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Deel 1. Onderzoekskader 

Hoofdstuk I. Onderzoekscontext 

Afdeling I. Begroting wanprestatieschade 

§ 1. SCHADEVERGOEDING BIJ WANPRESTATIE 

A Wanprestaties 

1. NAKOMING ALS KERN VAN OVEREENKOMST – Contracten hebben nakoming als kern.1 Taalkundig krijgt 
deze gedachte gestalte in de term "contractbreuk". De grond voor contractsluiting is doorgaans 
verkrijging van de tegenprestatie. Contractpartijen streven zo naar een betere positie dan de status 
quo ante. 2  Verbintenissen bieden aanspraak op progressie 3  of op realisatie van bepaalde 
doelstellingen4. Denk aan realisatie van winst, verkrijging van dienstgenot of afdwinging van 
geheimhouding.5  Wie een overeenkomst sluit, gaat uit van nakoming.6  Dat ook de Belgische 
rechtsorde een notoir belang hecht aan contractuele nakoming blijkt uit de in artikel 1134 BW 
vervatte lapidaire formule dat alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, de partijen tot wet 
strekken (eerste lid) en de partijen deze te goeder trouw moeten uitvoeren (derde lid).  

2. CONTRACTUELE WANPRESTATIES – In principe komen debiteuren hun verbintenissen rechtstreeks in 
natura na (art. 1134, eerste lid BW). Contractuele verhoudingen resulteren echter vaak in conflicten.7 
Een doctorandus staat op het punt zijn proefschrift te publiceren. Zijn laptop en externe harde schijf 
begeven het echter tegelijk doordat de netbeheerder te veel stroom door het net jaagt, zodat hij zijn 
laatste versies verliest.8 Bij nalezing van een oudere versie introduceert de revisor grove fouten, 
zonder gebruikmaking van de track-changes-modus. De vertaler maakt onverschoonbare fouten bij 
de vertaling naar het Frans.9 De uitgever haalt zijn deadline niet zodat de auteur een kans misloopt 
op het binnenrijven van een prestigieuze prijs en op het overeenkomstig gelanceerd zien van zijn 
academische loopbaan10, en zelfs auteursrechten misloopt doordat intussen een ander werk op de 
markt verschijnt11. De aangestelde advocaat is echter te laat met het instellen van de vorderingen.12 

                                                             
1 D. FRIEDMANN, “The Performance Interest in Contract Damages”, LQR 1995, (628) 629 (“The essence of contract is 
performance.”). Overgenomen door onder meer: D. FOX, "Restitutionary damages to deter breach of contract", Cambridge 
Law Journal 2001, (33) 33; A. GRAY, “Disgorgement damages”, Journal of Business Law 2013, (657) 672. Contra: D. CAMPBELL, 
"A relational critique of the Third Restatement of Restitution § 39”, Washington and Lee Law Review 2011, (1063) 1096 
(“Contracts are not made in order to be performed. […] Contracts are made in order to obtain legal security against non-
performance by generating latent secondary obligations to provide a remedy in the event of breach.”). 
2 Luidens artikel 1105 BW is een overeenkomst uit vrijgevigheid die waarbij een contractpartij haar medecontractant geheel 
om niet een voordeel verschaft. Kosteloosheid is een feitenkwestie die de rechter soeverein beoordeelt. Cass. 29 november 
1963, RW 1963-64, 2023, Pas. 1964, I, 342 (bruikleen); HUET/DECOCQ/GRIMALDI/LÉCUYER/MOREL-MAROGER 2008, 1089; OVERSTAKE 

1969, 240; TILLEMAN 2000, 168; VAN OMMESLAGHE 2010, 127. 
3 KRANS 1999, 36; LINDENBERGH 2010, 7. 
4 KEIRSE 2009-I, 108 (“men contracteert om bepaalde doelen te realiseren”); KEIRSE 2009-II, 98 ("het contract is primair 
gericht op het realiseren van belangen"). 
5 Vgl. ANDRE 2002, 171 ("Le contrat n'est pas une fin en soi mais le moyen de satisfaire un échange économique."); 
SAMUEL/RINKES 1996, 142 ("contract's main function is to secure a result rather than to protect an existing interest as such"). 
6 DUITSLAND: KÖTZ 2012, 312. 
7 Recentelijk: WERY 2014-I, 441 ("La vie du contrat ne s'écoule pas toujours comme un long fleuve tranquille."). 
8 T. PATTYN, "400 volt op het net in plaats van 230: honderden toestellen stuk", Het Nieuwsblad 2015, 5 december, online. 
9 Lyon 30 oktober 1930, S. 1931, II, 41 (“le traducteur a prévu ou dû prévoir qu’une traduction défectueuse et non adéquate 
entraînerait des conséquences nécessairement dommageables pour les contractants”). 
10 Soortgelijk voorbeeld: JANSEN 2015-II, 158. 
11 Bij publicatievertraging kan de auteur de uitgever aanspreken in vergoeding van de auteursrechten die hij had verkregen 
indien zijn werk op de overeengekomen datum was gepubliceerd. Parijs 13 oktober 1993, JurisData nr. 1993-023642. 
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De benadeelde wil die advocaat aansprakelijk stellen, maar de gerechtsdeurwaarder schrijft de zaak 
te laat in op de rol, zodat de zaak van generlei waarde is (art. 716 juncto art. 717 Ger.W.).13 Welke 
gevolgen hecht het recht aan dergelijke wanprestaties?14  

B Schadedrager 

3. KLASSIEK PRINCIPE: EENIEDER DRAAGT EIGEN SCHADE – Wie draagt nu de last van berokkende schade? 
Een klassiek adagium luidt dat eenieder zijn eigen schade draagt. Traditioneel geldt zo als wijsheid 
dat schade blijft waar zij valt ("the loss rests where it falls").15 Dit kent iedereen uit eigen ervaring. 
Onverwachts worden wij ziek, maken onze kinderen krassen in meubels, of crasht onze aftandse 
laptop. Nog los van de boeiende vraag in hoeverre verzekeringen hier soelaas bieden16, is daaruit 
resulterende schade niet afwentelbaar via het aansprakelijkheidsrecht.17  

4. MOREEL TEGENPRINCIPE: BEROKKEN ANDEREN GEEN SCHADE – Eenieder draagt zijn eigen schade staat 
sinds eeuwen op gespannen voet met het vereiste dat men anderen geen schade berokkent.18 In de 
Digesten zag ULPIANUS naast eerbaar leven en iedere het zijne doen toekomen zo als rechtsbeginsel 
dat men de medemens geen schade mag berokkenen: "Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, 
alterum non laedere, suum cuique tribuere."19 De Franse minister van Justitie bestempelde dit 
recentelijk nog als een door eenieder begrepen moreel vereiste.20 Ook bij wanprestaties gaat het 
geenszins op de benadeelde contractant zijn eigen schade te doen dragen.  

                                                                                                                                                                                              
12 Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277 (kans van 10 %); Bergen 19 januari 2011, T.Verz. 2012, 264 (verlies van 
kans op schadevergoeding doordat advocaat vergat om binnen wettelijke termijn verzoek in te dienen bij Fonds voor 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden); Luik 22 januari 2013, JLMB 2013, 1756; Luik 3 juni 2015, JT 2015, 847. 
13 Antwerpen 29 november 1994, RW 1996-97, 1029 (kansverlies geraamd op 100 %, en dus toekenning van de in de 
mislukte rechtspleging gevorderde bedragen als schadevergoeding). 
14 Vgl. CORNELIS 2014, 92-93. 
15  BELGIË: CORNELIS 2014, 91; DE CONINCK 2005, 197; DE CORTE/DE GROOTE 2008, 624; SCHUERMANS/VAN 

OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 856 ("Algemeen beschouwd moet de persoon die schade lijdt, deze schade in 
beginsel zelf dragen [...]"); VANDENBOGAERDE 2015, 335; VAN DEN EYNDE 1999, nr. 2 ("Het ultieme uitgangspunt is dan ook: de 
schade blijft liggen waar ze valt."); VANSWEEVELT 1997, 309; WEYTS 2011, 173. NEDERLAND: ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 1; 
HONDIUS 2009, 56; KEIRSE 2003, 7; KEIRSE 2009-II, 100; KORTMANN 1988, 1206; SIEBURGH 2000, 5. 
16 Recentelijk: PH. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 266 p.; 
T. MEURS en Y. THIERY, "Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle onderneming?” in Themis 93 – Aansprakelijkheids- en 
verzekeringsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 73-109; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 
verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 1026 p.; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, De aansprakelijkheidsverzekering in 
ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, 278 p.; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, 
Intersentia, 2015, 178 p. 
17 In het Romeinse recht kwam dit tot uiting in rechtsregels zoals res perit domino (de zaak gaat teniet ten laste van de 
eigenaar) en casum sentit dominus (toeval is voor risico van degene die daarvan het slachtoffer is geworden). KEIRSE 2003, 
14 (verwijzing naar C. 4,24,9 en Gai.Inst. 3, 211 en D. 50, 17, 23 in fine). Belgisch recht: P. WÉRY, “Les adages ‘res perit 
debitori’, ‘Res perit creditori’ en ‘res perit domino’” in A. RUELLE en M. BERLINGIN (eds.), Le droit romain d’hier à aujourd’hui. 
Collationes et oblationes. Liber amicorum Gilbert Hanard, Brussel, Faculté universitaires Saint-Louis, 2009, 287-309. 
18 TARRIBLE wees in 1803 op de kruising tussen eenieder draagt zijn eigen schade en berokken anderen geen schade: "Le 
dommage, pour qu'il soit sujet à réparation, doit être l'effet d'une faute ou d'une imprudence de la part de quelqu'un: s'il ne 
peut être attribué à cette cause, il n'est plus que l'ouvrage du sort, dont chacun doit supporter les chances." (J.D.L. TARRIBLE, 
"Discours prononcé, le 19 Pluviôse an XII [9 februari 1803], au nom de la section de Législation" in Code civil des Français, 
contenant la série des lois qui le composent, avec leurs motifs. Les Rapports faits au Tribunat, et les Discours prononcés au 
Corps Législatif. Livre Troisième. IIe partie. Art. 1100-1383, Parijs, Garnery, 1804, 230). Beide adagia kruisen in de 
schadebeperkingsplicht (KEIRSE 2003, 7; KEIRSE 2010, 33; KEIRSE 2011, 953; KEIRSE 2012, 232). 
19 D. 1,1,10,1 (Ulpianus). Vertaling bij J.E. SPRUIT, R. FEENSTRA en K.E.M. BONGENAAR (eds.), Corpus Iuris Civilis; Tekst en 
Vertaling; Deel II, Digesten 1-10, Zutphen/'s-Gravenhage, Walburg Pers/Sdu, 1994 (ook in KEIRSE 2003, 15): 
"Grondbeginselen van het recht zijn: eerbaar leven, de medemens niet benadelen, ieder het zijne doen toekomen." 
20 Vgl. Franse minister van Justitie J.-J. URVOAS, "Lancement des travaux de la réforme du droit de la responsabilité civile", 29 
april 2016, www.justice.gouv.fr (inzake civiele aansprakelijkheid in algemeen: "Le principe énoncé par l'article 1382 du code 
civil traduit une exigence morale compréhensible par tous [...]"). Anno 2015 haalde dat neminem-laedere-beginsel het in de 
nieuwe Código Civil y Comercial van Argentinië. Artikel 1716 CCCA bepaalt zo dat schending van het verbod om een ander 
schade te berokkenen ("deber de no dañar a otro") tot vergoeding van de berokkende schade leidt. 
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5. REMEDIES BIJ WANPRESTATIE – Wat kan een contractpartij ondernemen wanneer zijn medecontractant zijn 
vertrouwen beschaamt? Op onoverzichtelijke wijze21 verstrekt het Burgerlijk Wetboek prestatiegerechtigden 
diverse remedies.22 De benadeelde kan zo verzoeken om uitvoering of herstel in natura (art. 1143, 1144, 1184, 
tweede lid en 1228 BW). Uitvoering in natura primeert, ondanks de ongelukkige formulering van artikel 1142 
BW: “Iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen wordt opgelost in schadevergoeding, ingeval de 
schuldenaar de verbintenis niet nakomt.”23 Daarnaast kent het recht ontbinding (art. 1184, 1610 en 1657 
BW)24, opschorting (art. 1612 en 1613 BW25), prijsvermindering (art. 1617, 1619, 1644, 1649quinquies, 1722, 
1724, 1726 BW) en schadevergoeding (art. 1136, 1147, 1153 en 1226 BW). Op niet-exhaustieve26 maar 
overzichtelijkere wijze bundelt de Franse Code civil die sancties sinds kort als zijnde de contractuele remedies.27  

C Vergoedende logica 

6. SCHADEVERPLAATSING BIJ TOEREKENBARE TEKORTKOMING AAN NEMINEM-LAEDERE-BEGINSEL – Wanneer 
iemand toerekenbaar tekortschiet aan nakoming van dat neminem-laedere-gebod (supra nr. 4) 
verlaat het recht dus het beginsel dat eenieder zijn eigen schade draagt (supra nr. 3). Dan gaat de 
rechter over tot schadeverschuiving.28 Naast het socialezekerheidsrecht en het verzekeringsrecht 
biedt het aansprakelijkheidsrecht een kanaal voor die schadeverplaatsing.29 Men is aansprakelijk 
voor schade indien daarvoor een rechtsgrond bestaat, zoals toerekenbare gedragingen. Eenieder die 
een ander op toerekenbare wijze schade toebrengt, heeft zowel moreel als maatschappelijk de 

                                                             
21 Hierover: P. WÉRY, "L'agencement des sanctions applicables à un manquement contractuel" in Liber amicorum François 
Glansdorff et Pierre Legros, Brussel, Bruylant, 2014, (441) 441-442 (spreekt van "L'approche éclatée du Code civil"). 
22 Hoewel de rechtsleer frequent gewaagt van "remedies" (bijv. JANSEN 2015-II, 141), heeft deze term als nadeel dat zij lijkt 
te appelleren aan herstel van een oude toestand, hetgeen schadevergoeding nu net niet nastreeft ( infra nr. 320). De door 
sommigen (bijv. HONDIUS 2009, 52) dan voorgestane term "sanctie" lijkt niet beter. Hoewel sanctie een zeer ruime uitlegging 
kan krijgen (P. JESTAZ, "La sanction ou l'inconnue du droit", D. 1986, chron. XXXII, 197-204; denk ook aan de betekenis van 
"bekrachtigen" of "goedkeuren"), lijkt een schaduwzijde dat zij een bestraffend karakter vertoont, wat sterk ter discussie 
staat (infra nrs. 1375-1420). De term "sanctie" is echter niet per se in punitieve zin op te vatten (THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 256 
spreken zo inzake bij opzet vergoedbare onvoorzienbare schade van sanctie maar verwerpen kwalificatie als straf).  
23 BELGIË: Artikel 1228 BW ("De schuldeiser kan, in plaats van de bedongen straf te vorderen tegen de schuldenaar die in 
gebreke is, nakoming van de hoofdverbintenis eisen."); Cass. 6 maart 1919, Pas. 1919, I, 80; Cass. 17 maart 1921, Pas. 1921, 
I, 297; Cass. 30 januari 1965, Pas. 1965, I, 538; Cass. 5 januari 1968, Pas. 1968, I, 567; Cass. 14 april 1994, Pas. 1994, I, 370 
("[L']exécution en nature constitue le mode normal d'exécution forcée [...]"); Cass. 30 januari 2003, TBBR 2004, 405; Cass. 26 
september 2003, T.Vred. 2006, 323; Rb. Neufchâteau 26 oktober 1994, RRD 1995, 56, noot P. WÉRY; DE TEMMERMAN 1999, 
1386; GERMAIN 2014, 108; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 748. Uitgebreid: P. WERY, L'exécution forcée en nature des obligations 
contractuelles non pécuniaires (essai). Une relecture des articles 1142 à 1144 du Code civil, Brussel, Kluwer, 1993, 421 p.; 
WERY 2014-I, 447. FRANKRIJK: Sinds kort bevestigt de Franse Code civil die primauteit: “Le créancier d’une obligation peut, 
après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une 
disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.” (art. 1221 CCF). 
24 Specifieke bepalingen: koop (art. 1610-1611, 1629-1639, 1644-1646, 1654-1657 BW), ruil (art. 1704-1705 BW), huur (art. 
1722, 1724, 1729, 1741, 1752 BW), aanneming (art. 1795 BW) en lijfrente (art. 1977-1978 BW). 
25 Het Hof van Cassatie erkent de enac ook als algemeen rechtsbeginsel: Cass. 15 juni 1981, Arr.Cass. 1980-81, 1190; Cass. 
6 maart 1986, Arr.Cass. 1985-86, 935; Cass. 26 mei 1989, Arr.Cass. 1988-89, 1131; Cass. 2 mei 2002, Pas. 2002, 1046. 
26 Ook andere contractuele remedies zijn denkbaar. Denk aan herstel in natura (CARBONNIER 1992, 310-311; S. DE REY, Herstel 
in natura: op zoek naar een algemeen rechtsmiddel voor wanprestaties, Leuven, KUL, proefschrift in voorbereiding; Zie al S. 
DE REY, "Schadeherstel in natura wegens contractuele wanprestatie: over miskenning van de tewerkstellingsverbintenis in 
arbeidsovereenkomsten" (noot onder Arbh. Brussel 18 mei 2015), TBBR 2016, 259-269; GERMAIN 2014, 109-110; 
KRUITHOF/BOCKEN 1994, 644-645; LACONTE 2005, 530; STIJNS 1994, 330-332; WÉRY 2012, 249-257; WÉRY 2014-I, 448; WÉRY 2015-I, 
60-128). Sommigen zien schadebedingen en uitdrukkelijke ontbindende bedingen zelfs als afzonderlijke remedies: P. WÉRY, 
"L'agencement des sanctions applicables à un manquement contractuel" in Liber amicorum François Glansdorff et Pierre 
Legros, Brussel, Bruylant, 2014, (441) 441. 
27 Artikel 1217 CCF: “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: refuser 
d'exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l'obligation; solliciter 
une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution.” 
28 BELGIË: DEMARSIN 2009, 79; J. DE CONINCK, “L'hégémonie actuelle de la logique indemnisatrice" in H. COUSY, S. STIJNS, 
B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (197) 200; VANDENBOGAERDE 2015, 
219 en 335; WEYTS 2011, 173. FRANKRIJK: FILIPPI 1933, 7. NEDERLAND: HONDIUS 2009, 56-57; KEIRSE 2003, 14; KEIRSE 2009-II, 95; 
KORTMANN 1988, 1206; SIEBURGH 2000, 5; W.J. SLAGTER, De rechtsgrond van de schadevergoeding bij onrechtmatige daad, 
Leiden, Luctor et emergo, 1952, 7.  
29 BOONE 2007, 597-741; MEURKENS 2012, 43; MEURS/THIERY 2015, 73; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 
856; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 15; WEYTS 2011, 198. 
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verplichting die schade te vergoeden. Solide samenlevingen behoeven correctie van dat onwenselijke 
gedrag. Bij gebreke van vertrouwen zou niemand nog geneigd zijn tot investering.30 Recht is een 
sociale wetenschap die niet valt los te zien van economie en moraal.31 Aan die moreel-economische 
inzichten hecht het recht dan ook een juridische gehoudenheid tot schadevergoeding. 

7. WANPRESTATIE ALS GROND VOOR SCHADEVERPLAATSING – De wetgever verhief die socio-morele 
schadeafwentelingsidee tot juridische verplichting in artikel 1382 BW. Elke daad van de mens 
waardoor een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is 
ontstaan, deze te vergoeden. Dat toerekenbare gedrag kan ook bestaan in wanprestaties.32 Vandaar 
ook dat bepaalde rechtsstelsels wanprestaties als fouten kwalificeren.33 In België zorgt artikel 1147 
BW voor verplaatsing van schade naar de niet-nakomende contractpartij. Dat artikel schrijft voor dat 
de schuldenaar, indien daartoe grond bestaat, wordt veroordeeld tot schadevergoeding wanneer hij 
niet bewijst dat de niet-nakoming het gevolg is van een vreemde oorzaak.34 

8. INTEGRALE VERPLAATSING VAN WANPRESTATIESCHADE – Bij schadevergoeding is België in de ban van 
integrale schadeverplaatsing. Preventie, bestraffing en genoegdoening zijn geen zelfstandige 
doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht (infra nr. 148). Leitmotiv is volledige vergoeding van 
schade. Niets meer, niets minder. Deze mantra resoneert in nagenoeg identieke mate in het 
buitencontractuele en het contractuele aansprakelijkheidsrecht. Buitencontractueel ingebracht in 
artikel 1382 BW35 en contractueel ingelezen in artikel 1149 BW36, ligt dit beginsel vervat in de aard 
van de schadevergoeding zelf.  

9. INGEWIKKELDE TOEPASSING VEREISTE VAN INTEGRAAL SCHADEHERSTEL – Evenredig met de evidente uitstraling is 
echter de ingewikkelde toepassing van die compensatiegedachte. Reeds in 1889 stond in de Pandectes belges 
te lezen: "L'évaluation des dommages-intérêts est toujours une matière délicate."37 Meer dan een eeuw 
rechtsleer en rechtspraak versterken die vaststelling. Rechtspraak over schadevergoeding uit onrechtmatige 

                                                             
30 BELGIË: CORNELIS 2013, 997 (aansprakelijkheidsrecht zet maatschappelijke wanorde om in herstellend gedrag). NEDERLAND: 
ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 1-11 (vijf gronden voor schadeverplaatsing: verkeerd gedrag, schending van een vrijelijk 
aangegane verplichting, een vrijelijk opgenomen verplichting tot schadevergoeding, solidariteit en ongerechtvaardigde 
onevenheid); VAN NISPEN 2003, 12 (spreekt van herstel van onrecht bij schadevergoeding). 
31 P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 206 (over verbintenissenrecht). 
32 COLMET DE SANTERRE 1865, 96 (impliciet); J. DE CONINCK, “L'hégémonie actuelle de la logique indemnisatrice" in H. COUSY, 
S. STIJNS, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (197) 201 ("[...] il est clair 
que dans cette optique, il existe également une justification particulière permettant de déplacer le coût du dommage: la 
non-exécution."). Voor de juridisch-technische kant van de Belgische opvatting over de samenloop tussen contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid: H. BOCKEN, "Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. 
Verfijners, verdwijners en het arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006", NJW 2007, 722-731. 
33 ROEMENIË: Artikel 1548 CCR luidt: "Culpa debitorului unei obligaţii contractuale se prezumă prin simplul fapt al 
neexecutării." (de fout van de schuldenaar van een contractuele verbintenis wordt vermoed door het loutere feit van de 
niet-nakoming). IERLAND: Artikel 2 Civil Liability Act 1961: "“wrong” means a tort, breach of contract or breach of trust, 
whether the act is committed by the person to whom the wrong is attributed or by one for whose acts he is responsible, and 
whether or not the act is also a crime, and whether or not the wrong is intentional." 
34 Toekomstige Franse bepaling: artikel 1250 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Toute 
inexécution d’une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre." Al in 
1865 werd die verplichting tot vergoeding van wanprestatieschade als algemeen beginsel bezien: E. COLMET DE SANTERRE, 
Cours analytique de Code Napoléon, V, Parijs, Henri Plon, 1865, 96 (vergoeding van onvoorzienbare schade bij opzettelijke 
wanprestatie: “la loi applique dans toute sa rigueur le principe général qui impose à chacun l’obligation de réparer le tort 
causé à autrui par sa faute.”). 
35 Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192; Cass. 23 december 1992, Arr.Cass. 1992, 1466, Pas. 1992, I, 1406; Cass. 15 april 
1999, Arr.Cass. 1999, 504; Cass. 21 december 2001, Arr.Cass. 2001, 2283, Pas. 2001, 2214. 
36 Cass. 27 juni 1974, Pas. 1974, I, 1128; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 253; Cass. 16 april 1998, Pas. 1998, I, 448; Cass. 
17 mei 2001, Pas. 2001, I, 889; Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.7.2; Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 
2004, 1271 (advocatenkosten); Cass. 2 september 2010, RJI 2011, 346. 
37 E. PICARD, N. D'HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, Pandectes belges. Encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence 
belges. Tome 32, Brussel, Larcier, 1889, 149. Vgl. DEMOLOMBE 1868, 595. 
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daad kent veelvuldige publicatie (infra nr. 37), krijgt dagelijks aandacht in de pers38 en vindt gretige 
commentaren in de doctrine. Schade uit contractuele wanprestatie is een droeviger lot beschoren. Dit terrein 
op de kruising van het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht ligt nog deels39 braak (infra nr. 37).40 
Onzeker is de nochtans fundamentele vraag hoe die schade wegens wanprestatie zich precies laat begroten.  

§ 2. AARD VAN SCHADEBEGRIP 

10. COMPLEX EN VEELKLEURIG SCHADEBEGRIP – Vooraf rijst de vraag of schade een louter feitelijk-intuïtief 
begrip is en schadevergoeding louter neerkomt op een economische kwestie, dan wel een 
rechtsbegrip uitmaakt waarvoor juridische richtlijnen mogelijk zijn. Behalve de illustratieve ontleding 
in geleden verlies en gederfde winst in artikel 1149 BW, krijgt het schadebegrip nauwelijks uitwerking 
in de wet. Weinig begrippen zijn echter zo complex en veelkleurig als het begrip "schade". Dit valt te 
verklaren omdat schade zich feitelijk in talloze varianten kan uiten (geleden verlies, derving van 
toekomstige winst, verlies van winstkansen, aantasting van reputatie, immateriële schade etc.). Dit 
volgt tevens uit het feit dat schadevergoeding uit talrijke grondslagen kan resulteren (onrechtmatige 
daad, contractuele wanprestatie, schadebeding), en onder invloed staat van de tijd (infra deel III.8).41  

11. VOORAFGAANDE VRAAG NAAR AARD SCHADEBEGRIP – Alvorens het contractuele schadebegrip te preciseren, is dus 
uit te klaren of schade wel rechtens afbakenbaar is. Is schade een louter feitelijk begrip (infra nrs. 12-14), een 
juridisch begrip (infra nrs. 15-22) dan wel een gemengd begrip (infra nrs. 23-29)? Het dagelijkse spraakgebruik 
lijkt op het eerste gezicht duidend voor de beoordeling welke schade uit wanprestaties resulteren. Mocht 
schade louter neerkomen op een feitelijk begrip, dan volstaat toepassing van economische formules om schade 
vast te stellen. De overvloedige Nederlandse en Duitse rechtsliteratuur ter zake geeft echter aan dat de vraag 
naar de aard van het schadebegrip niet zo voor de hand ligt.42  

A Feitelijk begrip  

12. KLASSIEKE OPVATTING: FEITELIJK SCHADEBEGRIP – Klassiek gold schade als feitelijk begrip. Dan vindt de 
rechter schade door uit te gaan van haar alledaagse betekenis. Bij de uitleg van contracten geldt dat 
partijen woorden in hun gebruikelijke betekenis aanwenden.43 In principe geldt dat ook voor 
wetgeving. De Uniewetgever44 en de nationale wetgever45 hanteren woorden zo in hun gebruikelijke 

                                                             
38 Vgl. STOCKMEYER 2003, 33 (“Tort lawsuits get more attention in the press, but contract lawsuits outnumber tort lawsuits in 
most state courts. In turn, the most important aspect of most contract lawsuits is the determination of damages.”). 
39 Zie evenwel over schadevergoeding bij ontbinding: J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 372 p.; J. BAECK, "Voor wie meer wil dan de ontbinding: bijkomende schadevergoeding", TBBR 
2016, 303-314; R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1334 p.; S. JANSEN, "Actuele 
ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming van contracten" in Themis 95 – Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2015, 
(141) 148-151; P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. 
WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) 451-455. 
40 BELGIË: BAECK 2012-I, 269 en 272; DE TEMMERMAN 1999, 1440; DURANT 2010-II, 62 ("Assez curieusement, la notion même de 
dommage a donné lieu à beaucoup moins de développements dans le domaine de la responsabilité contractuelle [...]"); 
FONTAINE 2004, 308; JANSEN 2015-I, 651; THUNIS/FOSSEPREZ 2015, 245; WÉRY 2011-I, 533 (“[...] les auteurs ne se penchent, en 
revanche, guère sur son acception dans le cadre de la responsabilité contractuelle.”). FRANKRIJK: ANDRÉ 2002, 171; DARANKOUM 

2002, 448 (“L’évaluation des dommages-intérêts présente toujours un intérêt pratique et n’a pas reçu en doctrine 
l’approfondissement qu’elle mérite.”); LAITHIER 2004, 158; FABRE-MAGNAN 2012, 710; FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 299. 
NEDERLAND: BARENDRECHT 1995, 21. 
41 S.D. LINDENBERGH, "Over wat schade is ...en waarom het bij de vaststelling daarvan in de praktijk zo dikwijls mis gaat", 
WPNR 2010, 901-909, zoals geherpubliceerd bij Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series, (1) 2. 
42 NEDERLAND: ASSER/HARTKAMP 2004, 327; BARENDRECHT 1985, 792; BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 12 en 14; VAN DUNNÉ 2004, 
665; VERBURG 2009, 43-71 (overzicht). DUITSLAND: MAGNUS 1987, 9-21 (Duitse opvattingen); H.-J. MERTENS, Der Begriff des 
Vermögensschadens im Bürgerlichen Recht, Stuttgart, Kohlhammer, 1967, 240 p. 
43 Luik 30 maart 1966, JL 1966-67, 58 (“les mots ‘dont quittance’ doivent être compris dans leur sens usuel et normal.”); 
Brussel 27 januari 1968, T.Verz. 1968, 727; DEMUYNCK 2002, 70; DE PAGE 1964, 554 („en principe, un acte doit être non 
seulement lu, mais encore interprété d’après le sens usuel et normal des mots qui y sont employés”).  
44 HvJ 27 januari 1988, nr. C-349/85, ECLI:EU:C:1988:34, Denemarken/Commissie, punt 9 (de niet-gedefinieerde termen 
"vlees" en "vet" zijn op te vatten vanuit hun in de omgangstaal gebruikelijke betekenis); HvJ 1 oktober 1998, nr. C-209/96, 
ECLI:EU:C:1998:448, VK/Commissie, punt 35 ("Bij de goedkeuring van EOGFL-rekeningen kan de Commissie dus niet kiezen 
voor een niet voor de hand liggende uitlegging die niet strookt met de normale betekenis van de gebruikte woorden.") ; HvJ 
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betekenis. Voor de invulling van het feitelijke schadebegrip is zo het alledaagse taalgebruik 
bepalend. 46  Van Dale omschrijft schade dan als nadeel of waardevermindering. 47  Als fysisch 
fenomeen bestaat schade dan in de waarneembare gevolgen van een nadeeltoebrengend feit. Zo 
vatte het Hof van Cassatie de term "schade" op als ook betrekking hebbende op immateriële schade: "le 
mot dommage [...] est un terme général qui s’applique au dommage moral comme au dommage 
matériel".48 

13. GEVOLG: SCHADEBEGROTING ALS FEITENKWESTIE – Een feitelijk schadebegrip rijmt met de opvatting dat 
de vaststelling van bestaan en omvang van schade neerkomt op een feitenkwestie. Artikel 147, 
tweede lid GW bepaalt in dit verband dat het Hof van Cassatie niet in de beoordeling van zaken zelf 
treedt. Dat schadebegroting een feitenkwestie is, waarover feitenrechters op onaantastbare wijze 
oordelen, krijgt van oudsher nadruk in aan de Code Napoléon vasthoudende rechtsstelsels (België49, 
Frankrijk50 en Luxemburg51), maar geldt evenzeer in de common law52. Ook het Belgische Hof van 
Cassatie onderstreept deze onaantastbare beoordeling van bestaan en omvang van schade, en de 
soevereine toepassing van het integraliteitsprincipe.53 Voor schade bij wanprestatie bevestigde het 
Luxemburgse Hof van Cassatie recentelijk nog die soevereine beoordelingsbevoegdheid.54 

14. SAMENHANG MET VERSCHILBEREKENING, VEREISTE VAN BELANGENKRENKING EN CONCRETE SCHADEBEGROTING – 

Het feitelijke schadebegrip zou samenhangen met de toestandsvergelijking.55 Traditioneel stelt de 
rechter schade immers vast aan de hand van een vergelijking tussen twee toestanden van de 

                                                                                                                                                                                              
23 april 2015, nr. C-635/13, ECLI:EU:C:2015:268, SC Alka Co Srl, punt 39 ("Volgens de gangbare betekenis slaat het begrip 
„oliehoudende zaden en vruchten” op zaden en vruchten waaruit olie kan worden gewonnen.") . Vgl. Punt 6 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 22 december 1998 betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele 
kwaliteit van de communautaire wetgeving (PB C 073, 17.3.1999, blz. 1; "Voor dezelfde begrippen dienen dezelfde termen 
gebruikt te worden, daarbij evenwel zo min mogelijk afwijkend van de betekenis die in het gewone of in het juridische of 
technische taalgebruik daaraan wordt gegeven."). 
45 Cass. 15 december 1983, Arr.Cass. 1983-84, 449 ("Overwegende dat het Hof, wanneer de wet een term niet omschrijft, 
moet nagaan of de feitenrechter die term in zijn gebruikelijke betekenis heeft gehanteerd, die de wet, bij ontstentenis van 
een andere wilsuitdrukking, moet geacht worden bedoeld te hebben."); Cass. 4 december 1985, Arr.Cass. 1985-86, 493 
("Overwegende dat het woord 'vis' in de gebruikelijke en wetenschappelijke betekenis [...]"); Cass. 15 april 1992, Arr.Cass. 
1991-92, 788 ("Overwegende dat de betekenis van de woorden 'uitoefening van de veeartsenijkunde' in de wet niet 
verschilt van de betekenis ervan in het gewone taalgebruik [...]"); Cass. 22 november 2013, F.10.0036; C. PARMENTIER, “Les 
dits et les non-dits d’un arrêt de cassation” (noot onder Cass. 25 september 2014), JLMB 2015, (64) 65 (“L’on sait, en effet, 
que lorsque la loi, notamment la loi fiscale, utilise un terme sans en donner de définition, ce terme doit être entendu dans 
son sens usuel.”; zo is „détenir” geen synoniem voor in eigendom hebben); POPELIER 1997, 273. 
46 Vgl. VAN OEVELEN 1996, 72; VERBURG 2009, 44. 
47 T. DEN BOON en D. GEERAERTS, van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Utrecht/Antwerpen, Van Dale 
Lexicografie, 2005, 3071. In die zin: BELGIË: SIMOENS 1999, 15. NEDERLAND: ASSER/HARTKAMP 2004, 327; BARENDRECHT 1985, 792; 
BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 12 en 14; VAN DUNNÉ 2004, 665; VERBURG 2009, 38. ITALIË: BONVICINI 1963, 5 (schade als 
"fenomeno d'ordine fisico"). 
48 Cass. 17 maart 1881, Pas. 1881, I, 163. 
49 RECHTSPRAAK: Cass. 19 februari 1968, Pas. 1968, I, 763; Cass. 23 juni 1981, Arr.Cass. 1980-81, 1235; Cass. 10 juni 1982, 
Arr.Cass. 1981-82, 1251; Cass. 23 november 1983, Arr.Cass. 1983-84, 351; Cass. 7 maart 1984, Arr.Cass. 1983-84, 861; Cass. 
28 mei 1986, Arr.Cass. 1985-86, 1323; Cass. 8 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 164; Cass. 30 september 2009, P.08.1102F, 
www.cass.be. RECHTSLEER: AELBRECHT 2005, 376; BAECK 2012-I, 272; DE CORTE/DE GROOTE 2012, 746; DE TEMMERMAN 2012, 269 
(buitencontractueel); DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 182; DURANT 2015, 477; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 315; 
FONTAINE 2001, 1038; INDICATIEVE TABEL 2012, 99 (buitencontractueel); LACONTE 2005, 530; LIMPENS 1960, 688; SIMAR/SIMAR 2008, 
8 (buitencontractueel); VANDEPUTTE 1977, 244; VAN OMMESLAGHE 2010, 909.  
50 COLMET DE SANTERRE 1865, 96; DEMOGUE 1924, 73; DEMOLOMBE 1868, 558 (“L’application […] rentre nécessairement dans le 
domaine du fait”); FABRE-MAGNAN 2012, 679-680; HUC 1894, 209; MOKAIESH 2001, 17 en 20; PIERRE 2012, 51; REISS 2003, 310; 
RÉMY 2001, 122-123; TALLON, 279; VINEY 2005, 89-96; WHITTAKER 2009, 201. 
51 Cass.lux. 3 juli 2014, JTL 2014, 137. 
52 British Westinghouse Electric and Manufacturing Co Ltd v Underground Electric Rlys of London Ltd [1912] AC 673 (HL) op 
p. 688 (Lord Haldane LC) ("Assessing the quantum of damages in any given case is a question of fact."). 
53 Cass. 30 september 2009, P.08.1102F ("Le juge apprécie en fait l'existence et l'étendue du dommage [...]"). 
54 Cass.lux. 3 juli 2014, JTL 2014, 137. 
55 BAMBERGER/ROTH 2014, § 249 BGB, nr. 9; DE TEMMERMAN 1999, 1376; DIRIX 1984, 17; RONSE/DE WILDE 1988, 8; SIMOENS 1999, 
15. Contra: BLOEMBERGEN 1982, 53; BRUNNER 1991, 61 (voert abstracte begroting ook terug op Differenzhypothese). 
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benadeelde. Schade komt neer op het verschil tussen zijn actuele toestand na de wanprestatie en 
zijn hypothetische toestand zonder die wanprestatie (infra nr. 247).56 Deze berekening van het 
verschil tussen zijn non-breach position (Soll-Zustand) en zijn breach position (Ist-Zustand) zou een 
feitelijke benadering impliceren. Die zuiver economische opvatting van schade spoort met de 
opvatting dat schade slechts de krenking van een rechtmatig belang vereist.57 Tot slot zou dit ook 
beter aansluiten op het vereiste van concrete schadebegroting (infra nr. 227).58  

B Juridisch begrip 

15. VRAAG NAAR VERGOEDING VAN SCHADE IMPLICEERT NORMATIEF SCHADEBEGRIP – Schade is zeker niet enkel 
feitelijk te benaderen. Schade is tegelijk een rechtsbegrip. Feiten en normen zijn niet duidelijk 
aflijnbaar.59 De rechter neemt feiten waar vanuit een bepaalde norm. De norm bepaalt welke feiten 
van belang zijn. De vraag naar de strekking van schade valt zo enkel zinvol te stellen vanuit de 
vergoeding daarvan. Als meer dan een louter economische techniciteit omsluit die vergoeding ook 
juridische beslissingen.60 Allereerst volgt dit uit de ontoereikendheid van het alledaagse taalgebruik 
bij de omschrijving van schade (infra nr. 16). Daarnaast blijkt dit daaruit dat het integraliteitsprincipe 
en de daarmee samenhangende verschilberekening op zich al een normatief schadebegrip impliceren 
(infra nr. 18). Tot slot dwingen de vergoedbaarheidslimieten eveneens tot die conclusie. Wat een 
contractpartij feitelijk als schade ervaart, is daarom rechtens nog geen schade (infra nr. 22). 

16. ONTOEREIKEND ALLEDAAGS TAALGEBRUIK – Dat schade een normatief facet vertoont, volgt allereerst 
daaruit dat tal van schadekwesties niet aan de hand van het gewone taalgebruik zijn op te lossen. 
Bestaan en omvang van vergoedbare schade zijn namelijk onderhevig aan de heersende 
rechtsopvattingen.61 Dit rechtskarakter houdt dan verband met het feit dat het schadebegrip in de 
wet voorkomt en vatbaar is voor rechterlijke interpretatie.62 De rechter kan niet louter afgaan op een 
zuiver feitelijk begrip. Niet-juristen zien scherven, splinters en kosten als schade. Voor het juridische 
forum vormen die nadelen echter niet per se juridische schade.63 De vraag of schade al dan niet 
enger is te omschrijven dan in haar gebruikelijke betekenis komt overigens op zich al neer op een 
rechtsvraag die schade een normatief karakter verstrekt.64 

17. ILLUSTRATIE: WISSELENDE VERHAALBAARHEID ADVOCATENKOSTEN – De evolutieve opvatting over vergoedbaarheid 
van advocatenkosten toont aan dat het taalgebruik niet volstaat om schade rechtens vast te stellen. Destijds 
gold verhaal van advocatenkosten soms als natuurlijke resultante van het vereiste van volledige 

                                                             
56 Engelse terminologie: DYSON/KRAMER 2014, 261; KRAMER 2014, 15. 
57 DIRIX 2001, 1329; RONSE/DE WILDE 1988, 8; VAN OEVELEN 1996, 72. Vereiste van krenking van rechtmatig belang: Cass. 16 
januari 1939, Pas. 1939, I, 25; Cass. 19 december 1978, Pas. 1979, I, 472; Gent 27 januari 2005, RW 2006-07, 1568 (wie 
vergoeding vordert van schade wegens prijsbewimpeling waaraan hij heeft meegewerkt, heeft geen rechtmatig belang om 
schadeloosstelling te vorderen voor dat verlies); Rb. Nijvel 7 maart 1997, TBBR 1997, nr. 221 (buitencontractueel, 
vergoeding genegenheidsband met paard: “Iedere aanslag op een rechtmatig belang vormt een te herstellen schade.”). De 
Franse wetgever is voornemens het vereiste van een krenking van een rechtmatig belang in de wet te verankeren (art. 1235 
Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Est réparable tout préjudice certain résultant d'un 
dommage et consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou collectif."). 
58  AELBRECHT 2005, 386 (auteursrechten); DE TEMMERMAN 1999, 1379; DIRIX 1984, 31; INDICATIEVE TABEL 2012, 99 
(buitencontractueel); KRUITHOF 1989, 34; LIMPENS 1960, 689; RONSE/DE WILDE 1988, 184-185; RONSE 2008, 215 (intellectuele 
rechten); WEYTS 2005, 1120-1121 (buitencontractueel); WEYTS 2011, 191 (winstderving bij intellectuele rechten). 
59 ASSER/VRANKEN 1995, 73 (“Rechtsvinding is daarmee geen proces waarin […] de rechter eerst de feiten vaststelt en 
vervolgens de daarbij passende norm zoekt.”); BARENDRECHT 1992, 163-164; DYSON/KRAMER 2014, 261. 
60 NEDERLAND: ELZAS 2010, 104; HONDIUS 2009, 56; LINDENBERGH 2010, 3 ("In die zin is schade dan ook bij uitstek een juridisch 
begrip: het 'hangt' niet 'in de lucht', maar moet telkens worden bezien in verhouding tot zijn functie in het concrete 
geval."); VAN DUNNÉ 2003, 771; VERBURG 2009, 45. ITALIË: BONVICINI 1963, 5. 
61 Cass. 26 januari 2005, Pas. 2005, 211 (“Dat schade, evenwel, een juridisch begrip is waarvan de interpretatie die de 
bodemrechter eraan geeft aan het toezicht van het Hof van Cassatie is onderworpen.”); ASSER/HARTKAMP 2004, 328 
(voorstanders van gemengd schadebegrip); BLOEMBERGEN 1965, 11; DE TEMMERMAN 1999, 1377. 
62 DIRIX 1984, 17; SIMOENS 1999, 15; VERBURG 2009, 54. 
63 Vgl. VAN DUNNÉ 2003, 771 (schade als normatief begrip). 
64 SIMOENS 1999, 15. 
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schadevergoeding. In 1885 oordeelde de rechtbank van koophandel te Antwerpen zo dat het correct is om de 
benadeelde te vergoeden voor verdedigingskosten die hij maakte door de fout van de dader.65 Vanaf de jaren 
vijftig begon het Hof van Cassatie echter te oordelen dat advocatenkosten geen schade uitmaken.66 Vanuit een 
feitelijke schadebenadering vormen advocatenkosten ongetwijfeld wél schade. Zonder de wanprestatie had de 
benadeelde die kosten immers niet hoeven te maken. In 2002 maakte het Hof van Cassatie een in die zin 
aanvaardbare ommezwaai. Advocatenkosten werden plots vergoedbare schade.67 Vijf jaar later stelde de 

wetgever hieraan een einde.68 Thans zijn advocatenkosten krachtens artikel 1022 Ger.W. nog slechts via de 

rechtsplegingsvergoeding vergoedbaar (infra nr. 2738). Deze wisselende vergoedbaarheid van 
advocatenkosten geeft aan dat schade rechtens niet zozeer afhangt van een feitelijke nadeelsvaststelling.  

18. NORMATIEF ASPECT VAN VEREISTE VAN INTEGRALE SCHADEVERGOEDING: ENKEL VERGOEDING VAN SCHADE – Dat 
normatieve karakter van het schadebegrip blijkt ook al uit het basisbeginsel van het schaderecht. Alle 
schade is vergoedbaar. Hierin ligt al een rechtsopvatting besloten. Dit focust immers op de toestand 
van de benadeelde. Gedrag en toestand van de wanprestant maken geen verschil. Schadevergoeding 
impliceert geen bestraffing (infra nr. 169). Zo kunnen wanprestaties lucratief uitvallen. Winstafdracht 
is immers – behoudens bij intellectuele rechten (infra nr. 1355) – ontoelaatbaar naar Belgisch recht 
(infra nr. 1440).69 Alleen al het gegeven dat (de omvang) van schade vanuit die doelstelling van 
integraal schadeherstel is te bezien, verstrekt het schadebegrip dus een rechtskarakter.70 

19. NORMATIEF ASPECT VAN VERSCHILBEREKENING: VERHAAL VAN IMMATERIËLE SCHADE – De verschilberekening 
zou een feitelijk schadebegrip impliceren (supra nr. 14). Dit overtuigt niet. Ook die methode van 
schadevaststelling omsluit rechtsopvattingen. Zij maakt het mogelijk schade te berekenen door een 
actuele en een hypothetische vermogenstoestand van de benadeelde te vergelijken. Het aan die 
berekening ten grondslag liggende begrip "vermogen" impliceert op zich al een rechtsopvatting. Dat 
zij doelt op vermogenstoestanden impliceert strikt genomen dat immateriële schade buiten 
vergoeding valt. De rechtspraak volgt die vaststelling echter niet. Ook bij wanprestaties is 
immateriële schade vergoedbaar. De vergelijking van vermogenstoestanden valt dan ook te verfijnen 
als aftoetsing van toestanden (infra nr. 2473). Dat immateriële schade zo ook vergoedbaar wordt 
geacht, duidt erop dat ook de verschilberekening schade een normatief aspect verstrekt.  

20. BIJ VERSCHILBEREKENING NA TE STREVEN TOESTAND ALS NORMATIEF ASPECT – Berekening van schade via de 
verschilberekening impliceert ook om andere redenen een juridisch schadebegrip.71 De rechter 
vergelijkt de actuele toestand van de benadeelde niet met zijn verleden, maar met een toestand 
waarop de benadeelde schuldeiser recht heeft. Schadevergoeding kan het verleden niet 
terugroepen72 of schade doen verdwijnen73 (infra nr. 320). De vaststelling van die hypothetische 

                                                             
65 Kh. Antwerpen 6 december 1885, zoals besproken in Cass. 16 juni 1887, Pas. 1887, I, 309 (“les défendeurs, en forçant les 
demandeurs d’intenter un procès pour obtenir justice, leur a causé un préjudice dans le sens de l’article 1382 du Code civil;  
que ce préjudice peut s’estimer aux honoraires à payer aux avocats.”). Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest, zij het 
wegens de toenmalige onmogelijkheid om de overheid aansprakelijk te stellen (Cass. 16 juni 1887, Pas. 1887, I, 309). 
Bespreking: NIHOUL 1999, 478 (merkt op dat advocatenkosten sinds 1887 vergoedbare schade konden opleveren). 
66 Cass. 11 april 1956, Pas. 1956, I, 841; Cass. 7 juni 1956, Pas. 1956, I, 1073; Cass. 11 juni 1956, Pas. 1956, I, 1098; Cass. 30 
april 1959, Pas. 1959, I, 885; Cass. 18 juni 1964, Pas. 1964, I, 1121; Cass. 14 juni 1990, Pas. 1990, I, 1159.  
67 Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642 (vergoedbaarheid vaststellingskosten vanuit integraliteitsprincipe); Cass. 16 
november 2006, Arr.Cass. 2006, 2325 (vergoedbaarheid advocatenkosten vanuit integraliteitsprincipe). 
68 Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een 
advocaat, BS 31mei 2007.  
69 BLOEMBERGEN 1982, 53. 
70 Vgl. LINDENBERGH 2008-I, 45. 
71 BLOEMBERGEN 1982, 53; CHAPPUIS 2007, 395 ("L'étendue du dommage et celle de sa réparation ne sont pas des valeurs 
absolues dont il reviendrait au juge de découvrir la mesure."); DYSON/KRAMER 2014, 261 ("The assessment of the breach and 
non-breach positions involves the application of legal rules; it is not an exclusively factual exercise."). 
72 CORNELIS 2013, 998; MAEIJER 1962, 79. 
73 DURANT 2015, 446. 
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toestand geeft bij uitstek uiting aan een rechtsopvatting.74 Is die toestand die waarin hij zou hebben 
verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen (positief belang) dan wel die waarin hij de 
overeenkomst nooit had gesloten (negatief belang)? Indien de benadeelde voor zijn negatief belang 
kan opteren, kan hij dan in een betere positie terechtkomen dan bij correcte uitvoering van de 
overeenkomst (infra nrs. 1247-1329)? Dat sommige rechtsstelsels bij ontbinding het negatief belang 
laten prevaleren (infra nrs. 1221-1230), terwijl België het positief belang in vergoeding neemt (infra 
nrs. 1204-1209), geeft zo ook aan dat het schadebegrip een belangrijk normatief aspect vertoont.  

21. UITEENLOPENDE INVULLINGEN INTEGRALE VERGOEDING – Dat rechtskarakter van het schadebegrip blijkt 
ook uit de uiteenlopende invullingen van het integraliteitsprincipe en de verschilberekening. Aan 
ditzelfde uitgangspunt dat de benadeelde is te verplaatsen naar de hypothetische positie van 
correcte nakoming, verbinden diverse rechtsstelsels verschillende rechtsgevolgen. Van een louter 
feitelijk schadebegrip kan dan ook geen sprake zijn. De rechtsopvattingen van het betrokken 
rechtsstelsel kleuren de schade in. Denk zo aan de peildatum voor begroting van wanprestatieschade 
(infra nr. 232). In zowel de civil law als de common law geldt een beginsel dat alle schade verhaalbaar 
is. Beide rechtsorden nemen dit beginsel als uitgangspunt om een peildatum te bepleiten. Op basis 
van datzelfde uitgangspunt verdedigt de continentale jurist de uitspraakdatum als peildatum75, 
terwijl de Angelsaksische jurist daar klassiek de datum van de wanprestatie uit afleidt76.  

22. SELECTIE VAN VERGOEDBARE SCHADE – Dat schade juridisch gezien intrinsiek een normatief karakter 
heeft, hangt tot slot samen met de vergoedbaarheidsafbakeningen. Bij schade gaat het om meer dan 
het louter berekenen van een verschil in vermogens met en zonder de schadeverwekkende 
gebeurtenis. Elke voorwaarde waaraan schade moet voldoen om in compensatie te resulteren, 
beperkt de juridische relevantie van de feitelijke schade.77 Elke verhaalsbeperking verstrekt het 
schadebegrip een extra normatief aspect. Denk aan de stelregel dat enkel voorzienbare (infra 
nr. 1454), onvermijdbare (infra nr. 1805) en causaal zekere (infra nr. 2210) schade voor verhaal 
vatbaar is. Denk ook aan de regel dat bereddingskosten vergoedbaar zijn voor zover zij resulteren uit 
redelijke schadebeperkende maatregelen (infra nr. 1975). Die selectie van rechtens relevante schade 
verstrekt het schadebegrip zonder twijfel een normatieve signatuur.78 Wat de benadeelde feitelijk als 
schade ervaart, komt immers niet per se overeen met de rechtens relevante schade. 

C Gemengd begrip 

                                                             
74 DYSON/KRAMER 2014, 261; POLAK 1949, 17 ("[D]e tegenwoordige toestand wordt niet slechts boekhoudkundig vergeleken 
met een toestand in het verleden, doch getoetst aan een toestand waarop men recht heeft."); WENDEHORST 1999, 66. 
75 BELGIË: Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 860; Cass. 4 maart 2010, Pas. 2010, 691; BIQUET-MATHIEU 2000, 463; 
CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 186 (positief belang); DE PAGE 1942, 136; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 332; 
FONTAINE 2001, 1039; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 653; LACONTE 2005, 534; SIMOENS 1999, 73; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 458; 
VAN OMMESLAGHE 2010, 1606; WÉRY 2011-I, 565. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 18 februari 1952, D. 1952, 323; Cass.com.fr. 16 februari 
1954, D. 1954, 534, noot R. RODIÈRE; Cass.civ.III.fr. 5 april 1978, Bul.civ. III, nr. 155 (verborgen gebreken); Cass.com.fr. 
2 november 1993, Bull.civ. IV, nr. 380; BÉNABENT 2011, 509; CARBONNIER 1992, 517; DERRIDA 1951, nr. 4; EBERHARD 2005, 190; 
GENDREL 1961, 185; GROUTEL 2012, 117; JOURDAIN 2001, 265; LAITHIER 2004, 461; PIERRE 2012, 57; PINNA 2007, 274 (kritisch). 
76 ENGELAND: Artikelen 50, lid 3 en 51, lid 3 Sale of Goods Act 1979; Dodd Properties (Kent) v Canterbury City Council [1980] 
AC 174 (waarover: BEATSON 2010, 535); ANDREWS 2011, 541 en 572; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1766; BEATSON 2010, 535; CHEN-
WISHART 2010, 575; FRIEDMANN 1995, 649; FURMSTON 1996, 610; MCKENDRICK 2007, 420-421; TREITEL 1991, 116; TREITEL 1995, 
864; WADDAMS 1981, 445. AMERIKA: SCALISE 2007, 744. CANADA: FRIDMAN 1999, 687-688. AUSTRALIË: CARTER 2012, 627; 
LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 694. ZUID-AFRIKA: VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 2010, 192.  
77 Vgl. DIRIX 1984, 17. 
78 BELGIË: DIRIX 2001, 1329 ("Nochtans is schade evenzeer een juridisch begrip en dus normatief. Niet elk verlies komt immers 
voor vergoeding in aanmerking."); VANDENBOGAERDE 2015, 325. FRANKRIJK: DEMOLOMBE 1868, 586-587 ("[L]es questions des 
dommages-intérêts deviennent, au contraire, de vraies questions de droit, dès qu’il ne s’agit plus de l’évaluation du 
dommage que le créancier a éprouvé.”). NEDERLAND: ELZAS 2010, 104; LINDENBERGH 2010, 3; POLAK 1949, 17 ("[S]lechts 
juridische schade is rechtens relevant."). 
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23. BESLUIT: SCHADE ALS FEITELIJK-JURIDISCH BEGRIP – Hogere rechters op nationaal79 en uniaal80 niveau 
erkennen dat de scheidingslijn tussen feit en recht vaak onduidelijk is.81 Dit is niet minder het geval 
voor schade bij wanprestatie. Zonder pretentie van finale waarheid valt wel al op te maken dat 
schade niet enkel feitelijke maar ook normatieve aspecten in zich draagt. Feitelijke nadelen vormen 
het vertrekpunt. De rechter vertrekt vanuit feiten om schade vast te stellen. Deze vertaalslag van feit 
naar recht gaat gekleurd door rechtsopvattingen. Zo bevindt schade zich op een snijvlak. In de 
Germaanse civil law kent deze gemengde opvatting aanhang bij een deel van de Nederlandse82 en 
Duitse83 rechtsleer. Franse doctrine gaf al midden negentiende eeuw aan dat vaststelling van schade 
een feitenkwestie is, maar aspecten zoals voorzienbaarheid rechtskwesties zijn.84 Ook naar Belgisch 
recht valt dit te onderschrijven.85 Vaststelling van feitelijke schade is eerder technisch van aard. 
Bepaling van normatieve schade is veeleer maatschappelijk ingegeven.  

24. TOEPASSING OP TOESTANDSVERGELIJKING – Van vergoedbare schade is dus pas sprake wanneer het verschil 
tussen de actuele en hypothetische toestand van de benadeelde ("feitelijke schade") ook rechtens ongewenst 
is ("normatieve schade").86 Dat sprake is van een gemengd schadebegrip blijkt zo uit het feit dat een verschil 
tussen twee toestanden niet volstaat om van schade in juridische zin te spreken. De rechter moet een aantal 
wettelijke en jurisprudentieel-doctrinaal uitgewerkte principes in acht nemen om die schade te bepalen.87 
Denk hierbij aan de reducties op basis van onvoorzienbaarheid, vermijdbaarheid en onzekerheid van schade.  

25. GELIJKLOPENDE FRANSE SUMMA DIVISIO TUSSEN DOMMAGE EN PRÉJUDICE – De breuklijn tussen schade als feitelijk en 
juridisch begrip brengt bepaalde Franse rechtsleer tot uiting door te onderscheiden tussen dommage en 
préjudice.88 De opstellers van het Catala-ontwerp zagen zo een onderscheid tussen aantasting van de persoon 
of de goederen van het slachtoffer (dommage) en de daaruit resulterende schending van al dan niet 
vermogensrechtelijke belangen (préjudice).89 In een voorstel tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht 
lijkt de Franse wetgever dat onderscheid te volgen.90 Dommage is dan een objectief begrip dat ziet op de 
feitelijke (objectief waarneembare) schade. De vaststelling daarvan is een loutere feitenkwestie. Préjudice is 
daarentegen een rechtsbegrip, dat betrekking heeft op de materiële en immateriële nadelen die het recht dan 

                                                             
79 I. VEROUGSTRAETE, “Een nieuw soort rechters" in Liber amicorum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (77) 80 
voetnoot 5 (voormalig voorzitter van het Hof van Cassatie). 
80 K. LENAERTS, "De feiten in het recht" in Liber amicorum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (41) 59, nr. 23 (huidig 
voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie benadrukt dat het onderscheid tussen feit en recht tot op heden 
een vaag punt blijft in de rechtspraak van het Hof). 
81 BELGIË: L. DE GRYSE en B. DE GRYSE, “Recht of feit: een hanteerbaar onderscheid?" in Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, 
Bruylant, 2002, 71-88. FRANKRIJK: J. BORE en L. BORE, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2008, 798 p. 
82 ASSER/HARTKAMP 2004, 329; ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 3; LINDENBERGH 2008-I, 48-49. 
83 DEUTSCH 1976, 424 ("Was den Schadensumfang angeht, haben wir heute einen faktisch-normativen Schadensbegriff."); 
MAGNUS 1987, 16; WENDEHORST 1999, 61. 
84 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, 
Hachette, 1868, 586-587 ("la détermination des dommages-intérêts n’est pas absolument […] une pure question de fait 
[…]”). Vgl. BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 639 (voorzienbaarheidskwestie als een "décision très juridique"). 
85 BOONE/WYLLEMAN 2011, 203-204 (“Anderzijds geeft men toe dat schade geen louter feitelijk gegeven is, maar ook een 
juridisch begrip […]”); DIRIX 2001, 1329 ("Nochtans is schade evenzeer een juridisch begrip en dus normatief."). Vgl. BONVICINI 

1963, 5 ("Nel concetto di danno, inteso in senso giuridico, vi è quindi un elemento materiale [...]"). 
86 WENDEHORST 1999, 66. 
87 Vgl. WENDEHORST 1999, 66. 
88 Dit onderscheid lijkt niet gangbaar in België (WÉRY 2008, 9 gebruikt préjudice en dommage zo als synoniemen). 
89 Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, www.justice.gouv.fr, 153, voetnoot 19 bij 
artikel 1343 ("Dans toute la mesure du possible, le groupe a essayé de donner des sens distincts aux termes "dommage" et 
"préjudice", le dommage désignant l'atteinte à la personne ou aux biens de la victime et le préjudice, la lésion des intérêts  
patrimoniaux ou extra-patrimoniaux qui en résulte.") 
90 Artikel 1235 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Est réparable tout préjudice certain 
résultant d'un dommage et consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou 
collectif."). 
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voor vergoeding in aanmerking neemt. Préjudice is zo geen materieel gegeven maar een juridische constructie 
die verband houdt met de rechtens vergoedbare gevolgen van een schadefeit.91  

26. FEITELIJKE SCHADE (DOMMAGE): SOEVEREINE BEOORDELING – De discussie over de aard van het 
schadebegrip raakt aan het onderscheid tussen feitelijke beslissingen en rechtsbeslissingen.92 Net 
hierin lijkt het belang te liggen van de kwalificatie van schade als gemengd begrip. Artikel 147, 
tweede lid GW bepaalt dat het Hof van Cassatie niet in de beoordeling van zaken zelf treedt. Dat 
schade een feitelijke component heeft, impliceert dat de beoordeling van bepaalde aspecten van de 
schadeomvang aan feitenrechters toekomt. Dit verklaart meteen ook waarom België93, Frankrijk94 en 
Luxemburg95 aangeven dat rechters bestaan en omvang van schade soeverein beoordelen. Op dat 
punt is hun oordeel dan slechts beperkt toetsbaar in cassatie.96  

27. NORMATIEVE SCHADE (PRÉJUDICE): CASSATIETOEZICHT – De kwalificatie van schade als gemengd concept 
brengt mee dat het Hof van Cassatie ook deels rechtstheoretisch toezicht kan houden op de wijze 
waarop feitenrechters schade omschrijven en schadevergoeding begroten. Zo kan het Hof de 
jurisprudentiële invulling van het normatieve aspect van het gemengde schadebegrip sturen en 
corrigeren. Het Hof van Cassatie oefent toezicht uit op de rechtsopvattingen die het schadebegrip 
beïnvloeden.97 Van een rechtsbeslissing is sprake wanneer zij een oplossing voorstelt die rechtens 
geldt voor soortgelijke gevallen, en dus niet enkel door de feitelijke omstandigheden van het 
concrete geval zijn ingegeven.98 Als hoogste rechtscollege dient het hier dan ook te zorgen voor 
eenheid in de rechtspraak. Identieke rechtsvragen over schadevergoeding worden op dezelfde wijze 
opgelost. Die stabiliteit zorgt voor rechtszekerheid en voorspelbaarheid.99 Bij vergoedende interest 
wees het Hof van Cassatie hier op door te oordelen dat schade “een juridisch begrip is waarvan de 
interpretatie die de bodemrechter eraan geeft aan het toezicht van het Hof van Cassatie is 

                                                             
91 Grondig: LAMBERT-FAIVRE 2007, 163 ("Les ‘dommages’ relèvent de l’ordre des faits […] Les ‘préjudices’ relèvent de l’ordre du 
droit […]”); F. LEDUC, "Faut-il distinguer le dommage et le préjudice?: point de vue privatiste", Responsabilité civile et 
assurances 2010, afl. 3, dossier 3 (nr. 2: "le préjudice est non pas une donnée matérielle mais une construction juridique, 
puisqu'il s'entend des suites du dommage juridiquement réparables"); MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 439. 
92 NEDERLAND: VERBURG 2009, 69. 
93 RECHTSPRAAK: Cass. 19 februari 1968, Pas. 1968, I, 763 (buitencontractueel); Cass. 8 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 164; 
Cass. 30 september 2009, P.08.1102F ("Le juge apprécie en fait l'existence et l'étendue du dommage causé par un fait 
illicite, ainsi que le montant de l'indemnité tendant à la réparation intégrale de celui-ci."). RECHTSLEER: AELBRECHT 2005, 376; 
BAECK 2012-I, 272; DE CORTE/DE GROOTE 2012, 746; DE TEMMERMAN 2012, 269; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 182; 
DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 315; FONTAINE 2001, 1038; INDICATIEVE TABEL 2012, 99; LACONTE 2005, 530; LIMPENS 1960, 688; 
SIMAR/SIMAR 2008, 8; VANDEPUTTE 1977, 244; VAN OMMESLAGHE 2010, 909.  
94 COLMET DE SANTERRE 1865, 96; DEMOGUE 1924, 73; DEMOLOMBE 1868, 558 en 587; FABRE-MAGNAN 2012, 679-680; HUC 1894, 
209; MOKAIESH 2001, 17 en 20; PIERRE 2012, 51 ("Le droit français ne contient pas de disposition générale imposant aux juges 
des règles d'évaluation de la réparation, celles-ci étant laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond, avec un 
contrôle très limité de la Cour de cassation [...]"); REISS 2003, 310; RÉMY 2001, 122-123; TALLON, 279; VINEY 2005, 89-96; 
WHITTAKER 2009, 201. 
95 Cass.lux. 3 juli 2014, JTL 2014, 137 („Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une faute et 
d’une relation causale entre cette faute et le préjudice allégué [...]”). 
96 KLAASSEN 2007, 4 en 7. 
97 BELGIË: Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85 (voorzienbare schade); Cass. 5 januari 1962, Pas. 1962, I, 531 (voorzienbare 
schade); Cass. 11 april 1986, Pas. 1986, I, 986 (voorzienbare schade); Cass. 18 mei 1987, Pas. 1987, I, 1125 (voorzienbare 
schade); Cass. 26 januari 2005, Pas. 2005, 211; Cass. 4 februari 2010, Pas. 2010, 376 (voorzienbare schade); VANDENBOGAERDE 

2015, 325. FRANKRIJK: DEMOLOMBE 1868, 586-587 ("la détermination des dommages-intérêts n’est pas absolument […] une 
pure question de fait, sur laquelle la décision des magistrats soit toujours souveraine et à l’abri de la cassation.”). NEDERLAND: 
VERBURG 2009, 69. 
98 B. MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent, Mys en Breesch, 1993, 413 ("Aan de rechtsvragen beantwoordt dus 
het abstracte of het absolute in tegenstelling tot de oneindige verscheidenheid en ongestadigheid van feitel ijke vragen."); 
H. SIMONT, Des pourvois en cassation en matière civile, Brussel, Bruylant, 1933, 182 ("Il semble, en résumé, qu'on puisse 
considérer comme rendues en droit toutes les décisions qui consacrent des solutions juridiquement applicables à des cas 
identiques, et non des solutions uniquement dictées par les circonstances de fait spéciales à la cause."). 
99 J. DU JARDIN, "Voltallige zittingen voor een eenduidige interpretatie van het recht", RW 2001-02, (649) 650-651 (ziet de 
opdracht van het Hof van Cassatie in de triade rechtseenheid, rechtszekerheid en rechtsonwikkeling). 
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onderworpen.”100 Voor de vaststelling van fout, oorzakelijk verband en schade bij wanprestatie 
oordeelde het Luxemburgse Hof van Cassatie zo dat de soevereine beoordeling zijn grenzen vindt in 
ontoereikende, tegenstrijdige en rechtens onjuiste motiveringen.101 

28. COMPLEXITEIT ONDERSCHEID FEITELIJK EN NORMATIEF KARAKTER SCHADEBEGRIP – Problematisch is uiteraard hoe ver 
het feitelijke en het normatieve karakter van schade reikt.102 Hier draagt het Hof van Cassatie de eindbeslissing. 
Bij vergoedende interest blijkt zo dat de aflijning tussen feitelijke en normatieve aspecten van het schadebegrip 
durft te evolueren (infra nr. 2941). Destijds leek daar sprake van rechterlijke beoordelingsvrijheid. Intussen is 
die vrijheid ingeperkt. Thans ligt het zo voor de hand dat rechters geen vergoedende interest kunnen 
toekennen voor de periode voorafgaand aan het ontstaan van de schade. Het Hof van Cassatie fluit 
feitenrechters terug die voor die periode toch vergoedende interest toekennen. Sinds 1983 is het Hof van 
Cassatie zo meermaals tussengekomen.103 Dat aspect van het schadebegrip werd zo aan de soevereine 
appreciatiebevoegdheid onttrokken en aan cassatietoezicht onderworpen. 

29. GEDEELTELIJK NORMATIEF KARAKTER IMPLICEERT MOGELIJKHEID TOT RECHTSVORMING – Het gedeeltelijk 
normatieve karakter impliceert tot slot dat rechtsvorming mogelijk is. Dat normatieve beslissingen de 
inhoud van het schadebegrip meekleuren, houdt ook in dat er ruimte is voor beleidsmatige 
overwegingen.104 Moet schadevergoeding benadeelden verplaatsen naar de hypothetische toestand 
van correcte nakoming of naar die van niet-sluiting van de overeenkomst (infra nr. 770)? Geldt dit in 
dezelfde mate bij retroactieve ontbinding (infra nr. 1205)? Heeft een benadeelde recht op 
vergoeding van een percentage van zijn werkelijke schade bij partiële onzekerheid over het causale 
verband met die finale schade (infra nr. 2130)? Kan de benadeelde schuldeiser van een 
geldverbintenis bij niet-nakoming aantonen dat hij in feite meer schade heeft geleden dan de 
wettelijke rente waarop hij krachtens artikel 1153 BW recht heeft? De keuze voor abstracte en ruwe 
schadebegroting en tegen concrete en verfijndere schadevaststelling is dan een beleidskeuze (infra 
nr. 3191). De te vergoeden schade vormt zo een reflectie van de wijze waarop het recht dat 
schadebegrip definieert.105 Partijen en hun vertegenwoordigers moeten weten wat zij kunnen 
vorderen of verschuldigd zijn en rechters moeten weten wat zij kunnen toekennen.106 Vandaar 
meteen ook het belang van duidelijke contouren van het schadebegrip.  

Afdeling II. Probleemstelling 

§ 1. COMPLEXE PROBLEMATIEK 

30. INGEWIKKELDE SCHADEBEGROTING BIJ WANPRESTATIE – Begroting van schade merken sommigen aan als 
de voornaamste 107  en zelfs extreme 108  of onoplosbare 109  moeilijkheid waarmee rechters zich 

                                                             
100 Cass. 26 januari 2005, Pas. 2005, 211; DIRIX 1984, 17; LINDENBERGH 2008-I, 47 (Nederland; "Nu het bij 'schade' gaat om een 
rechtsbegrip, heeft de Hoge Raad wel de ruimte om de invulling van dat begrip door de feitenrechter te corrigeren en daar 
aldus richting aan te geven."). 
101 Cass.lux. 3 juli 2014, JTL 2014, 137. 
102 Complexe onderscheid tussen dommage en préjudice bij contractuele aansprakelijkheid: LEDUC 2010, nr. 12. 
103 Cass. 13 juni 1983, Pas. 1983, I, 1150; Cass. 16 mei 1986, Pas. 1986, I, 1132; Cass. 29 oktober 1986, Pas. 1987, I, 261; 
Cass. 10 november 1989, Pas. 1990, I, 297; Cass. 26 september 1990, T.Verz. 1991, 137, noot M. LAMBERT; Cass. 11 
september 1991, Pas. 1992, I, 22; Cass. 27 januari 1993, Pas. 1993, I, 109; Cass. 12 oktober 1994, RGAR 1996, nr. 12.686, 
noot Y. BRULARD; Cass. 29 november 1996, Pas. 1996, I, 1197; Cass. 7 februari 1997, Arr.Cass. 1997, 182; Cass. 17 maart 
1999, RW 2001-02, 484; Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855, overweging 9; Cass. 21 april 2009, Arr.Cass. 2009, 1057, 
nr. 262, overweging 15. 
104 LINDENBERGH 2008-I, 49; VERBURG 2009, 65. 
105 Vgl. BARNES 1999, 1144 ("The loss the law is measuring is not a datum of nature but the reflection of a normative order."). 
106 Wegens het ultra-petitaverbod kan de feitenrechter uiteraard enkel schade vergoeden binnen de grenzen van de 
conclusies van de partijen (DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 183). 
107 LAITHIER 2004, 93. 
108 The Owners of the Steamship “Mediana” v The Owners, Master and Crew of the Lightship “Comet” [1900] AC 113. 
109 TUNC 1963, 743 ("La vérité, nous semble-t-il, est que la question des intérêts des dommages-intérêts alloués par le juge 
est d'une complexité inextricable.") 
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geconfronteerd zien bij wanprestaties. Alle rechtstradities wijzen hierop.110 Franse rechtsleer wees al 
midden negentiende eeuw op dat delicate karakter: „L’évaluation des dommages-intérêts est 
toujours une oeuvre délicate.”111 Een halve eeuw later bracht Lord Halsbury dit tot uiting voor de 
common law: „The whole region of inquiry into damages is one of extreme difficulty."112 In België 
geldt dit voor zowel schadevergoeding in hoofdsom als daaronder vallende interesten (dommages et 
intérêts)113, die de rechtsleer eveneens omschrijft als een complex114 of zelfs chaotisch115 doolhof116. 

31. SCHADE STAAT SLECHTS UITZONDERLIJK OP VOORHAND VAST – Schadevaststelling is vooral complex wanneer te 
vergoeden schade niet forfaitair is bepaald. Doorgaans moet de rechter schade resulterend uit wanprestatie 
vaststellen en de schadevergoeding dus begroten. In weinig gevallen staat schadevergoeding bij voorbaat vast. 
Dit problematische karakter doet zich in meer hypothesen gevoelen dan aanvankelijk is te vermoeden. De 
gemeenrechtelijke begrotingsbepalingen zijn zelfs van belang bij schadebedingen (infra nr. 49). De werkelijke 
schade vormt zo een aanwijzing voor de invulling van het matigingscriterium van de potentiële schade (infra 
nr. 2571)117, fungeert als absolute ondergrens voor die matiging (infra nr. 2572)118, en is relevant voor zover 
wordt aanvaard dat zuivere strafbedingen als private straffen absoluut nietig zijn (infra nr. 2640)119.  

§ 2. SUMMIERE REGELING 

32. SUMMIERE REGELING – Van het Burgerlijk Wetboek zijn bijzonder weinig artikelen aan 
gemeenrechtelijke schadebegroting bij wanprestatie gewijd (art. 1149-1151 en 1153 BW). Volgens de 
opstellers van de Code civil boden hun bepalingen voldoende richtsnoeren voor schadebegroting: 
"Ces règles suffisent pour guider le juge."120 Dit vertrouwen in de rechtspraak werd niet beschaamd, 
aangezien die bepalingen met behulp van de doctrine (infra nr. 3217) meer dan twee eeuwen 
maatschappelijke evoluties hebben doorstaan (infra nr. 120). 121  Intussen bevindt het 

                                                             
110 ROMAANSE RECHTSORDE: DE TEMMERMAN 1999, 1277-1441; GOEGEBUER 2004-II, 26; LAITHIER 2004, 93; TUNC 1963, 743; VAN 

OEVELEN 2009, 153-212. GERMAANSE RECHTSORDE: HACHEM 2011-II, 662; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 480. ANGELSAKSISCHE 

RECHTSORDE: MCLENNAN 1999, 521 ("We must apply the general principles which govern the investigation of that most difficult 
question of fact – the assessment of compensation for breach of contract."); PETTIT 1987, 454; YORIO 1982, 1423. 
111 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, 
Hachette, 1868, 595. 
112 The Owners of the Steamship “Mediana” v The Owners, Master and Crew of the Lightship “Comet” [1900] AC 113.  
113 Vgl. DE TEMMERMAN 1999, 1277-1441; GOEGEBUER 2004-II, 26; VAN OEVELEN 2009, 153-212. 
114 SAMOY/AGUIRRE 2010, 97; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 145; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 600. 
115 SAMOY/AGUIRRE 2010, 101; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 153. 
116 BIQUET-MATHIEU 1998, 7 (spreekt van "le dédale des intérêts"); DE TEMMERMAN 1999, 1279. 
117 Cass. 29 februari 1996, Arr.Cass. 1996, 208; Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 794; Brussel 18 maart 
2002, JLMB 2003, 1494; Luik 21 maart 2002, JLMB 2003, 1496; GOEGEBUER 2004-II, 27. 
118 Cass. 29 februari 1996, Arr.Cass. 1996, 208; Cass. 22 oktober 2004, Arr.Cass. 2004, 1654; Antwerpen 20 september 2004, 
RW 2006-07, 790; Brussel 18 maart 2002, JLMB 2003, 1494; Luik 21 maart 2002, JLMB 2003, 1496; GOEGEBUER 2004-II, 27. 
119 Volgens sommigen heeft de matigingssanctie namelijk de voormalige nietigheidssanctie niet geheel vervangen. Matiging 
ziet namelijk enkel op schadebedingen sensu stricto, zijnde die met een (soms slechts gedeeltelijk) vergoedende functie. Zie 
SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 798-799; VANDERSCHOT 2003-I, 641-642; VAN DEN HAUTTE 2013, 1406. 
120 M. BIGOT-PRÉAMENEU, "Exposé des motifs [dans la séance du 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804)" in J.-G. LOCRÉ, Législation 
civile, commerciale et criminelle. Tome douzième. Code civil. Livre troisième, Parijs, Treuttel et Würtz, 1828, 330, nr. 43. 
Overname van dit standpunt in chronologische volgorde: TOULLIER 1824, 301; BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 641; JOSSERAND 1933, 
344 ("Le Code civil donne au juge des directives, tout au moins pour la responsabilité contractuelle."); RONSE/DE WILDE 1988, 
165 ("In tegenstelling tot de regeling van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is in het Burgerlijk Wetboek de 
schadeloosstelling wegens het niet nakomen van een verbintenis uit overeenkomst zeer uitvoerig geregeld."). 
121 Vgl. Franse minister van Justitie J.-J. URVOAS, "Lancement des travaux de la réforme du droit de la responsabilité civile", 
29 april 2016, www.justice.gouv.fr (inzake civiele aansprakelijkheid in algemeen: "Quatre articles qui ne traduisaient pas un 
manque de vision des rédacteurs de l'époque mais une confiance envers les juges."). 
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aansprakelijkheidsrecht zich wel grotendeels buiten het Burgerlijk Wetboek. Door die klassieke122, 
abstracte123 en algemene124 richtlijnen stuit schadebegroting dan ook vaak op onzekerheid.  

33. GEVOLG: TAL VAN ONOPGELOSTE SCHADEKWESTIES – Als sleutelbepaling voor schade(vergoeding) wegens 
wanprestatie preciseert artikel 1149 BW zo enkel dat schade zowel geleden verlies als gederfde winst omvat. 
Die tweedeling legt de strekking van schade(vergoeding) zeker niet bloot.125 Ook de andere bepalingen laten 
vragen onbeantwoord. Refereert de voorzienbaarheid van artikel 1150 BW uitsluitend aan het bestaan126 of 
ook aan de omvang127 van schade (infra nr. 1585)? Hoe valt directe van indirecte schade (art. 1151 BW) te 
onderscheiden (infra nr. 1744)? Daarnaast liet de wetgever vele begrotingsaspecten onbesproken. Is 
immateriële schade verhaalbaar? Welke doeltoestand streeft schadevergoeding na? Moet schadevergoeding 
de benadeelde naar de nakomingspositie verplaatsen of kan hij verzoeken om verplaatsing naar de positie van 
niet-sluiting van de overeenkomst? Rechtspraak en rechtsleer hebben daar heikele kwesties aan toegevoegd. 
Denk aan de uitwerking van de schadebeperkingsplicht (infra nr. 1824) en de kanstheorie (infra nr. 2130).  

34. OPEN REGELING – Exhaustiviteit valt van de wetgever niet te verlangen (infra nr. 3218). Zo gaf het 
Bundesverfassungsgericht aan dat dermate specifieke rechtsregels dat de oplossing steeds met 
zekerheid is te voorspellen onmogelijk zijn te verlangen.128 Door de complexiteit van de werkelijkheid 
kan de wetgever dan ook niet langs vage normen heen.129 Zulke bepalingen zijn zo beknopt dat zij 
precisering behoeven. Voor begroting van wanprestatieschade blijkt de regeling echter te beperkt.130 
Zo geven de in artikel 1149 BW vervatte woorden “in het algemeen” aan dat die bepaling van open 
aard is.131 De wetgever heeft ook nergens rekenschap gegeven van wat nu precies valt te verstaan 
onder begrippen zoals “geleden verlies” en “gederfde winst” (art. 1149 BW), “voorzienbaarheid” (art. 
1150 BW), “directheid” (art. 1151 BW), de “door de koop veroorzaakte kosten” (art. 1646 BW) en 
“alle schade” (art. 1645 BW).132 Hun invulling komt toe aan rechtspraak en rechtsleer.  

35. VOORDELEN VAN OPEN SCHADENORMEN: FLEXIBILITEIT – Conceptuele vaagheid is een wijze van 
wetgeven.133 Het is een middel om rechtsevolutie toe te laten.134 Toen de Uniewetgever het 

                                                             
122 Zie al bij DOMAT 1771, 393 (“Il faut encore distinguer les dommages et intérêts par une autre vue, en deux autres espèces; 
l’une de ceux qui consistent en une perte effective, et une diminution qu’on souffre en ses biens; et l’autre de ceux qui 
privent de quelque profit.”) en bij POTHIER 1821, 180, nr. 159 (“On appelle dommages et intérêts, la perte que quelqu’un a 
faite, et le gain qu’il a manqué de faire […] Quantum mea interfuit, id est quantum mihi est, quantumque lucrari potui […].”).  
123 PRADEL 2004, 119 (verwijt art. 1382 BW een te hoog abstractiegehalte, dat vergoeding van schadeposten kan beletten). 
124 MOKAIESH 2001, 6 (“Comparées aux définitions du reliance interest et de l’expectation interest, les propositions doctrinales 
pour définir les notions de perte subie et de gain manqué demeurent très générales.”); REISS 2003, 308. 
125 COËFFARD 2005, 100 (schadeduo is enkel nuttig als algemene definitie); V. MARCADÉ, Explication théorique et pratique du 
Code Napoléon, IV, Parijs, Cotillon, 1852, 418; MOKAIESH 2001, 3. Inzake overmacht: P.A. FORIERS, "Force majeure et contrat" 
in P. WERY (ed.), La théorie générale des obligations, Luik, Formation permanente CUP, 1998, (241) 241 ("Le Code civil est 
avare en définitions. La force majeure n'échappe pas à ce phénomène."). 
126 Dit is de Belgische opvatting (Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85). 
127 Dit is de Franse opvatting (Cass.civ.fr. 7 juli 1924, D. 1927, I, 119). 
128 Bundesverfassungsgericht 18 december 1953, BVerfGE 3, 225, punt 44 ("Die manchmal erhobene Forderung, das Gesetz 
müsse so speziell sein, daß die rechtliche Lösung des Einzelfalles nahezu mit Sicherheit vorausgesehen werden könne, ist, wie 
geschichtliche Beispiele lehren, unerfüllbar."). 
129  Bundesverfassungsgericht 18 december 1953, BVerfGE 3, 225, punt 44 ("Gleichwohl verwendet der moderne 
Gesetzgeber vielerorts unbestimmte Rechtsbegriffe und allgemeine Regeln, weil es unmöglich ist, mit Spezialnormen der 
Vielfalt der Lebensverhältnisse Herr zu werden und zugleich einen Weg zu der rechtlichen Differenzierung zu eröffnen, die im 
Einzelfall eine gerechte Entscheidung oft erst ermöglicht."). 
130 In het Frans is sprake van notions floues of notions à contenu indéterminé/variable. In het Duits is eerder sprake van 
Generalklausel of unbestimmte Rechtsbegriffen. Hierover: HESSELINK 1999, 37; JUNG 2006, 38 en 41; NADAUD 2008, 298-301; 
SCHOORDIJK 2002, 325-350; WALTHER 2006, 65; WEBER 1992, 520-564.  
131 Vgl. ASSER/VRANKEN 1995, 59. 
132 Zie ook JUNG 2006, 45 (art. 1150 en 1151 CC als voorbeelden van open normen); FIKENTSCHER 1977, 308 (§ 254 BGB – 
Berücksichtigung von Mitverschulden – als voorbeeld van open norm); NADAUD 2008, 300 (art. 1382 CC als voorbeeld van 
open norm); VICENTE DOMINGO 2002, 206 (art. 1382 CCF als open norm); WALTHER 2006, 65 e.v. (art. 1382 CC). 
133 JUNG 2006, 39; VAN BOOM/PINNA 2008, 4 (nut van open normen); WEBER 1992, 525 (“Hilfsfiguren des Gesetzgebers”). 
134 BARENDRECHT 1992, 160; CHAPPUIS 2010, 209; HESSELINK 1999, 39; JUNG 2006, 38; MALINVAUD 1968, nr. 2 ("il faut se féliciter de 
la souplesse d'un texte susceptible de s'appliquer à des situations nouvelles"); NADAUD 2008, 306-307; POPELIER 1997, 278; 
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uitsluitende uitleenrecht voor auteurs regelde135, hield hij zich zo misschien bewust vaag, met als 
gevolg dat ook nieuwe technologische ontwikkelingen (zoals e-books) daaronder kunnen vallen.136 
Hier toegepast bieden de open schadenormen rechters zo ruimte om elk geval passend op te lossen 
(Einzelfallgerechtigkeit).137 Via die beoordelingsruimte geven zij die regels een eigentijdse invulling. 
Open normen zijn zo een doorgeefluik voor waarderingen die aan de rechtsorde ten grondslag 
liggen.138 Onder invloed van rechtspraak en rechtsleer krijgt het begrip "schade" zo nu een veel 
ruimere invulling dan een eeuw geleden.139 Denk aan immateriële schade. Eind negentiende eeuw 
vulde het Hof van Cassatie de term "schade" zo dermate ruim in dat deze ook betrekking had op 
immateriële schade.140 Dat open karakter van artikel 1149 BW bood dus de mogelijkheid om 
immateriële schade ook bij wanprestaties verhaalbaar te verklaren (infra nr. 2308). Hetzelfde geldt 
voor kansschade. De elasticiteit van het schadebegrip laat vergoedbaarheid daarvan open (infra nr. 
2220).  

36. NADELEN VAN TE VAGE SCHADENORMEN: MINDER RECHTSZEKERHEID, VOORSPELBAARHEID EN GELIJKHEID – Dat 
open karakter van die schadenormen laat eigentijdse beoordelingen toe. Wel bestaat een risico op 
afbreuken aan de rechtszekerheid141, voorspelbaarheid142 en rechtsgelijkheid143 bij schadebegroting. 
Hoe vager een schadenorm, hoe geringer haar voorspelbaarheid. Hierdoor vermindert de 
rechtszekerheid, en stijgt de kans op rechtsongelijkheid.144 Eender welke beslissing kan steun vinden 
in vage normen, waardoor beslissingen in vergelijkbare gevallen sterk kunnen uiteenlopen. 145 
Transparantie neemt af en perceptie van willekeur neemt toe.146 Dat het aansprakelijkheidsrecht zich 
grotendeels buiten het Burgerlijk Wetboek situeert, is geen probleem voor schadespecialisten, maar 

                                                                                                                                                                                              
RÉMILLARD 2005, 607; SCHOORDIJK 2002, 339-340; VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 47 ("[de art. 1382 en 1383 BW 
zijn] reeds gedurende twee eeuwen elastisch genoeg [...] gebleken om in een veranderde maatschappij toepassing te 
blijven vinden."); VON MEHREN 2008, 73; WALTHER 2006, 67 (inzake art. 1382 CC).  
135 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het 
uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 28). 
136 Hierover: conclusie adv.-gen. M. SZPUNAR van 16 juni 2016, nr. C-174/15, ECLI:EU:C:2016:459, Vereniging Openbare 
Bibliotheken, punten 28-32 (“Bij de uitlegging van richtlijn 2006/115 moet derhalve met die realiteit rekening worden 
gehouden door het juridisch kader voor e-books in overeenstemming te brengen met dat voor traditionele boeken.”). 
137 DUITSLAND: JUNG 2006, 60. OOSTENRIJK: GRIGG/TROISS 2006, 200-201. GROOT-BRITTANNIË: LAW COMMISSION, 113. 
138 BARENDRECHT 1992, 182; FIKENTSCHER 1977, 308; NADAUD 2008, 299; VEROUGSTRAETE 2011, 454. ZWITSERLAND: B. CHAPPUIS, 
"Quelques dommages dits irréparables. Réflexions sur la théorie de la différence et la notion de patrimoine", SJ 2010, (165) 
209 ("La notion de dommage y est notamment laissée à la liberté de l'interprète."). 
139 NADAUD 2008, 300 en 303-304. 
140 Cass. 17 maart 1881, Pas. 1881, I, 163 ("le mot dommage dont se sert le législateur dans les articles 1382 et suivants du 
code civil est un terme général qui s’applique au dommage moral comme au dommage matériel"). 
141 Pol. Verviers 28 augustus 2007, T.Pol. 2009, 85 (buitencontractueel; kapitalisatie van morele schade draagt bij tot meer 
transparantie over schadeloosstelling en tot een "grotere graad van rechtszekerheid”); LAW COMMISSION, 109 
(rechtszekerheid als argument ter invoering van wettelijke tarieven voor immateriële schade); ASSER/VRANKEN 1995, 86; DE 

ANGEL YAGÜEZ 1993, 692 en 702-703; JONGEN 2002, 402; GRIGG/TROISS 2006, 198; JUNG 2006, 46; MALLIA BORG 2011, 251; NADAUD 

2008, 310; PRADEL 2004, 119 (inzake art. 1382 BW); REISS 2003, 320; SANCHEZ GONZALEZ 2006, 40; WEYTS 2011, 188. 
142 GROOT-BRITTANNIË: LAW COMMISSION, 109 (invoering wettelijke tarieven voor immateriële schade). OOSTENRIJK: GRIGG/TROISS 

2006, 198 (aansprakelijkheid moet voorspelbaar zijn voor verzekeraars); KARNER 1999, 81. SPANJE: DE ANGEL YAGÜEZ 1993, 703 
(inzake moeilijke voorspelbaarheid voor verzekeraars van omvang immateriële schade); VICENTE DOMINGO 2002, 219 (wijst op 
gevaar voor rechtsonzekerheid wegens afwezigheid van duidelijke richtsnoeren voor schadeberekening). RECHTSVERGELIJKEND: 
FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 290 (meer voorspelbaarheid bij belangenonderscheid); HOEKS 2012, 292 (inzake 
vergoedbaarheid op Unieniveau van immateriële schade wegens bagageverlies); NADAUD 2008, 306 (inzake open normen). 
143 Benadeelden in een gelijke situatie zijn gelijk te behandelen: CASALS 2002, 33 (pro invoering op Unieniveau van barema 
voor fysieke schade); DE TEMMERMAN 2012, 291 (criteria van transparantie, vergelijkbaarheid en consistentie voor begroting 
van letselschade); HESSELINK 1999, 41; JONGEN 2002, 402 (immateriële schade wegens publicatie van beledigende artikels); 
JUNG 2006, 57; KRUITHOF 1992, 53-79; NADAUD 2008, 306; PIERRE 2012, 52; RABITTI 2004, 348; SCHUBERT 2013, 612; SIMAR/SIMAR 

2008, 8; LAW COMMISSION, 110; WEYTS 2011, 186-187 (wijst op begrotingscontrast tussen twee uitspraken). 
144 Bij de hervorming van het Oostenrijkse schaderecht waarschuwden verzekeraars zo dat vage begrippen afdoen aan de 
voorspelbaarheid van aansprakelijkheidsgevolgen, wat zou leiden tot hogere verzekeringspremies. GRIGG/TROISS 2006, 198. 
145 BELGIË: VEROUGSTRAETE 2011, 454. FRANKRIJK: MALINVAUD 1968, nr. 10. NEDERLAND: BARENDRECHT 1992, 66-76; VAN BOOM/PINNA 

2008, 4 (risico op rechtsonzekerheid bij open normen).  
146 BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 641 (inzake doel van schadebedingen).  
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wel voor de gewone burger. Ook hij wordt immers geacht de hem betreffende regels te kennen.147 
Behalve bij schadebedingen, rijst de vraag of contractpartijen wel kennis hebben van de mogelijke 
gevolgen van hun wanprestatie.148 De meeste mensen hebben immers geen toegang tot de in de 
rechtspraak en rechtsleer uitgedachte details van het contractenrecht (infra nrs. 869 en 2649). 

§ 3. DOCTRINALE LACUNE 

37. WEINIG THEORIEVORMING OVER CONTRACTUELE SCHADEBEGROTING – De wetgever kan niet alles voorzien 
(“Tout prévoir, c’est un but qui est impossible d’atteindre.”149), en mag niet alles voorzien ("on 
gouverne mal quand on gouverne trop"150). Een wetboek is geen encyclopedie.151 Creativiteit is 
weggelegd voor de rechtspraak.152 Systematisering komt toe aan de rechtsleer.153 Door de creatie 
van een denkkader kan de rechtsleer redeneringen stroomlijnen.154 Dit verhoogt de rechtszekerheid, 
en maakt beslissingen gemakkelijker controleerbaar.155 Bijzonder bevreemdend is het dan ook dat 
begroting van wanprestatieschade nog deels156 braakliggend is (supra nr. 9).157 In buitencontractueel 
verband is zo over schade tien keer meer gepubliceerd dan in contractueel verband.158  

38. DOCTRINE GERICHT OP ANDERE ASPECTEN VAN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – De rechtsleer stelt wel scherp op andere 
aspecten van het aansprakelijkheidsrecht. De doctrine rond samenloop tussen contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid kan zo een paar bladzijden met verwijzingen vullen.159 De rechtsleer gaat 
grondig in op de strekking van het foutbegrip160, het causaliteitsbegrip161 en matiging van schadebedingen 
(infra nrs. 2553-2600). Uitvoerige aandacht gaat ook uit naar verhaal van advocatenkosten (infra nrs. 2713-

                                                             
147 Vgl. Franse minister van Justitie J.-J. URVOAS, "Lancement des travaux de la réforme du droit de la responsabilité civile", 
29 april 2016, www.justice.gouv.fr (inzake civiele aansprakelijkheid in algemeen: "Pour les spécialistes [...] ce n'est pas une 
difficulté. Pour le citoyen en revanche, c'est un véritable problème."). 
148 VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 8.  
149 J.-E.-M. PORTALIS, F.-D. TRONCHET, F.-J.-J. BIGOT-PRÉAMENEU en J. DE MALEVILLE, Projet de Code civil présenté par la commission 
nommée par le gouvernement le 24 thermidor an VIII, Parijs, Emery, 1801, viii. 
150 J.-E.-M. PORTALIS, F.-D. TRONCHET, F.-J.-J. BIGOT-PRÉAMENEU en J. DE MALEVILLE, Projet de Code civil présenté par la commission 
nommée par le gouvernement le 24 thermidor an VIII, Parijs, Emery, 1801, 66 (Discours préliminaire van PORTALIS). 
151 Zie verwijzing in RÉMILLARD (p. 604) naar uitspraak van het ministerie van Justitie van Québec bij hervorming Code civil. 
152 P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 209. 
153 Québec benadrukte dit ook in de aanloop naar de nieuwe Code civil van 1994. Zie verwijzing naar de opmerkingen van 
het ministerie van Justitie van Québec in RÉMILLARD 2005, 607 („[...] c'est à la doctrine et à la jurisprudence pénétrées de 
l'esprit général des lois qu'il appartiendra d'interpréter le nouveau Code civil du Québec dans le respect et la continuité des 
valeurs de notre société de liberté et de démocratie."). 
154 Vgl. MALLIA BORG 2011, 251. 
155 HESSELINK 1999, 37; MASSCHELEIN 2011, 69 (inzake heling in erfrecht). 
156 Zie evenwel over schadevergoeding bij ontbinding: J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 372 p.; J. BAECK, "Voor wie meer wil dan de ontbinding: bijkomende schadevergoeding", TBBR 
2016, 303-314; R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1334 p.; S. JANSEN, "Actuele 
ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming van contracten" in Themis 95 – Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2015, 
(141) 148-151; P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. 
WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) 451-455. 
157 JANSEN betreurde dit recentelijk als volgt: "Een studie van deze bijkomende posten wordt bemoeilijkt, aangezien er naar 
Belgisch recht geen uitgebreid onderzoek bestaat betreffende de problematiek van de contractuele schadevergoeding." (S. 
JANSEN, Prijsvermindering: remedie tot bijsturing van contracten, proefschrift, Leuven, KUL, 2015, 651).  
158 Deze zoekopdracht werd verricht op 6 juli 2014. Voor zover Jura een representatief overzicht biedt van de bestaande 
rechtsleer en rechtspraak, blijkt dat de rechtspraktijk contractuele schade(vergoeding) – met een ratio van 1/11 voor 
rechtspraak en 1/10 voor rechtsleer – uitermate stiefmoederlijk behandelt. 
159 H. BOCKEN, "Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Verfijners, verdwijners en het arrest van 
het Hof van Cassatie van 29 september 2006", NJW 2007, 722-731; W. BUELENS en D. VERHOEVEN, "Hervorming van het BW: 
wat met het samenloopverbod?”, Juristenkrant 2016, 29 juni, 14; I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en 
aansprakelijkheid, Antwerpen, Intersentia, 2003, 713 p.; CORNELIS 2013, 990; P. WÉRY, "Les rapports entre responsabilité 
aquilienne et responsabilité contractuelle" in B. KOHL (ed.), Droit de la responsabilité, Luik, Anthemis, 2008, 7-52; P. WÉRY en 

S. STIJNS, Les rapports entre les responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, die Keure, 2010, 290 p. 
160 BELGIË: FAURE 1988, 1105-1119; RODRIGUEZ 2014, 397-404. FRANKRIJK: CARBONNIER 1963, 345 (“Lors de la renaissance du droit 
de la responsabilité, à la fin du XIXe siècle, le concept de faute a retenu le meilleur de l’attention [...]”). 
161 VAN OMMESLAGHE 2008, 687-708; M. VAN QUICKENBORNE, "Causaliteit” in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel III, hfdst. 9, 1-83. 
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2767), de interestproblematiek (infra nrs. 2857-3193) en de imprevisieleer162. Niettemin gaat zij nagenoeg 
systematisch163 voorbij aan gemeenrechtelijke schadebegroting bij wanprestatie. Bestudeert de rechtsleer 
schade(vergoeding), dan is dit voornamelijk vanuit buitencontractuele insteek.164 De Angelsaksische doctrine 
merkt de Belgisch-Franse uitwerking dan ook aan als onderontwikkeld.165 

39.  VERKLARINGEN GEBREK AAN DOCTRINE – Waarom laat de doctrine dit primordiale aspect van het 
contractenrecht ter zijde liggen?166 Mogelijke verklaring is de ogenschijnlijke evidentie van de materie. 
Misschien neemt de doctrine aan dat het contractuele schaderecht volstaat met de regels die zijn uitgewerkt 
voor onrechtmatige daad. In dat geval biedt de door de rechtsleer geconstateerde167 en ook wel voorgestane168 
toenadering tussen het buitencontractuele en het contractuele aansprakelijkheidsrecht (infra nr. 3230) een 
verklaring waarom zo weinig aandacht uitgaat naar wanprestatieschade. Sommigen zien koudcijfervrees als 
verklaring voor de schaarse literatuur over schadeberekening bij winstderving.169  

40. RISICO VAN ONDER- OF OVERCOMPENSATIES – Door de combinatie van het summiere open wetskader 
en de beperkte theorievorming geven raadslieden vaak onvoldoende aan welke schade de rechter nu 
precies in aanmerking moet nemen.170 Hierdoor ontstaat een risico dat benadeelden te weinig of te 
veel schadevergoeding krijgen. Discretionaire bevoegdheid bij schadebegroting belet geen 
nauwkeurigere richtlijnen. Appreciatiemarge is geen reden om rechtzoekenden transparantie, 
voorspelbaarheid en rechtszekerheid te ontzeggen. Over schadebegroting in het contractenrecht 
bestaat weinig theorievorming onder het mom dat dit tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van 
de rechter behoort.171 Rechters moeten zelf hun weg zoeken in het schadelabyrint, maar dienen hun 
gekozen route te motiveren. Dit onderzoek kan hen hier bij helpen. 

§ 4. RELEVANTIE 

41. FUNDAMENTEEL BELANG CORRECTE BEGROTING VAN WANPRESTATIESCHADE – De beperkte aandacht voor 
schade172 en schadevergoeding173 wegens wanprestatie (supra nrs. 37-40) steekt schril af tegen het 
vaak grote praktische belang van wanprestatiegeschillen. Schadebegroting is even belangrijk als de 

                                                             
162 Recentelijk: CORNELIS 2000-I, 663-664; DE POTTER DE TEN BROECK 2013, 849; VAEL 2004, 703-752; VAN LOOCK 2013, 446-464. 
163 Vgl. BIQUET-MATHIEU 2000, 461-493; DALCQ 1968, 68-94; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 307-360. 
164 DE TEMMERMAN 1999, 1277-1441; DIRIX 1998, 150 p.; RONSE/DE WILDE 1988, 442 p.; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 935 p. 
165 BELL/BOYRON/WHITTAKER 2008, 353 (“Indeed, for a common lawyer there is remarkably little law on the issue of 
quantification of damages [...]”); EIDENMÜLLER 2008, 671; NICHOLAS 1992, 225 (“What principally strikes the English lawyer is 
that the French analysis is relatively underdeveloped.”); SCALISE 2007, 746 ("There is remarkably little law on the issue of 
quantification of damages in France."); TREITEL 1991, 90; WHITTAKER 2009, 200. 
166 WERY wijst zo terecht op het contrast met buitencontractuele schadevergoeding: "Le contraste est frappant entre 
l'importance des développements que la doctrine consacre, à juste titre, à la réparation du dommage en matière 
extracontractuelle et l'étonnante discrétion dont elle fait preuve sur le sujet dans le domaine de la responsabilité 
contractuelle." P. WÉRY, Droit des obligations. Volume I. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 665. 
167 CORNELIS 2000-I, 575-576; CORNELIS 2009, 300 ("Uit dat alles blijkt dat het contractueel aansprakelijkheidsrecht zo goed als 
volledig door het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht werd gekoloniseerd."). 
168 J. GRANDMOULIN, De l'unité de la responsabilité ou nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations 
contractuelles, Rennes, Alphonse Le Roy, 1892, 176 p. Zie recentelijk ook BIQUET-MATHIEU 2000, 461; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 

2008, 304; WESTER-OUISSE 2010, nr. 27 ("Les responsabilités délictuelle et contractuelle sont donc très proches et leur fusion 
serait dès lors très simple à opérer."); VAN OMMESLAGHE 1984, 242. 
169 BARENDRECHT 1995, 21. 
170 Vgl. BÉLOT 2005, 13 ("Les victimes et leurs conseils ne prennent pas suffisamment la peine de détailler dans leur demande 
les chefs de préjudices dont ils réclament la réparation; en les justifiant par l'apport d'éléments de preuve."). 
171 BAECK 2012-I, 272. 
172 Vgl. DARANKOUM 2002, 448 (“l’évaluation des dommages-intérêts [...] n’a pas reçu en doctrine l’approfondissement qu’elle 
mérite”); NICHOLAS 1992, 225.  
173 BELGIË: BAECK 2012-I, 269-327; WERY 2011-I, 533. FRANKRIJK: DARANKOUM 2002, 448; LAITHIER 2004, 81 (“Depuis 1804, aucun 
progrès sensible n’a été effectué [...]”); WHITTAKER 2009, 200. Niettemin: J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 372 p.; J. BAECK, "Voor wie meer wil dan de ontbinding: bijkomende 
schadevergoeding", TBBR 2016, 303-314; R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1334 p.; S. 
JANSEN, "Actuele ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming van contracten" in Themis 95 – Verbintenissenrecht, Brugge, die 
Keure, 2015, (141) 148-151; P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. 
STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) 451-455. 
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fundering dat is voldaan aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid. De advocaat die een cliënt 
bijstaat in het claimen van schadevergoeding moet de omvang daarvan immers onderbouwen. De 
advocaat van de tegenpartij moet daartegen juist deugdelijk verweer voeren. Wanneer een partij in 
haar conclusies een begroting suggereert, moet de rechter aangeven waarom hij van die berekening 
afwijkt. Uit de rechterlijke beslissing moet blijken dat de argumenten over bestaan en omvang van 
schade ernstig zijn onderzocht. Hoewel deskundigen bijstand kunnen bieden bij delicate 
begrotingsaspecten, staat het finaal aan de rechters om hun begrotingsmethode te motiveren.174  

42. VASTSTELLING CONTOUREN SCHADEBEGROTING – Voor meer houvast bij begroting van wanprestatievergoedingen 
zijn duidelijke richtlijnen vereist. Dit onderzoek beoogt dan ook de strekking van het algemeen aanvaarde 
integraliteitsprincipe duidelijker af te lijnen.175 Vermindering van onnodige billijkheidsbegrotingen zou al een 
gunstig resultaat betekenen. Begroting naar billijkheid vergoedt schade immers slechts bij benadering. Die 
werkwijze mag enkel aan de orde komen wanneer elke mogelijkheid tot begroting van werkelijke schade 
ontbreekt.176 Zo bleek de praktijk billijkheidsbegroting – onder het mom van het beroepsgeheim – te 
misbruiken bij begroting van juridische bijstandskosten (infra nr. 2731). 177  Een grondige analyse van 
wanprestatievergoedingen vertoont minstens de merite een doctrinale lacune op te vullen.  

43. NOODZAAK VAN PRECISERING INTEGRALITEITSPRINCIPE – De strekking van het integraliteitsprincipe – een 
fundamentele richtlijn voor schadebegroting (infra nr. 184) – is onduidelijk. Voor meer voorspelbare 
begroting is dan ook theorievorming vereist. De algemene instructie van artikel 1149 BW schiet 
tekort (supra nr. 33).178 De onderverdeling naargelang het positief dan wel het negatief belang kan 
dit euvel enigszins verhelpen. Ook rijst de vraag hoe ver het vereiste van integraal herstel reikt. Wat 
is de wisselwerking met onvoorzienbaarheid (art. 1150 BW), indirectheid (art. 1151 BW), 
vermijdbaarheid (schadebeperkingsplicht) en causale onzekerheid (kansverlies) van schade? In 
hoeverre werken immaterialiteit (immateriële schade), conventionaliteit (schadebedingen), 
processualiteit (bijstandskosten) en temporaliteit (invloed van tijd) in op die premisse?  

44. ONDERZOEKSFINALITEIT: VOOR PRAKTIJK NUTTIG ACADEMISCH ONDERZOEK – Onderhavige studie resulteert 
onvermijdelijk in theoretische beschouwingen. Niettemin bestaat de ultieme doelstelling in het 
leveren van een bijdrage aan de rechtspraktijk. Goede praktijkvoorbeelden verduidelijken soms meer 
dan zuiver theoretische beschouwingen.179 Met het verschaffen van inzicht in hoe schadevergoeding 
uit wanprestatie is te berekenen, poogt deze studie het vergoedingsdebat aan te wakkeren. Zij is dan 
ook onder meer gericht op bedrijfsjuristen die schadebedingen redigeren, advocaten die 
wanprestatiegeschillen voeren en rechters die begrotingskwesties trancheren. De trefwoordenlijst 
achteraan komt mede tegemoet aan die praktische finaliteit. 

45. GEEN OPZET TOT OMGOOIEN VAN BESTAAND DENKKADER – Dit onderzoek beoogt niet primair het 
bestaande denkkader onderuit te halen. Gelet op het oogmerk om een instrument voor 
schadebegroting bij wanprestatie te verschaffen (supra nr. 44), is het onwenselijk om constant buiten 
dat bestaande rechtskader te redeneren. Integrale omslag van het systeem lijkt ook onwaarschijnlijk. 
Europese pogingen tot een gemeenschappelijk kooprecht boekten geen resultaat.180 Steeds meer 

                                                             
174 Vgl. JOLING/VERMEULEN 2011, 641; VANSWEEVELT/WEYTS 2014, 243 (buitencontractueel). 
175 NEDERLAND: ASSER/VRANKEN 1995, 74-76 (“Objectivering veronderstelt maatstaven, richtlijnen en gezichtspunten.”). 
FRANKRIJK: PINNA 2007, 10. 
176 Cass. 16 april 1998, Pas. 1998, I, 448; Cass. 20 september 2001, RW 2003-2004, 296; Brussel 9 juni 1998, AJT 1999-2000, 
550, RW 1998-99, 717, noot.  
177 Luik 14 december 2004, JLMB 2005, 686; Luik 27 april 2006, JLMB 2006, 1274; Rb. Brugge 11 mei 2005, TGR 2005, 173, 
noot AML (billijkheidsbegroting wegens onbepaalbaarheid ereloon omdat het een partijbeslissing is in zin van art. 459 
Ger.W.); Kh. Brussel 11 maart 2005, DAOR 2005, 116; Kh. Hoei 16 maart 2005, JLMB 2005, 741 (billijkheidsbegroting op 
grond van ontbreken officieel en bindend tarief); Corr. Dinant 5 september 2006, JT 2007, 20. 
178 CLEMENTE MEORO 2009, 56 (inzake Spaanse equivalente art. 1124 CCE). 
179 AKKERMANS 2000, 102 (inzake proportionele vergoeding van kansverlies). 
180 Eind 2014 trok de Commissie zo haar plannen daartoe in (ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_nl.pdf). De 
nieuwe voorstellen hebben een beperkter toepassingsgebied: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
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auteurs bepleiten wel herziening van het Belgische verbintenissenrecht.181 Verwante takken (zoals 
het zekerheidsrecht op roerende goederen182) zijn al gemoderniseerd of worden allicht binnenkort 
herzien (zoals het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht183). Minister van Justitie GEENS gaf aan 
dat het Burgerlijk Wetboek grondig wordt hervormd184, zodat België met een “aangepast wettelijk 
basiskader van wal kan steken”185. In navolging van de Franse wetgever186, kan de Belgische wetgever 
dan ook het volledige aansprakelijkheidsrecht aanpakken (infra nrs. 3215-3307). 

46. FREQUENTE TERUGKOPPELINGEN NAAR BESTAAND RECHTSKADER – Aldus lijkt het dienstig om binnen het Belgische 
rechtskader te redeneren. Diverse rechtsstelsels vullen schadebegroting uiteenlopend in. Anders dan het 
Belgische recht, hanteert de Germaanse civil law geen voorzienbaarheidslimiet (tenzij impliciet binnen de 
adequatieleer; infra nr. 1465), wijst het Franse recht de schadebeperkingsplicht in beginsel af (infra nr. 
1826),187 erkennen Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk de kanstheorie niet (infra nr. 2146),188 hanteert de 
common law de wanprestatiedatum en niet de uitspraakdatum als peildatum (infra nr. 2835)189, en laten onder 
meer Spanje, Portugal, Nederland, Zwitserland en Denemarken matiging van schadevergoeding toe (infra nr. 
1728). Telkens gaat deze studie dan na of het Burgerlijk Wetboek nog zo flexibel is dat nuttige denkwijzen 
importeerbaar zijn in ons rechtskader. Tot slot focust deze studie wel op de noodzaak van herschrijving, 
aanvulling of afschaffing van de bestaande regeling (infra nrs. 3215-3307). Jurisprudentiële verworvenheden – 
zoals de primauteit van het positief belang, de vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade, de 
schadebeperkingsplicht en de kansleer – kunnen daarbij wettelijke neerslag krijgen. 

47. FUNDAMENTELE ROL CONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – Het belang van schadebegroting valt 
niet te onderschatten. Wettelijke wanprestatievergoeding vormt immers een aanvulling op elke 
overeenkomst. Rechtssubjecten zijn volgens sommigen zelfs pas bereid om een contract aan te gaan 
voor zover zij zeker zijn bij wanprestatie schadevergoeding te verkrijgen.190 Contractenrechtelijke 
geschillen betreffen finaal verkrijging van rechtsherstel.191 Naast gedwongen uitvoering en herstel in 
natura192 biedt schadevergoeding een equivalent voor contractuele nakoming. Benadeelden krijgen 

                                                                                                                                                                                              
Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (Com(2015) 634 final) en 
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten 
voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (COM(2015) 635 final). 
181 E. DIRIX en P. WÉRY, "Pour une modernisation du Code civil", JT 2015, 625-626; D. PHILIPPE, “Pour un nouveau Code civil?", 
Justement, 11 februari 2015; S. VAN LOOCK, "De hervorming van het Franse verbintenissenrecht: Le jour de gloire, est-il 
arrivé?”, RW 2014-15, 1562-1572; S. VAN LOOCK, “Hervorming van het Frans verbintenissenrecht uit de startblokken. Le 
nouveau droit des obligations est presque arrivé", TBH 2015, 619-622; P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des 
obligations”, Rev.dr.ULg 2015, 203-230. 
182 Wet van 24 juni 2013 tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke 
zekerheden op roerende goederen, BS 2 augustus 2013; Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat 
de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot op heffing van diverse bepalingen ter zake, BS 2 augustus 
2013. 
183 Wetsvoorstel van 5 augustus 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht, Parl.St. 
Senaat 2012-13, nr. 5-2207/1. In 2016 boog een werkgroep specialisten zich over het erfrecht en huwelijksvermogensrecht. 
184 Algemene beleidsnota Justitie 10 november 2015, Parl.St. Kamer 2015/2016, nr. 1428/008, 44. 
185 K. GEENS, “Woord vooraf” in Het Justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, justitie.belgium.be. 
186 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile (www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-
responsabilite-civile.pdf).   
187 Bijv. REIFEGERSTE 2002, 352 p. 
188 Bijv. CHAPPUIS 2010, 185-186. 
189 ENGELAND: Artikelen 50, lid 3 en 51, lid 3 Sale of Goods Act 1979; Dodd Properties (Kent) v Canterbury City Council [1980] 
AC 174 (waarover: BEATSON 2010, 535); ANDREWS 2011, 541 en 572; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1766 (verantwoordt deze 
peildatum vanuit schadebeperkingsplicht); BEATSON 2010, 535; CHEN-WISHART 2010, 575; FRIEDMANN 1995, 649; FURMSTON 

1996, 610; MCKENDRICK 2007, 420-421; TREITEL 1991, 116; TREITEL 1995, 864. AMERIKA: SCALISE 2007, 744. CANADA: FRIDMAN 1999, 
687-688. AUSTRALIË: CARTER 2012, 627; LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 694. ZUID-AFRIKA: VAN HUYSSTEEN/VAN DER 

MERWE/MAXWELL 2010, 192. 
190 BONTEMS 1968, IV; DEPREZ 1968, 58. 
191 N.S. DEGAN en K.A. LAMBERT, “A practical guide to commercial damages in Louisiana", Loyola Law Review 1998, (257) 257 
("The animus of most commercial litigation is […] the recovery of monetary damages."). 
192 FRANKRIJK: LE GAC-PECH 2007, II. B ("[S]eule l'exécution en nature s'identifie à l'exécution."); MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 
562-563 ("Le souci d'assurer à la victime une réparation intégrale doit normalement conduire à préférer une réparation en 
nature [...]"). COMMON LAW: COOKE/OUGHTON 2000, 327. 
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vaak geldelijke compensatie. Bijgevolg bestaat een behoefte aan begrotingsrichtlijnen.193 De Franse 
doctrinale roep om de bestaande lacune op te vullen194 weergalmt thans in dezelfde mate naar 
Belgisch recht195. Dat denkkader is pertinent wanneer de omvang van schadevergoeding niet vooraf 
vaststaat. Partijen laten immers vaak na om af te wijken van de aanvullende196 schadebepalingen.  

48. RECHTSECONOMISCHE VERANTWOORDING: MINDER TRANSACTIEKOSTEN BIJ DEGELIJKE SCHADEBEPALINGEN – Partijen 
nemen soms geen schadebeding op om daaraan verbonden redactie- en onderhandelingskosten uit te 
sparen.197 Volgens rechtseconomen voorzag de wetgever net om die reden in aanvullende bepalingen.198 Een 
degelijk vangnet werkt transactiekostenverlagend en stimuleert zo welvaartsverhogende transacties. De 
wetgever moet zo voorschriften opstellen die partijen dus niet te gauw wegbedingen.199 Verfijning van het 
wetskader rond wanprestatieschade is dan ook rechtseconomisch verantwoordbaar. Door na te gaan wat 
partijen doorgaans beogen en dit als aanvullend recht te laten gelden, kan de wetgever ervoor zorgen dat 
partijen minder transactiekosten maken.200 Voldoen de aanvullende regels niet, dan moeten contractpartijen 
namelijk wel transactiekosten maken om deze weg te bedingen.201 Rechtseconomisch is deze studie ter 
uitwerking van aanvullende schadebepalingen202 dus ook uit die optiek te rechtvaardigen.  

49. RELEVANTIE GEMEENRECHTELIJKE BEGROTINGSREGELS BIJ SCHADEBEDINGEN – De gemeenrechtelijke 
begrotingsbepalingen zijn niet enkel van belang in afwezigheid van schadebedingen.203 Zo is de werkelijke 
schade van belang bij matiging krachtens artikel 1231, § 1 BW. Deze schade vormt een indicatie voor de 
potentiële schade, tot waar de rechter schadebedingen moet matigen (infra nr. 2571). Bovendien fungeert zij 
als absolute ondergrens voor die matiging (infra nr. 2572). 204 In 2004 bevestigde het Hof van Cassatie zo dat 
wanneer de rechter tot matiging besluit, hij het bedrag van het schadebeding moet verminderen tot het bedrag 
van de potentiële schade "zonder dat het toegekende bedrag echter minder mag bedragen dan de werkelijk 
geleden schade".205 Een schuldeiser bewijst dus best zijn werkelijke schade indien hij vreest dat de rechter het 
schadebeding zal matigen tot beneden de aan die schade ontleende ondergrens.206  

                                                             
193 FONTAINE 2004, 308 (“Nos systèmes juridiques sont d’une imprécision consternante quant aux modes de calcul des 
dommages-intérêts en matière contractuelle.”); MULCAHY 2008, 210. 
194 RÉMY 1997, 323, voetnoot 137, (“il y aurait à réfléchir, par ailleurs, sur la distinction des dommages-intérêts dus au cas de 
résolution et en absence de résolution [...] beaucoup à apprendre des droits étrangers sur les diverses méthodes 
d’évaluation des dommages-intérêts selon la fonction qu’on leur prête [...]. L’indifférence de la doctrine française à ces 
questions économiquement très importantes est assez étonnante”).  
195 BAECK 2012-I, 269 en 272; DE TEMMERMAN 1999, 1440; DURANT 2010-II, 62; FONTAINE 2004, 308; JANSEN 2015-I, 651; 
THUNIS/FOSSEPREZ 2015, 245; WÉRY 2011-I, 533.  
196 BELGIË: VANDENBERGHE/HOSTENS 2013, 1328; VAN DEN HAUTTE 2013, 1402; VAN OMMESLAGHE 2010, 1681. FRANKRIJK: CORGAS-
BERNARD 2012, 67; LEDUC 2012, 35 ("en matière contractuelle, le principe de réparation intégrale est partout considéré comme 
supplétif de volonté").  
197 HATZIS 2006, 164; POSNER 2003, 866; SCHWARTZ/SCOTT 2003, 547 en 596; SHAVELL 2006, 446 ("In reality, contracts are far 
from completely detailed."); VAN BIJNEN 2007, 53 en 62-63; VAN WIJCK 2007, 8 en 10 (met empirisiche onderbouwing); VISSCHER 

2007-I, 55-56; WETERINGS 2012, 113. 
198 POSNER 2003, 866 ("If the parties entered complete contracts, the law would not need to supply default terms such as 
expectation damages."). 
199 CHIRICO 2009, 420; SCHWARTZ/SCOTT 2003, 596 (“a good default minimizes contracting costs"). 
200 Familiaal vermogensrecht: A.L. VERBEKE in R. BOONE, “Overregulering doodt de ethiek", De Juristenkrant 2015, 30 
november, (8) 9 ("Ook denk ik dat we bij het bepalen van normen en regels meer empirisch onderzoek moeten doen naar 
wat mensen willen. Nu gaan we te veel uit van assumpties. Maar wie zijn wij, juristen, om iets te vinden?"). 
201 SCHWARTZ/SCOTT 2003, 547 ("The lack of good defaults thus makes much of today's contract law irrelevant to commercial 
life."). 
202 De common law gewaagt in deze context van "default rules". Partijen kunnen deze voorschriften wegbedingen in hun 
overeenkomst. De term "background rules" is de bovencategorie, en omvat zowel wegbedingbare als niet-wegbedingbare 
voorschriften. Uitgebreid: CHIRICO 2009, 420; CRASWELL 1989, 489. 
203 De common law gewaagt hier van default damages of unliquidated damages (HALSON 2007, 1573; HOGG 2011, 368). 
204 Cass. 29 februari 1996, Arr.Cass. 1996, 208; Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 794; Brussel 18 maart 
2002, JLMB 2003, 1494; Luik 21 maart 2002, JLMB 2003, 1496; GOEGEBUER 2004-II, 27. 
205 Cass. 22 oktober 2004, Arr.Cass. 2004, 1654. 
206 SAMOY 2001, 347; STIJNS 2002, 1272; VANDEN BERGHE 2003, 53; VAN DRIESSCHE 2008-I, 36. 
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Hoofdstuk II. Onderzoeksstructuur 

Afdeling I. Onderzoeksdomein 

§ 1. BEGROTING  

50. ENKEL BEGROTING VAN SCHADEVERGOEDING – Naar zijn aard dwingt een wetenschappelijke studie tot 
keuzes. Dit geldt ook in de rechtswetenschap. Binnen de contractuele remedies focust deze studie op 
schadevergoeding (infra nrs. 52-53). Inhaken op het volledige schaderecht is ambitieus, maar 
ontbeert aan geloofwaardigheid. Bovendien komen enkel de begrotingsgerelateerde aspecten van 
het contractuele schaderecht aan bod. Schadebegroting komt pas aan de orde wanneer blijkt dat de 
voorwaarden voor aansprakelijkheid zijn vervuld. De strekking van die voorwaarden neemt geen 
autonome positie in binnen dit onderzoek. Het toepassingsgebied, de voorwaarden en de 
modaliteiten van contractuele aansprakelijkheid verdienen immers een afzonderlijk proefschrift.207  

51. GEEN ONDERZOEK NAAR AANSPRAKELIJKHEIDSVOORWAARDEN – Op de voorwaarden voor contractuele 
aansprakelijkheid gaat deze studie niet uitvoerig in. Deze voorwaarden komen summier aan bod bij de 
beoordeling van het concept van contractuele aansprakelijkheid (infra nr. 136). Ook bij indirectheid van schade 
is het vereiste van oorzakelijk verband kort aan de orde. België vat artikel 1151 BW op als causaliteitsvereiste 
(infra nr. 1770). Ook situeren de schadebeperkingsplicht (infra nr. 2106) en de kanstheorie (infra nr. 2109) zich 
tussen schadebegroting en causaliteit. Bemerk zo dat schade en oorzakelijk verband vaak moeilijk zijn te 
scheiden.208 Zo is de toestandsvergelijking van belang voor zowel de opmeting van de schade als voor de 
vaststelling van het oorzakelijk verband (infra nr. 256). Evenals voor schade, stelt de rechter de causale band 
immers vast door de werkelijke situatie te vergelijken met de hypothetische situatie die zou zijn ontstaan 
indien de aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenis zich niet had voorgedaan.209  

§ 2. SCHADEVERGOEDING 

52. SCHADEVERGOEDING – Dit onderzoek heeft dus zeker niet de pretentie alle contractuele remedies te 
behandelen. De opsomming waarin het nieuwe Franse contractenrecht voorziet, wijst op het 
omvangrijke karakter van dit thema: de niet-uitvoeringsexceptie, uitvoering in natura, 
prijsvermindering210, ontbinding en schadevergoeding.211 Hier kan het niet de bedoeling zijn al die 
remedies uit te diepen. Dit onderzoek kadert namelijk in een globaler plan van de Leuvense 
universiteiten om die remedies te analyseren (infra nr. 3309). Na uitvoering in natura 212 , 
ontbinding213 en prijsvermindering214, is dit onderzoek een vierde studie in die onderzoekslijn. 

                                                             
207 Vgl. MCGREGOR 2014, 12 ("A textbook on the law of damages should not and cannot deal with the question of the 
existence of a liability. [...] the assistance a textbook on damages properly gives is on how to decide the extent and the 
measurement of a liability once established.") 
208 BELGIË: DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 322. FRANKRIJK: QUÉZEL-AMBRUNAZ 2010, 7. 
209 BOONE 2004, 92 ("Bij de vaststelling van het conditio sine qua non-verband [moet] de werkelijke situatie [...] worden 
vergeleken met de hypothetische situatie die zou zijn ontstaan indien de aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenis zich 
niet had voorgedaan."). 
210 BELGIË: S. JANSEN, Prijsvermindering: remedie tot bijsturing van contracten, proefschrift, Leuven, KUL, 2015, 897 p.; 
P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux: une hypothèse loin d’être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN 

(ed.), Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, 13-69. FRANKRIJK: C. ALBIGES, "Le développement 
discret de la réfaction du contrat" in Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 1999, 3-21; K. DE LA ASUNCION PLANES, La 
réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 499 p.; P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue 
de l’inexécution" in Mélanges en l’honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, 449-463. 
211 Artikel 1217 CCF: “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: refuser 
d'exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l'obligation; solliciter 
une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution.” 
212 P. WERY, L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires (essai). Une relecture des articles 
1142 à 1144 du Code civil, Brussel, Kluwer, 1993, 421 p.  
213 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 706 p. 
214 S. JANSEN, Prijsvermindering. Remedie tot het bijsturen van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2015, 1184 p.  
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Toekomstige studies zullen uitvoerig ingaan op de niet-uitvoeringsexceptie215, herstel in natura216 en 
winstafdracht217 (infra nr. 3309). Die andere remedies blijven hier dan ook grotendeels buiten 
beschouwing.218 Schadevergoeding wegens niet-nakoming van verbintenissen die bestaan in betaling 
van een geldsom komt ook slechts zijdelings aan bod bij de bespreking van interesten.219  

53. FOCUS OP GELDELIJKE SCHADEVERGOEDING – De contouren van onderhavige exploratie sluiten zich rond geldelijk 
schadeherstel.220 In zijn gebruikelijke betekenis volstaat de term "schadevergoeding" om aan te geven dat het 
hier gaat om financiële compensatie van geleden schade. 221  In een nieuw voorstel voor een richtlijn 
betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud is schadevergoeding 
zo voor die richtlijn gedefinieerd als "een geldsom waarop een consument aanspraak kan maken als vergoeding 
voor economische schade aan zijn digitale omgeving" (art. 2, lid 5). 222 Schadevergoeding krijgt echter steeds 
vaker een zo ruime invulling dat ook niet-geldelijk schadeherstel daaronder valt.223  Zo gewaagde een 
vrederechter van schadevergoeding in natura bij de afwijzing van commissies voor onderdelen van een 
reportagecontract waarover de fotograaf geen informatie had verschaft. 224  Ook Nederland hanteert 
"schadevergoeding" in ruime zin: "Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Nochtans kan de rechter op 
vordering van de benadeelde schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom toekennen." (art. 
6:103 NBW). De Belgische wetgever volgde deze terminologische zienswijze bij intellectuele rechten. Bij 
inbreuken op geregistreerde benamingen staat zo in artikel VI.127, § 2, tweede alinea WER onder meer te 
lezen: "De rechter kan bij wijze van schadevergoeding de afgifte bevelen aan de eiser van de inbreukmakende 
goederen [...]". Deze variant komt ook voor bij namaak (art. XI.335 WER225). Dergelijke niet-geldelijke 
“schadevergoeding” komt niet aan bod in deze studie. 

§ 3. BIJ WANPRESTATIE 

54. ENKEL BEGROTING VAN SCHADEVERGOEDING WEGENS WANPRESTATIE – Schade speelt in talrijke 
rechtstakken een belangrijke rol. Denk naast het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht onder 
meer aan het Unierecht 226 , het mededingingsrecht 227 , het milieurecht, het intellectuele-

                                                             
215 D. DECLOEDT, Eigenrichting in het privaatrecht, Leuven, KUL, proefschrift in voorbereiding.  
216 S. DE REY, Herstel in natura: op zoek naar een algemeen rechtsmiddel voor wanprestaties, Leuven, KUL, proefschrift in 
voorbereiding. Zie reeds S. DE REY, "Schadeherstel in natura wegens contractuele wanprestatie: over miskenning van de 
tewerkstellingsverbintenis in arbeidsovereenkomsten" (noot onder Arbh. Brussel 18 mei 2015), TBBR 2016, 259-269.  
217 T. GLADINEZ, Voordeelafdracht, Leuven, KUL, proefschrift in voorbereiding. 
218 Winstafdracht komt summier aan bod als alternatief voor het positief en het negatief belang (infra nrs. 1331-1441). 
219 Verwijlinterest vergt een aparte studie (F. GRÉAU, Recherches sur les intérêts moratoires, Parijs, Defrénois, 2006, 677 p.). 
Verwijlinterest komt aan bod voor zover relevant als vorm van schadevergoeding wegens laattijdige vergoeding van schade 
door schending van niet-geldverbintenissen, te weten in de periode na rechterlijke schadebegroting (infra nrs. 3000-3068). 
220 In het Frans is ook sprake van réparation pécuniaire: P. WÉRY, “Les condamnations non pécuniaires dans le contentieux 
de la responsabilité. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, (59) 70. 
221 Dit blijkt onder meer uit van Dale, waar schadevergoeding wordt omschreven als "vergoeding in geld op grond van 
schatting van de geleden schade, verliezen of nadelen" (T. DEN BOON en D. GEERAERTS, van Dale Groot woordenboek van de 
Nederlandse taal, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 2005, 3072). In het Frans blijkt dit uit de definitie die de Petit 
Robert aan "dommages-intérêts" geeft: "somme due au créancier par le débiteur qui n'exécute pas son obligation, pour 
compenser le dommage qu'il a fait subir."; J. REY-DEBOVE EN A. REY, Le nouveau Petit Robert, Parijs, Le Robert, 1993). 
222 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten 
voor de levering van digitale inhoud (Com(2015) 634 final). 
223 Grondig: P. WÉRY, “Les condamnations non pécuniaires dans le contentieux de la responsabilité. Rapport belge” in 
B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, 
Brussel, Bruylant, 2015, (59) 75 (met bespreking van herstel in natura via betaling van een geldsom, onder verwijzing naar 
Cass. 22 januari 2007, RCJB 2008, 168, noot F. KÉFER en Arb. Oudenaarde 18 juni 2002, JTT 2003, 70, noot). 
224 Vred. Brugge 29 januari 2015, T.Vred. 2015, (531) 536. 
225 Artikel XI.335 WER bepaalt namelijk: "De rechter kan, bij wijze van schadevergoeding, de afgifte bevelen aan de eiser van 
de inbreukmakende goederen, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de 
schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt, en die nog in het bezit van de verweerder zijn." 
226 Illustratief is de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake staatsaansprakelijkheid wegens niet(-tijdige) omzetting van 
richtlijnen zoals het Francovich-arrest (HvJ 19 november 1991, nr. C-6/90, ECLI:EU:C:1991:428, Francovich). 
227 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen 
volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de 
Europese Unie (COM(2013) 0404). Recentelijk: C. ALEXANDER, Schadensersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und 
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eigendomsrecht, het financiële recht228, het verzekeringsrecht en het vennootschapsrecht229. Hier is 
de focus beperkt tot schadevergoeding wegens wanprestatie. Schadevergoeding bij nietigheid van 
overeenkomsten gaat deze opdracht sowieso te buiten. De leer van VON JHERING over de culpa in 
contrahendo, waar het onderscheid tussen het negatief en het positief belang werd geïntroduceerd, 
komt daarom slechts kort aan bod. Waar relevant gaat deze studie rechtspraak en rechtsleer met 
betrekking tot het buitencontractuele schadebegrip wel niet uit de weg. 

55. SCHADEBEGROTING BIJ BEHOUD EN ONTBINDING OVEREENKOMSTEN – De contouren van dit onderzoek zijn 
verder afgebakend door de hypothesen van behoud en ontbinding van contracten. Tussen beide 
constellaties zou volgens recente doctrine een tegenstelling bestaan. Bij overeenkomstbehoud zou 
schadevergoeding strekken tot het positief belang (infra nrs. 770-787). Bij overeenkomstontbinding 
zou schadevergoeding het negatief belang viseren (infra nrs. 1021-1033). De cumul met andere 
remedies, zoals uitvoering in natura en prijsvermindering, komt niet aan bod.230 

Afdeling II. Onderzoeksopbouw 

§ 1. TWEELEDIGE STRUCTUUR 

56. TWEESTAPSBENADERING – De befaamde comparatist TREITEL ontwaart drie beginselen voor 
schadebegroting bij wanprestatie: het principe van integrale schadevergoeding, de vergoeding van 
het positief belang en de beperkingen aan dat integraliteitsprincipe.231 Het positief belang geeft bij 
wanprestaties invulling aan het beginsel van integrale schadevergoeding (infra nr. 291). Dit 
impliceert dat twee aspecten voorliggen: het beginsel van integrale vergoeding (van het positief 
belang) en de beperkingen daaraan.232 Begroting van schadevergoeding is zo bezienbaar als een 
tweefasig proces.233 In een eerste fase stelt de rechter de feitelijke schade vast (infra nr. 57). In een 
tweede fase gaat hij in op de beperkende factoren en bepaalt hij de rechtens vergoedbare schade 
(infra nr. 58).234 Deze tweestapsbenadering krijgt afspiegeling in zowel de onderzoeksvragen (infra 
nrs. 59-61) als de structuur van dit onderzoek (infra nrs. 57-58).  

57. EERSTE DEEL: PRECISERING TOEPASSING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – In het eerste luik navigeert dit 
onderzoek door het integraliteitsprincipe in het contractuele schaderecht. De toestandsvergelijking 
blijkt daarbij fundamenteel voor schadebegroting (infra nr. 276). Zowel bij behoud als bij ontbinding 

                                                                                                                                                                                              
Kartellrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, 769 p.; A. KRUΒ, Kartellschaden und Verbraucherschutz, Hamburg, Kovač, 2010, 
344 p.; G. MEEΒEN, Der Anspruch auf Schadensersatz bei Verstöβen gegen EU-Kartellrecht - Konturen eines Europäischen 
Kartelldeliktsrechts?, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, 659 p. 
228 Bij winstderving onder het positief belang gaat deze studie in op de zogeheten funding-lossvergoedingen. 
229 Zie bijv. M. VANDENBOGAERDE, Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, Antwerpen, Intersentia, 2009, 210 p. 
230 Bij uitvoering in natura en prijsvermindering is sprake van overeenkomstbehoud. De bij overeenkomstbehoud geldende 
prevalentie van het positief belang (infra nr. 772) is dan ook in die hypothesen te huldigen. 
231 TREITEL 1991, 76 e.v. 
232 CIVIL LAW: PINORI 1998, 1148 ("in tema di risarcimento del danno si potrebbe rilevare l'esistenza di due principi tra loro 
parzialmente confliggenti: l'uno della riparazione integrale; l'altro della limitazione del risarcimento"). COMMON LAW: HALSON 

2007, 1573; MCGREGOR 2014, 1981 p.; MCKENDRICK 2007, 402-433; TREITEL 1995, 839. Vgl. CHEN-WISHART 2010, 542-543 (drie 
clusters: de benadeelde, de wanprestant en algemene overwegingen: De benadeelde heeft belang bij bescherming van zijn 
vooruitzicht op uitvoering (positief belang), de erkenning van de schade die hij heeft geleden door de wanprestatie 
(zekerheidsvereiste), waaronder immateriële schade en bescherming tegen onbillijkheid (vermijding ondercompensatie). 
De wanprestant ziet zich beschermd tegen ruïnering. De algemene overwegingen betreffen principes zoals de bindende 
kracht van overeenkomsten, de bewijsproblematiek (denk aan vergoeding van winstderving, immateriële schade en 
kansverlies), misbruik en vermijding van overdreven schadevergoedingen en middelenverspilling).  
233 BELGIË: BOONE/WYLLEMAN 2011, 262; VAN DER POEL 2010, 156-157 (spreekt in de tweede stap van "juridische causaliteit"). 
FRANKRIJK: REIFEGERSTE 2002, 277 (inzake vermijdbare schade: "Concrètement, dans la mise en oeuvre de cette sanction, les 
juges ou les arbitres calculent d'abord le préjudice effectivement subi par le créancier. Ils évaluent ensuite la partie du 
préjudice qui aurait pu être évitée [...]"). ITALIË: PINORI/CORRADI 1999, 46. NEDERLAND: SMITS 2000, 139. 
234 R. HALSON, "Remedies for breach of contract” in A. GRUBB en M. FURMSTON (eds.), The law of contract, Londen, LexisNexis 
Butterworths, 2007, (1573) 1573 (“The assessment of compensatory damages may be regarded as a two stage process; first 
the prima facie measure is ascertained and second a number of limiting factors are considered.”). 
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van de overeenkomst gaat deze studie daarbij na welk belang – het positief dan wel het negatief 
belang – primauteit verdient. Dit deel beoogt de uitwerking van een algemeen begrotingsmodel. De 
structuur is dan ook niet op de diverse schadeposten geënt. De rechtspraktijk bedacht 
schadecategorieën om schadeberekening te stroomlijnen. Die indelingen zijn nuttig, maar 
verschaffen onvoldoende inzicht. Gebeurlijke toekenning van excessieve of ontoereikende 
schadevergoedingen235 is dan ook allicht deels te wijten aan het ontbreken van een algemeen 
begrotingsmodel. Schadeposten zijn hier dus niet structuurbepalend maar enkel illustratief. 

58. TWEEDE DEEL: BEPERKINGEN AAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Schade is een gemengd feitelijk-juridisch 
begrip (supra nr. 23). Voor verhaal moet schade voorzienbaar (art. 1150 BW), direct (art. 1151 BW), 
redelijkerwijs onvermijdbaar (art. 1134, derde lid BW) en causaal zeker (kansleer) zijn. Het tweede 
deel stelt deze afbakeningen van rechtens vergoedbare schade scherper. Zo verdient de invulling van 
de voorzienbaarheidslimiet (infra nrs. 1448-1736) en het directheidsvereiste (infra nrs. 1737-1799) 
opheldering. Ook rijst de vraag welke gevolgen zijn te verbinden aan al dan niet nakoming van de 
schadebeperkingsplicht (infra nrs. 1800-2106), en aan causale onzekerheid (infra nrs. 2107-2220). 
Daarbij gaat deze studie tot slot eveneens in op de inwerking van immaterialiteit (infra nrs. 2221-
2477), conventionaliteit (infra nrs. 2478-2703), processualiteit (infra nrs. 2704-2786) en temporaliteit 
(infra nrs. 2787-3193) van wanprestatieschade op het beginsel van integrale schadevergoeding.  

§ 2. ONDERZOEKSVRAGEN 

59. CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG: INTEGRALITEITSPRINCIPE – Gelet op de probleemstelling (supra nrs. 30-
40) berust deze studie op één centrale onderzoeksvraag: Hoe ver reikt het beginsel van integrale 
schadevergoeding bij toerekenbare niet-nakoming van verbintenissen? Deze kernvraag is gebaseerd 
op het uitgangspunt dat ook in contractueel verband alle schade in principe verhaalbaar is (supra 
nr. 8). Haar twee subvragen bepalen de structuur van deze studie (supra nr. 56). 

60. EERSTE SUBVRAAG: POSITIEF VERSUS NEGATIEF BELANG – De eerste subvraag luidt: Verschilt dat 
integraliteitsbeginsel qua strekking naargelang overeenkomsten na wanprestatie al dan niet overeind 
blijven, en op welke manier kan het onderscheid tussen het positief en het negatief belang voor 
meer duidelijkheid zorgen? Deze subvraag is ingegeven door de recente continentale tendens om 
schadevergoeding bij ontbinding een andere functie toe te dichten dan schadevergoeding bij behoud 
van overeenkomsten (infra nrs. 1226-1234). Deze vraag focust op een mogelijk verschil tussen de 
situatie waarin de benadeelde opteert voor behoud van de overeenkomst en de situatie waarin hij 
kiest voor ontbinding. Dit vormt de onderlaag van het eerste inhoudelijke deel van deze studie. 

61. TWEEDE SUBVRAAG: INTEGRALITEITSLIMIETEN – De twee subvraag richt zich op een verdere stap in het 
begrotingsproces. Aan de orde zijn hier de beperkingen aan het integraliteitsprincipe. Deze subvraag 
luidt: Aan welke beperkingen is het beginsel van integrale schadevergoeding onderworpen en wat is 
hun precieze strekking? De beperkingen aan dat principe zijn van wezenlijk belang voor correcte 
vaststelling van rechtens vergoedbare schade. Het tweede deel focust op die beperkingen. De 
eigenlijke limieten zijn die van onvoorzienbaarheid (art. 1150 BW), indirectheid (art. 1151 BW), 
vermijdbaarheid (schadebeperking) en causale onzekerheid (kanstheorie) van schade wegens 
wanprestatie. De oneigenlijke beperkingen op het integraliteitsprincipe betreffen de vraag in 
hoeverre immaterialiteit (immateriële schade) en conventionaliteit (schadebedingen) van schade en 
bepaalde processuele en temporele aspecten afbreuk doen aan het integrale schadeherstel.  

  

                                                             
235 B. DE TEMMERMAN, "Antwoord op de kanttekening “‘Quod interest’ of ‘Wat belang heeft’!”, RW 2001-2002, (1624) 1625. 
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Hoofdstuk III. Onderzoeksmethode 

Afdeling I. Opiniërend onderzoek 

62. OPINIËRENDE RECHTSANALYSE – De status van wetenschappelijkheid is geen verworvenheid, maar een 
doelstelling die elke wetenschapper moet nastreven.236 In een recentelijk vastgestelde Richtlijn omschrijft de 
Uniewetgever "onderzoek" onder meer als stelselmatig verricht creatief werk ter vergroting van het 
kennisbestand.237 Wetenschappelijk onderzoek eindigt dan ook niet bij de weergave van de stand van zaken, 
maar dient iets nieuws toe te voegen238, zoals nieuwe wetsbepalingen (infra nrs. 3215-3307): "La connaissance 
du droit positif n'a de sens que si elle débouche sur sa critique [...] s'accompagnant de propositions 
d'amélioration."239 Vanuit die gedachte streeft deze studie naar een opiniërende analyse van klassieke 
rechtsbronnen (infra nrs. 63-66), hetgeen deugdelijke argumentatielijnen vereist (infra nrs. 67-99). 

§ 1. KLASSIEK RECHTSONDERZOEK 

A Rechtsbronnen 

63. OPINIËREND ONDERZOEK OP BASIS VAN KLASSIEKE RECHTSBRONNEN – Bij een klassieke opiniërende 
rechtsanalyse spelen rechtsbronnen uiteraard een sleutelrol. In deze context vergt dit primair een 
descriptieve beoordeling van verscheidene aspecten van begroting van schadevergoeding wegens 
wanprestatie. Vaststelling van de huidige stand van het contractuele schaderecht is daarbij mogelijk 
via de klassieke trilogie van wetsgevingsonderzoek, rechtspraakanalyse en literatuurstudie. Qua 
rechtsbronnen focust deze studie dan ook vooral op wetgeving, parlementaire geschiedenis, 
(gepubliceerde) rechtspraak, handboeken, proefschriften en tijdschriftartikelen.240 Als opiniërend 
onderzoek neemt het beargumenteerd stelling in over de rechtsopvattingen ter zake.  

64. FUNDAMENTEEL BELANG RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER VANWEGE BEPERKTE WETTELIJKE REGELING – De 
wettelijke regeling van wanprestatiebegroting is uitermate beperkt (supra nr. 32). Bijgevolg zijn 
rechtspraak en rechtsleer, uit België maar vooral uit andere rechtsstelsels, van niet te onderschatten 
belang (supra nr. 35). Een goed begrip van het Angelsaksische recht vergt zo uiteraard een grondige 
analyse van de rechtspraak. De rechtsleer helpt bij de interpretatie en systematisering daarvan. 
Benevens de traditionele juridische bronnen, grijpt deze studie ook terug naar (rechts)economische 
bronnen, zij het incidenteel en steeds vanuit juridisch perspectief (infra nr. 121).  

65. BELGISCHE BASISWERKEN VOOR BEGROTING VAN WANPRESTATIEVERGOEDINGEN – De betrouwbaarheid van de 
resultaten van een wetenschappelijk onderzoek staat of valt met de mogelijkheid om de gehanteerde bronnen 
te controleren.241 Daarvoor dienen de voetnoten, en daartoe bevatten meerdere hoofdstukken een lijst met 
aanbevolen literatuur. Bovendien lijkt het aangewezen de basiswerken over schadebegroting bij wanprestatie 
vooraf op te lijsten. Voor schade gelden de werken van RONSE (J. RONSE en L. DE WILDE, Schade en 
schadeloosstelling, Gent, Story-Scientia, 1988, 412 p.) en DIRIX (E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Kluwer, 
1984, 150 p.) als standaardwerken. Recentelijk biedt ook een door DUBUISSON en JOURDAIN uitgebrachte 

                                                             
236 B. VANGEEBERGEN en B. VAN DAELE, “Is de studie van het recht een wetenschap en wie kan het wat schelen?”, RW 2008-09, 
(986) 991. 
237 Artikel 3, punt 9 van Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 
voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, 
scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21). 
238 L. GRYNBAUM, "Responsabilité et contrat: L'union libre. Variations sur la responsabilité contractuelle, le préjudice corporel 
et les groupes de contrats" in Mélanges en l’honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (409) 409 ("La 
connaissance du droit positif n'a de sens que si elle débouche sur sa critique, sur la dénonciation de ses malfaçons et de ses 
erreurs, s'accompagnant de propositions d'amélioration."); N. HOEKX, K. VANHOVE en A. VERBEKE, “Yes we care! Bedenkingen 
over de (methode der) rechtswetenschap”, RW 2008-09, (1785) 1788. 
239 L. GRYNBAUM, "Responsabilité et contrat: L'union libre. Variations sur la responsabilité contractuelle, le préjudice corporel 
et les groupes de contrats" in Mélanges en l’honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (409) 409. 
240 Af en toe komen ook voorbeelden uit de alledaagse pers (zie bijv. infra nr. 166). 
241 N. HOEKX, K. VANHOVE en A. VERBEKE, “Yes we care! Bedenkingen over de (methode der) rechtswetenschap”, RW 2008-09, 
(1785) 1787. 
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bijdragebundel (B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 1138 p.) een grondige kijk op het Belgische (en 
Franse) schaderecht. Voorts verschaffen het proefschrift van BAECK (J. BAECK, Restitutie na vernietiging of 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 372 p.) en het proefschrift van JAFFERALI (R. 
JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1334 p.) inzicht in schadevergoeding bij 
ontbinding van overeenkomsten.  

66. BUITENLANDSE STANDAARDWERKEN – Voor Frankrijk zijn PINNA (A. PINNA, La mesure du préjudice contractuel, 
Parijs, LGDJ, 2007, 570 p.) en LAITHIER (Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du 
contrat, Parijs, LGDJ, 2004, 660 p.) van onschatbare waarde. Voor Duitsland blijken LANGE (H. LANGE, 
Schadensersatz, Tübingen, Mohr Siebeck, 1979, 506 p.) voor schadevergoeding en BOCK (A.-F. BOCK, 
Gewinnherausgabe als Folge einer Vertragsverletzung, Basel, Helbing, 2010, 340 p.) en HELMS (T. HELMS, 
Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 526 p.) voor winstafdracht 
inspirerend. Voor Nederland zijn de werken van ABAS (P. ABAS, Rechterlijke matiging van schulden, Deventer, 
Kluwer, 2006, 85 p.), KEIRSE (A.L.M. KEIRSE, Schadebeperkingsplicht. Over eigen schuld aan de omvang van de 
schade, Deventer, Kluwer, 2003, 387 p.), KRANS (H.B. KRANS, Schadevergoeding bij wanprestatie, Deventer, 
Kluwer, 1999, 422 p.) en LINSSEN (J.G.A. LINSSEN, Voordeelsafgifte en ongerechtvaardigde verrijking, Tilburg, BJU, 
2001, 884 p.) interessant. Voor het Angelsaksische recht zijn bovenal EDELMAN (J. EDELMAN, Gain-Based 
Damages, Oxford, Hart Publishing, 2002, 320 p.), KRAMER (A. KRAMER, The law of contract damages, Oxford, Hart 
Publishing, 2014, 648 p.) en MCGREGOR (H. MCGREGOR, McGregor on Damages, Londen, Sweet & Maxwell, 2014, 
2138 p.) onmisbare hulpbronnen. Voor Spanje valt te verwijzen naar het werk van FUENTES GUIÑEZ (R.A. FUENTES 

GUIÑEZ, La extensión del daño contractual, Madrid, Wolters Kluwer España, 2009, 515 p.). Voor Italië geldt 
PINORI (A. PINORI, Il danno contrattuale, Padua, Cedam, 2001, 686 p.) als gezaghebbend. Rechtsvergelijkend zijn 
de studie van TREITEL (G.H. TREITEL, Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account, Oxford, Clarendon, 
1991, 422 p.) en de bijdragenbundel van SAIDOV en CUNNINGTON (D. SAIDOV en R. CUNNINGTON (eds.), Contract 
Damages. Domestic and International Perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2008, 495 p.) bijzonder verrijkend. 

B Argumentatielijnen 

67. ROL VAN INTUÏTIE EN GEZOND VERSTAND – Intuïtie en gezond verstand kunnen een rechtsbetoog 
inleiden. Denk aan de intuïties die vervat liggen in termen als contractbreuk, uitvoering bij 
equivalent, vervangende schadevergoeding en teleurgestelde contractant. De in de term 
"contractbreuk" vervatte intuïtie geeft a contrario aan dat het wezen van overeenkomst schuilt in 
contractnakoming (supra nr. 1).242 De in de termen "uitvoering bij equivalent" en “vervangende 
schadevergoeding” vervatte intuïtie duidt erop dat schadevergoeding tot het positief belang strekt. 
De rechter die schadevergoeding begroot ter vervanging van of als equivalent voor uitvoering in 
natura, richt zich op die uitvoering, en dus op het positief belang. Om de overeenkomst bij equivalent 
uit te voeren, verplaatst de wanprestant de benadeelde naar de nakomingspositie (infra nr. 783). 
Bemerk ook de in de term "teleurgestelde contractant"243 (“disappointed promisee”244) vervatte 
intuïtie dat de meeste wanprestaties wel enig gevoel van ontgoocheling meebrengen (infra nr. 2419). 
Een andere taalkundige intuïtie is te vinden bij vergoedingen van "louter" het negatief belang, 
waarbij "louter" aangeeft dat dit negatief belang lager uitvalt dan het positief belang (infra nr. 1179). 
Tot slot zijn de limieten van onvoorzienbaarheid (infra nr. 1509)245, indirectheid (infra nr. 1763)246 en 
vermijdbaarheid (infra nr. 1839)247 volgens sommigen een resultante van ons gezond verstand.  

                                                             
242 D. FRIEDMANN, “The Performance Interest in Contract Damages”, LQR 1995, (628) 629. Overgenomen door onder meer: 
D. FOX, "Restitutionary damages to deter breach of contract", Cambridge Law Journal 2001, (33) 33; A. GRAY, “Disgorgement 
damages”, Journal of Business Law 2013, (657) 672. 
243 C. BOLLEN en T. HARLIEF, “De klachtplicht van de teleurgestelde contractant”, NJB 2009, 2806-2812; B.T.M. VAN DER WIEL, 
“Samenhang bij samenloop” in T. HARLIEF, J. HIJMA en L. REURICH (eds.), Coherente instrumenten in het contractenrecht, 
Deventer, Kluwer, 2003 (1) 1; VAN DUNNÉ 2004, 469. 
244 WHEELER/SHAW 1994, 850. 
245 DUMAS 1913, 97; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 400; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 303 (“Cette règle de bon sens […] est 
posée par l’article 1150”); STOFFEL-MUNCK 2005, 33; STOFFEL-MUNCK 2006-I, 33. 
246 BELGIË: DE PAGE 1942, 139 ("Faudra-t-il tenir compte de toutes les conséquences, qui peuvent, on le voit, être indéfinies? 
Ce serait faire peser sur le débiteur une responsabilité sans limites. Le bon sens milite en faveur de la négative, et la loi a 
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68. RATIONELERE ONDERBOUWING VAN BESLUITVORMING – Over evaluatieve oordelen valt rationeler te 
strijden dan met intuïtie of gezond verstand. Intuïtie heeft het zelfs soms niet aan het rechte eind. 
Denk aan de soms blindelings gevolgde intuïtie dat het negatief belang moet vooropstaan bij 
ontbinding omdat deze remedie partijen verplaatst naar de positie van vóór de contractsluiting (infra 
nrs. 1033 en 1063), aan de in de standaardformule "ontbinding van overeenkomsten" vervatte 
taalkundige intuïtie als zou de volledige overeenkomst bij ontbinding verdwijnen (infra nr. 1092), en 
aan in de term "schadebeperkingsplicht" vervatte intuïtie dat schadebeperking een afdwingbare 
verbintenis zou betreffen (infra nrs. 2015-2025). Hoewel men zich bewust moet zijn van de illusie van 
de ultieme juridische waarheid248, typeert de rechtswetenschap zich niet door anarchie van intuïtie 
en gezond verstand. Vellen van juridische waarde-oordelen is geen arbitraire zaak. Onvermijdelijk 
mondt motivering van evaluatieve oordelen ooit uit in een niet verder te legitimeren keuze. De 
primauteit van het positief belang komt zo uit op de levensbeschouwingen dat men anderen geen 
schade mag berokkenen (supra nr. 4) en de schadeverwekker alle onrechtmatig berokkende schade 
moet vergoeden (supra nr. 6). Aan die grens van rechtsreflectie gaan wel redeneerlijnen vooraf.249  

69. ORIËNTATIE: CASUÏSTISCH, CONCEPTUEEL EN FUNCTIONEEL DENKMODEL – Net zoals rechters, dienen 
doctorandi hun rechtsvinding te oriënteren met argumenten die de rechtsgemeenschap bevredigen. 
Niet alleen moet de rechtswetenschapper aangeven hoe hij heeft gedacht om een beslissing te 
vinden, maar ook wat hij bedacht om haar binnen het juridische universum te legitimeren.250 Hier is 
die ars inveniendi klassiek juridisch.251 Met welke argumentatielijnen valt doctrinale besluitvorming 
nu deugdelijk te ondersteunen? In navolging van hoe JAFFERALI zijn proefschrift over retroactiviteit 
onderbouwt252, construeer ik de onderbouw van mijn besluitvorming – zonder die in het corpus 
telkens te expliciteren – aan de hand van zijn casuïstisch, conceptueel en functioneel denkpatroon.  

§ 2. CONCEPTUELE ANALYSE 

A Duiding 

70. OMSCHRIJVING VAN CONCEPTUELE BENADERING – Bij het conceptuele denkpatroon gaan juridische 
redeneringen uit van noties waarvan de inhoud in abstracto voor eens en voor altijd zijn te 
bepalen.253 Uit die definitie zijn dan dwingend een aantal gevolgen af te leiden. Door op mechanische 
wijze op basis van vooraf gedefinieerde concepten onvermijdbaar geachte gevolgen te hechten aan 
bepaalde rechtssituaties, stellen redeneringen van conceptuele signatuur zich tot einddoel de 
rechtswetenschap tot een exacte wetenschap te verheffen. Beslissingen hoeft de rechter maar uit te 
rekenen, zodat besluitvorming creativiteit ontbeert.254  

71. NUT VAN CONCEPTUELE BENADERING: OBJECTIVITEITSWAARBORG – De conceptuele denktrant is sterk 
verankerd in juridische legitimatiebetogen. In de zoekstrategie naar rationeel overtuigende 

                                                                                                                                                                                              
consacré cette solution."); DE PAGE 1967, 142. FRANKRIJK: DEMOGUE 1931, 306 („La notion de dommage direct est […] question 
de bon sens plutôt que de science.”); LE TOURNEAU/CADIET 2002, 303 (inzake art. 1150 BW). ITALIË: BIANCA 2011, 135. 
247 FRANKRIJK: REIFEGERSTE 2002, 109 ("L'obligation de minimiser le dommage est dictée par le bon sens."). ZWITSERLAND: ACHTARI 

2008, 3 ("Le devoir de minimiser le dommage reposer sur l'idée de bon sens [...]"). 
248 Uitgebreid: H. LAMON, De illusie van de juridische waarheid, Antwerpen, Intersentia, 162 p.  
249 Uitgebreid: J.H. NIEUWENHUIS, "Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel", Rechtsgeleerd Magazijn Themis 
1976, (494) 508-512 (inzake rechterlijke beslissingen). 
250 Duidelijk: J.H. NIEUWENHUIS, "Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel", Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1976, 
(494) 494 en 498. 
251 Vgl. onderzoeksonderbouwing in D. HAAS, De grenzen aan het recht op nakoming, Deventer, Kluwer, 2009, 7. 
252 De structuur van dit onderdeel is dan ook gebaseerd op R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 
2014, 83-88; R. JAFFERALI, "La rétroactivité dans le contrat ou la recherche du juste milieu", TBBR 2015, 123-135. Vgl. 
P. DEROUIN, "Pour une analyse 'fonctionnelle' de la condition", RTDciv 1978, 1-41. 
253 BELGIË: JAFFERALI 2015, 125. FRANKRIJK: P. DEROUIN, "Pour une analyse 'fonctionnelle' de la condition", RTDciv 1978, (1) 3, 
nr. 4 (omschrijft conceptuele begrippen als begrippen „qui peuvent recevoir une définition complète et dont le contenu est 
abstraitement déterminé une fois pour toutes”). 
254 Vgl. NIEUWENHUIS 1976, 496 (inzake rechterlijke beslissingen). 
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probleemoplossing is de conceptuele benadering van aanzienlijk nut. Eenvoudige kwesties zijn vaak 
op overtuigende wijze te beslechten op basis van die logica van conceptuele aard. Deze deductieve 
betoogtrant verstrekt discussies helderheid en inhoudelijke draagkracht. 255  Zo verschaft die 
conceptuele structuur juridische redeneringen de elegantie van pseudo-wiskundige bewijzen.256  

72. ILLUSTRATIE: ONVERGOEDBAARHEID SLUITINGS- EN VOORBEREIDINGSKOSTEN ONDER POSITIEF BELANG – Deze studie 
deduceert zo nagenoeg more geometrico uit het concept van het positief belang dat vergoeding van kosten ter 
voorbereiding en sluiting van de overeenkomst indruisen tegen het integraliteitsplafond. Premisse (positief 
belang) x feiten (sluitings- en voorbereidingskosten) = beslissing (onvergoedbaarheid). Schadevergoeding 
verplaatst de benadeelde naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was 
nagekomen. In die toestand had hij zijn sluitings- en voorbereidingskosten ook gedragen. Bijgevolg zijn zij niet 
verhaalbaar (infra nr. 405). Uiteraard vereist dit deductieve betoog dat de geldigheid al is aangetoond van de 
onderliggende premisse van exclusieve vergoedbaarheid van het positief belang. Daarop focust deze studie dan 
ook uitgebreid in een afzonderlijk deel (infra nr. 787). 

73. TRANSVERSAAL DENKEN: BLOOTLEGGING SAMENHANGENDE GEDACHTEN EN UNIFORMISERING – Anders dan de 
functionele benadering (infra nr. 89), laat de conceptuele benadering ook toe om de samenhang 
tussen rechtsfiguren op te sporen. Transversaal denken maakt het positieve recht inzichtelijker. Dat 
verstevigen van de samenhang van het recht is een speerpunt van een nieuw interinstitutioneel 
akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie 
over beter wetgeven. 257  Inspirerend zijn studies over prijsvermindering258  en retroactiviteit259 . 
Rechtsfiguren kunnen worden vergeleken vanuit de coherentie van het rechtsysteem.260 Allereerst 
vertoont die benadering als verdienste dat zij samenhangende gedachten blootlegt. Denk aan de 
relevantie van opzet bij wanprestaties (infra nr. 74), de tendens tot afstand van alles-of-
nietsbenaderingen (infra nr. 75), en de impact van het feit dat de wanprestant de ongunstige positie 
van de benadeelde initieerde (infra nr. 76). Deze aanpak kan zelfs resulteren in uniformisering. Denk 
aan de pogingen tot gelijktrekking van moratoire en vergoedende interest (infra nr. 77), en tot 
uniformisering van ontbinding en nietigverklaring (infra nr. 78), en van contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid (infra nr. 79). 

74. GEDACHTESAMENHANG: RELEVANTIE VAN OPZET BIJ WANPRESTATIES – Allereerst legt de conceptuele benadering 
samenhangende gedachten binnen het aansprakelijkheidsrecht bloot. Zo verdienen opzettelijke wanprestaties 
volgens de napoleontische wetgever een hardere aanpak. Deze gedachte kent een lange voorgeschiedenis.261 
De middeleeuwse legisten onderscheidden diverse graden van aansprakelijkheid. Dolus (bedrog of bewust 
onbehoorlijk gedrag) leidde bij alle acties tot aansprakelijkheid. Afwijkende bedingen waren ongeoorloofd. De 
rechter moest deze buiten beschouwing laten. POTHIER (1761) verantwoordde zijn strenge aanpak van opzet op 

                                                             
255 NIEUWENHUIS 1976, 494 en 499. 
256 JAFFERALI 2015, 126 en 134 ("[L]es juristes n'ont jamais totalement fait le deuil du rêve de faire de leur discipline qui 
déroulerait ses propositions avec l'élégance inéluctable d'une démonstration mathématique."). 
257 Punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese 
Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1; "In de context van de 
wetgevingscyclus dienen evaluaties van bestaande wetgeving en bestaand beleid op grond van doelmatigheid, 
doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde, de basis te vormen voor de effectbeoordeling van opties voor 
verdere acties."). 
258 BELGIË: S. JANSEN, Prijsvermindering: remedie tot bijsturing van contracten, proefschrift, Leuven, KUL, 2015, 897 p. 
FRANKRIJK: C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 1999, 
3-21; K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 499 p.; P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction 
du contrat, sanction méconnue de l’inexécution" in Mélanges en l’honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, 
449-463. 
259 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1334 p. 
260 JAFFERALI 2015, 135 ("Car, à se situer dans une perspective exclusivement fonctionnelle, on risquerait de perdre de vue les 
points communs entre les différentes institutions concernées."); NIEUWENHUIS 1976, 495. 
261 Grondige uitwerking: L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 369-372. 
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grond dat de gebruikelijke inschikkelijkheid bij gewone schadevergoedingen dan niet mag gelden.262 In de Code 
civil kreeg deze idee gestalte in de vergoedbaarheid van onvoorzienbare schade bij opzet (art. 1150 BW; infra 
nrs. 1646-1671), de mogelijkheid om bij opzet meer toe te kennen dan de wettelijke interest (art. 1153, vierde 
lid BW; infra nrs. 3058-3063), de zwaardere aansprakelijkheid voor verborgen gebreken bij kwade trouw van de 
verkoper (art. 1645 BW; infra nr. 1672) en de strengere aanpak van opzet bij kosteloze lastgeving (art. 1992 
BW; infra nr. 931). Vanuit dit conceptuele denkpatroon ging de rechtspraak ook buiten die wettelijke gevallen 
over tot strengere aanpak van opzet. Denk aan de buitentoepassingverklaring van exoneratiebedingen bij 
opzet263 of kwade trouw264, en de mogelijkheid om bij in principe niet opwaardeerbare ondermaatse 
schadebedingen bij opzet toch een vergoeding voor werkelijk geleden schade toe te kennen (infra nr. 2610)265. 
Naar analogie vestigt artikel 62, eerste lid van de verzekeringswet als regel dat de verzekeraar niet kan worden 
verplicht dekking te geven aan degene die het schadegeval opzettelijk veroorzaakte (infra nr. 161). 

75.  GEDACHTESAMENHANG: ACHTERHAALDE ALLES-OF-NIETSBENADERINGEN – Bijzonder illustratief voor die blootlegging 
van transversale redeneerwijzen is ook de afwijzende houding ten aanzien van alles-of-nietsbenaderingen. 
Denk aan de kritiek op de beperking van de inschikkelijkheid tegenover onbezoldigde lasthebbers tot de 
foutbeoordeling (art. 1992 BW). Nadat de fout is vastgesteld, kan de rechter geen lagere schadevergoeding 
toestaan (supra nr. 936). Denk ook aan de kritiek op de volledige onuitvoerbaarverklaring van buitenlandse 
veroordelingen tot een punitieve vergoeding, waarbij de rechtsleer pleit voor partiële uitvoerbaarheid teneinde 
die nefaste alles-of-nietsbenadering te verlaten (infra nr. 1408). Signaleer voorts de kritiek op de cassationele 
invulling van artikel 1150 BW, waarbij enkel onvoorzienbaarheid van het bestaan, maar niet van de omvang van 
schade een rol speelt (infra nr. 1606). Denk ook aan de delingsmaatstaf voor door schadebeperkingsverzuim 
veroorzaakte meerschade (infra nr. 2039). In Duitsland oordeelde het Bundesgerichtshof in dit geval dat 
aansprakelijkheidsverval resulteert in het achterhaalde alles-of-nietsbeginsel.266 Denk verder aan de kansleer, 
die een middenweg biedt tussen niet-vergoeding en volledige vergoeding van schade (infra nr. 2160).267 Denk 
tot slot aan de beteugeling van schadebedingen via matiging in plaats van via nietigverklaring (infra nr. 2560). 

76.  GEDACHTESAMENHANG: VERREKENING TOEREKENBAARHEID VAN WANPRESTATIE – Een andere rode draad binnen het 
contractuele aansprakelijkheidsrecht is de slachtofferbescherming en met name de inschikkelijkheid jegens 
benadeelden omdat zij hun ongunstige positie niet zelf initieerden. De wanprestant mocht de ander immers 
geen schade berokkenen (supra nr. 4).268 Dit gegeven blijkt een argument voor de niet-inachtneming van 
voorbeschiktheid van de benadeelde (infra nr. 229), tegen de toepassing van een vetusteitsaftrek (infra nr. 
469), voor de subsidiaire vergoeding van het negatief belang (infra nr. 950), ter vergoeding van het positief 
belang bij ontbinding ook al komt dit soms neer op een opportunistisch keuzerecht (infra nrs. 1174 en 1201), 
en ter afwijzing van de beperking van het negatief belang tot het positief belang (infra nr. 1268). Die gedachte 
ligt ook aan de basis van de regel dat het niet aan de benadeelde staat om te bewijzen dat hij een gunstige 
overeenkomst heeft gesloten. Om het door hem geclaimde negatief belang tot het positief belang te 

                                                             
262 POTHIER 1821, 191, nr. 168 ("Les dommages et intérêts qui résultent du dol du débiteur, diffèrent encore des dommages et 
intérêts ordinaires en ce que [...] la modération qui [...] est observée à l'égard des dommages et intérêts ordinaires, [n'a] pas 
lieu à l'égard de ceux qui résultent du dol du débiteur."). 
263 Cass. 22 februari 1900, Pas. 1900, I, 159 (gelijkstelling zware fout met opzet); Cass. 23 november 1911, Pas. 1911, I, 556; 
Cass. 28 juni 1928, Pas. 1928, I, 211; Cass. 25 september 1959, Pas. 1960, I, 112. 
264 Cass. 26 oktober 1877, Pas. 1877, I, 406 (gecombineerd gebruik van beide termen: "cette clause de non-garantie, en tant 
qu'elle n'a pas pour objet d'affranchir l'administration des conséquences de son dol, n'a rien d'illicite. […] les faits entachés 
de mauvaise foi sont les seuls dont les parties ne pourraient […] décliner d'avance la responsabilité."); Cass. 3 april 1959, 
Pas. 1959, I, 773; Cass. 15 september 1978, Pas. 1978, I, 60. 
265 Antwerpen 11 oktober 2012, NJW 703, noot C. LEBON (opzet of bedrog evenwel niet bewezen); Bergen 24 september 
1996, JT 1997, 216; F. DE PATOUL, noot onder Vred. Wetteren 1 oktober 2003, Jb.Kred.C.S. 2003, (151) 154; GOEGEBUER 2004-II, 
15; KLUYSKENS 1948, 228; LEBON 2013-II, 705-706; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 214-215; STIJNS 2002, 1279; VANDEN BERGHE 2003, 53; 
VANDEN BERGHE 2010, 99 (inzake Unidroit-principes); VAN DRIESSCHE 2008-I, 36; WÉRY 2001, 281. 
266 BGH 24 juli 2001, NJW DE 2001, 3257 ("Die in der Literatur [...] vereinzelt vertretene Ansicht, dass der Geschädigte den 
vermeidbaren Schadensteil stets in vollem Umfang zu tragen habe [...] stellt überdies einen teilweisen Rückfall in das durch 
§ 254 BGB überwundene Alles-oder-nichts-Prinzip dar."). 
267 Vgl. BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 54 ("Tegenover kanswaardering kan men de 'alles of niets-methode' stellen."). 
268 D. 1,1,10,1 (Ulpianus). Vertaling bij J.E. SPRUIT, R. FEENSTRA en K.E.M. BONGENAAR (eds.), Corpus Iuris Civilis; Tekst en 
Vertaling; Deel II, Digesten 1-10, Zutphen/'s-Gravenhage, Walburg Pers/Sdu, 1994 (in KEIRSE 2003, 15): "Grondbeginselen 
van het recht zijn: eerbaar leven, de medemens niet benadelen, ieder het zijne doen toekomen." Dit beginsel haalde het in 
de Argentijnse Código Civil y Comercial (art. 1716 CCCA: "La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de 
una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código."). 
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plafonneren, moet de wanprestant aantonen dat de niet-nagekomen overeenkomst voor de benadeelde ook 
bij nakoming ongunstig zou zijn uitgevallen (infra nr. 1310). Die idee ligt zo ook ten grondslag aan de regel dat 
benadeelden bij schadebeperking niet tot het uiterste hoeven te gaan (infra nr. 1933), dat 
schadebeperkingsverzuim wegens onvermogen niet in het nadeel van de benadeelde speelt (infra nr. 1941), 
dat de wanprestant tot schadebeperking moet overgaan indien hij die mogelijkheid heeft (infra nr. 1951), dat 
de benadeelde niet hoeft te kiezen voor de goedkoopste maatregel (infra nr. 1985), dat bereddingskosten zelfs 
bij mislukte schadebeperking ten laste komen van die wanprestant (infra nr. 2007), dat uitblijven van 
schadebeperking niet leidt tot aansprakelijkheidsverval maar tot aansprakelijkheidsverdeling (infra nr. 2048), 
aan pleidooien om de voorzienbaarheidslimiet af te schaffen (infra nr. 1693), aan de opvatting dat de 
mogelijkheid van een schadegevolg volstaat om tot voorzienbaarheid van schade te besluiten onder artikel 
1150 BW (infra nrs. 1554-1560), aan de bij matiging van schadebedingen dominante opvatting dat de rechter 
moet uitgaan van de maximaal voorzienbare schade (infra nrs. 2681-2684), aan de noodzaak om de 
benadeelde toch vergoeding voor kansverlies te bieden bij causale onzekerheid (infra nr. 2160), en aan de 
gedachte dat overcompensatie via het negatief belang (infra nr. 976) of via het afromingsbelang (infra nr. 1436) 
nog verkiesbaar is boven verrijking van de wanprestant: “overcompensating the claimant is a lesser evil than 
leaving the defendant with ill-gotten gains.”269 Die inschikkelijkheidsgedachte rechtvaardigt ook de peildatum 
als uitspraakdatum, waardoor schadevergoeding door herwaardering en toekenning van vergoedende interest 
in het nadeel van de wanprestant hoger kan uitvallen: “It may be argued that the defendant in all the cases 
under consideration is, by hypothesis, a wrongdoer, consequently undeserving of sympathy” (infra nr. 2856).270  

77. UNIFORMISERING: NALATIGHEIDSINTERESTEN – De conceptuele benadering mondt zelfs uit in voorstellen tot 
harmonisering. Illustratief is de steeds luidere roep om het onderscheid tussen verwijlinterest en vergoedende 
interest, wegens conceptuele gelijkheid, af te schaffen (infra nr. 3186). Dat feitenrechters vergoedende interest 
vaak als verwijlinterest en dus tegen de wettelijke rentevoet begroten, kan een argument zijn om het 
cassatietoezicht271 of zelfs de wetgeving in die zin aan te passen en de behandeling van vergoedende interest 
en verwijlinterest gelijk te trekken. Voor die gelijktrekking zijn steeds meer Belgische auteurs gewonnen. 
Aangezien compensatoire en moratoire interest inhoudelijk zelfs dezelfde lading dekken – beiden vergoeden 
vertragingsschade, zij het dat die telkens uit een andere bron voortspruit – is het verschil in behandeling 
volgens interestjuristen niet gerechtvaardigd. De laatste halve eeuw weerklinken vurige pleidooien voor 
uniformisering van beide regelingen en zelfs voor afschaffing van dat onderscheid.272 

78. UNIFORMISERING: ONTBINDING EN NIETIGHEID – Mocht de focus vanuit de functionele benadering enkel liggen op 
de aanwezige belangen (infra nr. 1114), dan staan nietigheid en ontbinding tegenover elkaar. Nietigheid beoogt 
immers het verzekeren van de inachtneming van een voorschrift van algemeen belang door de gevolgen van 
die schending te doen verdwijnen. Ontbinding streeft daarentegen naar herstel van het evenwicht dat is 
verbroken door een wanprestatie. De conceptuele benadering laat dan echter toe het partiële gelijklopen van 
die rechtsfiguren in te zien. Daaruit resulteert een tendens om de effecten van beide vernietigingsvormen – 
l'après-annulation en l'après-résolution – te uniformiseren (infra nr. 1078).273 Zo tracht de rechtsleer dan regels 

                                                             
269 TEMPLE 2008, 101 (onder verwijzing naar A.S. BURROWS, The law of restitution, Londen, Butterworths, 2002, 480). 
270 WADDAMS 1981, 460-461. Vgl. TREITEL 1991, 121. 
271 Voorstel bij DE TEMMERMAN 1999, 1399 ("Wanneer die opvatting omtrent compensatoire interest erkend zou worden als 
rechtsopvatting waarvan de correcte toepassing aan het toezicht van het Hof van Cassatie onderworpen is, zou de 
toekenning en de begroting van compensatoire interest aanzienlijk vereenvoudigd worden."). 
272 In chronologische volgorde: VIGNERON 1971, 91 ("En définitive, distinguer les intérêts qui réparent le retard de ceux qui le 
compensent, ne paraît justifié, ni sur le plan rationnel, ni sur le plan des faits."); BIQUET-MATHIEU 1998, 31, zoals bevestigd in 
BIQUET-MATHIEU 2000, 474 ("En définitive, on s'interroge sur le sort distinct des intérêts selon qu'ils reçoivent la qualification 
de moratoires ou de compensatoires, dualité qui n'est pas exempte de critiques [...]"); DE TEMMERMAN 1999, 1399, zoals 
bevestigd in DE TEMMERMAN 2000-I, 346-347 ("Als compensatoire en moratoire interest inhoudelijk niet van elkaar 
verschillen, is het uiteenlopende juridische regime waaraan zij onderworpen zijn niet te rechtvaardigen."); SAMOY/AGUIRRE 

2010, 131-135 (titel VII: "Besluit: naar een nieuw regime voor nalatigheidsinteresten?”); SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 204-213 

(met als titel van conclusie: "Vers un nouveau régime des intérêts de retard?”). 
273 M. BEHAR-TOUCHAIS, "Extinction du contrat: effets", Juris-Classeur Contrats et Distribution, Fasc. 176, 1990, nrs. 3 en 12 
("Mais pour l'essentiel, les règles relatives aux restitutions proprement dites sont identiques"); DANET/LORVELLEC 1982, 211-
219; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 570-571; HARMEL 1985, 364, nr. 564 (kruisverwijzing bij ontbinding naar vergoedingsregeling 
inzake nietigheidsaanvullende schadevergoeding); LIMPENS 1960, 716 ("Dès lors, toutes les règles relatives aux restitutions 
après annulation de la vente [...] s’appliquent également à la résolution de ce contrat."); MALAURIE 1991, 35 en 78-79; 
MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 451; STAROSSELETS 2001, 201 (titel van afdeling: "Effet du prononcé de la dissolution ex 
tunc"); STAROSSELETS 2003, 67; STAROSSELETS 2004, 614 ("les conséquences des deux modes de dissolution ex tunc étant en 
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vast te stellen die gelden voor zowel nietigheid als ontbinding, en die het gemeen restitutierecht uitmaken.274 
Deze gelijktrekking krijgt gestalte in het nieuwe Franse contractenrecht, dat nu voorziet in een algemene 
regeling voor restituties bij ontbinding en nietigheid.275 

79. UNIFORMISERING: GEVOLGEN VAN CONTRACTUELE EN BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – Die vanuit de 
conceptuele benadering gefaciliteerde uniformisering doet zich zelfs in hogere regionen gevoelen. Bepaalde 
voorschriften, zoals de causaliteitseis, de vergoeding van kansverlies of de schadebeperkingsplicht, gelden in 
dezelfde mate bij wanprestatie als bij onrechtmatige daad. Zijn die dan niet in een gemeenschappelijke 
onderstam op te nemen? Na het opstellen van regels voor het aansprakelijkheidsrecht kwam een Franse 
werkgroep zo tot de vaststelling dat de twee aansprakelijkheidsregimes onder één noemer moesten komen, 
met één uitzondering voor contractuele aansprakelijkheid (art. 1366 APC). Recentelijk kondigde de Franse 
wetgever aan het aansprakelijkheidsrecht te herzien. Het voorontwerp voorziet zo in een onderstam voor het 
aansprakelijkheidsrecht (art. 1232-1240, 1253-1299-4), met een specifieke regeling voor buitencontractuele 
(art. 1241-1249) en contractuele (art. 1250-1252, 1263, 1284) aansprakelijkheid (infra nr. 3230).276  

B Tekortkomingen 

80. EXCESSIEVE, DUBBELZINNIGE EN PARADOXALE RESULTATEN EN VERBERGING VAN WERKELIJKE INZET – Het 
conceptuele denkpatroon vertoont ongetwijfeld ook tekortkomingen. Mocht deze benadering 
onbegrensd toepassing vinden bij complexe kwesties, dan kan zij leiden tot excessieve (infra nr. 81), 
dubbelzinnige (infra nr. 82), en zelfs paradoxale (infra nr. 83) resultaten.277 Ook verbergt de louter 
conceptuele benadering soms de werkelijke inzet van een problematiek (infra nr. 84).  

81. EXCESSIEVE RESULTATEN – Ongebreidelde doorvoering van de conceptuele benadering kan leiden tot 
ongewenste resultaten. Denk aan schadevergoeding bij ontbinding. Sommigen leiden mechanisch uit 
de retroactieve werking van ontbinding af dat schadevergoeding enkel nog strekt tot het negatief 
belang (infra nr. 1065).278 Bij retroactieve verdwijning van de overeenkomst zou de benadeelde niet 
tegelijk kunnen verzoeken om schadevergoeding op basis van het virtuele voortbestaan van die 
verdwenen overeenkomst. Deze mechanische redenering heeft echter als excessief resultaat dat de 
benadeelde zijn aanspraak op het positief belang verliest. Die deductieve logica heeft als ongewenst 
resultaat dat zij de benadeelde in zijn legitieme verwachtingen treft (infra nr. 1155). 

82. DUBBELZINNIGE RESULTATEN – Voorts biedt de conceptuele benadering de illusie dat abstracte 
definities volstaan om alle moeilijkheden eenduidig op te lossen. Illustratief is de rekbaarheid van het 

                                                                                                                                                                                              
principe identiques"); STORCK 2007, nr. 11. Zelfs DE PAGE, die zichzelf als tegenstander van die 'gemene restitutiestam' 
opwerpt (DE PAGE 1964, 784), blijkt toch de sterke gelijkenissen in te zien: "dans la mesure où il n'y a pas exception, ce sont 
les règles à propos de la nullité et de la rescision qui restent applicables" (DE PAGE 1964, 786). 
274 MALAURIE 1991, 78-79 ("La diversité des restitutions n'exclut pas une classification par genre: ainsi, on tentera de dégager 
des règles communes aux restitutions après nullité ou résolution, susceptibles de constituer un droit commun, voire une 
théorie générale de la restitution."). 
275 Voor nietigheid bepaalt artikel 1178, derde lid CCF: „Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les 
conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.” Voor ontbinding verwijst artikel 1229, vierde lid CCF naar diezelfde 
algemene bepalingen: „Les restitutions ont alors lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”). 
276 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile (www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-
responsabilite-civile.pdf).   
277 Toepassing op restituties: JAFFERALI 2015, 126-128. 
278 ANDRÉ 2002, 170; AULETTA 1942, 143 (“Se cade il contratto cade anche la base dell’azione per indennizzo dell’interesse 
positivo all’adempimento.”); BARASSI 1964, 413; FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 302; LAITHIER 2008, 162 (contradictoire 
cumul tussen ontbinding en positief belang); MANCALEONI 2005, 430; MEBLING 2003, 139; MONTANARI 2013, 115; NETO 2004, 
848; PINORI 2001, 247 (“[...] sarebbe contradditorio riconoscere alla parte adempiente oltre il diritto alla restituzione della 
prestazione eventualmente adempiuta, il risarcimento del danno che gli assicuri gli stessi vantaggi che avrebbe avuto 
dall’esecuzione del contratto.”); RÉMY 2001, 121; ROUVIÈRE 2009, 633; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 606; TELES DE MENEZES 

LEITÃO 2002, 258; WHITTAKER 2009, 200 (kritisch). Vgl. CASTRONOVO 1999, 236. Zie ook impliciet BAKELS 1994, 95 (“Naar Frans 
recht is de situatie een heel andere. Artikel 1184 lid 2 CC opent uitdrukkelijk de mogelijkheid, ontbinding en 
schadevergoeding naar keuze van de schuldeiser cumulatief dan wel alternatief te vorderen. Het is treffend dat juist in het 
enige grote rechtsstelsel waarin de ontbinding nog terugwerkende kracht heeft, geen sprake is van logische bedenkingen 
als zou een vordering tot schadevergoeding worden ondergraven door de ontbinding.”). 
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integraliteitsprincipe. Dit principe fungeert voor diverse rechtsregels als conceptuele onderbouw. 
Voor btw op herstelkosten deduceerde het Hof van Cassatie vroeger mechanisch uit het 
integraliteitsprincipe dat die btw onverhaalbaar was.279 Nu oordeelt het Hof van Cassatie dat rechters 
dat beginsel niet schenden wanneer zij oordelen dat de benadeelde niet hoeft te bewijzen dat hij op 
het vervangingsvoertuig btw heeft betaald om aanspraak te maken op vergoeding van die btw (infra 
nrs. 422 en 425).280 Ook bij de vetusteitsaftrek werkt dat beginsel in twee richtingen (infra nrs. 465 
en 468). Uit het integraliteitsprincipe werd vroeger afgeleid dat wanneer de aansprakelijke de 
nieuwwaarde van een beschadigd of vernield goed zonder toepassing van een vetusteitsaftrek moest 
vergoeden, de benadeelde zich met de schadevergoeding kon verrijken. 281 Nu geldt ditzelfde 
integraliteitsprincipe om dat abattement af te wijzen.282 De conceptuele benadering leidt zo vaak tot 
dubbelzinnige resultaten en verbergt dan eigenlijk de werkelijke inzet.283 

83. PARADOXALE RESULTATEN – Strikte toepassing van de conceptuele benadering leidt soms ook tot 
paradoxale resultaten.284 Neem zo ontbinding op basis van een uitdrukkelijk ontbindend beding. Past 
de rechter de retroactieve werking strikt conceptueel toe, dan moet hij doen alsof de overeenkomst 
nooit had bestaan.285 Had de overeenkomst nooit bestaan, dan was van het uitdrukkelijk ontbindend 
beding echter nooit sprake, zodat hij de ontbinding niet kan uitspreken. Hoe kan van schending van 
een overeenkomst sprake zijn indien deze moet worden geacht nooit te hebben bestaan: "Pas de 
contrat, pas d'inexécution. Pas d'inexécution, pas de dommages. Pas de dommages, pas de 
réparation."286 Uiteraard is de retroactieve werking niet zo ver te drijven dat voormeld beding 
verdwijnt en de benadeelde zijn aanspraak op schadevergoeding kwijtraakt. Blinde toepassing van de 
conceptuele benadering noopt wel tot die uitkomst. Over schadebedingen luidt de moderne 
opvatting dan ook dat zij de ontbinding overleven (infra nr. 2531).287 

                                                             
279 Cass. 14 februari 1979, Pas. 1979, I, 699, noot; Cass. 8 mei 1980, Pas. 1980, I, 1115, noot. 
280 Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533; Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 873. 
281 Cass.civ.II.fr. 1 april 1963, D. 1963, 453, noot MOLINIER, JCP 1963, II, 13408, noot ESMEIN ("Attendu qu'en refusant aux 
victimes une indemnité égale audit coût de reconstruction, sous déduction de la différence du neuf au vieux, pour éviter un 
enrichissement [...] la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé", inzake het integraliteitsprincipe); SIMAR/DE ZUTTER 2013, 8 
(stellen dat dit in bepaalde gevallen zo kan zijn); LANGE 1979, 172 (wijst op afwegingen ter zake); MOLINIER 1963, 453; TREITEL 

1991, 77; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 749. Bepaalde auteurs menen dat het gaat om een boekhoudkundige verrijking van het 
slachtoffer, en zien daar geen graten in (bijv. PIERRE 2012, 59). 
282  BELGIË: Pol. Hasselt 19 oktober 1990, Limb.Rechtsl. 1991, 106; FAGNART 1997, 94; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 7; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 749. Contra: STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1550. FRANKRIJK: 

Cass.civ.III.fr. 17 april 1991, Bull.civ. 1991, III, nr. 118; Cass.civ.fr. 14 juni 1995, Bull.civ. 1995, II, 107, nr. 186 
(buitencontractueel); Cass.civ.III.fr. 8 oktober 1997, nr. 98-19-808, Bull.civ. III, nr. 193; CHARTIER 1996, 88-89; GRIDEL 2002, 
235; GUITTARD 1978, 10; JOURDAIN 2001, 275; RODIÈRE 1977, 630; LE TOURNEAU 2010, 263; MALAURIE/AYNÈS/GAUTIER 2007, 241; 
PIERRE 2012, 59 ("[...] un coefficient de vétusté, rejetée par notre ordre juridique, à tout le moins par la jurisprudence 
judiciaire"). ENGELAND: Harbutt’s "Plasticin" Ltd v Wayne Tank & Pump Co [1970] 1 QB 447 CA (waarover: MCGREGOR 2014, 19 
en TREITEL 1991, 77). DUITSLAND: LANGE 1979, 173 (wijst op deze kwestie: "In gewissen Umfang berührt die Zubilligung eines 
Abzuges freilich immer das Prinzip des vollen Ausgleichs."). NEDERLAND: ROIJACKERS 2009, 71; SMITS/WIJERS 1995, 210 (weigering 
aftrek bij onbillijkheid). 
283 JAFFERALI 2015, 128. 
284 JAFFERALI 2015, 128. 
285 Sommigen menen terecht dat enkel de in de overeenkomst vervatte verbintenissen verdwijnen (infra nr. 1089). 
286 RIGALLE-DUMETZ 2005, 128. 
287 Luik 15 januari 2001, JT 2001, 311; BÉNABENT 2011, 312 (Frankrijk); BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 12 (verantwoording 
vanuit bestraffend karakter clause pénale, wat naar Belgisch recht niet opgaat); BIQUET-MATHIEU 2004, 11; GHESTIN 1999, 129; 
GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 550; LAVEFVE LABORDERIE 2005, 455; MALINVAUD/FENOUILLET 2010, 592 (Frankrijk); MONTANARI 2013, 
179; PAULIN 1996, 106 en 128 (twee types schadebedingen overleven: schadebedingen die zien op schade wegens 
wanprestatie en die welke zien op schade wegens ontbinding); POELMANS 2013, 281 (Luxemburg); SAVAUX 2011, 830 ("Aucune 
raison théorique ne justifie que la résiliation du contrat, ni même sa résolution, emporte les stipulations qui ont pour objet 
de favoriser l'exécution et, en cas d'échec, de fixer conventionnellement le montant de la peine et/ou des dommages-
intérêts qui seront dus.").  
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84. VERBERGING WERKELIJKE INZET – Strikt deductieve logica vervult een verklaringsfunctie288, maar 
verbergt soms de inzet van de problematiek. In een conceptuele benadering hoeft de rechter een 
beslissing enkel pseudo-mathematisch uit te rekenen, zonder dat relevante discussiepunten tot 
uiting komen. Denk aan de afwijzing van wrongful-lifevorderingen (infra nr. 275). De vraag of een 
kind met een aangeboren handicap de gynaecoloog kan aanspreken, beantwoordde het Hof van 
Cassatie deductief aldus dat geen sprake is van vergoedbare schade “wanneer de vergelijking moet 
worden gemaakt tussen de toestand van een gehandicapt bestaan van een persoon en zijn niet-
bestaan.”289 In werkelijkheid is de keuze tussen strikte toepassing van de toestandsvergelijking 
(afwijzing van wrongful-lifeclaim) en die alternatieve schadebegroting (toewijzing van wrongful-
lifeclaim) van rechtspolitieke inslag.290 Het Hof van Cassatie verbergt die ethische optie echter door 
schade strikt conceptueel te benaderen via de toestandsvergelijking. Door deze technische 
schadebenadering hoefde het Hof niet in te gaan op de ethische vraag of leven met een aangeboren 
handicap schade oplevert.291  

§ 3. CASUÏSTISCHE ANALYSE 

A Duiding 

85. OMSCHRIJVING CASUÏSTISCHE BENADERING – Haaks op de conceptuele benadering staat de zuiver 
casuïstische benadering. Deze benadering laat zich omschrijven als die waarbij geval per geval wordt 
gezocht naar de meest geschikte oplossing, zonder pogingen tot veralgemening.292 Anders dan de 
conceptuele benadering, verstrekt de casuïstische benadering wel enige flexibiliteit. Zij laat toe in te 
spelen op de specificiteit van elk geval. Zo biedt zij de praktijk een nuttig vergelijkingsinstrument 
(infra nr. 86). Zonder duidelijke richtlijnen, kan de zuiver casuïstische benadering echter tot excessen 
leiden door rechters een te ruime beoordelingsvrijheid te bieden (infra nr. 87). 

86. FLEXIBEL INSTRUMENT VOOR RECHTSPRAKTIJK – Het casuïstische denkpatroon behoort tot het vaste 
argumentatierepertoire bij schadebegroting. Schadevergoeding leent zich perfect tot die benadering. 
Getuige hiervan zijn de overzichten van rechtspraak over schade en schadeloosstelling bij 
onrechtmatige daad. 293  Hun recurrente publicatie duidt zonder twijfel op hun nut voor de 
rechtspraktijk. Een uitgebreide weergave van de bestaande casuïstiek is voor de procespraktijk een 
belangwekkende bron om nieuwe geschillen aan te pakken. Aangezien de onderhavige studie mede 
beoogt de procespraktijk een nuttig instrument te verschaffen (infra nr. 103), is een diepgaande 
analyse van de bestaande rechtspraak dan ook van primordiaal belang. Deze studie tracht elke 
kwestie dan ook te staven onder verwijzing naar in het binnen- of buitenland bestaande rechtspraak.  

B Tekortkomingen 

87. NADELEN: BEPERKTER INZICHT – Loutere weergave van schaderechtspraak volstaat niet om de 
materie inzichtelijk te maken. Veralgemeningen en richtsnoeren zijn noodzakelijk. Bovendien kan het 

                                                             
288 Inzake logica: H.T.M. KLOOSTERHUIS, Van overeenkomstige toepassing. De pragma-dialectische reconstructie van analogie-
argumentatie in rechterlijke uitspraken, Amsterdam, Thela Thesis, 2002, (dare.uva.nl/document/2/22367), 42. 
289 Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186, overweging 7. Vgl. PINNA 2007, 46-47 (Frankrijk, inzake Perruche-arrest 
van 17 november 2000). 
290 BOONE/RONSIJN 2015-I, 51. 
291 BOONE/RONSIJN 2015-I, 50 (vermelding ethisch aspect); HUYGENS 2014, 200 ("Men doet immers geen uitspraken over de 
waarde van het (gehandicapte) leven."); A. VAN INGELGEM, conclusie voor Cass. 14 november 2014, RW 2014-15, (1611) 1616, 
nr. 4 (vermelding ethisch aspect: “De vraag of er leven bestaat dat niet waard is om geleefd te worden is alleszins uiterst 
bewist, net zoals de vraag wie hierover dan kan oordelen.”); VAN DE SYPE 2015-II, 1622, nr. 30 (“Los van ethische vragen en 
vragen naar rechtvaardigheid en billijkheid, leidt de juridische logica onvermijdelijk tot de conclusie dat het vaststellen van 
schade in het geval van een “wrongful life”-vordering onmogelijk is.”). 
292 JAFFERALI 2015, 128-130. 
293 L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, PH. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, “Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad - 
schade en schadeloosstelling (1983-1992), TPR 1994, 851-1430; A. VAN OEVELEN, G. JOCQUÉ, C. PERSYN en B. DE TEMMERMAN, 
"Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad: schade en schadeloosstelling (1993-2006), TPR 2007, 933-1529. 
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laten varen van elke conceptuele analyse tot excessen leiden. Zonder richtsnoeren kunnen 
vergelijkbare gevallen resulteren in tegenstrijdige resultaten. Om deze reden oefent het Hof van 
Cassatie toezicht uit op de rechtsopvattingen die het schadebegrip beïnvloeden (supra nr. 27).294 Het 
Hof stelt oplossingen voor die gelden voor soortgelijke gevallen, en die dus niet enkel door de 
feitelijke omstandigheden van het concrete geval zijn ingegeven.295 Zo zorgt het voor eenheid in de 
rechtspraak. Hoe meer jurisprudentiële stabiliteit, hoe meer rechtszekerheid en voorspelbaarheid.296  

88. ILLUSTRATIE: BAKENS AAN GEBRUIK VAN BILLIJKHEIDSBEGROTING – Illustratief voor de mogelijke excessen van een 
zuiver casuïstische benadering van schadebegroting is het onverantwoorde gebruik van begrotingen ex aequo 
et bono. Deze begrotingsmethode houdt een risico in voor de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.297 Goed voor 
ogen is te houden dat billijkheidsbegroting slechts een schadebenadering vormt (infra nr. 2781).298 De 
aangezochte rechter mag deze methode dan ook toepassen voor zover hij aantoont dat hij niet over precieze 
begrotingselementen beschikt299, hij de vaststaande wanprestatieschade dus niet met (wiskundige) zekerheid 
kan begroten300 en mits opgave van de redenen waarom hij enkel deze methode kan aanwenden en de schade 
dus onmogelijk anders kan bepalen301. Uit vaste cassatierechtspraak blijkt dat rechters hun beslissing tot 
schadebegroting naar billijkheid met voldoende redenen moeten omkleden.302 

§ 4. FUNCTIONELE ANALYSE 

A Evenwichtige benadering 

89. OMSCHRIJVING FUNCTIONELE BENADERING – Rechtsregels zijn ook omschrijfbaar onder verwijzing naar 
hun functie.303 Hun betekenis wordt dan niet a priori op algemene wijze bepaald. Die betekenis hangt 
af van het doel dat in een gegeven context wordt nagestreefd. Anders dan in de conceptuele 
benadering, volstaat de definitie van een begrip niet om alle interpretatieproblemen te beslechten. 
De functionele benadering houdt bij de interpretatie van bepaalde rechtsfiguren dan ook rekening 
met het feit dat zij deel uitmaken van een complexere rechtsorde. 

                                                             
294 BELGIË: Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85; Cass. 5 januari 1962, Pas. 1962, I, 531 (voorzienbare schade); Cass. 11 
april 1986, Pas. 1986, I, 986 (voorzienbare schade); Cass. 18 mei 1987, Pas. 1987, I, 1125 (voorzienbare schade); Cass. 26 
januari 2005, Pas. 2005, 211; Cass. 4 februari 2010, Pas. 2010, 376 (voorzienbare schade). FRANKRIJK: DEMOLOMBE 1868, 586-
587 ("la détermination des dommages-intérêts n’est pas absolument […] une pure question de fait, sur laquelle la décision 
des magistrats soit toujours souveraine et à l’abri de la cassation”). NEDERLAND: VERBURG 2009, 69. 
295 B. MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent, Mys en Breesch, 1993, 413 ("Aan de rechtsvragen beantwoordt dus 
het abstracte of het absolute in tegenstelling tot de oneindige verscheidenheid en ongestadigheid van feitelijke vragen.") ; 
H. SIMONT, Des pourvois en cassation en matière civile, Brussel, Bruylant, 1933, 182 ("Il semble, en résumé, qu'on puisse 
considérer comme rendues en droit toutes les décisions qui consacrent des solutions juridiquement applicables à des cas 
identiques, et non des solutions uniquement dictées par les circonstances de fait spéciales à la cause."). 
296 J. DU JARDIN, "Voltallige zittingen voor een eenduidige interpretatie van het recht", RW 2001-02, (649) 650-651. 
297 Vgl. argument bij SCHUBERT 2013, 612; SIMAR/SIMAR 2008, 10 (buitencontractueel). 
298 Vgl. VAN OMMESLAGHE 2010, 1601. 
299 Cass. 22 november 1972, Arr.Cass. 1973, 297; Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, 
TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 183; 
ESTIENNE 2002, 24 (buitencontractueel, inzake gebruiksderving); SIMONT/FORIERS 2014, 639; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 188. 
300 Cass. 26 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1663 (contractueel; afwijzing in dat geval); CORNELIS 2000-I, 566; VAN LEUVEN 2009, 
516; VAN OMMESLAGHE 2010, 1601. Vgl. AELBRECHT 2005, 376 (schade bij auteursrechtelijke inbreuken). 
301 Cass. 20 november 2012, Pas. 2012, 2268; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 
27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; VAN OMMESLAGHE 2010, 1602. 
302 Cass. 22 november 1979, Arr.Cass. 1979-80, 370 ("De rechter mag de door het slachtoffer van een onrechtmatige daad 
geleden schade slechts ex aequo et bono ramen, als hij de redenen opgeeft waarom enerzijds de door partijen aangegeven 
ramingsgegevens moeten worden verworpen en anderzijds de raming slechts ex aequo et bono kan geschieden"); Cass. 
6 februari 1980, Pas. 1980, I, 662; Cass. 30 september 1980, Pas. 1981, I, 103; Cass. 13 januari 1999, Arr.Cass. 1999, 40; 
Cass. 23 oktober 1991, Pas. 1992, I, 148; Cass. 15 september 1999, Arr.Cass. 1999, 1110; Cass. 20 februari 2004, Pas. 2004, 
I, 297. 
303 BELGIË: JAFFERALI 2015, 125. FRANKRIJK: P. DEROUIN, "Pour une analyse 'fonctionnelle' de la condition", RTDciv 1978, (1) 3, 
nr. 4 („le droit comporte des notions ‘fonctionnelles’ qu’on ne peut définir sinon en indiquant ce à quoi elles servent c’est-à-
dire leur fonction”). 
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90. EVENWICHTIGE BENADERING – De conceptuele benadering biedt objectiviteit bij eenvoudige kwesties 
(supra nr. 71) en kan leiden tot systematischere invulling van het recht (supra nr. 73). De casuïstische 
benadering vertoont daarentegen veel flexibiliteit (supra nr. 86). Sterk is de idee dat de functionele 
logica geldt als gulden middenweg tussen de casuïstische onvoorspelbaarheid en de conceptuele 
rigiditeit.304 Anders dan de rigide conceptuele benadering, houdt de functionele benadering rekening 
met de discussiecontext. In tegenstelling tot de onvoorspelbare casuïstische benadering (supra nr. 
87), situeert de functionele benadering zich op een abstracter niveau door concurrerende belangen 
in typesituaties te identificeren. De functionele benadering bevindt zich zo op een breukvlak tussen 
rechtszekerheid (conceptuele benadering) en flexibiliteit (casuïstische benadering).305  

91. SUPPLETIEVE EN CORRIGERENDE ROL VAN FUNCTIONELE BENADERING – De conceptuele, casuïstische en 
functionele benadering co-existeren in het substraat van deze studie. De casuïstische benadering 
flexibiliseert. De conceptuele benadering systematiseert. De functionele benadering vult aan en 
corrigeert. Zij is suppletief doordat zij slechts aan de orde komt wanneer de conceptuele benadering 
geen duidelijke oplossing biedt. Zij werkt corrigerend, aangezien zij een rationeel bevredigende 
oplossing nastreeft wanneer de conceptuele benadering daar niet in slaagt.306 Dat schadevergoeding 
niet steeds zuiver conceptueel is te benaderen, blijkt zo uit de relevantie van andere belangen zoals 
de bescherming van legitieme verwachtingen (infra nr. 92), de coherentie van de rechtsorde (infra 
nr. 93), en de praktische toepasbaarheid van schadebegroting (infra nr. 95). 

92. TOEPASSING: BESCHERMING LEGITIEME VERWACHTINGEN – Schadevergoeding bij ontbinding is onder het 
functionele gesternte niet te interpreteren vanuit de retroactiviteit van die ontbindingsfiguur, maar 
vanuit de door die schadevergoeding nagestreefde doelstelling (infra nr. 1098). 307  Zo komt 
ontbinding in lijn met de legitieme verwachtingen van de benadeelde. Dat ontbinding doorgaans 
retroactief werkt, impliceert zo niet dat bijkomende schadevergoeding louter strekt tot het negatief 
belang (infra nr. 1100). Conceptueel lijkt de doeltoestand van ontbinding beter te stroken met het 
negatief belang. Retroactieve ontbinding strekt ertoe de benadeelde te verplaatsen naar de toestand 
van vóór de contractsluiting. Het negatief belang beoogt de benadeelde te verplaatsen naar de 
toestand die zonder de contractsluiting zou hebben bestaan. Functioneel is vergoeding van het 
positief belang, onder meer vanuit het concurrerende belang van de legitieme belangen van de 
benadeelde, echter beter verdedigbaar (infra nr. 1155).  

93. TOEPASSING: COHERENT SYSTEEMDENKEN – Van tel bij de functionele benadering is ook de coherentie 
van de rechtsorde. Coherentie is een frequent argument in het privaatrecht.308 De consistentie van 

                                                             
304 JAFFERALI 2015, 131. Vgl. BRULEZ 2015, 7 (focust in zijn proefschrift op de functie van rechtsregels: “Er wordt niet gefocust 
op de inhoud van een rechtsregel als dusdanig, maar wel op de functie die een regel wil vervullen, i.e. op het probleem dat 
een regel wil oplossen. Daarbij wordt telkens opnieuw de vraag gesteld of het conceptuele onderscheid tussen koop en 
aanneming wel pertinent is om dat probleem op te lossen.”); CORNELIS 2012, 78 (invulling van open norm van de "normaal 
voorzichtige en redelijke mens" bij de foutbeoordeling; inzichten van de rechter moeten "de structuur van het 
aansprakelijkheidsrecht volgen om recht te kunnen spreken"); VAN BOOM/PINNA 2008, 4 (monistische benadering van 
aansprakelijkheid is conceptueel interessant, maar van beperkt nut voor de praktijk). 
305 De Belgische wetgever nam deze functionele benadering dan ook als één van de uitgangspunten bij de recente 
hervorming van het zekerheidsrecht. Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot op heffing van diverse bepalingen ter zake en het 
wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden 
op roerende goederen, Parl.St. Kamer nr. 53-2463/001, 10 ("Een derde uitgangspunt is de functionele benadering [...]. 
Hiermee wordt een rationele en geïntegreerde aanpak bedoeld waarbij gelijkaardige zekerheidsfiguren ongeacht hun 
conceptuele verschillen dezelfde juridische uitwerking moeten krijgen. [...]"). 
306 R. JAFFERALI, "La rétroactivité dans le contrat ou la recherche du juste milieu", TBBR 2015, (123) 131. 
307 LE GAC-PECH 2007, 7 ("Intrinsèquement, la sanction doit se proportionner à la nature de la règle, se mesurer à ses valeurs 
et à sa politique."). 
308 BRULEZ 2015, 11-12 (geeft terecht aan dat rechtsregels zich binnen de ruimere systematiek van hun rechtsstelsel moeten 
oriënteren); JAFFERALI 2015, 130-131; WERY 2014-II, 448 (spreekt inzake cumul van sancties van een coherentiebeginsel: "La 
cohérence commande, en effet, que le créancier ne puisse pas bénéficier simultanément de remèdes qui poursuivent le 
même objectif ou dont les finalités sont contradictoires.").  
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het rechtssysteem onderligt ook hier vaak de betoogsonderbouw. Regels vergen inpassing in het 
systeem waarvan zij een logisch onderdeel vormen. Deze gedachte is ook van belang in het 
aansprakelijkheidsrecht, dat rechtersrecht uitmaakt. Op grond van de weinige beginselen ontwikkelt 
de rechtspraak – hierin gesteund door de rechtsleer – nieuwe juridische inzichten. Met het oog op 
rechtsdogmatische aanvaardbaarheid moeten deze theorieën samenhangen, tot voorspelbare 
resultaten leiden, en consistent zijn met andere delen van het recht.309  

94. ILLUSTRATIES VAN COHERENT SYSTEEMDENKEN – In onderhavige studie vindt dit consistentiedenken illustratie in 
de vraag of het ter verantwoording van het positief belang aangevoerde leerstuk van de efficiënte 
wanprestatie wel consistent is met het Belgische rechtssysteem (infra nrs. 825-862). Denk ook aan de vraag of 
meerschade die de benadeelde door schending van zijn schadebeperkingsplicht veroorzaakt, volledig dan wel 
deels voor eigen rekening komt. Vanuit consistentieperspectief dringt zich dan proportionele deling op van die 
meerschade over de benadeelde en de wanprestant. Schending van de schadebeperkingsplicht is immers een 
species van het leerstuk van de fout van het slachtoffer, waarbij rechters standaard overgaan tot verdeling van 
aansprakelijkheid (infra nrs. 2041-2044).  

B Praktische benadering 

95. PRAKTISCHE TOEPASBAARHEID SCHADEBEGROTING – Sommigen betogen dat het al dan niet praktische 
van beperkt belang is.310 Theoretisch respectabele maar moeilijk hanteerbare oplossingen kunnen de 
complexiteit van schadebegroting wel doen toenemen. Voor de procespraktijk lijkt dit onwenselijk. 
Hoewel een proefschrift bij uitstek theoretisch denkwerk vergt, zijn de behoeften van de praktijk van 
wezenlijk belang.311 De Franse wetgever toonde zich recentelijk bewust van dit inzicht. Voor de actio 
quanti minoris bepaalt artikel 1644 BW enkel dat het door de verkoper terug te betalen gedeelte van 
de prijs "door deskundigen zal worden bepaald". Frankrijk heeft dit geschrapt312, omdat dit door het 
verplicht geachte deskundigenonderzoek313 een te dure en te zware last inhield.314 Aangezien dit 
onderzoek mede beoogt in de praktijk hanteerbare begrotingsmethoden aan te reiken (supra nr. 44), 
kan deze studie niet voorbijgaan aan dergelijke opportuniteitsoverwegingen.  

96. BELANG VAN PRAKTIJKBEHOEFTEN IN ACADEMISCHE STUDIES – Voor inachtneming van de behoeften van 
de praktijk zette Charles DUMOULIN al in de zestiende eeuw de toon op contractueel vlak. In zijn 
Tractatus de eo quod interest315 behandelde hij het schaderecht systematischer en pragmatischer 
dan de middeleeuwse glossatoren, die zich beperkten tot het toelichten van Romeinsrechtelijke 
artikelen. Aangezien hij zo niet star gebonden was aan het (Justiniaanse) Corpus Iuris Civilis, en 
omdat hij zijn werk wou afstemmen op de praktijk, werd zijn inbreng bijzonder invloedrijk (infra 
nr. 1486).316 Exemplarisch is ook POTHIER, die in zijn vulgariserende Traité des obligations (1761) een 
algemene theorie van het verbintenissenrecht ontwikkelde.317 Jarenlang had hij in het Romeinse 
recht en het Franse gewoonterecht318 gezocht naar ideëen die in zijn tijd zouden functioneren (infra 

                                                             
309 Inzake kansverlies en causale onzekerheid: BOCKEN 2007, 323. 
310 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 96-97 en 111 ("il faut chercher moins ce qui est pratique que ce qui est juste"); KELLER 1949, 278-
279; MELLIGER 1898, 171. 
311 Inzake verbintenissenrecht: P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 214-215. 
312 Artikel 10 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures 
dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ("A la fin de l'article 1644 du code civil, les mots: «, telle qu'elle 
sera arbitrée par experts» sont supprimés."). 
313 Cass.civ.III.fr. 11 juni 2013 nr. 12-16.392, JurisData nr. 2013-011387. 
314 In België acht het Hof van Cassatie dit expertenonderzoek echter facultatief: Cass. 20 april 2012, Pas. 2012, 869. 
315 C. DUMOULIN, Tractatus de eo quod interest, Keulen, Coloniae Agrippinae, 1598, www.bsb-muenchen-digital.de, 77, 
nr. 60.  
316 LAROMBIÈRE omschrijft hem zo als „ce puissant génie” (LAROMBIÈRE II 1885, 34). Vgl. DUMAS 1913, 110. 
317 R.J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Deburé, 1761, 591 p.  
318 In 1749 becommentarieerde hij zo het gewoonterecht van zijn geboortestreek Orléans: R.-J. POTHIER, Coutumes des 
duché, bailliage et prévôté d'Orléans, et ressort d'iceux, Parijs, Deburé, 1780, 892 p. (gallica.bnf.fr; eerste editie van 1749). 
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nr. 1489).319  Dichter bij ons is er het proefschrift van STIJNS. 320  Illustreert haar pleidooi voor 
buitengerechtelijke ontbinding niet hoe aansluiting op de praktijk een meerwaarde kan bieden?321  

97. ILLUSTRATIES VAN BELANG PRAKTISCHE TOEPASBAARHEID VAN SCHADEBEGROTING – Dat belang van praktische 
hanteerbaarheid van evaluatiemethoden komt in de schaderechtelijke arena tot uitdrukking in de tendens om 
schade in steeds meer gevallen – zoals immateriële schade (infra nr. 2708), zaakschade (infra nr. 2709), 
verwijlinterest (infra nr. 3030), vergoedende interest (infra nr. 2974) en advocatenkosten (infra nr. 2738) – in 
abstracto te begroten (infra nr. 231). Voor de rechtspraktijk biedt abstracte schadevergoeding als voordeel dat 
zij bij veelvuldige toepassing tot meer transparantie en voorspelbaarheid van rechterlijke uitspraken leidt. Dat 
komt de rechtszekerheid ten goede. Tegelijk zorgt dit voor gelijkere behandeling van benadeelden en voor 
snellere en doelmatigere afwikkeling van schadegevallen.322 Indien het te duur blijkt om schade precies te 
berekenen, wordt dan ook een eenvoudigere en goedkopere begrotingswijze bepleit.323 Bepaalde rechtspraak 
acht billijkheidsbegroting zo wenselijk wanneer een deskundigenonderzoek "weinig proceseconomisch is".324  

98. TOELAATBAARHEID VAN BEWIJS VAN MEERDERE OF MINDERE SCHADE DAN WETTELIJKE RENTESCHADE – Typevoorbeeld is 
ook de toelaatbaarheid van bewijs van meerdere of mindere schade dan de wettelijke renteschade (infra 
nr. 3191). Deze kwestie komt neer op een afweging tussen de voordelen van een systeem dat alle schade 
zoveel mogelijk in concreto vergoedt en de merites van een systeem dat gemakkelijk hanteerbaar is. 
BLOEMBERGEN staat in Nederland zo abstracte schadebegroting voor omdat zij beter voldoet aan de behoeften 
van de praktijk, die "liever werkt met wellicht iets ruwere, maar min of meer vaste, maatstaven dan met uiterst 
verfijnde maar in hun toepassing moeilijk hanteerbare regels".325 De Hoge Raad beschouwt fixatie van 
schadevergoeding op de wettelijke rente dan ook als een regeling “ter wille van de rechtszekerheid en van de 
hanteerbaarheid van het recht op dit punt”.326 In Nederland gaven de praktische voordelen dan ook de 
doorslag. Vertragingsrente werd zo onweerlegbaar gefixeerd op de wettelijke rente.327 

99. ANDERE OPPORTUNITEITSOORDELEN OVER SCHADEBEGROTING – Rechters verplichten om vermogens te vergelijken 
om schade(vergoeding) vast te stellen, lijkt zo dogmatisch verdedigbaar. Praktisch is die instructie echter niet 
hanteerbaar (infra nr. 258). Hoogstens biedt de toestandsvergelijking een theoretische toetssteen voor 
vergoedbaarheid van schadeposten. Niets meer. Illustratief is ook de mogelijkheid tot partiële cumul van het 
negatief en het positief belang. Hoewel sommigen deze combinatie verdedigen, wijs ik deze af vanuit de 
vereenvoudigingstendens van het aansprakelijkheidsrecht (infra nr. 1329). Tekenend is ook de vraag of 
onvoorzienbaarheid (art. 1150 BW) enkel op de omvang van schade slaat. Bezwaar tegen verrekening van 
onvoorzienbaarheid van die schade-omvang is zo de vermeende moeilijke becijferbaarheid van dergelijke 
schade (infra nr. 1587).328 Denk qua behoeften van de praktijk tot slot aan het feit dat schadebedingen de 
ontbinding overleven. Hoewel ontbinding retroactief werkt, vinden schadebedingen toepassing omdat partijen 
de gevolgen van eventuele wanprestaties zelf wilden regelen (infra nr. 2531).  

                                                             
319 A. XYNOPOULOU, Die Voraussehbarkeit als Voraussetzung des Schadensersatzes in der Vertragshaftung, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2013, 8-9. 
320 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 706 p.  
321 Vgl. P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 217. 
322 DIRIX 2001, 1329; SIMOENS 2004-II, 323-324; VAN OEVELEN 2007, 348. 
323 BELGIË: PHILIPPE 2014-III, 38 ("L’on sera aussi sensible aux considérations d’effectivité: si cela coûte plus cher de faire un 
calcul précis que d’indemniser, ne faut-il pas recourir à une méthode plus simple, plus rapide et moins onéreuse.”). 
NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 48 (bepleit abstracte begroting van renteschade omdat zij beter voldoet aan de behoeften 
van de praktijk, die "liever werkt met wellicht iets ruwere, maar min of meer vaste, maatstaven dan met uiterst verfijnde 
maar in hun toepassing moeilijk hanteerbare regels"); VIS 2011, 166. 
324 Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282 (€ 7 000 als passende en billijke schadevergoeding). Zie ook reeds 
in quasi-identieke bewoordingen in die context: Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278 (€ 25 000 als passende 
schadevergoeding). Gelijkaardige billijkheidsbegroting met afwijzing van deskundigenonderzoek, inzake intellectuele 
eigendom: Rb. Gent 10 januari 2007, IRDI 2007, (13) 18-19. 
325 A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, 48. Vgl. VIS 2011, 166 ("De lagere 
proceskosten en transactiekosten wegen mijns inziens op tegen onbillijkheid in het individuele geval, mits over het geheel 
genomen de schadevergoeding gelijk is aan de schade."). 
326 HR 11 februari 2000, NJ 2000, arrest nr. 275, (1859) 1871; HR 14 januari 2005, RvdW 2005, arrest nr. 12, (100) 113. 
327 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 467 ("[...] omdat het fixatiesysteem praktische voordelen heeft, die opwegen tegen het bezwaar 
dat – in betrekkelijk zeldzame en door de rechter moeilijk te beoordelen gevallen – een schuldeiser minder ontvangt dan 
hem in redelijkheid toekomt."). Vgl. HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 179. 
328 COLMET DE SANTERRE 1865, 96; DEMOLOMBE 1868, 578; HUC 1894, 211-212. 
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Afdeling II. Transdisciplinaire rechtsvergelijking 

§ 1. RECHTSVERRIJKING 

A Juridische globalisering 

100. JURIDISCHE GLOBALISERING – Globalisering is niet enkel economisch, maar ook steeds meer 
juridisch. Deze tendens blijkt uit de talrijke harmoniseringsinitiatieven. Ook voor contracten is die 
mondialisering een voldongen feit. Door Amerikaanse advocatenkantoren opgestelde clausules gaan 
de wereld rond.329 Rechtsvergelijking is te meer belangrijk gezien de (voorzichtige) centripetale 
tendensen op Europees niveau (bijv. CESL)330. Zo redeneert de rechtsleer over contractuele schade 
rechtsvergelijkend. Zo haalt de Luxemburgse rechtsleer doorgaans inspiratie in België en Frankrijk331, 
en werpt steeds meer Franse rechtsleer zich onder verwijzing naar andere rechtsstelsels op als 
voorstander van een schadebeperkingsbeginsel in het Franse recht (infra nr. 1828)332. Evenzo bepleit 
rechtsleer in België meer aansluiting bij verbintenisrechtelijke ontwikkelingen in andere 
rechtsstelsels en op uniaal en internationaal niveau.333 

101. RECHTSVERGELIJKENDE TREND BIJ WETGEVER – Ook zoekt de wetgevende macht steeds vaker inspiratie over 
de landsgrenzen heen. Bij recente codificaties, zoals de hervorming van de Code civil van Québec, speelde 
rechtsvergelijking zo een sleutelrol.334 Bij de hervorming van het zekerheidsrecht zocht de Belgische wetgever 
ook aansluiting bij andere rechtsstelsels.335 Deze multinationale kijk geldt ook voor schadebegroting bij 
wanprestatie. In Duitsland stemde de wetgever immateriële wanprestatieschade af op andere rechtsstelsels.336 
De Nederlandse wetgever verwees voor de schadebeperkingsplicht naar de Italiaanse regeling.337 Spanje wil 
dezelfde afstemming op andere rechtsstelsels, omdat dit de overgang naar het ooit tot stand te komen 
Europees contractenrecht zal vergemakkelijken.338  

                                                             
329 Vgl. MARCHAND 2010, 546 (Zwitserland). 
330 Eind 2014 trok de Commissie dit voorstel in (ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_nl.pdf). De nieuwe 
voorstellen hebben een beperkter toepassingsgebied maar beogen volledige harmonisatie: Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale 
inhoud (Com(2015) 634 final) en Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (COM(2015) 635 final). 
331 P. ANCEL, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois. Approche comparative, Brussel, Larcier, 
1108 p. 
332 J.-C. CHAZAL, noot onder Cass.civ.II.fr. 19 juni 2003, D. 2003, (2326) 2329; S. LE PAUTREMAT, “Mitigation of damage: a French 
perspective", International and Comparative Law Quarterly 2006, (205) 213; MUSSON 2006, 215 ("il serait même judicieux 
que ce droit s'aligne sur les législations étrangères [...]"). 
333 S. VAN LOOCK, "De hervorming van het Franse verbintenissenrecht: Le jour de gloire, est-il arrivé?”, RW 2014-15, (1562) 
1571; P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 229 (“Des solutions nouvelles […] 
pourraient aussi être consacrées en s’inspirant des codes récents ou des travaux d’harmonisation au niveau international.”). 
334 RÉMILLARD 2005, 604-605 ("Le style de la codification doit donc, en conséquence refléter cette influence internationale."). 
335 Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op 
roerende goederen betreft en tot op heffing van diverse bepalingen ter zake en het wetsontwerp tot regeling van 
aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen, Parl.St. 
Kamer nr. 53-2463/001, 10-11 ("Een vijfde en laatste uitgangspunt is bijdragen tot de harmonisering van het recht binnen 
Europa door zoveel als mogelijk aansluiting te zoeken bij de ontwikkelingen aldaar."). Uiteindelijk: Wet van 24 juni 2013 tot 
regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende 
goederen, BS 2 augustus 2013; Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden 
op roerende goederen betreft en tot op heffing van diverse bepalingen ter zake, BS 2 augustus 2013. 
336 DEUTSCHER BUNDESTAG I, 15 ("Für die Einführung eines Schmerzensgeldes bei Gefährdungshaftung sprach weiterhin die 
Angleichung an die europäischen Nachbarrechtsordnungen [...]"); DEUTSCHER BUNDESTAG II, 1 ("Schlieβlich entsprechen einige 
Regelungen des deutschen Schadensersatzrechts auch nicht mehr europäischen Haftungsstandards."); KARCZEWSKI 2001, 
1071; KATZENMEIER 2002, 1032 ("Wie bei der Gefährdungshaftung hat der Gesetzgeber auch bei der Vertragshaftung eine 
Angleichung des Schadensersatzrechts an die europäischen Nachbarrechtsordnungen im Blick."). 
337 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 351. 
338 COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN, „Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos”, 
Boletín de Información 2009, (1) 11-12 („Una segunda finalidad, esta evidente, habrá de ser buscar la mayor aproximación 
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102. RECHTSVERGELIJKENDE TREND BIJ RECHTSPRAAK – Tot slot kijkt ook de rechtspraak over de landsgrenzen heen. 
In de Angelsaksische wereld hebben rechters zo de neiging uitspraken te onderbouwen met rechtspraak uit 
andere common law.339 Ook continentale rechtspraak gedraagt zich als wereldspeler door uitspraken met 
buitenlands recht te ondersteunen.340 Zo verwijzen onze Luxemburgse zuiderburen vaak naar Belgische en 
Franse rechtspraak om hun Code civil in te kleuren. Denk aan de van ons overgenomen rechtspraak over 
technische bijstandskosten341, of aan de verwijzingen naar de Franse invulling van opzet voor voorzienbaarheid 
van schade342. In Nederland overwoog de Hoge Raad over smartengeld zo dat geen rechtsregel de rechter belet 
"mede acht te slaan op de ontwikkelingen in andere landen met betrekking tot de toegekende bedragen".343  

B Verrijking van rechtspraktijk 

103. RECHTSVERRIJKING VOOR RECHTSPRAKTIJK – In het licht van die juridische mondialisering mag deze 
studie niet voorbijgaan aan evoluties in andere rechtssystemen. Hoewel rekening is te houden met 
de eigenheid van ons rechtsysteem344, kunnen buitenlandse opvattingen fascinerende beelden 
opleveren. Dit geldt te meer nu de theorievorming beperkt is gebleven (supra nr. 37). Mobilisering 
van het Parlement is nuttig (infra nr. 3217), maar is geen sine qua non voor rechtsverrijking. 
Debatten in andere rechtsstelsels of op Unieniveau zijn verruimend voor ons rechtsdenken over 
schadebegroting.345 Denk aan de bevindingen van advocaat-generaal bij het Hof van Justitie MENGOZZI 
over de afschrikkende werking van integrale schadevergoeding (infra nr. 155).346  

104. BUITENLANDSE UITWERKINGEN ALS INSPIRATIEBRON – Delen in de wijsheid van andere rechtsstelsels is van 
belang ter opvulling van lacunes in onze wetgeving, rechtsleer en rechtspraak.347 Wereldwijde acceptatie van 
een benadering kan een argumentatielijn solide onderbouwen. De primauteit van het positief belang bij 
overeenkomstbehoud lijkt zo niet meer onderuit te halen wegens haar universele aanvaarding (infra nrs. 772-
782). Nieuwe inzichten kunnen ook leiden tot optimalisering van ons schaderecht. Begroting via het in artikel 

1149 BW vervatte schadeduo van verlies en winstderving staat zo in Frankrijk op het punt om te verdwijnen348, 

en lijkt nuanceerbaar via het Germaans-Angelsaksische schadeduo van het positief belang en het negatief 
belang (infra nr. 291).349 Elders ontwikkelde theorieën inspireren tevens de behandeling van vooralsnog buiten 

                                                                                                                                                                                              
posible del Derecho español a los ordenamientos europeos, tal y como estos son concebidos hoy. [...] Y todo ello, en espera 
de una unificación de las normas de Derecho Europeo de Contratos que, en algún momento, podrá producirse.”). 
339 Recentelijk: Grange v Quinn [2013] EWCA Civ 24 (onderbouwing plafonnering van negatief belang door positief belang 
door verwijzing in overweging 100 naar Amerikaanse en Canadese rechtspraak). Vgl. MARCHESE 2010, 456. 
340 ADAMS/MAK 2011, 2912-2919. 
341 Luxemburg 27 februari 2013, JTL 2015, (14) 15 (advocatenkosten zijn vergoedbare schade op grond van gemeen civiel 
aansprakelijkheidsrecht: „Sur le plan de la causalité, la jurisprudence luxembourgeoise a également admis la solution de 
droit belge susvisée (Cass.belge, 2 septembre 2004, JT, p. 786) suivant laquelle ‘les honoraires et frais d’avocat ou de conseil 
technique exposés par la victime d’une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à 
une indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité.”). 
342 Luxemburg 11 februari 2015, JTL 2015, (114) 116. 
343  HR 17 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8358, overweging 3.3. Vgl. Gerechtshof Amsterdam 1 april 2008, 
ECLI:NL:GHAMS:2008:BD1162, overweging 4.9; Rechtbank Zutphen 2 december 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BO7282, 
overweging 4.4. 
344 RÉMILLARD 2005, 605 ("[...] le droit civil [...] doit s'adapter à la nouvelle réalité de la mondialisation tout en conservant ses 
caractéristiques propres comme système de droit."). 
345 Vgl. ASSER/VRANKEN 1995, 129 (“de uitleg en toepassing van het eigen nationale civiele recht vinden plaats mede op basis 
van een vergelijking met andere rechtsstelsels”); BOGDAN 1994, 28. 
346 Conclusie adv.-gen. P. MENGOZZI van 3 september 2015, nr. C-407/14, ECLI:EU:C:2015:534, Arjona Camacho. 
347 ADAMS/MAK 2011, 2912; BOGDAN 1994, 29; DE CRUZ 1999, 21; SAIDOV/CUNNINGTON 2008, 3 ("A comparative exercise will also 
provide a range of possible solutions to a particular problem, thereby broadening horizons for a lawmaker, a judge, a 
practitioner or a scholar."). 
348 In de plaats daarvan lijkt de Franse wetgever voornemens de toestandsvergelijking in de wet in te schrijven: "Sous 
réserve de dispositions ou de clauses contraires, la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu'il est 
possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu." Artikel 1258 Avant-projet de 
loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Deze bepaling gaat terug op de academische ontwerpen tot 
herziening van de Code Napoléon (art. 1370 Catala-ontwerp en art. 118, lid 1 Terré-ontwerp). Artikel 118, lid 1 Terré-
ontwerp: "Les dommages et intérêts sont, en règle générale, d'un montant qui place le créancier dans la situation où il se 
trouverait si le contrat avait été dûment exécuté, en considérant la perte qu'il a faite et le gain dont il a été privé."  
349 Vgl. BEALE/HARTKAMP/KÖTZ/TALLON 2002, 812 et seq. 
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beschouwing gelaten problemen. Denk aan de combinatie van schadevergoeding en ontbinding (infra nr. 987). 
Onder invloed van Franse studies350 redeneren steeds meer Belgische auteurs351 in dat verband vanuit het 
belangenparadigma. Aangezien de idee dat een wanprestant niet steeds volledig hoeft in te staan voor alle 
schade niet typisch Belgisch is352, zijn elders grondiger uitgewerkte beperkingen aan het integraliteitsprincipe 
eventueel ook transponeerbaar (infra nr. 1444). Tot slot kan elders gehanteerde rechtsterminologie ons 
denken aanscherpen. Denk aan de overname van het Germaanse inzicht dat de op de benadeelde rustende 
schadebeperkingsplicht niet neerkomt op een verbintenis, maar op een Obliegenheit (infra nr. 2025).353  

§ 2. KENMERKEN 

A Functionele benadering 

105. FUNCTIONELE RECHTSVERGELIJKING – Constitutief voor dit onderzoek is zijn rechtsvergelijkende 
inslag. Deze methode vertoont hier een functioneel karakter.354 Centraal bij die niet-dogmatische 
rechtsvergelijking staat de probleemoplossende aanpak. In het vizier staat begroting van 
wanprestatievergoeding. Andere rechtstradities beschikken soms over scherper omlijnde instructies. 
De omstreden begrotingsaspecten van het contractuele aansprakelijkheidsrecht zijn dan ook 
aftoetsbaar aan de Angelsaksische en continentale uitwerking. Dankzij deze aanpak zijn oplossingen 
te vinden die niet zouden zijn bedacht indien enkel het eigen recht was bestudeerd.355  

106. ANTICIPATIE OP POTENTIËLE CONTROVERSES – Dit onderzoek gaat niet enkel in op bestaande problemen. 
Waar nodig loopt het vooruit op potentiële controverses. Denk aan de beteugeling van lucratieve 
wanprestaties via schadeoverstijgende sancties (infra nr. 1337), de vergoedbaarheid van voortijdige 
bereddingskosten (infra nrs. 1994-1998), de invloed van bovenredelijke schadebeperkende inspanningen (infra 
nrs. 1881-1887), de toerekening van materiële voordelen op immateriële schadevergoeding (infra nrs. 2417-
2418) en de vergoeding van geringe immateriële wanprestatieschade (infra nrs. 2419-2465).  

B Geïntegreerde microfocus 

107. MICRORECHTSVERGELIJKING – Nu deze studie slechts specifieke aspecten van het contractuele 
aansprakelijkheidsrecht vergelijkt, en rechtsstelsels uiteraard niet op hun geheel aftoetst, valt te 
gewagen van microrechtsvergelijking. 356  De behandelde aspecten zijn afgebakend in de 
onderzoeksvragen. Fundamenteel is dat exhaustiviteit onmogelijk is. Dit geldt ook voor de denkbare 

                                                             
350 FABRE-MAGNAN 2008-I, 637-681; GENICON 2007, 714-771; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 82-147 en 721-771; LAITHIER 2004, 158-
159 (“On suggère à cette fin de transposer en droit français la typologie anglo-américaine des intérêts protégés par le biais 
de la compensation pécunaire.”); PINNA 2007, 52-53, 62-63 en 448-494; RÉMY 2001, 122. 
351 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 372 p.; J. BAECK, 
"Voor wie meer wil dan de ontbinding: bijkomende schadevergoeding", TBBR 2016, 303-314; R. JAFFERALI, La rétroactivité 
dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1334 p.; S. JANSEN, "Actuele ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming van 
contracten" in Themis 95 – Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2015, (141) 148-151; P. WÉRY, "L'agencement des 
sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het 
contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) 451-455. 
352 VON MEHREN 2008, 55-88 (“All legal systems agree in placing some limitations on the recoverability of damages for breach 
of contract.”). 
353  BELGIË: FONTAINE 2004, 306; KRUITHOF 1989, 22; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 469; PANIS 2009, 222; SCHUERMANS/VAN 

OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 882; STIJNS 1994, 609, voetnoot 494; TILLEMAN 2012, 360, voetnoot 325; VAN OEVELEN 

1994, 1396; P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 212; WEYTS 2003, 58; K. 
WILLEMS, De natuurlijke verbintenis, Brugge, die Keure, 2011, 19. FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1934; MUSSON 2006, 180. SPANJE: 
FUENTES GUIÑEZ 2006, 226 ("carga"); PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 21 („no se trata de una obligación jurídicamente exigible, sino de 
una carga – onere o eine blosse Obliegenheit – que tiene el acreedor […]”). NEDERLAND: BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 
66; DE JONG/KRANS/WISSINK 2014, 11-12; KEIRSE 2003, 76-77. CISG: SOLER PRESAS 1998, 622. 
354 BARBAIX 2008, 7; GORLÉ/BOURGEOIS/BOCKEN/REYNTJES 1991, nr. 34; PINTENS 1998, 84. 
355 Vgl. VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 45 (rechtsvergelijking als "wissel op de toekomst"). 
356 DE CRUZ 1999, 227; PINTENS 1998, 63-64. 
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schadeposten die bij wanprestatie verhaalbaar zijn (infra nr. 348). De gespecialiseerde rechtsleer 
wijst maar al te zeer op het niet-uitputtende karakter van mogelijke opsommingen.357 

108. GEÏNTEGREERDE RECHTSVERGELIJKING – Geïntegreerde vergelijking geldt als ultieme betrachting. 
De Belgische benadering van het contractuele schaderecht fungeert hier als vergelijkingsobject. Per 
deelaspect (bijv. interesten, schadebeperking en voorzienbaarheid) kijkt deze studie dan ook naar de 
huidige stand van het Belgische recht en de rechtsstelsels waarmee relevante vergelijking mogelijk 
blijkt. Het wetskader en vooral de rechtspraak en rechtsleer van de besproken rechtsstelsels zijn 
daarbij onderworpen aan een kritische analyse. Elders aangevoerde argumenten worden zo mogelijk 
ingepast in het Belgische wetgevend kader. Nadruk ligt op evaluatie van het huidige systeem en 
formulering van richtlijnen om de doctrinale leemte zo adequaat mogelijk op te vullen.  

§ 3. LANDENKEUZE 

A Primaire referentiestelsels 

109. HOOFDREFERENTIESTELSELS – Op bepaalde punten is rechtsvergelijking voor schadebegroting niet 
met elk rechtsstelsel relevant. Wel zijn er twee hoofdreferentiestelsels. Zo vormen het Franse en het 
Angelsaksische recht een rode draad doorheen dit onderzoek. Deze studie vergelijkt voor de meeste 
schadeaspecten met die rechtsstelsels. Voor dezelfde universele problematiek – de financiële 
afwikkeling van wanprestaties – bieden zij soms een afwijkende of grondigere rechtsoplossing. 
Vanwege hun contrast met het Belgische recht vormen zij vaak een fascinerend vergelijkingsobject.  

110. FRANS MOEDERRECHT ALS TRADITIONELE EN VANZELFSPREKENDE KEUZE – Als klassieke keuze behoeft 
vergelijking met Frankrijk weinig verantwoording. Iedere jurist kan voordeel halen uit de juridische 
ervaringen van dit moederrecht. 358  Ook de regeling van de wanprestatiegevolgen is dermate 
gelijklopend dat aftoetsing onontbeerlijk is. De onderstam van ons contractueel schaderecht 
(art. 1149-1151 BW359) loopt nog gelijk360. De afwijkende aanpak van bepaalde kwesties draagt ook 
bij aan het vergelijkingsnut. Voor de voorzienbaarheidsgrens biedt de Franse benadering zo nuttige 
inzichten (infra nr. 1599).361 Ook kan de Franse doctrinale kritiek op de ruime kanstheorie (infra nr. 
2127), en de Franse afwijzing van de schadebeperkingsplicht (infra nrs. 1826-1828) inzichten bieden. 
Voorts blijkt de Franse belangstelling362 voor het belangenonderscheid verrijkend voor het Belgische 
recht (infra nr. 987). Tot slot kan dit onderzoek niet voorbijgaan aan de Franse wijzigingen van het 
verbintenissenrecht. Na twee academische ontwerpen (het Catala-ontwerp 363  en het Terré-
ontwerp364), en het Projet d'ordonnance uit 2015365, kent Frankrijk sinds kort nieuwe bepalingen366, 
die de Franse wetgever al (terecht367) voornemens is te wijzigen368.  

                                                             
357 ANEX 1977, 131 (inzake negatief belang in Zwitsers recht); DE BOECK 2004, 27; INDICATIEVE TABEL 2012, 99 (vermelding dat 
opsomming van schadeposten niet-limitatief is); PINNA 2007, 471 ("Comme en matière d'indemnisation de l'intérêt positif, 
dresser l'inventaire des différents dommages extrinsèques est rendu particulièrement difficile par leur grande variété."); 
ROPPO 2006, 957 (“Una completa rassegna delle poste che concorrono al calcolo del danno è qui impraticabile.”). 
358 P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 211. 
359 Het Franse recht kent inhoudelijk nog steeds dezelfde bepalingen: Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016. 
360 Dit kan evenwel snel veranderen: Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
361 BELGIË: Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 7 juli 1924, D. 1927, I, 119. 
362 FABRE-MAGNAN 2004, 571-620; FABRE-MAGNAN 2008-I, 637-681; FAUVARQUE-COSSON 2008, 389; GAUDEMET 1965, 195-198; 
GENICON 2007, 714-771; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 82-147; JOURDAIN 2001, 273-274; LAITHIER 2004, 158-159 (“On suggère à 
cette fin de transposer en droit français la typologie anglo-américaine des intérêts protégés par le biais de la compensation 
pécunaire”); PINNA 2007, 448-494; VINEY 2005, 89-96.  
363  Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, 
www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALA SEPTEMBRE2005.pdf. 
364 F. TERRE, Pour une réforme du droit des contrats. Réflexions et propositions d'un groupe de travail sous la direction de 
François Terré, Parijs, LGDJ, 2009, 310 p. 
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111. ANGELSAKSISCH RECHT ALS VERNIEUWENDE INSPIRATIEBRON – De common law staat verder af van 
het Belgische contractueel schaderecht dan het Franse recht. Allicht omdat schadevergoeding – 
anders dan in de meeste Europese rechtsstelsels369 – in de common law primeert op uitvoering in 
natura370, is het denkkader rond damages daar olympisch ontwikkeld. Outsiders merken meteen op 
dat de common law hier succesvoller is.371 Terwijl de Franse rechtsleer nog steeds kibbelt over de 
draagwijdte van de schadebeperkingsplicht (infra nrs. 1826-1828), en de Franstalige afdeling van het 
Belgische Hof van Cassatie recentelijk onduidelijkheid zaaide (infra nr. 2194), is de common law al 
anderhalve eeuw vertrouwd met de duty to mitigate (infra nr. 2121). Buitenlandse civil-lawdoctrine 
gaat dan ook vaak te rade bij de common law. Terwijl artikel 1149 BW onvoldoende houvast biedt, 
kan de Angelsaksische uitwerking (infra nrs. 788-813) van het initieel Duitse distinguo tussen het 
positief en het negatief belang zo voor gedachteschakeringen zorgen.372  

112. ONTLUIKING PERFORMANT ANGELSAKSISCH DENKKADER – De common law beschikte niet steeds over een 
superieur denkkader voor begroting van schadevergoeding wegens wanprestatie. Tot midden negentiende 
eeuw bood de Code civil meer rechtszekerheid dan de ongereguleerde rechtspraak van de jury’s in Engeland. 
Sinds de industriële revolutie verzochten handelaars om meer voorspelbaarheid bij begroting van schade 
wegens wanprestatie.373 De in 1806 gepubliceerde Engelse vertaling van het Traité des obligations van 
POTHIER374 rijpte de Engelse geesten daartoe.375 De Engelse voorzienbaarheidscase Hadley v Baxendale (1854)376 
luidde dan ook het begin in van een nieuw tijdperk rond contractuele schadebegroting.377 Ruim anderhalve 
eeuw later heeft de common law het Europees-continentale recht dus ruimschoots ingehaald.  

113. ILLUSTRATIE: INSPIRATIE VOOR BEPERKINGEN AAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Qua beperkingen op het 
integraliteitsprincipe kent de common law mutatis mutandis dezelfde (on)eigenlijke beperkingen als het 
Belgische recht: onvoorzienbaarheid, vermijdbaarheid, causale onzekerheid, immaterialiteit, conventionaliteit, 

                                                                                                                                                                                              
365 Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 
(www.justice.gouv.fr/publication/ j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf). 
366 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016. 
367 Commentaar op de eind 2016 in werking getreden nieuwe Franse bepalingen inzake contractuele aansprakelijkheid: B. 
VERKEMPINCK, “The measure of damages in the French Contract Law Reform – Lessons from far more inspiring systems", Ius 
Commune Contract Law 2015. The French Contract Law Reform: Source of Inspiration?, Antwerpen, Intersentia, 2016, 157-
201. 
368 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
369 In de meeste Europese rechtsstelsels primeert uitvoering in natura op schadevergoeding. Dit is zo in België (WÉRY 2011-I, 
364; WÉRY 2014-I, 447), Luxemburg, Italië, Portugal, Duitsland en Oostenrijk. In Zwitserland bepaalt artikel 43, lid 1 CO dat 
de rechter zowel de modaliteit als de omvang van de vergoeding bepaalt naargelang de omstandigheden en de ernst van de 
fout. Alleen Engeland en Nederland kiezen resoluut voor de primauteit van schadevergoeding. In Nederland bepaalt artikel 
6:103 NBW: "Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Nochtans kan de rechter op vordering van de benadeelde 
schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom toekennen. [...]" (BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 6-7; 
SABARD 2012, 77-83). Sinds kort bevestigt de Franse Code civil die primauteit: “Le créancier d’une obligation peut, après mise 
en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion 
manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.” (art. 1221 CCF). 
370 FABRE-MAGNAN 2012, 717.  
371 KOMAROV 2008, 252. 
372 Het door VON JHERING in Duitsland ingevoerde belangenonderscheid (VON JHERING 1861, 16) vond via het standaardartikel 
van FULLER en PERDUE (FULLER/PERDUE 1936, 52-96) zijn weg in de common law. Daar wordt dit bezien als de moderne 
benadering van contractuele remedies (BEALE/HARTKAMP/KÖTZ/TALLON 2002, 812; KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 848).  
373  T.D. MUSGRAVE, "Comparative Contractual Remedies”, University of Western Australia Law Review 2009 
(www.austlii.edu.au), (300) 349 en 355 (“Whereas French contract law was extremely well developed by 1804 when the 
Code civil was first published, English contract law in contrast was still astonishingly undeveloped.”). 
374 R.J. POTHIER, A treatise on the law of obligations or contracts, vertaling door W.D. EVANS, Londen, Strahan, 1806, 715 p., 
archive.org/details/atreatiseonlawo01evangoog. 
375 FERRARI 1993, 1265; MUSGRAVE 2009, 349; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 596. 
376 Hadley v Baxendale [1854] 9 Exch 354. 
377 Vgl. MUSGRAVE 2009, 356 (“The practice of allowing juries an almost completely unregulated discretion in determining 
damages slowly began to change in the latter half of the 18th century, as a result of increasing pressures from merchants, 
who argued that clear and definite rules were required which would regulate with certainty and predictability what 
damages a contracting party would be liable for should he breach his contract.”). 
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processualiteit en temporaliteit. Zo is de "foreseeability test"378 een direct uitvloeisel van de inzichten van 
POTHIER en DUMOULIN over de niet-vergoedbaarheid van onvoorzienbare schade, die tegelijk aan de basis liggen 
van artikel 1150 BW. De aperte gelijkenissen en de gemeenschappelijke wortels379 tussen de common law en 
de civil law in dit verband, geven aan dat de Angelsaksische uitwerking transponeerbaar is. Dit vermoeden ziet 
zich versterkt door geslaagde voorbeelden in Frankrijk380 en Italië381. Denk voorts aan de kansleer, die zowel in 
de civil law als in de common law bezig is aan een onstuitbare opmars (infra nrs. 2134-2150). 

B Secundaire referentiestelsels  

114. SECUNDAIRE REFERENTIESTELSELS – Op bepaalde onderdelen bieden ook andere rechtsstelsels 
inspiratie. Zo verdient het aanleunende Luxemburgse recht soms vermelding. Als referentiepunten 
voor het Europese privaatrecht komen ook het Nederlandse en het Duitse recht aan bod. Duitsland 
kent zo geen voorzienbaarheidslimiet, maar bezit een voorzienbaarheidselement in de adequatieleer 
(infra nrs. 1463-1466). Evenzo verwerpt het Duitse recht de kansleer, maar kent het een verlaagde 
bewijsstandaard en laat het soms bewijsomkering toe (infra nrs. 2146-2149). Bovendien blijkt het 
Duitse recht relevant omdat dit aan de basis ligt van het belangenonderscheid (infra nr. 298), en het 
negatief belang deels codificeerde (infra nr. 299). Daarnaast is het Zwitserse recht vooral relevant 
voor schadevergoeding bij ontbinding. Belangwekkend is de vaststelling dat de Zwitserse Code des 
Obligations aangeeft dat die schadevergoeding strekt tot vergoeding van het negatief belang (art. 
109, lid 2 CO; infra nr. 1221).382 Even merkwaardig is het gegeven dat de hogere Portugese 
rechtspraak eenzelfde standpunt volgt (infra nr. 1229). Voor cumul tussen schadevergoeding en 
ontbinding kan deze studie dan ook niet voorbijgaan aan die Portugese rechtspraak. 

115. INTERNATIONALE HARMONISERINGSINITIATIEVEN – Waar nodig zoekt deze studie tevens steun in 
internationale rechtsinstrumenten. Denk in de eerste plaats aan het Weens Koopverdag uit 1980. De 
CISG vormde de aanzet voor het voorgestelde Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (CESL)383, en 
lag indirect aan de basis van harmoniseringsinitiatieven zoals de Principles of European Contract Law 
(PECL), de Draft Common Frame of Reference (DCFR) en de Unidroitbeginselen (PICC).384 Zij zouden 
ooit de basis kunnen vormen voor een World Code for International Commercial Law.385 Langs dit 
ook voor contractuele schade ontluikende ius commune kan deze studie dan ook niet heengaan. Om 
die reden gaat zij ook in op de wezenlijke bepalingen uit Amerikaanse harmoniseringsinstrumenten 
zoals de Uniform Commercial Code en de Second Restatement of Contracts. 

116. MINDER EVIDENTE VERGELIJKINGSOBJECTEN – Andere dan de West-Europese en Angelsaksische rechtsstelsels 
komen niet prioritair voor vergelijking in aanmerking. Op bepaalde onderdelen leek het toch zinvol om ook met 
andere rechtsstelsels te vergelijken. Uitzonderlijk verwijst deze studie zo naar dochterstelsels van het Spaanse 
en het Portugese recht. Zo kent Brazilië een wettelijke regeling van ondermaatse schadebedingen (infra nr. 
2627). Denk voorts aan het Italiaanse recht, dat beschikt over bepalingen over billijkheidsbegroting 
(art. 1226 CCI; infra nr. 2777) en vermijdbaarheid van schade (art. 1227 CCI; infra nr. 1830). Voor 
rechtsverrijking is het zonde om niet naar die regelingen te verwijzen. De Italiaanse doctrine blijkt ook nuttig 
voor de cumul van ontbinding en schadevergoeding (infra nr. 1020) en voor vergoedbaarheid van immateriële 

                                                             
378 Deze test vond ingang in de common law via Hadley v Baxendale (1854) 9 Exch 341. 
379 Vgl. REISS 2003, 324-325. 
380 FABRE-MAGNAN 2012, 665-724; FAUVARQUE-COSSON 2008, 389; GAUDEMET 1965, 195-198; GENICON 2007, 714-771; GUELFUCCI-
THIBIERGE 1992, 82-147; JOURDAIN 2001, 273-274; LAITHIER 2004, 93 (“Il faut se tourner vers les travaux d’auteurs étrangers, 
notamment Jhering et Fuller, pour comprendre que le principe de la réparation intégrale est loin de constituer 
l’aboutissement théorique de l’évaluation monétaire du dommage consécutif à l’inexécution des obligations 
contractuelles.”) en 158-159; PINNA 2007, 52-53, 62-63 en 448-494; RÉMY 2001, 121-130; REISS 2003, 309-324; SALEILLES 1925, 
164-177; VINEY 2005, 89-96. 
381 MONTANARI 2013, 201; VISINTINI 2009, 56-85. 
382 GUGGENHEIM 1995, 156 en 218-220; TERCIER 2009, 271; WESSNER 2001, 910; XOUDIS 1998, 206. 
383 Eind 2014 trok de Commissie dit voorstel in (ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_nl.pdf).  
384 Recent historisch overzicht: HACHEM 2011-I, 41-42. 
385 O. LANDO, „Unification of European Patrimonial Law (Contracts, Obligations, Property)”, 13 oktober 2014, lezing gegeven 
in de grote zittingszaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie.  
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schade wegens wanprestatie (infra nrs. 2229-2231). Voor oordeelsvorming kunnen aspecten van afgelegen 
systemen inspirerend werken. Zou het geen gemiste kans zijn om daaraan volledig voorbij te gaan?386  

§ 4. TRANSDISCIPLINARITEIT 

A Intradisciplinariteit 

117. AANLEUNENDE RECHTSTAKKEN ALS INSPIRATIEBRON – De intradisciplinariteit van dit onderzoek blijkt 
uit de inspiratie die soms is gehaald uit aanleunende rechtstakken. Zo is het soms interessant om de 
benadering bij wanprestaties te vergelijken met de opvattingen bij onrechtmatige daad. Denk aan 
het in artikel 1254 BW vervatte voorschrift voor toerekening van gedeeltelijke betalingen van 
schulden die interest opbrengen, dat niet geldt bij onrechtmatige daad 387 , maar wel bij 
wanprestatie388 (infra nrs. 3156-3164). Dit contrast verdient bijzondere aandacht. Voor het negatief 
belang valt zo ook te putten uit bij nietigheid vergoedbaar geachte schade (infra nr. 643).  

118. VERBAND TUSSEN VERZEKERINGSRECHT EN SCHADERECHT – Uiteraard komen ook verzekeringsrechtelijke 
principes aan bod. Denk aan het beginsel dat de benadeelde vrij over zijn schadevergoeding kan beschikken 
(infra nr. 209).389 Schaderechtelijk leidt het Hof van Cassatie daaruit af dat een benadeelde recht heeft op 
vergoeding van btw op herstelkosten en de vervangingswaarde, ook al heeft hij die btw nooit betaald (infra 
nr. 210).390 Denk ook aan het belang van de recente cassationele invulling van het verzekeringsrechtelijke 
opzetbegrip voor het opzetbegrip bij schadevoorzienbaarheid (infra nr. 1670). 391  Denk ook aan de 
verzekeringsrechtelijke schadebeperkingsplicht (art. 75 verzekeringswet), die de rechtsleer in verband brengt 
met de aansprakelijkheidsrechtelijke schadebeperkingsplicht (infra nr. 1820).392 

119. AFGELEGEN RECHTSTAKKEN – Schade bij wanprestatie heeft tentakels in afgelegen rechtstakken. 
Het intradisciplinaire aspect blijkt dan ook uit zijdelingse verwijzingen naar die rechtstakken. 
Procesrechtelijk heeft de rechtsplegingsvergoeding zo een impact op het positief belang (infra nr. 
2737). Bij immateriële schade van rechtspersonen bewandelt deze studie het vennootschapsrecht 
(infra nrs. 2373-2374). Voor extrinsieke schade blijken discussies over gevolgschade onder het CMR 
relevant (infra nrs. 393-394). Voor herstelkosten gaat deze studie in op de vergoedbaarheid van btw 
(infra nrs. 419-425). Bij winstderving komen de wederbeleggingsvergoedingen uit het financiële recht 
en de vaststelling van uitwinningsvergoedingen uit het arbeidsrecht aan bod (infra nr. 515). Voor 
immateriële schade slaat deze studie dan acht op de reflexwerking van Unierechtspraak (infra nrs. 
2322-2326). Voor het door het integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsplafond kan zij tot slot niet 
voorbijgaan aan de voor intellectuele eigendom geboden mogelijkheid tot winstafdracht (infra nrs. 
1355-1356). Tot slot komen aspecten van het internationaal privaatrecht aan bod, zoals de erkenning 
van buitenlandse veroordelingen tot punitieve schadevergoeding (infra nrs. 1399-1411). 

120. SPORADISCH RECHTSHISTORISCH ONDERZOEK – Mede vanuit de praktische invalshoek kenmerkt dit 
onderzoek zich niet door een algemene rechtshistorische toets van het contractuele schaderecht. De 
evoluties in rechtspraak en rechtsleer hebben aangetoond dat de bepalingen daarvan vrij 

                                                             
386 Vgl. ADAMS/MAK 2011, 2918. 
387 Cass. 23 september 1986, Pas. 1987, I, 87; Cass. 23 februari 1988, Pas. 1988, I, 751; Cass. 7 februari 1997, Pas. 1997, I, 
191; Cass. 22 oktober 2003, Pas. 2003, 1669. 
388 Cass. 20 februari 1969, Pas. 1969, I, 550; Cass. 19 oktober 1990, Pas. 1991, I, 177 (aansprakelijkheid lasthebber wegens 
aanwending geldsommen voor eigen gebruik; art. 1996 BW); Cass. 28 oktober 1993, Pas. 1993, I, 893, noot J. VELU. 
389 Bijv. artikel 147 van de verzekeringswet (van kracht sinds 1 november 2014), dat overeenkomt met oud artikel 87 van de 
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 
390 Over herstelkosten: Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61; Cass. 23 december 1992, Pas. 1992, I, 1406 
(buitencontractueel); Cass. 15 februari 2010, Pas. 2010, 455. Inzake vervangingswaarde: Cass. 13 april 1988, Pas. 1988, I, 
936; Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533 (buitencontractueel); Cass. 8 januari 1997, Pass. 1997, I, 39 (buitencontractueel); 
Cass. 9 januari 1997, Pas. 1997, I, 55 (buitencontractueel); Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 873 (buitencontractueel); 
Cass. 25 september 2008, Pas. 2008, 2053. 
391 Cass. 24 april 2009, TBH 2010, 56; Cass. 26 oktober 2011, Pas. 2011, 2348. 
392 Vgl. REIFEGERSTE 2002, 50. 
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interpreteerbaar zijn in samenhang met de maatschappelijke opvattingen (supra nr. 32). Denk aan de 
gedachte dat de aansprakelijke alle schade moet vergoeden, maar dit hem niet mag ruïneren. 
Uitgebreide rechtshistoriek is daarbij niet doorslaggevend.393 Toch zijn historische precedenten zoals 
het Romeinse recht of de werken van DUMOULIN394, DOMAT395 en POTHIER396 verrijkend voor de 
invulling van het hedendaagse verbintenissenrecht.397 In zijn proefschrift over gedwongen uitvoering 
in natura wierp WÉRY zo vanuit rechtshistorische hoek een nieuw licht op het mysterieuze artikel 
1142 BW.398 Op Unieniveau interpreteert het Hof van Justitie wetsbepalingen ook vanuit hun 
totstandkoming.399 Ook in deze studie kan die methode inzichten bieden. De voorgeschiedenis is zo 
relevant bij schadelimieten als onvoorzienbaarheid (infra nrs. 1476-1490), indirectheid (infra nrs. 
1772-1774), vermijdbaarheid (infra nrs. 1812-1824), causale onzekerheid (infra nrs. 2122-2132) en 
immaterialiteit (infra nr. 2330) van schade. Ook het onderscheid tussen het negatief en het positief 
belang vereist zo een rechtshistorische introductie (infra nrs. 296-324). 

B Interdisciplinariteit 

121. BEPERKTE INTERDISCIPLINAIRE INSTEEK – Nagaan welke psychologische, maatschappelijke en 
economische drijfveren ten grondslag liggen aan de eis dat alle schade verhaalbaar is en aan de 
daaraan gestelde grenzen kan verrijkend zijn. Dergelijke analyses vergen echter een afzonderlijk 
onderzoek door vorsers met de nodige technische achtergrond. Dit belet niet dat hun bevindingen 
juridische standpunten kunnen ondersteunen. Zo komt de rechtseconomie aan bod bij de primauteit 
van het positief belang (infra nr. 798). Ook psychologische en sociologische argumenten blijken van 
tel bij de beoordeling van de efficiënte-wanprestatieleer, met name in het kader van die primauteit 
van het positief belang (infra nr. 820). Denk aan de morele regel dat beloften zijn na te komen als 
mederechtvaardiging voor de primauteit van het positief belang (infra nrs. 822-824). 

Afdeling III. Onderzoeksdefinities 

122. BEGRIPPENKADER – Een studie over wanprestatieschade vertoont ook juridisch-terminologisch 
merites. Het vigerende begrippenapparaat is ontegensprekelijk even uitgebreid als onduidelijk. Ter 
verduidelijking geef ik vooraf enkele onderzoeksdefinities.  

Term Definitie 

Bagatelschade minieme of onbeduidende schade, die overeenkomstig het beginsel van 
integrale schadevergoeding ook voor verhaal vatbaar is 

                                                             
393 Vgl. VANSWEEVELT 1985, 2474.  
394 C. DUMOULIN, Tractatus de eo quod interest, Keulen, Coloniae Agrippinae, 1598, www.bsb-muenchen-digital.de, 324 p. 
395 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, Nyon, 1771, 834 p. 
396 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 472 p.; R.J. POTHIER, Traité du contrat de vente, selon les règles tant du for de la conscience, que du for extérieur. 
Nouvelle édition revue et corrigée, Parijs, Debure, 1772, 296 p. 
397 Over de invloed van historische precedenten op het verbintenissenrecht en nut van rechtsgeschiedenis: P. WÉRY, 
“Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 209-211. 
398 Artikel 1142 BW bepaalt: “Iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen wordt opgelost in schadevergoeding, 
ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt.” Hoewel de tekst van dit artikel aangeeft dat schadevergoeding 
primeert op uitvoering in natura, wijst raadpleging van het Traité des obligations van POTHIER uit dat de niet-nakoming 
waaraan dat artikel refereert niet ziet op schending van de verbintenis, maar op niet-nakoming van de veroordeling tot 
uitvoering in natura. De rechtsgeschiedenis bevestigde zo de primauteit van uitvoering in natura en het subsidiaire karakter 
van schadevergoeding. Zie P. WERY, L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires (essai). Une 
relecture des articles 1142 à 1144 du Code civil, Brussel, Kluwer, 1993, 421 p., met nadruk op de rechtshistorische invloed 
op zijn proefschrift in P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 209-211. 
399 HvJ 3 oktober 2013, nr. C-583/11, ECLI:EU:C:2013:625, Inuit Tapiritt Kanatami, punt 50 ("De ontstaansgeschiedenis van 
een bepaling van Unierecht kan ook relevante gegevens voor de uitlegging ervan bevatten."); HvJ 1 juli 2015, nr. C-461/13, 
ECLI:EU:C:2015:433, Bund für Umwelt und Naturschulz Deutschland eV, punt 40. 
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Compensatoire 
schadevergoeding 

schadevergoeding wegens niet-nakoming van verbintenissen 

Contractuele interest 

(conventionele interest of 
bedongen interest) 

interest die zijn oorsprong vindt in een overeenkomst, zoals remuneratoire 
interest (tegenprestatie voor terbeschikkingstelling van kapitaal)  

of 

interest aan een overeengekomen rentevoet, zoals interest aan de rentevoet 
in factuurvoorwaarden (dan beter "interest aan de conventionele rentevoet") 

Gederfde winst tweede component van het schadeduo van artikel 1149 BW, die ziet op het 
vermogensvoordeel dat voor de benadeelde uit nakoming van de 
overeenkomst had moeten voortvloeien maar door de wanprestatie uitbleef 

Geldverbintenissen verbintenissen die van bij aanvang bestaan in betaling van een geldsom, en 
die vallen onder de specifieke regeling van artikel 1153 BW 

Geleden verlies eerste component van het schadeduo van artikel 1149 BW, die ziet op elke 
vermogensvermindering die de benadeelde ondergaat, ongeacht of het gaat 
om vermindering van het actief dan wel om vermeerdering van het passief 

Gerechtelijke interest moratoire of compensatoire interest die de rechter toekent vanaf de 
gedinginleidende akte 

of 

interest die krachtens een gerechtelijke uitspraak is verschuldigd (zoals door 
een rechter toegekende moratoire of compensatoire interest) 

of 

interest aan een door de rechter vastgestelde rentevoet 

Immateriële schade 

(extrapatrimoniale schade of 
morele schade) 

nadeel dat geen aantasting van het vermogen van de benadeelde oplevert 

Integraliteitsbeginsel 

(beginsel van volledige 
schadevergoeding of vereiste 
van volledig schadeherstel) 

voor wanprestatievergoedingen in artikel 1149 BW ingebed beginsel dat alle 
werkelijk geleden schade vergoedbaar is (feitelijk integraliteitsprincipe) 

voor wanprestatievergoedingen in artikel 1149 BW ingebed beginsel dat alle 
rechtens relevante schade vergoedbaar is (normatief integraliteitsprincipe) 

Integraliteitsdrempel 

(positief aspect van het 
integraliteitsbeginsel) 

uit het integraliteitsprincipe voortvloeiend vergoedingsminimum dat 
impliceert dat niets minder dan de werkelijke schade mag worden vergoed 

Integraliteitsplafond 

(negatief aspect van het 
integraliteitsbeginsel) 

uit het integraliteitsprincipe voortvloeiend vergoedingsmaximum dat 
impliceert dat niets meer dan de werkelijke schade mag worden vergoed 
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Interestbedingen schadebedingen waarbij contractpartijen voorzien in verwijlinteresten 
wegens laattijdige nakoming van verbintenissen tot betaling van een geldsom 

Moratoire schadevergoeding schadevergoeding wegens laattijdige nakoming van verbintenissen 

Nalatigheidsinterest 

(vertragingsinterest) 

vergoeding voor schade wegens laattijdige betaling van schadevergoeding, 
zijnde verwijlinterest bij geldschulden en vergoedende interest bij 
waardeschulden 

Niet-geldverbintenissen verbintenissen die niet van bij aanvang bestaan in betaling van een geldsom 

Nominale schadevergoeding 

(nominal damages) 

symbolisch geldbedrag dat de common law toekent aan degene die zijn 
werkelijke schade niet kan bewijzen, maar kan aantonen dat zijn vordering 
gegrond was 

Ontbindingsaanvullende 
schadevergoeding 

(schadevergoeding bij 
ontbinding) 

schadevergoeding bij ontbinding van de overeenkomst 

Potentiële schade schade die de partijen bij de contractsluiting konden voorzien en die 
overeenkomstig artikel 1231, § 1, eerste lid BW fungeert als toetssteen om na 
te gaan of een schadebeding niet kennelijk overdreven is 

Punitieve schadevergoeding 

(punitive damages) 

schuldafhankelijke schadevergoeding die de rechter wegens laakbaar gedrag 
bovenop de gewone (compenserende) schadevergoeding toekent 

Remuneratoire interest interest die is bedongen als tegenprestatie (vergoeding of remuneratie) voor 
terbeschikkingstelling van kapitaal, zoals bij leningen en kredieten  

Schadefeit neutrale afkorting voor schadeveroorzakend feit of schadeverwekkende 
gebeurtenis, die kan bestaan in een wanprestatie of een onrechtmatige daad 

Strooischade schade, vooral in consumentenzaken, die te beperkt is voor een individuele 
vordering en waarvoor de wetgever de groepsvordering heeft ingevoerd 

Toekomstige schade schade die zich pas in de toekomst zal voordoen of die al is ontstaan maar 
waarvan de omvang pas in de toekomst bepaalbaar is 

Toestandsvergelijking 

(Differenzhypothese) 

richtlijn op basis waarvan de rechter schade vaststelt en begroot via het 
verschil tussen de huidige toestand van de benadeelde en zijn hypothetische 
toestand indien het schadefeit zich niet had voorgedaan 

Vergoedende interest 

(compensatoire interest) 

vergoeding voor schade wegens vertraging bij betaling van waardeschulden, 
zoals nog niet begrote wanprestatievergoedingen die geen betrekking 
hebben op niet-nakoming van een geldverbintenis 

Vermijdbare schade niet (volledig) verhaalbare schade die de benadeelde redelijkerwijs had 
moeten vermijden maar niet heeft vermeden 

Vervangende schadevergoeding wanneer de overeenkomst niet wordt ontbonden 
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schadevergoeding 

(uitvoering bij equivalent) 

Verwijlinterest 

(moratoire interest) 

vergoeding voor schade wegens vertraging bij betaling van een geldsschuld, 
zoals een door rechter vastgestelde schadevergoeding (art. 1153 BW) 

Voordeelstoerekening mechanisme waarbij de rechter de door de benadeelde dankzij de 
wanprestatie genoten voordelen in mindering brengt op schadevergoeding 

Voordeelsafdracht 

(voordeelsafgifte, 
winstafdracht) 

sanctie die is gericht op het afromen van winst resulterend uit een 
onrechtmatige daad of een wanprestatie 

Voorzienbare schade schade die de wanprestant had (kunnen) voorzien bij het sluiten van de 
overeenkomst (art. 1150 BW) 

Wanprestant in gebreke gebleven schuldenaar van een contractuele verbintenis (laedens, 
schadeverwekker, schadeveroorzaker, dader, aangesprokene, aansprakelijke, 
tekortgeschoten contractpartij of tekortschietende schuldenaar) 

Wanprestatieslachtoffer slachtoffer van een wanprestatie (benadeelde, gelaedeerde, benadeelde 
schuldeiser, schadelijder, teleurgestelde contractant) 

Wanprestatievergoeding kortere term voor "schadevergoeding wegens wanprestatie", die zowel de 
vervangende als de ontbindingsaanvullende schadevergoeding omvat 

Werkelijke schade daadwerkelijk of feitelijk geleden schade, die in principe volledig voor 
vergoeding in aanmerking komt 

Wettelijke interest interest die krachtens de wet is verschuldigd (zoals verwijlinterest)  

of 

aan de krachtens de wet bepaalde interestvoet is verschuldigd  

of 

interest die de wet bij bepaalde verbintenissen van rechtswege, zonder 
aanmaning, doet lopen (beter: "zonder ingebrekestelling verschuldigde 
interest") 
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Deel 2. Basisbegroting  

Hoofdstuk I. Integraliteitsprincipe 

Afdeling I. Contractueel aansprakelijkheidsrecht 

123. RELEVANTIE – Om te beoordelen welke basisbeginselen van toepassing zijn op begroting van 
schadevergoedingen bij wanprestatie is het dienstig na te gaan of dit schadevergoedingstype deel uitmaakt van 
een regime van civiele aansprakelijkheid. Is dat het geval, en is dus sprake van contractuele aansprakelijkheid – 
hetgeen tot voor kort in Frankrijk ter discussie stond (infra nr. 124) – dan gelden de in het algemeen door het 
aansprakelijkheidsrecht nagestreefde doelstellingen in dezelfde mate bij schadevergoeding wegens 
wanprestatie. Die finaliteiten zijn dan op hun beurt van belang voor de begroting daarvan.  

§ 1. BETWISTING CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID 

A Afwijzingstendens 

124. FRANSE AFWIJZING VAN CONTRACTUELE-AANSPRAKELIJKHEIDSCONCEPT – Eind twintigste eeuw kende 
Frankrijk een doctrinale tendens400 – die recentelijk opgang maakt in andere Romaanse civil law401 – 
tot afwijzing van het concept van contractuele aansprakelijkheid. Deze stroming verwerpt de 
vergoedende functie van schadevergoeding wegens wanprestatie ten gunste van haar "betalende" 
functie. Die afwijzing van de compenserende functie impliceert meteen het einde van het concept 
“contractuele aansprakelijkheid”. Contractuele aansprakelijkheid zou niets meer zijn dan een fout 
concept402  of een mythe403 . Schade zou in contractueel verband geen voorwaarde zijn voor 
schadevergoeding. De schadeverplichting zou resulteren uit de overeenkomst zelf en niet uit de niet-
nakoming van die overeenkomst.404 Schadevergoeding is volgens deze stroming niets meer dan 
uitvoering (bij equivalent) van verbintenissen.405  

B Historische wortels 

125. VERMEENDE STEUN IN ONTSTAANSGESCHIEDENIS CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – De afwijzende 
stroming meent dat de wetgever van 1804 schending van contractuele verbintenissen, anders dan 
onrechtmatige daad (art. 1382 BW), niet als aansprakelijkheidsverwekkend feit zag. Artikel 1147 BW 

                                                             
400 C. LAPOYADE DESCHAMPS, "Le mythe de la responsabilité contractuelle en droit français" in F. ROSE (ed.), Failure of contracts. 
Contractual, restitutionary and proprietary consequences, Oxford, Hart Publishing, 1997, 175-194; PH. LE TOURNEAU en 

L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, Parijs, Dalloz, 2002, 304-305 (“il n’existe pas à proprement parler de 
‘responsabilité contractuelle’ […] il n’y a pas de réparation, seulement une autre exécution”); L. LETURMY, "La responsabilité 
délictuelle du contractant", RTDciv 1998, 839-872; PH. RÉMY, "Critique du système français de responsabilité civile", Droit et 
Cultures 1996, 31-49; PH. RÉMY, "La “responsabilité contractuelle”: histoire d’un faux concept”, RTDciv 1997, 323-355; 
P. RÉMY-CORLAY, “Exécution et réparation: deux concepts?”, RDC 2005, afl. 1, 13-30; D. TALLON, "Pourquoi parler de faute 
contractuelle?" in Écrits en hommage à Gérard Cornu, Parijs, PUF, 1994, 429-439; I. TOSI-DUPRIET, “Consécration sans texte 
de la limitation au seul dommage prévisible de la responsabilité du transporteur aérien pour retard" (noot onder 
Cass.civ.I.fr. 2 april 2014), Gaz.Pal. 2014, afl. 261, (24) 25 ("[...] des dommages-intérêts contractuels, lesquels ont pour 
fonction non pas de réparer le dommage causé au créancier par l'inexécution fautive, mais d'assurer sous une autre forme 
l'exécution du contrat."). 
401 LUXEMBURG: RAVARANI 2014, 1116 (“il a été affirmé que la limitation de la réparation du dommage prévisible est une 
conséquence de l’absence de responsabilité contractuelle à proprement parler”). QUÉBEC: D. GARDNER EN B. MOORE, "La 
responsabilité contractuelle dans la tourmente", Les Cahiers de droit 2007, www.erudit.org, 543-578. 
402 PH. RÉMY, "La “responsabilité contractuelle”: histoire d’un faux concept”, RTDciv 1997, 323-355. 
403 C. LAPOYADE DESCHAMPS, "Le mythe de la responsabilité contractuelle en droit français" in F. ROSE (ed.), Failure of contracts. 
Contractual, restitutionary and proprietary consequences, Oxford, Hart Publishing, 1997, 175-194. 
404 LAPOYADE DESCHAMPS 1997, 175. 
405 LAPOYADE DESCHAMPS 1997, 176 ("Théoriquement ce que l'on nomme (improprement, donc) la 'responsabilité contractuelle' 
n'a pas rigoureusement pour objet une 'réparation', mais plus exactement un 'paiement', l'équivalent (en argent) de la 
prestation promise et inexécutée [...]"); RÉMY 1997, nr. 12 ("c'est précisément l'exécution par équivalent que réclame le 
créancier lorsqu'il prétend à des dommages et intérets."). 



51 
 

gewaagt niet van "aansprakelijkheid". 406  Die afwijzing van dat concept van contractuele 
aansprakelijkheid zou dan ook niets meer zijn dan een terugkeer naar de oorspronkelijke bedoeling 
van de napoleontische wetgever. Bijna een eeuw lang werd schadevergoeding bij niet-nakoming dan 
bezien als loutere uitvoeringsmodaliteit ("uitvoering bij equivalent"). In 1852 betitelde SOURDAT zo 
zijn standaardwerk als Traité général de la responsabilité ou de l'action en dommages-intérêts en 
dehors des contrats. 407  Dat SOURDAT aansprakelijkheid betitelde als synoniem (“ou”) voor 
buitencontractuele schadevergoeding geeft aan dat hij het aansprakelijkheidsbegrip niet toepasselijk 
achtte op wanprestaties. 408  Volgens deze strekking doken redeneringen vanuit contractuele 
aansprakelijkheid dan ook pas op met het Traité élémentaire de droit civil van PLANIOL (1900).409  

C Oproep tot uniformisering 

126. PARENTHESE: INZICHT "CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID" LEIDDE TOT UNIFORMISERINGSOPROEP – De 
redenering in termen van contractuele aansprakelijkheid initieerde een oproep om contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid gelijk te trekken. Deze oproep tot gelijkschakeling weerklonk 
eind negentiende eeuw in Frankrijk410 en begin twintigste eeuw in Nederland411. In 1911 resulteerde 
dit in Zwitserland in een kruisverwijzing voor contractuele aansprakelijkheid naar de regeling voor 
onrechtmatige daad: "Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par 
analogie aux effets de la faute contractuelle." (art. 99, lid 3 CO).  

127. FRANSE UNIFORMISERINGSTENDENS – In Frankrijk liep die tendens in 2005 uit op voorstel tot een 
gemeenschappelijke onderstam voor beide aansprakelijkheidsregimes. In het Catala-ontwerp voorzag enkel 
artikel 1366 in een aparte bepaling voor contractuele aansprakelijkheid (voorzienbaarheidsgrens). Het nieuwe 
Franse verbintenissenrecht houdt echter vast aan de structuur van de Code Napoléon, door te voorzien in een 
apart hoofdstuk voor schadevergoeding wegens wanprestatie: „La réparation du préjudice résultant de 

l’inexécution du contrat” (art. 1231-1231-7 CCF)412. Gevolg gevend aan een recente academische oproep tot 

uniformisering413, kondigde de Franse wetgever wel al aan het aansprakelijkheidsrecht, met inbegrip van die 
artikelen, te herzien. Het voorontwerp voorziet in een gemeenschappelijke onderstam voor het civiele 
aansprakelijkheidsrecht (art. 1232-1240, 1253-1299-4), met een specifieke regeling voor buitencontractuele 
(art. 1241-1249) en contractuele (art. 1250-1252, 1263, 1284) aansprakelijkheid.414 

128. BELGISCHE SITUATIE – CORNELIS wijst op eenzelfde naar zijn mening af te wijzen kolonisatie van 
het contractuele aansprakelijkheidsrecht door het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Onder 
meer de uitholling van artikel 1150 BW (infra nr. 1593) en artikel 1151 BW (infra nr. 1789), en dus de 
afstemming van contractuele schade en causaal verband op de buitencontractuele benadering, 

                                                             
406 Argument bij LAPOYADE DESCHAMPS 1997, 176. 
407 A. SOURDAT, Traité général de la responsabilité ou de l'action en dommages-intérêts en dehors des contrats, Parijs, LGDJ, 
1852, 480 p. 
408 In die zin: RÉMY 1997, nr. 5. 
409 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1900, nr. 914 (eerste editie, aangehaald in RÉMY 1996, 42). 
Historiek: GARDNER/MOORE 2007, 544-545; HUET 2007, 31-34; LAPOYADE DESCHAMPS 1997, 178-191; LARROUMET 2001, 544-545; 
LARROUMET 2004, 19 ("Es cierto que los redactores del Código Civil francés no concibieron el incumplimiento de una obligación 
contractual como un hecho generador de responsabilidad civil."); LARROUMET 2007, 714; RÉMY 1996, 40-44. 
410 J. GRANDMOULIN, De l'unité de la responsabilité ou nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations 
contractuelles, Rennes, Alphonse Le Roy, 1892, 176 p. Recentelijk ook: BIQUET-MATHIEU 2000, 461; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 

2008, 304; WESTER-OUISSE 2010, nr. 27 ("Les responsabilités délictuelle et contractuelle sont donc très proches et leur fusion 
serait dès lors très simple à opérer."); VAN OMMESLAGHE 1984, 242. 
411 H.R. RIBBIUS, De omvang van de te vergoeden schade bij niet-nakoming van verbintenissen en bij onrechtmatige daad, 
proefschrift, Leiden, 1906, 268 p. en specifiek 26-31 (waarover ABAS 2006, 7). 
412 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016, waar artikel 9 bepaalt: "Les dispositions de la présente ordonnance 
entreront en vigueur le 1er octobre 2016." 
413 E. JUEN, La remise en cause de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, Parijs, 
LGDJ, 2016, 654 p. 
414 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile (www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-
responsabilite-civile.pdf).   
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verzwakten de verschillen tussen beide orden.415 Contractuele schade zou hoogstens nog verwijzen 
naar het feit dat schade naar aanleiding van niet-nakoming van contractuele verbintenissen is 
berokkend, maar zou inhoudelijk niet meer van buitencontractuele schade zijn te onderscheiden.416 
De voor een nieuw wetskader relevante (supra nrs. 3229-3230) vraag of uniformisering van beide 
regimes is vereist, vergt vervolgonderzoek. Onderhavige studie beperkt zich tot wegens wanprestatie 
berokkende schade (supra nrs. 54-54).417  

§ 2. BEVESTIGING CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID 

129. BESTAAN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – De Franse afwijzende stroming heeft het niet aan 
het rechte eind. Schadevergoeding wegens wanprestatie resulteert wel degelijk uit een vorm van 
aansprakelijkheid. De voltallige rechtsleer redeneert zo vanuit contractuele aansprakelijkheid.418 
Diverse argumenten ondersteunen dit. Allereerst lijkt het historisch niet steekhoudend te stellen dat 
er aanvankelijk enkel sprake was van uitvoering bij equivalent (infra nr. 130). Daarnaast duiden een 
aantal tekstuele en terminologische argumenten op het bestaan van een regime van contractuele 
aansprakelijkheid (infra nr. 132). Voorts blijkt dat de klassieke civiele aansprakelijkheidsvoorwaarden 
ook gelden om schadevergoeding wegens wanprestatie te verkrijgen (infra nr. 136). Tot slot valt bij 
schadevergoeding wegens wanprestatie bezwaarlijk van uitvoering te spreken (infra nr. 139). 

A Teksthistorische argumenten 

130. GRONDLEGGERS CODE CIVIL EN NAPOLEONTISCHE WETGEVER: GEEN UITVOERING BIJ EQUIVALENT – De door 
de afwijzende stroming aangevoerde historische argumentatie lijkt artificieel. De grondleggers van de 
Code civil redeneerden voor schadevergoeding wegens wanprestatie alvast duidelijk in termen van 
vergoeding van schade en niet vanuit uitvoering bij equivalent.419 Ook de napoleontische wetgever 
verleende wanprestatievergoedingen geen exclusieve uitvoerende functie. Waarom bood hij in 
artikel 1184, tweede lid BW anders benadeelden de mogelijkheid om te kiezen voor ontbinding "met 
schadevergoeding"? Bij ontbinding kan schadevergoeding sowieso geen zuivere uitvoering 
nastreven.420 Vergoeding van het positief belang bij ontbinding beoogt dan louter herstel van schade, 
en geen uitvoering van de overeenkomst. Uitvoering en ontbinding zijn wederzijds exclusief.421  

                                                             
415 CORNELIS 2000-I, 575-576; CORNELIS 2009, 300 ("Uit dat alles blijkt dat het contractueel aansprakelijkheidsrecht zo goed als 
volledig door het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht werd gekoloniseerd."); CORNELIS 2013, 993. Uitgebreid: S. STIJNS 

en P. WÉRY (eds.), De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 
2010, 290 p. Vgl. VAN BOOM/PINNA 2008, 4. 
416 CORNELIS 2000-I, 576. 
417  Dat schadevergoeding in contractueel verband beoogt de benadeelde te verplaatsen naar de positie van 
contractnakoming (positief belang; infra nr. 772) zou dit verschil in behandeling wel verantwoorden (RÉMY 2009, 281-282). 
418 BOONE/RONSIJN 2015-I, 37; CORNELIS 2013, 993; DALCQ 1986, 185; A. DE BOECK, "Aansprakelijkheid voor gebrekkige 
dienstverlening” in Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 2008, 70-93 (titel); J. DE 

CONINCK, “L'hégémonie actuelle de la logique indemnisatrice" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Droit des 
contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (197) 203 (titel "contractuele aansprakelijkheid"); DURANT 2010-II, 53 ("[La 
responsabilité contractuelle] ne doit pas être remise en cause."); DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 309 ("ces dispositions [...] 
ne concernent pas la réparation par équivalent en tant que telle, mais traitent plutôt de deux des trois conditions de la 
responsabilité."); J. GERMAIN, "Responsabilité contractuelle et remèdes à l’inexécution du contrat” in Droit des obligations. 
Notions et mécanismes en matière de responsabilité, Brussel, Bruylant, 2014, 107-158; JANSEN 2015-I, 645 
("aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming"); RONSE/DE WILDE 1988, 167; S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De 
raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2010, 290 p.; SWERTS 
2015, 785-791 (notaris); VAN DE SYPE 2015-I, 811-815 (advocaat); VAN DONINCK/WIJNS 2015, 835-838 (arbiter); VAN OMMESLAGHE 

2010, 813; WÉRY 2008, 9; WÉRY 2011-I, 510. Vgl. FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 709-710; LARROUMET 2001, 545; WESTER-OUISSE 

2010, nr. 4 ("La responsabilité contractuelle existe bien"). ITALIË: Cass.it. 3 november 1989, nr. 4604, Il Foro Italiano 1990, I, 
(1290) 1298 („il principio dell’art. 1225 c.c. ha portata generale in situazione di responsabilità contrattuale, ancorché si verta 
in ipotesi di colpa grave”). 
419 Uitgebreid: BRUN 2015, 133; VINEY 2001, 926-928. 
420 VINEY 2001, 928 ("Or, en cas de résolution, les dommages et intérêts ne peuvent évidemment avoir une fonction 
d'exécution puisque le créancier a lui-même renoncé à l'exécution, préférant la disparition du contrat."). 
421 Dit belet niet dat ontbinding kan en zelfs moet samengaan met het positief belang (infra nrs. 1237-1242). 
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131. NEGENTIENDE-EEUWSE REDENERINGEN VANUIT CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – De stelling dat redeneringen 
in termen van contractuele aansprakelijkheid pas in 1900 opdoken (supra nr. 125), klopt overigens niet. Al 
midden negentiende eeuw redeneerde Franse doctrine vanuit aansprakelijkheid bij schadevergoeding wegens 
wanprestatie.422 In België gewaagden de Pandectes belges in 1889 al van "aansprakelijkheid" bij schending van 
contractuele verbintenissen: "Mais le fait qui entraîne la responsabilité influe, suivant les cas, sur l'étendue des 
dommages-intérêts. Ainsi la réparation [...] est différente quand il s'agit de la violation d'un contrat."423 

132. TERMINOLOGIE IN BURGERLIJK WETBOEK – De wetgever van 1804 redeneerde niet in termen van uitvoering 
bij equivalent. Dit blijkt uit de terminologie inzake schadevergoeding wegens wanprestatie bij bijzondere 
overeenkomsten. Daar verbinden talrijke bepalingen schadevergoeding aan herstel van schade.424 Waarom zou 
de wetgever daar overigens zo frequent het adjectief "aansprakelijk" hanteren (art. 1732, 1733, 1735, 1891, 
1898, 1952, 1991, 1992 en 2008 BW)?425 Duidelijk is artikel 2080 BW, dat verwijst naar de regeling van 
schadevergoeding wegens wanprestatie en expliciet gewaagt van aansprakelijkheid: "De schuldeiser is, volgens 
de regels gesteld in de titel Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen, aansprakelijk voor 
het verlies of de beschadiging van het pand, die het gevolg zijn van zijn nalatigheid." Ook het Wetboek van 
Vennootschappen redeneert vanuit “aansprakelijkheid”. Denk aan de tekortkomingen van commissarissen (art. 
140, lid 1 W.Venn.), zaakvoerders van een bvba (art. 262 W.Venn.), bestuurders van een cvba (art. 408, eerste 
lid W.Venn.) of een nv (art. 527 W.Venn.), beherende vennoten van een landbouwvennootschap (art. 819 
W.Venn.), zaakvoerders van een economisch samenwerkingsverband (art. 860, eerste lid W.Venn.), en leden 
van de directieraad en de raad van toezicht van een Europese vennootschap (art. 918 W.Venn.).426  

B Jurisprudentiële erkenning 

133. CASSATIONELE ERKENNING VAN BESTAAN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – Dat schadevergoeding 
wegens wanprestatie deel uitmaakt van een regime van contractuele aansprakelijkheid vindt ook 
steun in de rechtspraak.427 Het Belgische Hof van Cassatie redeneert vaak uitdrukkelijk in termen van 
contractuele aansprakelijkheid.428 Bij wederkerige ontbinding oordeelt het ook steevast dat de 

                                                             
422 LAROMBIERE I 1862, 226 (inzake art. 1150 CCF: "Sa responsabilité ne se borne pas à ce qui concerne la charpente [...]"). 
423 E. PICARD, N. D'HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, Pandectes belges. Encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence 
belges. Tome 32, Brussel, Larcier, 1889, 119. 
424 Denk aan artikel 1611 BW ("In elk geval moet de verkoper tot schadevergoeding veroordeeld worden, indien de koper 
schade lijdt doordat de levering niet op het bedongen tijdstip heeft plaatsgehad."); artikel 1721, tweede lid BW ("Indien 
door die gebreken [van het verhuurde goed] enig verlies voor de huurder ontstaat, is de verhuurder verplicht hem daarvoor 
schadeloos te stellen."); artikel 1947 BW ("De bewaargever is verplicht [de bewaarnemer] schadeloos te stellen voor alle 
verliezen die de bewaargeving hem mocht hebben veroorzaakt."); artikel 2000 BW ("De lastgever moet de lasthebber ook 
schadeloos stellen voor de verliezen die deze ter gelegenheid van de uitvoering van zijn opdracht geleden heeft, indien hem 
geen onvoorzichtigheid te wijten is.). 
425 Denk aan artikel 1732 BW ("Hij is aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd 
ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad."); artikel 1733 BW ("Hij is aansprakelijk voor 
brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan."); artikel 1735 BW ("De huurder is aansprakelijk voor de 
beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders."); artikel 1891 
BW ("Wanneer de geleende zaak zodanige gebreken heeft dat zij aan hem die zich ervan bedient, schade kan veroorzaken, 
is de uitlener aansprakelijk, indien hij de gebreken kende en de lener daarvan niet op de hoogte heeft gebracht."); artikel 
1898 BW ("Bij verbruiklening is de uitlener aansprakelijk op de wijze die bij artikel 1891 voor de bruiklening bepaald is."); 
artikel 1952 BW ("De hotelhouder is als bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van 
zaken welke een gast die in het hotel zijn intrek neemt en er logeert, naar het hotel meebrengt [...]"; met preciseringen in 
de daaropvolgende artikelen); artikel 1991 BW ("De lasthebber is gehouden de lastgeving te volbrengen, zolang hij daarvan 
niet ontheven is, en hij is verantwoordelijk voor de schade die uit het niet uitvoeren ervan zou kunnen ontstaan."); 
artikel 1992 BW ("De lasthebber is niet alleen aansprakelijk voor zijn opzet, maar ook voor zijn schuld in de uitvoering van 
zijn opdracht."); artikel 2080 BW ("De schuldeiser is, volgens de regels gesteld in de titel Contracten of verbintenissen uit  
overeenkomst in het algemeen, aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van het pand, die het gevolg zijn van zijn 
nalatigheid."). 
426 Illustratief zijn artikel 140, lid 1 W.Venn. („De commissarissen zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor de 
tekortkomingen die zij in de uitoefening van hun taak begaan.”) en artikel 527 W.Venn. („De bestuurders, leden van het 
directiecomité en dagelijks bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de 
hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.”). 
427 Recente Franse rechtspraak: BRUN 2015, 134. 
428 Cass. 31 januari 1946, Pas. 1946, I, 49; Cass. 12 november 1976, Pas. 1977, I, 291; Cass. 1 april 1982, Pas. 1982, I, 909; 
Cass. 20 oktober 1983, Arr.Cass. 1983-84, 193, Bull. 1984, 182, Pas. 1984, I, 182; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 
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omstandigheid dat beide partijen hun verbintenissen niet zijn nagekomen, hen "niet ontheft van hun 
contractuele aansprakelijkheid".429 Over andere technische bijstandskosten dan die van een advocaat 
overwoog het Hof van Cassatie zo: "Krachtens de artikelen 1146 tot en met 1153 BW dient de 
vergoeding van de schade in geval van contractuele aansprakelijkheid het slachtoffer van de 
contractuele wanprestatie te herstellen in een toestand alsof er geen wanprestatie was geweest."430 

134. FEITENRECHTSPRAAK – Ook de feitenrechtspraak redeneert vanuit aansprakelijkheid bij 
beroepsaansprakelijkheden431, wederkerige ontbinding432, de samenloopproblematiek433, verjaring434 
en verhaal van andere technische bijstandskosten dan die van een advocaat435. In een geval waarin 
een notaris een bouwperceel bij een nalatenschap foutief aangaf als weiland, wat wegens de daaruit 
resulterende tekortschatting van de registratierechten leidde tot een fiscale boete en extra intresten, 
oordeelde het hof van beroep te Antwerpen zo: “Inzake contractuele aansprakelijkheid bestaat de 
vergoedbare schade in het verschil tussen de actuele toestand van de benadeelde, zoals hij door de 
contractuele wanprestatie werd veroorzaakt, en de hypothetische toestand waarin de benadeelde 
zich zou bevonden hebben indien de contractuele wanprestatie niet mocht zijn begaan.”436  

C Gelding aansprakelijkheidsvoorwaarden  

135. AFWIJZENDE STROMING: GEEN SCHADEVEREISTE BIJ WANPRESTATIE – Tegenstanders van het 
contractuele-aansprakelijkheidsconcept menen dat het bewijs van schade geen voorwaarde is om bij 
wanprestatie schadevergoeding te verkrijgen. De schadeplicht resulteert volgens deze stroming uit 
de overeenkomst zelf en niet uit schending daarvan (supra nr. 124).437 Schadevergoeding zou zo niets 
meer zijn dan een uitvoering (bij equivalent). Om uitvoering te krijgen, hoeft de benadeelde vanuit 
dat perspectief van equivalente uitvoering logischerwijs geen schade aan te tonen.  

                                                                                                                                                                                              
7 november 1988, Pas. 1989, I, 243, noot; Cass. 25 februari 1991, Pas. 1991, I, 616; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 253; 
Cass. 15 juni 1995, RW 1995-96, 706; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, Pas. 1996, 
I, 594, RW 1997-98, 1049; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180; Cass. 16 april 2004, Pas. 2004, 641; Cass. 24 april 2014, 
RABG 2015, nr. 15141, overweging 1. 
429 Cass. 31 januari 1946, Pas. 1946, I, 49; Cass. 12 november 1976, Pas. 1977, I, 291; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; 
Cass. 7 november 1988, Pas. 1989, I, 243, noot; Cass. 25 februari 1991, Pas. 1991, I, 616; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 
253; Cass. 15 juni 1995, RW 1995-96, 706; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, Pas. 
1996, I, 594, RW 1997-98, 1049; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180; Cass. 16 april 2004, Pas. 2004, 641. 
430 Cass. 24 april 2014, RABG 2015, nr. 15141, overweging 1. 
431 Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, 805, noot N. VAN DE SYPE (advocaat; niet-inachtneming van beroepstermijn); 
Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, 791 (notaris); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, 776 (advocaat); Brussel 15 
oktober 2013, RW 2014-15, 1510 (advocaat; niet-inachtneming procedurele termijnen); Brussel 31 januari 2014, RGAR 
2015, nr. 15171 (telecommunicatiebedrijf dat zonder verwittiging analoge telefoonlijn door digitale telefoonlijn vervangt en 
zodoende klant schade in vorm van winstderving berokkent); Brussel 12 september 2014, RGAR 2015, nr. 15168 (advocaat); 
Luik 29 januari 2015, JT 2015, 488 (“Le sous-traitant ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard du maître 
de l’ouvrage.”); Luik 1 oktober 2012, JLMB 2013, (2055) 2059 (notaris); Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 
818, noot J. VAN DONINCK en S. WIJNS (arbiter; nietigheid arbitrale uitspraak, afwijzing); Rb. Dendermonde 22 maart 2013, RW 
2014-15, (1549) 1550 (“Het volstaat dus dat de klant bewijst dat het resultaat niet werd bereikt om aldus de contractuele 
aansprakelijkheid van de [carwash]uitbater aan te tonen.”). 
432 Cass. 31 januari 1946, Pas. 1946, I, 49; Cass. 12 november 1976, Pas. 1977, I, 291; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; 
Cass. 7 november 1988, Pas. 1989, I, 243, noot; Cass. 25 februari 1991, Pas. 1991, I, 616; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 
253; Cass. 15 juni 1995, RW 1995-96, 706; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, Pas. 
1996, I, 594, RW 1997-98, 1049; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180; Cass. 16 april 2004, Pas. 2004, 641. 
433 Brussel 17 september 2012, TBBR 2015, (255) 258 (aansprakelijkheid golfclub voor verwonding deelneemster aan 
golfcursus: “Il ressort des constats et considérations qui précèdent que le Golf a engagé sa responsabilité contractuelle […]”). 
434 Antwerpen 20 oktober 2014, RABG 2015, 781, noot K. SWERTS (contractuele aansprakelijkheid notaris; gelding van 
tienjarige verjaringstermijn voor persoonlijke rechtsvorderingen van art. 2262bis, § 1, eerste lid BW en niet vijfjarige 
verjaringstermijn voor buitencontractuele vorderingen op basis van art. 2262bis, § 1, tweede lid BW). 
435 Cassatierechtspraak: Cass. 24 april 2014, RABG 2015, nr. 15141, overweging 1 ("Krachtens de artikelen 1146 tot en met 
1153 Burgerlijk Wetboek dient de vergoeding van de schade in geval van contractuele aansprakelijkheid het slachtoffer van 
de contractuele wanprestatie te herstellen in een toestand alsof er geen wanprestatie was geweest."). 
436 Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794. 
437 LAPOYADE DESCHAMPS 1997, 175. 
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136. AANSPRAKELIJKHEIDSVOORWAARDEN GELDEN OOK BIJ SCHADEVERGOEDING WEGENS WANPRESTATIE – Die 
beschouwingswijze is niet te onderschrijven. Bij wanprestaties gelden de klassieke voorwaarden voor 
aansprakelijkheid in dezelfde mate als bij onrechtmatige daad. Niemand trekt in twijfel dat de 
benadeelde bij wanprestatie de vervulling van de drie aansprakelijkheidsvoorwaarden moet bewijzen 
om schadevergoeding te krijgen.438 De rechtspraak gaat bij wanprestatie dan ook na of aan die 
voorwaarden is voldaan.439 Het Burgerlijk Wetboek herinnert bij wanprestaties zelfs uitdrukkelijk aan 
deze voorwaarden. De benadeelde moet het bewijs leveren van een wanprestatie (art. 1147 BW), 
schade (art. 1149-1150 BW) en een oorzakelijk verband (art. 1151 BW). Waarom zou artikel 1149 BW 
voor schadevergoeding wegens wanprestatie overigens vereisen dat deze bestaat in het geleden 
verlies en de gederfde winst? Voor schadevergoeding bij ontbinding ziet het Hof van Cassatie zo erop 
toe dat schade is geleden.440 De voorwaarden voor verkrijging van schadevergoeding wegens 
wanprestatie vallen dus samen met de algemene vereisten voor aansprakelijkheid. 

D Schadevergoeding is geen uitvoeringswijze 

137. SCHADEVERGOEDING WEGENS WANPRESTATIE BIEDT SLECHTS EQUIVALENT VOOR UITVOERING – Een 
tussenstroming meent dat contractuele aansprakelijkheid niet enkel strekt tot vergoeding, maar ook 
tot betaling.441 Schadevergoeding uit wanprestatie betreft zeker geen loutere uitvoeringsmodaliteit. 
Gebruik van de term "uitvoering bij equivalent" geeft enkel aan dat wordt ingezien dat de 
schuldenaar is tekortgeschoten. Artikel 1146 BW bepaalt overigens dat schadevergoeding pas dan is 
verschuldigd wanneer de schuldenaar in gebreke is zijn verbintenis na te komen. Uitvoering bij 
equivalent vooronderstelt dus dat uitvoering in natura is uitgebleven. Van echte uitvoering is daarna 
geen sprake meer.442 Gewagen van uitvoering bij equivalent is daarbij slechts beeldspraak.  

138. GEBRUIK VAN UITVOERING BIJ EQUIVALENT EN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID ALS SYNONIEMEN – Dat de 
Belgische rechtsleer en rechtspraak geen graten zien in het Franse debat blijkt uit het feit dat de doctrine van 

                                                             
438 BELGIË: BOONE/RONSIJN 2015-I, 37 (“De aanwezigheid van vergoedbare schade is een voorwaarde voor aansprakelijkheid, 
ongeacht de specifieke grondslag waarop de aansprakelijkheid gebaseerd is.”); CORNELIS 2009, 272-300; DALCQ 1968, 92; DE 

BOECK 2008, 84; GERMAIN 2014, 110-111. FRANKRIJK: BRUN 2015, 134; DEMOGUE 1931, 282-283; FABRE-MAGNAN 2008-II, antwoord 
op derde vraag; LARROUMET 2004, 21 ("En principio, la doctrina como los fallos, no admiten la condena a pagar perjuicios en 
materia contractual sin la prueba de un daño."); LARROUMET 2007, 712; LÉGIER 1989, 23 (schadevereiste); J.-M. TENGANG, "En 
l'absence de préjudice, la violation d'un pacte de préemption n'entraîne pas de sanction" (noot onder Cass.com.fr. 9 april 
2002), JCP 2003, nr. 17. Contra: STOFFEL-MUNCK 2006-II, nrs. 3 (titel: "La contravention à une obligation contractuelle de ne 
pas faire pourrait justifier l'allocation de dommages et intérêts sans qu'il soit besoin de démontrer un préjudice."). 
439 BELGIË: Cass. 1 april 1982, Pas. 1982, I, 909 ("il n'y aura cependant lieu à réparation que s'il est établi qu'entre ce 
dommage et la faute existe un lien de causalité"); Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237; Arbh. Brussel 6 september 1974, 
JTT 1974, 300, noot B. CAPRASSE; Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 808-809, noot N. VAN DE SYPE (contractuele 
aansprakelijkheid van advocaat bij niet-inachtneming van beroepstermijn; toetsing van drie voorwaarden); Antwerpen 27 
oktober 2014, RABG 2015, (776) 777-780 (contractuele aansprakelijkheid advocaat); Brussel 15 oktober 2013, RW 2014-15, 
(1510) 1511-1513 (contractuele aansprakelijkheid advocaat bij niet-inachtneming procedurele termijnen); Brussel 31 
januari 2014, RGAR 2015, nr. 15171, punt 3 (contractuele aansprakelijkheid van telecommunicatiebedrijf dat zonder 
verwittiging analoge telefoonlijn door digitale telefoonlijn vervangt en zodoende klant winstderving berokkent; toetsing 
drie voorwaarden), Luik 1 oktober 2012, JLMB 2013, 2055 (aansprakelijkheid notaris). FRANKRIJK: Cass.com.fr. 9 april 2002, 
JCP 2003, nr. 17 (geen schadevergoeding bij schending conventioneel voorkooprecht wanneer geen schade is aangetoond). 
440 Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237. Vgl. Arbh. Brussel 6 september 1974, JTT 1974, 300, noot B. CAPRASSE. 
441 J. HUET, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Essai de délimitation entre les deux ordres de 
responsabilité, proefschrift, Parijs, Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, 1978, 1426 p.; HUET 

2007, 35 ("[L]a responsabilité contractuelle pourrait avoir [...] une double fonction: d'une part, celle d'assurer, en présence 
de l'inexécution d'un contrat, la satisfaction du créancier lui procurant un équivalent sous forme de dommages-intérêts et, 
d'autre part, celle de l'indemniser des dommages qu'il peut subir à l'occasion de l'inexécution du contrat."); VINEY 2001, 923. 
442 BELGIË: CORNELIS 2000-I, 550 ("De schadeloosstelling wordt soms, ten onrechte, als een uitvoering bij equivalent van de 
verbintenis voorgesteld."). FRANKRIJK: LARROUMET 2001, 547-548; ROUJOU DE BOUBEE 1974, 301 ("sans voir dans la responsabilité 
contractuelle une simple mode d'exécution de l'obligation [...]"); SAVAUX 1999, 26 („Exécuter n’est-ce pas fournir au créancier 
exactement ce qui lui a été promis? Lui donner de l’argent à la place d’un bien ou d’un service, est-ce vraiment exécuter?”); 
SAVAUX 2007, nr. 1 ("En cas d'inexécution des obligations contractuelles, les dommages-intérêts n'ont pas pour fonction [...] 
de procurer au créancier l'équivalent de l'avantage dont il a été privé; ils sont destinés - aussi - à réparer le préjudice que le 
non-respect du contrat lui cause."). 
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uitvoering van equivalent spreekt en tegelijk extrinsieke schade vergoedbaar acht.443 Uitvoering bij equivalent 
impliceert dus geen beperking van schadevergoeding tot intrinsieke schade. Dat blijkt nog meer uit de 
omstandigheid dat uitvoering bij equivalent en contractuele aansprakelijkheid doorgaans in één adem worden 
genoemd.444 Zo betitelt WÉRY een hoofdstuk van zijn Droit des obligations als "L'exécution par équivalent ou la 
responsabilité contractuelle"445, en betitelt JANSEN een afdeling in haar proefschrift over prijsvermindering met 
het opschrift "uitvoering bij equivalent of schadevergoeding wegens contractuele aansprakelijkheid"446. Ook 
het Hof van Cassatie gebruikt beide termen als synoniemen. Wanneer het de tegenstelling met uitvoering in 
natura wil benadrukken, gewaagt het vaker van uitvoering bij equivalent.447 Bij wederzijdse ontbinding spreekt 
het Hof van contractuele aansprakelijkheid. De omstandigheid dat beide partijen hun verbintenissen niet zijn 
nagekomen, ontheft hen zo niet van hun contractuele aansprakelijkheid.448 

139. SCHADEVERGOEDING BIEDT NIET ZELFDE VOLDOENING ALS UITVOERING IN NATURA – Juristen zien 
schadevergoeding bij wanprestatie soms als vorm van uitvoering bij equivalent. Geldelijke 
compensatie in plaats van de overeengekomen prestatie valt echter bezwaarlijk als uitvoering te 
bezien. Schadevergoeding biedt helemaal niet dezelfde voldoening als uitvoering in natura (infra nr. 
828). Wie verwacht zich bij contractsluiting nu aan schadevergoeding in plaats van uitvoering?449 De 
aanname dat schadevergoeding beoogt het slachtoffer te verplaatsen naar de toestand waarin hij bij 
ontstentenis van het schadefeit zou hebben verkeerd, is dan ook enkel logisch voor juristen.450 
Integrale vergoeding van het positief belang is niets meer dan een fictie.451 Gedwongen uitvoering in 
natura fungeert dan ook als volmaakter equivalent voor vrijwillige contractuele nakoming.452 Vanuit 
het integraliteitsprincipe is ook herstel in natura453 verkiesbaar.454 Denk aan de huwelijksfotograaf die 

                                                             
443 CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 183; HENS 2009, II.4, 183; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 644; LIMPENS/KRUITHOF 1969, 
254-255. 
444 COIPEL 1999, 124; DE CORTE/DE GROOTE 2012, 673; DEMARSIN 2011, 184; FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 293; JANSEN 2015-I, 
734; LIMPENS 1960, 613 („[...] le juge ne pourra accorder, en cas d’exécution, que des dommages-intérêts constituant 
l’équivalent de l’exécution en nature [...].”); MOKAIESH 2001, 19; SAMOY/DANG VU 2012, 86 (titel 4.3.2. luidt: "Performance by 
equivalent: damages"); TALLON, 278; VAN OMMESLAGHE 2010, 1601-1603; WÉRY 2011-I, 510. 
445 WÉRY 2011-I, 510 (bemerkt dit ook zelf op p. 511).  
446 S. JANSEN, Prijsvermindering: remedie tot bijsturing van contracten, proefschrift, Leuven, KUL, 2015, 734. 
447 Cass. 15 oktober 1982, Pas. 1983, I, 223 (“Overwegende dat de schuldeiser die de uitvoering bij equivalent, andere dan 
louter vertragingsvergoeding, voor een bepaalde huurperiode nastreeft, niet tegelijk de uitvoering in natura aangaande 
diezelfde periode kan bekomen”); Cass. 2 februari 1989, Arr.Cass. 1988-89, 655, Pas. 1989, I, 589 (“Overwegende dat, 
wanneer de huurder de huurovereenkomst beëindigt op een te vroege datum, de verhuurder de keuze heeft tussen de 
uitvoering in natura of bij equivalent te vragen enerzijds en de ontbinding met schadevergoeding te vorderen anderzijds”); 
Cass. 14 april 1994, Pas. 1994, I, 370 (“dat alleen wanneer die uitvoering in natura niet of niet meer mogelijk is de 
uitvoering door het gelijkwaardige moet geschieden”); Cass. 13 maart 1998, JLMB 2000, 136; Cass. 30 januari 2003, 
Pas. 2003, II, 227 (“Overwegende dat de uitvoering in natura de normale wijze van gedwongen uitvoering is zowel van de 
verbintenissen om iets te doen als van die om iets niet te doen; dat alleen wanneer die uitvoering in natura niet of niet 
meer mogelijk is moet de uitvoering bij equivalent geschieden.”). 
448 Cass. 31 januari 1946, Pas. 1946, I, 49; Cass. 12 november 1976, Pas. 1977, I, 291; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; 
Cass. 7 november 1988, Pas. 1989, I, 243, noot; Cass. 25 februari 1991, Pas. 1991, I, 616; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 
253; Cass. 15 juni 1995, RW 1995-96, 706; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, Pas. 
1996, I, 594, RW 1997-98, 1049; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180; Cass. 16 april 2004, Pas. 2004, 641. 
449 BELGIË: CORNELIS 2000-I, 550 ("In wezen gaat het om twee totaal verschillende dingen: door de ontvangst van een 
schadevergoeding bekomt de schuldeiser geenszins de beloofde prestatie."); CORNELIS 2013, 998; GERMAIN 2014, 108 (spreekt 
van de normale uitvoeringswijze). FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2008-II, antwoord op derde vraag ("La notion d'exécution par 
équivalent n'est guère compréhensible: comment expliquer au créancier qui comptait sur l'exécution d'une prestation 
déterminée, que le débiteur exécutera celle-ci par équivalent en versant des dommages-intérêts compensatoires?"); FABRE-
MAGNAN 2012, 709 ("L'argent [...] ne peut apporter la même satisfaction que les obligations convenues, ce que laisse 
trompeusement entendre la formule 'exécution par équivalent'."); LE GAC-PECH 2007, II. B ("[S]eule l'exécution en nature 
s'identifie à l'exécution."); R. RODIERE, noot onder Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, (534) 535 ("Équivalent 
approximatif, s'entend, puisque le créancier n'obtiendra jamais in specie ce que le contrat devait lui fournir."). 
450 CORNELIS 2013, 998. 
451 CRASWELL 1988, 637; CURTIS 1986, 171 ("the level of compensatory damages recognized by law does not meet the level of 
actual harm caused"); PERILLO 2000, 1093; WARKOL 1998, 348-349. 
452 LE GAC-PECH 2007, II. B ("[S]eule l'exécution en nature s'identifie à l'exécution."). 
453 Uitvoering in natura impliceert de uitvoering van de verplichting zoals vastgesteld in de overeenkomst. De schuldeiser 
verkrijgt zo voldoening overeenkomstig het voorwerp van de overeenkomst en is betaald in de zin van de artikelen 1235 et 
seq. BW. De verkoper levert de bestelde goederen, de huurder betaalt zijn huur, de garagist herstel de wagen etc. Bij 
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een huwelijksdag opnieuw in scène zet met het oog op een nieuwe fotosessie.455 Dat herstel in 
natura benadert het positief belang ongetwijfeld nog beter dan immateriële schadevergoeding.  

140. VERGOEDING EXTRINSIEKE SCHADE: SCHADEVERGOEDING OVERSTIJGT UITVOERING BIJ EQUIVALENT – Dat 
sprake is van contractuele aansprakelijkheid bij toekenning van schadevergoeding wegens 
wanprestatie blijkt ook uit de verhaalbaarheid van extrinsieke schade. Ook schade die vreemd is aan 
het directe voorwerp van niet-nagekomen verbintenissen is vatbaar voor afwenteling op de 
wanprestant (infra nrs. 386-399). In lijn hiervan duidt artikel 1149 BW op de herstellende functie van 
schadevergoeding door ook winstderving vergoedbaar te stellen. Zou schadevergoeding bij 
wanprestatie enkel uitvoering nastreven, dan had die bepaling winstderving niet vergoedbaar mogen 
stellen. Winstderving overstijgt immers de strikte uitvoering van verbintenissen. Schadevergoeding 
beoogt dus meer dan loutere uitvoering (bij equivalent) van niet-nagekomen verbintenissen. 

141. MISLEIDENDE TERMEN "UITVOERING BIJ EQUIVALENT" EN "VERVANGENDE SCHADEVERGOEDING" – De 
termen "uitvoering bij equivalent" en "vervangende schadevergoeding" zijn dus misleidend. Zij geven 
aan dat schadevergoeding is af te stemmen op de beloofde prestatie. De rechter doet de prestatie bij 
equivalent uitvoeren456 of vervangen457. Verdere schade lijkt onverhaalbaar. Terminologisch wordt 
schadevergoeding zo beperkt tot intrinsieke schade. Voert de wanprestant een verbintenis zo uit bij 
equivalent, dan kan schadevergoeding enkel slaan op de overeengekomen prestatie. Aldus verliest 
schadevergoeding haar vergoedende karakter.458 De compensatiegedachte impliceert nochtans dat 
alle schade verhaalbaar is, en de wanprestant niet enkel de beloofde prestatie moet leveren. Dat is 
bovendien onverenigbaar met de algemeen aanvaarde opvatting dat extrinsieke schade 
afwentelbaar is (infra nrs. 389-394). De beperking van schadevergoeding tot intrinsieke schade druist 
ook in tegen artikel 1149 BW, dat ook extrinsieke schade (winstderving) vergoedbaar stelt.459 

                                                                                                                                                                                              
herstel in natura verricht de wanprestant een equivalente prestatie ter compensatie van de schade die de schuldeiser heeft 
geleden. De rechter kan de ontlener die een ontleend boek verliest zo gelasten een ander exemplaar te geven. Dit herstel in 
natura als uitvoering bij equivalent is niet te verwarren met uitvoering in natura. De rechter kan de ontlener van een boek 
die dit boek niet teruggeeft maar nog in zijn bezit heeft, alsnog veroordelen tot teruggave (art. 1932 BW). CARBONNIER 1992, 
310-311; GERMAIN 2014, 109-110; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 644-645; LACONTE 2005, 530; STIJNS 1994, 330-332; WÉRY 2012, 249-
257; WÉRY 2014-I, 448; WÉRY 2015-I, 96 en 109-126. Toepassingen van herstel in natura in contractueel verband: Bergen 
17 november 1992, JLMB 1994, 203 (handhaving waarborg door verzekeraar bij onrechtmatige toepassing 
schorsingsbeding); Brussel 4 maart 1992, JT 1992, 699 (levering van wagen met dezelfde kenmerken als door verkoper 
beloofde wagen); Vred. Jumet 11 september 1995, RRD 1995, 458 (verplichting voor verhuurder om in periode van herstel 
huurwoning gelijkaardige huurwoning te verschaffen). De Franse wetgever is voornemens de functie van herstel in natura 
te codificeren: "La réparation en nature doit être spécifiquement propre à supprimer, réduire ou compenser le dommage." 
(art. 1260 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile). 
454  FRANKRIJK: MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 562-563 ("Le souci d'assurer à la victime une réparation intégrale doit 
normalement conduire à préférer une réparation en nature [...]").  
455 J.K. WHITE, "Photographer recreates wedding day for newlyweds", CNN, 2015, 30 oktober, online. 
456 BELGIË: DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 311. FRANKRIJK: BACACHE 2011, 1726 ("Les dommages et intérêts seraient dus en 
vertu d'un simple 'droit au paiement' lequel, à défaut de porter sur la prestation promise elle-même, s'opérerait par 
équivalent. [...] En effet, s'il s'agit uniquement d'exécuter par équivalent la prestation promise, cette exécution a forcément 
pour mesure celle qui était prévue puisque 'l'équivalent ne peut pas dépasser le promis'."); FAURE-ABBAD 2007, 172, nr. II.A.2; 
LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305 (“l’équivalent ne peut dépasser le promis.”); ROME 2011, 1745; STOFFEL-MUNCK 2006-I, 33; TOSI-
DUPRIET 2014, 25. LUXEMBURG: RAVARANI 2014, 1116. 
457 HENS 2009, II.4, 183; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 645. 
458 BELGIË: KRUITHOF/BOCKEN 1994, 645 ("De term 'vervangende' schadevergoeding is dan ook enigszins misleidend. Deze 
schadevergoeding heeft immers niet alleen tot doel de uitgebleven uitvoering te 'vervangen', maar strekt bovendien ertoe 
om alle schadelijke gevolgen van de niet-uitvoering uit te wissen."). FRANKRIJK: BACACHE 2011, 1726 ("En revanche, si les 
dommages et intérêts contractuels ont une véritable fonction indemnitaire, le débiteur responsable devrait en principe 
réparer tous les préjudices liés par un lien de causalité certain avec la faute contractuelle."). 
459  DURANT en VERHEYDEN-JEANMART verwerpen zo terecht de gelijkschakeling tussen schadeherstel en uitvoering bij 
equivalent: "La compensation qu'obtient le créancier d'une obligation inexécutée n'étant cependant pas réduite [...] à la 
contre-valeur de la prestation inexécutée, il nous paraît inexact d'assimiler réparation d'un dommage et exécution par 
équivalent.": DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 311. 
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142. BEVESTIGING BESTAAN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – Uit het voorgaande volgt dat het 
bestaan van contractuele aansprakelijkheid niet valt te ontkennen. Schadevergoeding wegens 
wanprestatie is geen uitvoeringsmodaliteit, maar een gevolg van aansprakelijkheid.460 De Franse 
rechtsleer gewaagt intussen steevast van contractuele aansprakelijkheid.461 In navolging van het 
Catala-ontwerp, heeft de Franse wetgever recentelijk een nieuw wetskader voorgesteld, met een 
specifieke regeling voor "contractuele aansprakelijkheid".462 Bijgevolg is wel degelijk sprake van twee 
aansprakelijkheidsregimes met een vergoedend oogmerk, maar met een verschillende 
aansprakelijkheidsbron463 en een (steeds minder) afwijkende vergoedingsregeling464. De door beide 
aansprakelijkheidsregimes nagestreefde doelstellingen465 lopen daarentegen wel gelijk. 
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Afdeling II. Doelstellingen aansprakelijkheidsrecht 

143. COMPENSATIEDOEL FUNDAMENTEEL VOOR SCHADEBEGROTING – Nu blijkt dat schadevergoeding 
wegens wanprestatie wel degelijk kadert in een vorm van aansprakelijkheid (supra nr. 142), is na te 
gaan welke doelstellingen daarbij vooropstaan. Alvorens op de begroting in te gaan, vergt het 
grotere geheel van dit (contractuele) aansprakelijkheidsrecht toelichting. De doelstellingen en 
(neven)effecten daarvan zijn fundamenteel voor de contouren van de schadebegroting. Mocht 
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'responsabilité contractuelle' le bénéfice d'un 'sursis'."); CHAHOUNKA TOLOMÈ 2007, 10, nr. 89; FABRE-MAGNAN 2008-II, antwoord 
op derde vraag; FABRE-MAGNAN 2012, 709; FAURE-ABBAD 2007, 169, nr. II.A; GRYNBAUM 2008, 410-414; P.-G. JOBIN, "Amputer la 
responsabilité contractuelle? Une tourmente inutile et néfaste", Les Cahiers de droit 2009, www.erudit.org, 3-36 (Québec 
en Frankrijk); LARROUMET 2001, 547-548; LEDUC 2010, nr. 12; LE GAC-PECH 2007, B ("On ne saurait en tout état de cause parler 
d'exécution par équivalent."); LEGIER 1989, 23; MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 440; ROUJOU DE BOUBEE 1974, 301; SAVAUX 1999, 1-
26; SAVAUX 2007, nr. 2; WESTER-OUISSE 2010, nr. 4 ("La responsabilité contractuelle existe bien"). 
462 Sinds eind 2016 geldt ter zake een nieuw hoofdstuk, met als titel „La réparation du préjudice résultant de l’inexécution 
du contrat” (art. 1231-1231-7 CCF). De Franse wetgever is dus voornemens die bepalingen in te trekken: Avant-projet de loi 
portant réforme du droit de la responsabilité civile (www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-responsabilite-civile.pdf). 
463 BACACHE 2011, 1725-1726; A. BRUN, Rapports et domaines des responsabilités contractuelle et délictuelle, Lyon, Bosc 
Frères, 1931, 390 p.; J. HUET, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Essai de délimitation entre les deux 
ordres de responsabilité, proefschrift, Parijs, Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, 1978, 1426 p.; 
LARROUMET 2004, 23 (twee varianten van hetzelfde concept); VINEY 2001, 946 ("[...] la question de l'autonomie du régime de 
la responsabilité contractuelle par rapport à celui de la responsabilité délictuelle est réelle"). 
464 VAN RYN 1933, nr. 74. 
465 Die mogelijke doelstellingen zijn compensatie, preventie, genoegdoening en bestraffing (infra nrs. 143-171). 
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blijken dat preventie, bestraffing en genoegdoening primaire doelstellingen zijn, dan valt begroting 
van schadevergoeding anders uit dan wanneer enkel vergoeding zou vooropstaan.466 

§ 1. COMPENSATIE 

A Primair doel 

144. BASISFUNCTIE: VERGOEDING WERKELIJKE SCHADE – Toekenning van schadevergoeding beoogt in 
hoofdzaak verplaatsing van een door een benadeelde geleden nadeel naar de wanprestant. 
Voornaamste finaliteit is zo vergoeding van door wanprestatie aan de benadeelde berokkende 
schade. Deze functie ligt besloten in de term schade-vergoeding zelf. Om vergoeding van zijn schade 
te realiseren, moet de schadevergoedingsgerechtigde terechtkomen in de positie waarin hij zou 
hebben verkeerd indien het schadefeit niet had plaatsgevonden (infra nr. 249).  

145. AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT BEOOGT VERGOEDING VAN ALLE SCHADE – De term schade-vergoeding 
duidt op het schadeverplaatsende effect. Als vaak gehanteerd synoniem duidt “schade-loos-stelling” 
op het vereiste dat de schadeverwekker alle schade moet vergoeden.467 Ook bij wanprestatie beoogt 
het aansprakelijkheidsrecht in hoofdorde vergoeding van alle schade.468 De benadeelde is zo te 
stellen dat hij zonder schade verkeert. De Duitse termen Totalreparation en Schadensausgleich en de 
Engelse term principle of full compensation geven in dezelfde mate weer dat de schadeverwekker 
geleden schade in principe volledig moet goedmaken. Schade die de benadeelde is berokkend, moet 
hij integraal vereffenen (ausgleichen) of vergoeden (compensate). Lapidair heet dit: alle schade moet 
worden vergoed, niets meer en niets minder. 

146. LEIDEND VERGOEDINGSBEGINSEL – Dit integraliteitsprincipe heeft mythische allures. Nagenoeg 
elke rechterlijke beslissing die zich inlaat met de omvang van schadevergoeding bevat een 
overweging die daarop zinspeelt. Alle schadedoctrine herinnert aan dit principe. Het geldt dan ook 
als elementaire469 grondgedachte470, quasi-dogma471 of Leitidee472, die in de aard van de vergoeding 
zelf ligt473. Dit uitgangspunt geldt als primaire474 en leidende475 richtlijn476 van het schaderecht. Het 
schaderecht streeft dus hoofdzakelijk naar volledige compensatie van wanprestatieslachtoffers. 

B Begrotingsinstructie 

147. NEVENEFFECTEN VAN SCHADEVERGOEDINGSRECHT – Vergoeding van alle schade fungeert als 
primaire doelstelling van het (contractuele) aansprakelijkheidsrecht. Schadevergoeding wegens 

                                                             
466 Vgl. THUNIS/FOSSEPREZ 2015, 250 ("Si cet objectif de prévention s'affirme, il est probable que le mode de détermination des 
dommages et intérêts sera différent."). 
467 De term "het beginsel van integrale of volledige schadeloosstelling" is in die zin pleonastisch. De tussenlettergreep 
“loos” geeft al aan dat schadevergoeding de benadeelde moet plaatsen in een positie waarin hij geen schade meer kent. 
Dezelfde opmerking geldt voor het in het Duits aangewende adjectiefsuffix "-los" (jdn. Schadlos halten) en het 
werkwoordprefix "ent-" (jdn entschädigen), en voor het Franse "dé-" in dédommager. 
468 BELGIË: DURANT 2015, 446; GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1689; THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 239-247; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 
325; VAN OMMESLAGHE 2010, 1597; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 5; VERJANS 2013, 533; WEYTS 2011, 175. FRANKRIJK: GENICON 2007, 
766; HOCQUET-BERG 2015, 215; JOURDAIN 2001, 264; LAITHIER 2004, 136; ROUHETTE 2007, 322; ROUJOU DE BOUBÉE 1974, 442. ITALIË: 

Cass.it. 19 januari 2007, nr. 1183, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007, (777) 779; PINORI/CORRADI 1999, 
41. DUITSLAND: BOLKO EHLGEN 2013, 68; KÖRNER 2000, 240; LÖWE 2000, 107-112; RÜΒMANN 2012, 10. NEDERLAND: ASSER/VRANKEN 

1995, 92; ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 1; LINDENBERGH 2008-I, 16-17; MEURKENS 2012, 43; SPIER/HARTLIEF 2009, 228. CESL: 
REMIEN 2012, 513. 
469 LAITHIER 2004, 136. 
470 ASSER/VRANKEN 1995, 92; LÖWE 2000, 107-112 (Grundgedanke); PINORI/CORRADI 1999, 41 (regola fondamentale). 
471 JOURDAIN 2001, 264; LAITHIER 2004, 136. 
472 RÜΒMANN 2012, 10. 
473 BELGIË: VAN OMMESLAGHE 2010, 1597 (buitencontractueel). FRANKRIJK: ROUJOU DE BOUBÉE 1974, 442. 
474 LINDENBERGH 2008-I, 16-17. Vgl. WEYTS 2011, 175. 
475 SPIER/HARTLIEF 2009, 228. 
476 GENICON 2007, 766. 
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wanprestatie beoogt geen andere autonome finaliteiten. Dit belet niet dat het schaderecht andere 
neveneffecten vertoont.477 Daartoe behoren preventie (infra nrs. 149-163), genoegdoening (infra nrs. 
165-167) en bestraffing (infra nrs. 168-171). Als loutere nevenfuncties zijn zij echter niet van invloed 
op begroting van schadevergoeding wegens wanprestatie.  

148. SCHADEBEGROTING VIA HOOFDFINALITEIT SCHADEVERGOEDING – De functie van schadevergoeding biedt de 
sleutel tot schadebegroting.478 Genoegdoening, preventie en bestraffing zijn dus (nog) geen afzonderlijke 
doeleinden van het schaderecht.479 Niet deze neveneffecten, maar enkel het hoofddoel van het schaderecht 
geeft vorm aan schadebegroting. De indemnitaire finaliteit van schadevergoeding omsluit zo het beginsel van 
integrale schadevergoeding als begrotingsinstructie.480 De rechter moet schadevergoeding afstemmen op de 
werkelijke schade. Voortbordurend op die compensatiegedachte rijst dus wel de vraag hoe 
wanprestatievergoedingen overeenkomstig de ultieme finaliteit van volledig herstel specifiek begrootbaar zijn. 

§ 2. PREVENTIE 

A Geen primair doel 

149. PREVENTIE IS GEEN PRIMAIR DOEL VAN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – Voorkomen is beter dan genezen. 
Preventie van schade is beter dan vergoeding van schade. Nederlandse rechtsleer beoordeelt zo vaak 
contractuele remedies op hun effectiviteit.481 Raakheid is de mate waarin het doel wordt getroffen. 
Een remedie is dan raak voor zover dat doel, zoals preventie, wordt bereikt.482 De oproep tot rake 
remedies weerklinkt buitencontractueel bij lucratieve fouten (infra nr. 1391). 483  Streeft het 
aansprakelijkheidsrecht preventie na door via schadevergoeding in te werken op het gedrag van 
potentiële schadeverwekkers? Met als intrinsiek uitgangspunt dat schadevergoeding alle geleden 
schade moet compenseren, beoogt het aansprakelijkheidsrecht vooral handhaving van 
aanspraken.484 Traditioneel wordt weinig in termen van preventie of doelmatigheid geredeneerd.  

150. WANPRESTATIEPREVENTIE IN BURGERLIJK WETBOEK – Dat de wetgever zich toch om afrading van 
wanprestaties bekommerde, valt wel op te maken uit de systematisch hardere aanpak van opzettelijke 
wanprestaties (supra nr. 74). In die gevallen acht de wetgever onvoorzienbare schade vergoedbaar (art. 1150 
BW), maakt hij de bovengrens van de wettelijke interest bij geldverbintenissen doorbreekbaar (art. 1153, 

                                                             
477 BELGIË: THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 247-252; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 323. FRANKRIJK: HOCQUET-BERG 2015, 232; LICARI 2010, 
1249. SPANJE: LLAMAS POMBO 2007, 49. NEDERLAND: LINDENBERGH 2008-I, 12-15. 
478 Vgl. MARELLA 2009, 57 ("La nozione di danno, finora descritta attraverso la distinzione perdita subita-mancato guadagno, 
non può essere compresa in modo pieno, se non viene rapportata al concetto di risarcimento."); VERBURG 2009, 33-34. 
479 BELGIË: VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 323. FRANKRIJK: LICARI 2010, 1249. SPANJE: LLAMAS POMBO 2007, 49. NEDERLAND: 
LINDENBERGH 2008-I, 12-15. DUITSLAND: H. RÜΒMANN, "§ 249 BGB" in Juris PraxisKommentar BGB, Saarbrücken, Juris, 2012, 
online, 7 ("Andere als Ausgleichszwecke (Prävention, Genugtuung, Sanktion und Buβe für missbilligtes Verhalten) können 
sich nur im Rahmen möglichen Ausgleichs entfalten."). 
480 Vgl. PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 354 (“En el fondo, el principio de la reparación integral del daño […] no es más que la 
consecuencia principal de la función que tiene el remedio indemnizatorio en el sistema de responsabilidad contractual.”) 
481 A.S. OUDE HERGELINK, "Volledige vergoeding van proceskosten: rake remedie of aanjager voor deelgeschillen?" in W.H. VAN 

BOOM, J.H. VAN DAM en S.D. LINDENBERGH (eds.), Rake remedies, Den Haag, BJU, 2011, 211-229; W.H. VAN BOOM, J.H. VAN DAM en 

S.D. LINDENBERGH, "Over rake remedies: handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd 
gedrag" in W.H. VAN BOOM, J.H. VAN DAM en S.D. LINDENBERGH (eds.), Rake remedies, Den Haag, BJU, 2011, 1-19; N.J. VAN DER 

GRAAFF, “Restitutionary damages: schadevergoeding zonder schade?" in W.H. VAN BOOM, J.H. VAN DAM – LELY en 

S.D. LINDENBERGH, Rake remedies, Den Haag, BJU, 2011, 87-104; E.V. VAN DER SCHEE, "Raak vergoeden: de betekenis van het 
gemeenschapsrechtelijke effectiviteitsbeginsel voor het Nederlandse schadevergoedingsrecht met betrekking tot 
particulieren" in W.H. VAN BOOM, J.H. VAN DAM en S.D. LINDENBERGH (eds.), Rake remedies, Den Haag, BJU, 2011, 127-146; 
G.G.J. VIS, "Wettelijke rente, tijd om het zwaard opnieuw te slijpen?" in W.H. VAN BOOM, J.H. VAN DAM – LELY en S.D. 
LINDENBERGH (eds.), Rake remedies, Den Haag, BJU, 2011, 147-168. 
482 NEDERLAND: VIS 2011, 149. DUITSLAND: BOLKO EHLGEN 2013, 78. 
483 THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 247-252 (algemeen); VERJANS 2013, 535-536; VRANCKEN 2014, 440-441; WEYTS 2006, 1642.  
484 NEDERLAND: ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 12-13; KEIRSE 2009-II, 95 (impliciet); LINDENBERGH 2008-I, 6-9; VAN NISPEN 2003, 12; 
VERBURG 2009, 72; VERHEIJ 2002, 445-485. 
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vierde lid BW), draagt de verkoper bij verborgen gebreken een zwaardere aansprakelijkheid (art. 1645 BW), en 
verliest de kosteloze lasthebber elke inschikkelijkheid (art. 1992 BW) 485. 

151. SCHADEVERGOEDING PAS RELEVANT WANNEER PREVENTIE IS MISLUKT – Vanuit preventief oogpunt is 
het strafrecht efficiënter dan het aansprakelijkheidsrecht. Het publiekrecht legt namelijk ex-
anteregels op ter vermijding van inbreuken.486 Schadevergoeding komt daarentegen pas in beeld 
wanneer afschrikking mislukt. Om schadevergoeding een preventieve finaliteit toe te dichten, zou 
schadevergoeding ex ante een prikkel tot nakoming moeten geven. Schadevergoeding is in de 
huidige stand van het recht niet primair gericht op preventie.487 In vele rechtsorden versterkt de roep 
om meer gedragsbeïnvloeding via het aansprakelijkheidsrecht.488 De dreiging van schadevergoeding 
zou contractpartijen doen afzien van onaanvaardbaar gedrag. Ook in België weerklinkt die oproep.489  

152. KONIJNEN-SCHADEARREST ARBITRAGEHOF: GEEN PREVENTIEVE WERKING SCHADEVERGOEDING – Dat het preventieve 
effect de compensatiefunctie van schadevergoeding als buitenmaat heeft, blijkt buitencontractueel uit de 
rechtspraak van het (voormalige) Arbitragehof over artikel 7bis, eerste lid van de Jachtwet van 20 mei 1898. 
Dat artikel bevatte een bijzondere vergoedingsregeling voor overpopulatie van konijnen op jachtvelden. Dit 
artikel voorzag in dubbele vergoeding van schade veroorzaakt door konijnen aan vruchten en gewassen. Dit 
beoogde te verhinderen dat het konijnenbestand (een plaag voor de landbouw) te sterk zou toenemen. In 1998 
oordeelde het Arbitragehof dat deze bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schond.490 Het overwoog 
dat "de zorg voor preventie geen maatregel [kan] verantwoorden die zeer sterk van de gemeenrechtelijke 
beginselen afwijkt dan indien het aanhoudende karakter van het uitzonderlijke gevaar zou zijn aangetoond."491  

153. UITZONDERING: PREVENTIEF OOGMERK HANDELSRENTE – Dat schadevergoeding bij wanprestatie 
geen preventief doel nastreeft, kent een uitzondering bij handelstransacties. Krachtens artikel 5 van 
de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties heeft de schuldeiser die zijn verplichtingen is 
nagekomen en het verschuldigde bedrag niet op tijd heeft ontvangen vanaf de daaropvolgende dag 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op interest "tegen de referentie-interestvoet 
vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt". Deze 
verwijlinterest ligt aanzienlijk hoger dan de wettelijke rentevoet. Terwijl de gewone wettelijke 
rentevoet in 2016 2,25 % bedroeg, bedroeg die bijzondere wettelijke interestvoet voor 
handelstransacties zo 8,5 % voor de eerste helft van 2016.492 Een dermate hoge interest kan niet 
louter tot doel hebben schade te vergoeden493, en beoogt dan ook primair het voorkomen van 
betalingsachterstanden494. Uit de overwegingen van de richtlijn die bij deze wet is omgezet, blijkt dat 

                                                             
485 Orléans 5 juni 2001, Gaz.Pal. 2002, 35, noot A. SAINDELLE (fout van de lasthebber was zo ernstig dat hij zich niet kon 
beroepen op de in art. 1992, tweede lid BW neergelegde gunstregeling); WÉRY 2011-I, 521. Anders minder strenge 
foutbeoordeling: Cass.civ.I.fr. 14 juni 2000, Contrats - Concurrence - Consommation 2000, november, 9, nr. 156 (kosteloos 
portefeuillebeheer); Cass.civ.I.fr. 16 mei 2006, Bull.civ. 2006, I, 212, nr. 241 (onbezoldigde lasthebber van een groep 
gokkers). VAN OMMESLAGHE 2010, 1185 (foutbeoordelingscriterium is minder streng bij onbezoldigde lastgeving, waar de 
lasthebber enkel instaat voor zijn culpa levis in concreto); OVERSTAKE 1969, 238. 
486 WEYTS 2011, 199. 
487 BELGIË: GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1689; VRANCKEN 2014, 427; WEYTS 2011, 199. SPANJE: LLAMAS POMBO 2007, 42; PÉREZ VELÁZQUEZ 

2013, 284 (“la indemnización no desempeña una función preventivo-punitiva”). DUITSLAND: LANGE 1979, 6 (preventie als 
neveneffect van schadevergoeding). NEDERLAND: ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 13-15; VAN BOOM 2007, 985. 
488 ITALIË: BOERI/PETRELLI 2009, 172. NEDERLAND: HARTLIEF 2007, 915; MEURKENS 2012, 44-45; VAN BOOM 2007, 982-991; VERBURG 

2009, 73. DUITSLAND: BOLKO EHLGEN 2013, 77 (preventie als afzonderlijke functie); HERRMANN 2000, 253-254. 
489 DE KEZEL 2012, 229; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 7; WEYTS 2011, 176 en 199-200. 
490 Arbitragehof 21 januari 1998, nr. 5/98, BS 2 april 1998 en Arbitragehof 20 mei 1998, nr. 53/98, BS 17 juli 1998. 
491 Overweging B.8.1 Arbitragehof 21 januari 1998, nr. 5/98, BS 2 april 1998. Artikel 7bis van de Jachtwet werd uiteindelijk 
voor Vlaanderen opgeheven (art. 41 Vlaamse Jachtdecreet). Vlaanderen onderscheidt voor wildschade niet meer tussen 
konijnen en ander wild en voorziet niet langer in een vergoeding die de werkelijk geleden schade overstijgt.  
492  FOD Financiën, "Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij 
handelstransacties", BS 1 februari 2016. 
493 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 804-805; FAGNART 2013, 143; SAGAERT/SAMOY 2003, 129; TISON/GELDHOF 2004, 96; VANDERSCHOT 2003-
I, 640; VANDEN BERGHE 2003, 45. NEDERLAND: SCHELHAAS 2005, 108; VIS 2011, 151. Vgl. NAGY 2012, 6 ("punitive interest rate"). 
494 VIS 2011, 151. 
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de Europese wetgever de bedoeling had om betalingsachterstand te ontmoedigen.495 Door een 
hogere vergoeding op te leggen dan de werkelijk geleden schade, dwong de Uniewetgever de 
lidstaten dus om te voorzien in schadevergoeding met een preventieve functie. 

B Mogelijk neveneffect 

154. PREVENTIE ALS NEVENEFFECT VAN SCHADEVERGOEDINGSPLICHT – Dat het aansprakelijkheidsrecht niet 
primair strekt tot preventie, belet niet dat dit een gunstig neveneffect kan zijn van de dreiging met 
een vergoedingsplicht.496 Bij Oostenrijkse auteurs staat zo te lezen: “Neben dem Ausgleichsgedanken 
spielt im Schadenersatzrecht der Gedanke der Prävention insofern eine Rolle, als die Androhung der 
Ersatzpflicht zu sorgfältigem Verhalten [...] motiviert, um Schädigungen möglichst zu vermeiden.”497 
Binnen het carcan van de indemnitaire werking kan schadevergoeding zo toch enig preventief effect 
vertonen. Contractpartijen die op de hoogte zijn van de mogelijke financiële gevolgen van niet-
nakoming van hun verbintenissen (infra nr. 159), kunnen namelijk prikkels tot nakoming ervaren.  

155. HOF VAN JUSTITIE: VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING ALS TOEREIKEND AFSCHRIKMIDDEL – Belangwekkend zijn de 
bevindingen van advocaat-generaal MENGOZZI in zijn conclusie bij de Unierechtszaak Arjona Camacho. Arjona 
Camacho werd in 2014 ontslagen als bewaakster van een jeugdgevangenis te Córdoba. Zij verzocht om 
schadevergoeding wegens discriminatie op grond van geslacht. De Spaanse rechter achtte deze discriminatie 
bewezen, maar wenste te vernemen of hij overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 2006/54 – dat bepaalt dat de 
compensatie dan afschrikkend moet zijn – verder mocht gaan dan volledige vergoeding van de geleden schade 
en dus bij wijze van voorbeeld een punitieve schadevergoeding mocht toekennen. MENGOZZI constateerde dat 
volgens de rechtspraak van het Hof aan de eis van afschrikking is voldaan wanneer de overwogen 
schadevergoeding "passend" is, in die zin dat zij (zonder punitief element) evenredig blijft aan de geleden 
schade.498 MENGOZZI concludeerde dat de waarborg van volledige schadevergoeding op zich volstaat als 
afschrikkend middel: "la garanzia di ottenere una riparazione integrale è già concepita, di per sé, come un 
mezzo di dissuasione" (punt 48 in fine).499 Eind 2015 is het Hof van Justitie hem hierin gevolgd.500 

156. PARALLEL MET SCHADEBEDINGEN EN VERHAALBARE ADVOCATENKOSTEN – Een parallel is mogelijk met 
schadebedingen en de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van advocaten. Van contractuele 
vastlegging van schadevergoeding kan zo stellig ook enig preventief effect uitgaan. Dit geldt 
bijvoorbeeld ook bij zuivere schadebedingen. Strikt genomen hebben zij geen afschrikkende functie. 
Bijkomend kunnen zij dit wel tot gevolg hebben (infra nr. 2698).501 Tot op zekere hoogte is ook een 
parallel mogelijk met de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van advocaten. Dat die kosten van 

                                                             
495 Overweging 16 van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 juni 2000 betreffende de 
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, PB L 8 augustus 2000, afl. 200, blz. 35. 
496 BELGIË: COUSY 2000, 208; DE KEZEL 2012, 229; GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1689; LAMON 2008, 44 (wijst op afschrikkend en 
ontradend effect van de rechtsplegingsvergoeding, als vergoeding voor advocatenkosten); VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 
324; KEIRSE/WEYTS 2016, 64 (zien dit zelfs als primair effect). SPANJE: LLAMAS POMBO 2007, 42 (“la disuasión de los 
comportamientos dañosos no viene de la sanción o castigo, sino del establecimiento de una indemnización tal que a la 
víctima le hubiera resultado indiferente sufrir el daño y cobrar la indemnización"). DUITSLAND: BOLKO EHLGEN 2013, 80 
(preventie als een in vele gevallen gewenst nevenproduct); LANGE 1979, 6. OOSTENRIJK: APATHY/RIEDLER 2002, 115 (“Neben dem 
Ausgleichsgedanken spielt im Schadenersatzrecht der Gedanke der Prävention insofern eine Rolle, als die Androhung der 
Ersatzpflicht zu sorgfältigem Verhalten und zu besonderen Sicherungsmaβnahmen motiviert, um Schädigungen möglichst zu 
vermeiden.”). NEDERLAND: ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 13; VERBURG 2009, 74. ENGELAND: STONE 2008, 568 ("The main objective 
of contract damages is therefore compensation, not punishment. Although, of course, in some situations, a party thinking 
about breaking an agreement may be deterred by the prospect of having to pay damages, or a party who has broken an 
agreement may suffer considerably from having to pay compensation, nevertheless these consequences are not the purpose 
of the award."). 
497 P. APATHY en A. RIEDLER, Bürgerliches Recht. III. Schuldrecht. Besonderer Teil, Wenen, Springer, 2002, 115. 
498 Punt 28 juncto punt 35 van conclusie adv.-gen. P. MENGOZZI van 3 september 2015, nr. C-407/14, ECLI:EU:C:2015:534, 
Arjona Camacho. 
499 Conclusie adv.-gen. P. MENGOZZI van 3 september 2015, nr. C-407/14, ECLI:EU:C:2015:534, Arjona Camacho. 
500 HvJ 17 december 2015, nr. C-407/14, ECLI:EU:C:2015:831, Arjona Camacho. 
501 FISCHER 1981, 170 ("Wird dem Zahlungsbetrag lediglich eine zutreffende Schadensschätzung zugrundegelegt, so geht 
bereits von einer derartigen Vorwegbezifferung eine Drohwirkung auf den Schuldner aus, die ihn von einer etwaigen 
Verletzungshandlung abhalten kann."); MERTENS 2006, 462. 
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de in het ongelijk gestelde partij via de rechtsplegingsvergoeding (deels) afwentelbaar zijn, merken 
rechtspractici in lijn daarmee ook aan als afschrikkende en ontradende maatregel.502  

157. PREVENTIEVE WERKING ALS ARGUMENT VOOR KANSTHEORIE, WINSTAFDRACHT EN PUNITIEVE VERGOEDINGEN – Dat 
preventieve effect is één van de argumenten om kansverlies te vergoeden (infra nr. 2164), en om winstafdracht 
en punitieve vergoedingen toe te laten (infra nr. 1353). Zo versterkt de kansleer het preventieve effect van het 
aansprakelijkheidsrecht door schadeverwekkers toch tot enige schadevergoeding te veroordelen in gevallen 
waarin zij volgens de traditionele bewijsregels wegens causale onzekerheid vrijuit gaan (infra nr. 2164).503 Dit 
bracht de hoogste rechtscolleges van Wyoming en Massachusetts zo ertoe de kanstheorie te aanvaarden in 
medisch verband: "Immunizing whole areas of medical practice from liability by requiring proof by more than 
fifty percent that the negligence caused the injury fails to deter negligence conduct."504 Dat preventieve effect is 
ook een argument om winstafdracht te aanvaarden in gevallen waarin de schadeverwekker vrijuit gaat omdat 
de benadeelde moeite heeft om zijn schade te bewijzen. Dit is vooral het geval bij niet-nakoming van 
verbintenissen om iets niet te doen zoals geheimhoudingsverbintenissen, exclusiviteitsbedingen of niet-
concurrentiebedingen (infra nr. 1347).505 Die preventieve werking is tevens één van de sleutelargumenten voor 
punitieve vergoedingen.506 Menig jurist betreurt zo de beleidskeuze tegen strafbedingen (infra nr. 2559)507 met 
het betoog dat deze nuttig zijn om minder betrouwbare debiteuren tot nakoming aan te zetten.508 

158. BEPERKING PREVENTIEVE VERGOEDINGSWERKING – De preventieve (neven)werking van 
schadevergoeding is te relativeren. Dit neveneffect is door diverse factoren ingeperkt. Allereerst 
vereist preventieve werking uiteraard dat de potentiële wanprestant kennis heeft van de gevolgen 
van niet-nakoming (infra nr. 159). Daarnaast doorkruisen verzekeringen mogelijks het preventieve 
effect van aansprakelijkheid (infra nr. 160). Dat de werkelijk geleden schade de buitenmaat vormt 
voor schadevergoeding, is in de huidige stand van het Belgische recht uiteraard de voornaamste 
beperking op het potentiële preventieve effect van schadevergoeding (infra nr. 162). 

159. KENNIS VAN BEGROTINGSREGELS – Schadevergoeding preventieve nevenwerking toedichten, 
vereist logischerwijs dat potentiële wanprestanten op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen van 

                                                             
502 LAMON 2008, 44. 
503 FRANKRIJK: N. MOLFESSIS, Prévention, précaution et responsabilité civile, Parijs, Harmattan, 2008, 116 ("la sanction juridique 
de la perte de chance met en évidence la fonction préventive de la responsabilité civile"). OOSTENRIJK: KOZIOL 2001, 247 ("Dafür 
spricht nicht zuletzt auch der Präventivgedanke, dem es in Fällen eindeutig rechtswidrigen und schuldhaften Verhaltens wohl 
kaum entspricht, dass der Täter wegen der Unaufklärbarkeit des Kausalverlaufes von jeglicher Haftung freigesprochen 
wird."). COMMON LAW: EVATT 1997, 995-997 ("doctors would have the incentive to more carefully treat patients"); KING 1981, 
1378 ("The all-or-nothing approach to loss of a chance also subverts the deterrence objectives of tort law by denying 
recovery for the effects of conduct that causes statistically demonstrable losses."); KADNER GRAZIANO 2008-II, 1034 
(rechtsvergelijkend); PALMER 2010, 658 (Kentucky: "the all-or-nothing approach fails to deter medical negligence"). 
504 McMackin v Johnson County Healthcare Center 73 P.3d 1094 (Wyoming 2003); overgenomen in Matsuyama v Birnbaum, 
890 N.E. 2d 819 (Massachusetts 2008) ("The all or nothing rule "fails to deter" medical negligence because it immunizes 
"whole areas of medical practice from liability."). 
505  DURSIN 2009, 202 (schadebeding ter verhelping van moeilijk bewijs van schade wegens schending niet-
concurrentiebeding); R. PLIBERSEK, "Assessment of damages for breach of confidence in England and Australia", European 
Intellectual Property Review 1991, 283-287 (begroting van schade wegen schending van geheimhoudingsverbintenissen). 
506 BELGIË: GOEGEBUER 2004-II, 10; NORDIN 2011, 148-149; WEYTS 2011, 202-203; WYLLEMAN 1999, 702. UNIENIVEAU: Punt 49 van 
conclusie adv.-gen. P. MENGOZZI van 3 september 2015, nr. C-407/14, ECLI:EU:C:2015:534, Arjona Camacho ("Met punitieve 
schadevergoeding krijgt de aansprakelijkheidsregeling er een moraliserende, typisch bestraffende functie bij [...] in de hoop 
dat de repressieve aard [...] ook anderen afschrikt om zo te handelen."). 
507 Amendement Landuyt, Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1373/2, 2-3; Kamerverslag bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), 
Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 2-3. 
508 CORNELIS 2000-I, 603 en 618-620; CORNELIS 2000-II, 13-14 ("De uitdrijving van echte strafbedingen is dus te betreuren: zij 
verarmt het verbintenissenrecht [...]"); DELFORGE 1999, 602 (voorstander van beleidskeuze (p. 600), maar wijst op nut van 
dergelijke coërcitieve schadebedingen: "Si notre conviction nous porte à acquiescer à l'option préférée, nous ne nions 
nullement l'utilité, dans la pratique contractuelle, de ces "incitants" à l'exécution."); GOEGEBUER 2002, 410; GOEGEBUER 2004-II, 
9-10; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 195; SCHELHAAS 2000, 323; SCHELHAAS 2005, 103 en 105-106; BOOM/PINNA 2008, 15 (“Dès lors, le 
droit de responsabilité civile de demain n’est pas uniquement centré sur l’idée de réparation, mais aussi celle de prévention 
[…]”); VANSWEEVELT 1985, 2472 ("De dwangfunctie van het strafbeding moet op historische gronden aanvaard worden."; 
onder oude regeling); WYLLEMAN 1999, 702. 
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niet-nakoming (infra nr. 868). Bij opname van schadebedingen is schadevergoeding zo forfaitair 
bepaald. Elke contractpartij kent dan tot op zekere hoogte509 – afhankelijk van de formulering van 
het schadebeding (als vast bedrag of percentage; infra nr. 2542) – de gevolgen van tekortkomingen. 
Buiten dat geval rijst de vraag of contractpartijen wel kennis hebben van de mogelijke gevolgen.510 Bij 
winstafdracht acht Angelsaksische rechtsleer het zo irrealistisch dat die remedie noodzakelijk is om 
contractpartijen van wanpresteren te doen afzien. De meeste mensen zijn niet op de hoogte van de 
details van het contractenrecht. Dit zal blijken in de context van het positief belang (infra nr. 869) en 
bij matiging van schadebedingen (infra nr. 2649). Dit geldt te meer bij contractuele aansprakelijkheid 
omdat de wettelijke regeling bijzonder vaag is uitgevallen (supra nr. 36). Veronderstelde kennis 
beïnvloedt hen dan ook niet bij de keuze om al dan niet te wanpresteren.511 Dan valt bezwaarlijk aan 
te nemen dat de dreiging met schadevergoeding de niet-nakoming van verbintenissen afschrikt. 

160. VERZEKERINGEN DOORKRUISEN TEN DELE EVENTUEEL PREVENTIEF EFFECT VAN AANSPRAKELIJKHEID – De 
preventieve werking van schadevergoeding vereist een band tussen de schadeverwekker en degene 
die uiteindelijk gehouden is tot schadevergoeding. Verzekeringen kunnen deze band doorkruisen. De 
hoogte van schadevergoeding mag namelijk niet variëren naargelang het al dan niet verzekerd zijn 
van de wanprestant.512 Dat de verzekeraar uiteindelijk de kosten draagt, houdt het risico in dat 
verzekerden meer ertoe neigen ondermaatse zorg aan de dag leggen dan onverzekerden, die zelf 
instaan voor eventuele schade. Dit probleem van zogeheten moral hazard verzwakt de preventieve 
werking van schadevergoedingen. De wanprestant ervaart zijn aansprakelijkheid niet langer direct als 
nadeel voor zijn vermogen, zodat de aansprakelijkheidsdreiging haar ontradende effect verliest.513  

161. NUANCE: ENIGE PREVENTIE VIA VERZEKERINGSTECHNIEK – Die afzwakking van de preventieve nevenwerking 
verdient een nuance. Aansprakelijkheidsverzekeringen bevatten mechanismen om tot schadevermijdend 
gedrag aan te zetten. Zo zorgen drempels voor tussenkomst (franchise) toch voor preventieve werking.514 Dat 
de wanprestant zelf instaat voor een deel van de schade, werkt ook afschrikkend. Hetzelfde geldt voor 
premieverhogingen bij het voorvallen van schadegebeurtenissen.515 Daarnaast vestigt artikel 62, eerste lid van 
de verzekeringswet als regel dat de verzekeraar niet kan worden verplicht dekking te geven aan degene die het 
schadegeval opzettelijk veroorzaakte. Bij een voornemen tot wanprestatie zou zo niet worden afgedaan aan 
enige preventieve werking van de dreiging met schadevergoeding.516 Ook sorteert de met schadevergoedingen 
gepaard gaande reputatieschade enig preventief effect.517 Denk aan de negatieve persaandacht die in België 
uitging naar de wanprestaties van de (Italiaanse) Fyra-treinbouwer.518 

162. GELEDEN SCHADE ALS BUITENMAAT VOOR PREVENTIE – Tot slot ondergraaft vooral het negatieve 
aspect van het vereiste van integrale schadevergoeding de afschrikkende werking van contractuele 
aansprakelijkheid. De preventieve werking van schadevergoeding vindt zijn belangrijkste beperking in 

                                                             
509 Voor huwelijkscontracten: A.L. VERBEKE in R. BOONE, “Overregulering doodt de ethiek", De Juristenkrant 2015, 30 
november, (8) 9 ("[M]ensen kennen vaak de juridische consequenties niet van contracten die ze ondertekenen."). 
510 VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 8.  
511 SIEMS 2003, 48 ("It is unrealistic to say that this remedy is necessary to deter breach of contract. Most people either do 
not know the details of the law of contract or are not influenced by them because they hope that the other party, who has 
not suffered loss, will not know about the gain or will be reluctant to sue."). 
512 SIMOENS 1999, 23. 
513 BELGIË: COUSY 2000, 210-211; NORDIN/WUYTS 2012, 428; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 8; VRANCKEN 2014, 445; WEYTS 2011, 177 
(kritisch). FRANKRIJK: VIGNON-BARRAULT 2012, 95 (inzake punitieve vergoedingen). DUITSLAND: BOLKO EHLGEN 2013, 79; KÖRNER 

2000, 243; LANGE 1979, 7 ("[Die Präventionsfunktion] ist durch den heutigen Umfang des Versichterungsschutzes eingeengt 
worden, aber nicht aufgehoben."). NEDERLAND: HARTLIEF/TJITTES 1990, 64. 
514 BOLKO EHLGEN 2013, 79; KÖRNER 2000, 243; LANGE 1979, 7; LINDENBERGH 2008-I, 12; NORDIN/WUYTS 2012, 428. 
515 KÖRNER 2000, 243; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 8. Contra: VRANCKEN 2014, 445 (calculerend bedrag blijft bestaan ondanks 
hoge premies). 
516 BELGIË: WEYTS 2011, 177. DUITSLAND: KÖRNER 2000, 243. 
517 VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 9; WEYTS 2011, 177. 
518 J. TEMMERMAN en S. DE VRIENDT, "NMBS ontvangt 2,5 miljoen euro 'morele schadevergoeding' voor Fyra-debacle", De 
Standaard 2014, 5 mei, (1) 1. 
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dat integraliteitsplafond.519 Niet het gedrag van de wanprestant, maar de werkelijke schade bepaalt 
de omvang van schadevergoeding. De zorg voor preventie is dus geconditioneerd door indemnitaire 
verzuchtingen. Hierdoor verkeert de rechter in de onmogelijkheid om schadevergoedingen aan te 
passen aan de ernst van contractuele tekortkomingen. Zo is de preventieve werking daarvan sterk 
begrensd. De Franse wetgever lijkt voornemens dit aan te pakken. Civiele boetes zouden in de 
toekomst lucratieve fouten kunnen ontraden (infra nrs. 3267-3269).520  

163. GROEPSVORDERINGEN BIJ STROOISCHADE IN CONSUMENTENGESCHILLEN – De werkelijk geleden schade fungeert 
als buitenmaat voor wanprestatievergoedingen. Schadevergoeding is zo weinig slagvaardig wanneer 
verhaalbare schade gering is, maar de wanprestant dankzij wanprestatie aanzienlijke winst kan realiseren. 
Denk aan strooischade. Schade is dan per individu beperkt. Door het grote aantal gedupeerden kan de 
wanprestant wel veel winst realiseren. Hier schiet het traditionele aansprakelijkheidsrecht tekort.521 De hoge 
procedeerdrempel maakt het dan niet lonend om schade te verhalen. Ter verhelping van deze 
handhavingsleemte voorzag de wetgever voor consumentengevallen in het procesrechtelijke instrument van 
de groepsvordering (rechtsvordering tot collectief herstel; art. XVII.35-69 WER). Voor niet onder die regeling 
vallende geschillen blijft het rechtshandhavingsdeficit wel voortbestaan.522 Bepaalde rechtsleer bepleit in dit 
verband ook om meer rekening te houden met het gedrag van de schadeverwekker.523 

164. PREVENTIEVE WERKING VOOR BENADEELDE: (PARTIËLE) ONVERGOEDBAARHEID VAN VERMIJDBARE SCHADE – Het 
aansprakelijkheidsrecht sorteert ook een preventief effect jegens de benadeelde contractant. Dit komt tot 
uiting in de schadebeperkingsplicht (infra nr. 1808).524 Zonder deze Obliegenheit krijgen benadeelden geen 
stimulans om schaderemmend op te treden. Dan kunnen zij lijdzaam toezien op exponentiële schadetoename. 
Erkenning van de schadebeperkingsplicht ontraadt hun die passiviteit, omdat de schadevergoedingslast 
uiteindelijk bij hen terechtkomt. Met deze correctie op het integraliteitsprincipe versterkte de rechtspraak zo 
de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht, maar dan ten aanzien van de benadeelde. 

§ 3. GENOEGDOENING 

A Geen primair doel 

165. SCHADEVERGOEDING STREKT NIET PRIMAIR TOT GENOEGDOENING – Uit Nederlands onderzoek blijkt 
dat bepaalde slachtoffers zoeken naar erkenning van leed. Meerdere ondervraagden wezen 
financiële compensatie aan als manier van erkenning.525 Schadevergoeding beoogt vergoeding van 
schade. Zij strekt niet in hoofdzaak tot erkenning of genoegdoening. Zonder aantoonbare schade is 
schadevergoeding onmogelijk. Genoegdoening is dus niet decisief voor schadebegroting.526 De 
rechter kan geen schadevergoeding toekennen die meer dan geleden schade compenseert louter om 
de benadeelde meer genoegdoening te verschaffen. Evenals preventie (supra nr. 154), kan 
genoegdoening bij wanprestatie dan ook enkel een rol spelen binnen de compensatiegedachte.  

                                                             
519 VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 8 (buitencontractueel); VRANCKEN 2014, 427 (impliciet). 
520 Franse minister van Justitie J.-J. URVOAS, "Lancement des travaux de la réforme du droit de la responsabilité civile", 29 
april 2016, www.justice.gouv.fr (inzake civiele aansprakelijkheid in algemeen: "La réflexion sur des mécanismes dissuasifs 
devrait aussi être menée.", met in Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile 
(www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-responsabilite-civile.pdf) artikel 1266 als nieuwe bepaling ("L'amende civile"). 
521 BELGIË: ALLEMEERSCH 2014, 649 (inzake vereiste van hogere doelmatigheid van rechtsvordering tot collectief herstel dan 
individuele rechtsvordering naar gemeen recht); VOET 2014, 10-11; WEYTS 2011, 177. NEDERLAND: ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 
13; VAN NISPEN 2003, 12-13. 
522 Toepassingsgebied: ALLEMEERSCH 2014, 647; VOET 2014, 8-9. 
523 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 799-873 (genuanceerd); GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1653-1655; HERBOTS 2001-II, 163; VRANCKEN 2014, 
447-448; WEYTS 2011, 202-203. FRANKRIJK: BEHAR-TOUCHAIS 2010, 96-97; LICARI 2010, 1251-1255; MÉADEL 2007, nr. 12; VIGNON-
BARRAULT 2012, 89-96. NEDERLAND: HARTLIEF 2008, 772; VAN NISPEN 2003, 38-39. ITALIË: BUSNELLI 2009, 909-946. PORTUGAL: 
FERREIRA DA SILVA 2012, 46; GOMES 1989, 105-126. 
524 Vgl. KEIRSE/WEYTS 2016, 64. 
525 R.M.E. HUVER, K.A.P.C. VAN WEES, A.J. AKKERMANS en N.A. ELBERS, Slachtoffers en aansprakelijkheid. Een onderzoek naar 
behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele 
aansprakelijkheidsrecht. Deel I. Terreinverkenning, WODC, 2007, www.rijksoverheid.nl, 3-4. 
526 LINDENBERGH 2008-I, 13-14. 
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166. SLACHTOFFERS VAN ONRECHTMATIGE DAAD ZOEKEN SOMS ENKEL EXCUSES VAN DADER – In het strafrecht hebben 
verontschuldigingen soms een positief effect op de strafmaat.527 In het civiel recht leiden sommigen enkel een 
procedure in om excuses te krijgen.528 Het aansprakelijkheidsrecht lijkt zo een kanaal van erkenning. Zo dreigde 
de trainer van AA Gent in 2014 met een gerechtelijke procedure indien een speler van Club Brugge zijn excuses 
niet zou aanbieden voor het verspreiden van roddels.529 Dezelfde week bedreigde de oprichter van een 
keukenbedrijf een concurrent met “Excuses of er komt een rechtszaak” voor de kritiek op zijn producten.530 In 
2015 voerden advocaten in Gent een procedure rond een fout gelopen bestralingstherapie. Uit mediaberichten 
viel af te leiden dat de familie genoegen nam met een schuldverklaring.531 Zoeken treinpassagiers die de NMBS 
om compensatie verzoeken ook niet eerder genoegdoening? In Nederland bepleit rechtsleer de invoering van 
een plicht tot het aanbieden van excuses.532 Zo gaf het Jeffrey-arrest aanleiding tot commotie. Na een 
oefentherapie verdronk driejarige Jeffrey in een zwembad van een ziekenhuis. De ouders vroegen een 
verklaring voor recht dat het ziekenhuis aansprakelijk was voor dat overlijden. De Hoge Raad wees dit echter af 
op grond dat een zuiver emotioneel belang niet volstond voor een aansprakelijkheidsvordering.533 

B Mogelijk neveneffect 

167. GENOEGDOENING ALS NEVENEFFECT VAN SCHADEVERGOEDING – Schadevergoeding toekennen enkel 
en alleen ter wille van erkenning of genoegdoening is onmogelijk.534 Genoegdoening is wel een 
neveneffect van schadevergoeding.535 Kent de rechter vergoeding toe voor door wanprestatie 
toegebrachte immateriële schade, dan ervaart de benadeelde genoegdoening.536 Zelfs toekenning 
van één symbolische euro kan genoegdoening verschaffen als erkenning van de krenking van een 
rechtmatig belang. Ook materiële schadevergoedingen komen tegemoet aan gevoelsmatige 
verzuchtingen. De benadeelde ziet zijn geschokte rechtsgevoel bevredigd doordat de wanprestant 
zich ook enige opoffering dient te getroosten. In een recent voorstel voor een richtlijn betreffende 
bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud is "remedy" in het 
Nederlands overigens vertaald als genoegdoening (art. 11) of vorm van genoegdoening (art. 12).537 

                                                             
527 L. STEVENS, "Een vonnis waar je kop noch staart aan krijgt", De Standaard 2016, 5 februari, online.  
528 VANSWEEVELT/PETITAT 2003, 1481 (oprechte schuldbekentenis geeft vorm van voldoening); WEYTS 2011, 176.  
529 DMM, “Vanhaezebrouck woest op Club Brugge: ‘Excuses of ik stap naar de rechtbank’”, De Standaard 2014, 28 oktober, 
online (over vermeend dreigement van trainer van AA Gent naar Victor Vazquez, speler van Club Brugge). 
530 X, “Zo hard gewerkt om vader te bewijzen dat ik hem niet nodig heb”, Het Laatste Nieuws 2014, 31 oktober, online. 
531 X, “Advocaat nabestaanden: ‘Doofpotoperatie na fout gelopen bestralingen”, Het Nieuwsblad 2015, 15 juni, online. 
532 J.E. HULST, K.A.P.C. VAN WEES, E.M. UIJTTENBROEK en A.J. AKKERMANS, "Excuses in het privaatrecht", WPNR 2008, 778-784. 
533 HR 9 oktober 1998, NJ 1998, 853. 
534 Bepaalde Nederlandse rechtsleer bepleit invoering van het erkenningsbeginsel door het inroepen van aansprakelijkheid 
ook bij het ontbreken van schade. ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 18-19; Y.P. KAMINGA, J.M. BARENDRECHT en C.M.C. ZEELAND, 
"Waar het mensen om gaat en wat het burgerlijk recht daarmee kan" in G.E. VAN MAANEN (ed.), De rol van het 
aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van persoonlijk leed, Den Haag, BJU, 2003, (37) 55-56. 
535 BELGIË: SAGAERT/TILLEMAN/VERBEKE 2010, 160 (gewagen inzake art. 1649quinquies, § 3 BW bij herstelling of vervanging van 
niet-conform consumptiegoed van "genoegdoening", zoals ook staat te lezen in het tweede lid van § 2 van dat artikel); VAN 

GERVEN/COVEMAEKER 2006, 323 (buitencontractueel). FRANKRIJK: MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 566 (omschrijft schadevergoeding 
als "satisfaction de remplacement"). SPANJE: LLAMAS POMBO 2007, 43. NEDERLAND: ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 17 ("Het 
bevorderen van erkenning en genoegdoening is in een aantal gevallen ook een belangrijke (neven)functie van het 
aansprakelijkheidsrecht."); LINDENBERGH 2008-I, 13-14; MEURKENS 2012, 43; VERBURG 2009, 87. 
536 BELGIË: BOONE/RONSIJN 2015-I, 64 (immateriële schadevergoeding ter erkenning van leed); VAN DE SYPE 2015-II, 1621-1622; 
VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 323 (buitencontractueel). FRANKRIJK: LAMBERT-FAIVRE 2007, 163 ("Les préjudices non 
économiques, à caractère personnel, nous semblent surtout avoir un caractère satisfactoire.”); MEADEL 2007, nr. 12 
("L'indemnisation du dommage moral n'est pas réparatrice, elle est satisfactoire."). SPANJE: LLAMAS POMBO 2007, 43. 
DUITSLAND: T. DEGENHART, Die Genugtuungsfunktion des Schmerzensgeldes in § 253 BGB, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner 
Gieseking, 2011, 181 p. NEDERLAND: W. DIJKSHOORN, noot onder Gerechtshof 's-Gravenshage 24 februari 2009, Rotterdam 
Institute of Private Law Accepted Paper Series 2009, (1) 6 ("Bedacht moet (echter) worden dat de (geldelijke) vergoeding 
van schade de gelaedeerde ook genoegdoening kan geven.").  
537 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten 
voor de levering van digitale inhoud (Com(2015) 634 final). De vertaling kan nog wijzigen bij de finalisering. 



67 
 

§ 4. BESTRAFFING 

A Geen primair doel 

168. SCHADEVERGOEDING TER BESTRAFFING WANPRESTANT – Verwant met de problematiek van het 
preventieve en genoegdoenende effect is de mogelijke bestraffing van wanprestanten. Meer 
specifiek rijst de vraag of vergoeding tegelijk vergelding impliceert. Dient schadevergoeding ook voor 
het achteraf toebrengen van leed? In landen waar de hoogte van schadevergoeding in bepaalde 
gevallen afhangt van de schuldgraad speelt de sanctiegedachte een rol bij schadebegroting. Dit is het 
geval in Oostenrijk. Daar bepaalt § 1324 ABGB dat de schadeverwekker bij kwade trouw of 
opvallende zorgeloosheid "volledige genoegdoening" is verschuldigd.538  

169. SCHULDONAFHANKELIJKE SCHADEBEGROTING – Van oudsher behoort bestraffing niet thuis in het 
Belgische privaatrecht. Vergoeding behoort tot het privaatrecht (aansprakelijkheidsrecht). Vergelding 
behoort tot het publiekrecht (strafrecht). In het strafrecht staat strafbaarheid van gedragingen 
voorop. In het aansprakelijkheidsrecht geldt dat niet. De ernst van de tekortkoming is zonder invloed 
op de omvang van schadevergoeding.539 De rechter begroot schadevergoeding schuldonafhankelijk. 
Zeer geringe wanprestaties kunnen zo leiden tot hoge schadevergoedingen wanneer veel schade is 
berokkend. Opzettelijke wanprestaties kunnen leiden tot minieme schadevergoedingen wanneer 
weinig schade is veroorzaakt. Het schadevergoedingsrecht beoogt dus niet maatschappelijke 
verontwaardiging recht te doen. Die functie komt vooralsnog enkel het strafrecht toe. In zijn huidige 
stand biedt het Belgische recht dus geen ruimte voor private sancties of strafschadevergoedingen. 

B Mogelijk neveneffect 

170. STRAFERVARING ALS NEVENEFFECT VAN SCHADEVERGOEDING – Schadevergoeding strekt niet tot 
leedtoevoeging of bestraffing.540 Dat schadevergoedingen geen bestraffende dimensie hebben, belet 
echter niet dat de wanprestant de verplichting tot betaling van schadevergoeding als straf kan 
ervaren.541 Evenals preventie (supra nr. 154) en genoegdoening (supra nr. 167), is bestraffing dus een 
neveneffect van het schadevergoedingsrecht. Naar huidig recht is de bestraffende gedachte bij 
wanprestatie wel niet rechtstreeks van tel voor schadebegroting.  

                                                             
538 § 1324, eerste alinea ABGB bepaalt: "In dem Falle eines aus böser Absicht, oder aus einer auffallenden Sorglosigkeit 
verursachten Schadens; ist der Beschädigte volle Genugthuung; in den übrigen Fällen aber nur die eigentliche 
Schadloshaltung zu fordern berechtiget."; APATHY/RIEDLER 2002, 115 (“Schlieβlich trägt § 1324 durch die Abstufung der 
Ersatzpflicht nach dem Grad des Verschuldens dem Sanktionsdanken in besonderer Weise Rechnung.”). 
539 BELGIË: Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192 (buitencontractueel); Cass. 22 december 1947, Pas. 1947, I, 555 
(buitencontractueel); Cass. 19 januari 1948, Pas. 1948, I, 37 (buitencontractueel); Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 
146 ("Overwegende dat de rechtsvordering tot schadevergoeding wegens morele schade […] niet in verhouding mag 
gebracht worden met de lichte aard of de zwaarwichtigheid van de gepleegde feiten”); CAUFFMAN 2007, 818; DE PAGE 1964, 
1064-1065; DIRIX 1984, 34; COUR DE CASSATION BELGE 2012, 229; BOCKEN/BOONE 2011, 219; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 
181-182 ("Le droit belge ne connaît pas de punitive damages et la réparation ne peut donc être majorée en considération de 
la gravité de la faute"); FAGNART 2012, 199; FONTAINE 2001, 1038; GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1689; PIERRE 2012, 49; RONSE/DE 

WILDE 1988, 200-201; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 33; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 457; VAN OMMESLAGHE 2010, 1595; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 666; VERJANS 2013, 533; VRANCKEN 2014, 430; WEYTS 2011, 173. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 21 oktober 
1946, JCP 1946, II, 3348, noot P. L.-P.; Cass.civ.III.fr. 26 oktober 1988, nr. 87-12.406, JurisData nr. 1988-702167; DEMOGUE 

1931, 300 („Les dommages-intérêts n’ayant d’autre but que de mettre par équivalent le créancier dans la même situation 
que s’il y avait eu exécution complète de l’obligation, et non de punir le débiteur.”); MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 
123; PLANIOL 1923, 89 ("C’est à tort que certains arrêts font intervenir l’idée de peine pour l’auteur du dommage […]”); REISS 

2003, 267. ITALIË: Cass.it. 19 januari 2007, nr. 1183, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007, (777) 779 
("Nel vigente ordinamento l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, cosí è indifferente la 
condotta del danneggiante."). DUITSLAND: EBERT 2004, 526; DREIER 2002, 47; LANGE 1979, 9; RÜΒMANN 2012, 7; VON MAYENBURG 

2002, 283. CISG: MAGNUS 2013-I, 848; PEROVIC 2010, 577. CESL: REMIEN 2012, 513. 
540 ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 16. 
541 FRANKRIJK: LICARI 2010, 1249 ("la frontière entre 'peine' et 'réparation' n'est pas si nette qu'il y paraît"). NEDERLAND: 
ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 16. RECHTSVERGELIJKEND: NAGY 2012, 5. 
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171. CANADA: BESTRAFFING ALS NEVENEFFECT VAN SCHADEVERGOEDING WEGENS WANPRESTATIE – Dat gewone 
schadevergoedingen in zekere zin ook bestraffend werken, benadrukte het Canadese hooggerechtshof 
uitdrukkelijk in een voor de common law baanbrekend arrest over punitieve vergoedingen in het 
contractenrecht (infra nr. 1387). In Whiten v Pilot Insurance Co staat namelijk te lezen dat compensatoire 
schadevergoedingen in zekere zin ook bestraffend werken: „Punitive damages are awarded only where 
compensatory damages, which to some extent are punitive, are insufficient to accomplish these objectives.”542  

Afdeling III. Beginsel van integraal schadeherstel 

§ 1. LEIDEND BEGINSEL 

A Richtinggevende instructie 

172. RECURRENTE VERWIJZINGEN NAAR TOESTANDSVERGELIJKING – Noch het buitencontractuele noch het 
contractuele aansprakelijkheidsrecht beschikt over een wettelijke basis voor het beginsel dat 
schadevergoeding strekt tot compensatie van alle schade. Nochtans geldt dit als uitgangspunt voor 
schadeherstel, zowel in natura543 als bij equivalent. Voor geldelijk schadeherstel brengen zowel het 
Belgische544 als het Franse545 Hof van Cassatie dit vaak in herinnering. Gemeten aan het grote aantal 
keren dat het Hof van Cassatie aan dit beginsel herinnert, valt aan te nemen dat het de bakens zet 
voor begroting van schadevergoeding.546 Wel verwoordt het Hof van Cassatie dit vaak als het vereiste 
dat de benadeelde is te verplaatsen naar de toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien het 
schadefeit niet had plaatsgevonden.547 De Duitse en de Portugese wetgever hebben deze formulering 

                                                             
542 Whiten v Pilot Insurance Co [2002] 1 SCR 595, overweging 94. 
543 Grondig: WERY 2015-I, 71 ("Ce succédané que constitue la réparation en nature ne peut être déterminé arbitrairement par 
le juge: il doit impérativement exister une certaine équivalence entre le droit ou l'intérêt lésé et l'avantage qui est consenti 
en guise de compensation."). 
544 Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192; Cass. 6 februari 1975, Arr.Cass. 1975, 640 en Pas. 1975, I, 581 ("de door een 
contractuele verbintenis gehouden schuldenaar, die deze niet uitvoert, moet de schade van de schuldeiser volledig 
herstellen."); Cass. 17 oktober 1968, Arr.Cass. 1969, (188) 196; Cass. 14 oktober 1985, Pas. 1986, I, 157; Cass. 9 mei 1986, 
Arr.Cass. 1985-86, (1223) 1224, rechtsboven; Cass. 18 mei 1987, Arr.Cass. 1986-87, (1250) 1252, rechtsboven; Cass. 23 
december 1992, Pas. I, 1406, RW 1993-94, 1455 (art. 1382 BW); Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 253; Cass. 13 april 1995, 
Pas. 1995, I, 423, JT 1995, 649, Arr.Cass. 1995, 409 (art. 1382 BW); Cass. 23 september 1997, Pas. 1997, I, 890 (art. 1382 
BW); Cass. 21 december 2001, Arr.Cass. 2001, 2283, Pas. 2001, 2214; Cass. 19 november 2003, Pas. 2003, 1846 (art. 1382 
BW); Cass. 16 november 2006, Arr.Cass. 2006, 2325 (art. 1382 BW); Cass. 30 september 2009, P.08.1102F; Cass. 4 februari 
2010, TBO 2011, 25; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237, overweging 3; Cass. 5 september 2013, c.12.0374.N, punt 7; 
Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overweging 9. 
545 Cass.civ.II.fr. 28 oktober 1954, JCP 1955, II, 8765, noot SAVATIER (eerste formulering: GROUTEL 2012, 108); Cass.civ.II.fr. 1 
april 1963, D. 1963, 453, noot MOLINIER; Cass.com.fr. 30 januari 1990, nr. 88-16.224, LexisNexis (contractueel); Cass.com.fr. 9 
juli 1996, nr. 94-16.829, JurisData nr. 1996-003342; Cass.civ.I.fr. 10 februari 1998, nr. 96-12.772, JurisData nr. 1998-000727; 
Cass.civ.III.fr. 16 juni 1999, nr. 97-20.789, LexisNexis (schending van art. 1147 en 1149 BW door vergoeding toe te kennen 
voor niet-bewezen cliënteelverlies); Cass.civ.III.fr. 23 oktober 2002, nr. 00-22.112 (vernietiging van arrest waarbij waarde 
van een transactie forfaitair werd vergoed zonder deze in concreto na te gaan); Cass.civ.II.fr. 23 januari 2003, nr. 01-00.200, 
JurisData nr. 2003-017465; Cass.com.fr. 28 januari 2004, nr. 01-17.270, JurisData nr. 2004-022193 (hof van beroep schond 
principe van integrale schadevergoeding door geen acht te slaan op cliënteelverlies); Cass.com.fr. 13 februari 2007, nr. 05-
20.249 (schending van art. 1149 CCF door commerciële schade niet nauwkeurig te begroten); Cass.com.fr. 20 maart 2007, 
nr. 05-12.588, LexisNexis ("en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé [l'article 1149 du Code 
civil]"); Cass.civ.I.fr. 22 november 2007, nr. 06-14.174, JurisData nr. 2007-041471. 
546 H.-U. BRUNNER, Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die Vertragshaftung, Freiburg, Universitätsverlag, 1991, 61 
("Die Differenzhypothese umschreibt zwar den äusseren Rahmen der Schadensberechnung."); LE GAC-PECH 2010, 136; 
MOKAIESH 2001, 17; VICENTE DOMINGO 2002, 261; G. VISINTINI, Trattato della responsabilità contrattuale. Volume terzo. Il 
risarcimento del danno contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari, Padua, Cedam, 2009, 58 (“il 
carattere assorbente che il principio della riparazione integrale presenta negli ordinamenti di civil law, condiziona il modo in 
cui il danno viene calcolato”). 
547 Cass. 23 december 1992, Pas. I, 1406, RW 1993-94, 1455; Cass. 13 april 1995, Pas. 1995, I, 423. 
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zelfs gecodificeerd (§ 249 BGB resp. art. 562 CCP).548 De Franse wetgever staat op het punt hetzelfde 
te doen.549 Hun nastreven van die toestand zonder schadefeit impliceert integrale schadevergoeding. 

173. UNIVERSEEL KARAKTER INTEGRALITEITSPRINCIPE – Het integraliteitsprincipe geldt als universele grondgedachte 
van het aansprakelijkheidsrecht.550 Dit vereiste is aanwezig in alle rechtstradities. Bij wanprestatieschade ligt 
het zo ten grondslag aan redeneringen in de Romaanse rechtsfamilie. Dit is het geval voor Frankrijk551, 
Luxemburg552, Spanje553, Italië554 en Portugal555. Ook de Germaanse civil law haalt dit beginsel frequent voor de 
geest bij wanprestaties. Dit is zo voor Duitsland556, Zwitserland557, Oostenrijk558 en Nederland559. De common 
law geeft zelfs terminologisch gestalte aan dat uitgangspunt. De term "damages" duidt in de regel namelijk 
enkel op compenserende schadevergoeding. Wanneer schadevergoeding niet louter compenseert, wordt dit 
verduidelijkt door die term te laten voorafgaan door een preciserend adjectief, zoals bij "exemplary damages", 
"punitive damages", "nominal damages", "restitutionary damages" en "disgorgement damages".560  Ook 
auteurs die zich inlaten met harmoniseringsinitiatieven verwijzen, vaak gekleurd door hun nationale 
gedachtegoed, naar dat vereiste van integrale schadevergoeding.561 

174. BUITENCONTRACTUELE GELDING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Communis opinio binnen het 
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht is dat schadevergoeding beoogt alle schadelijke gevolgen 
van een onrechtmatige daad weg te nemen.562 Op dit integraliteitsbeginsel bestaan slechts een 
beperkt aantal uitzonderingen, waaronder enkele specifieke wettelijke beperkingen aan 
schadevergoedingen en enkele bepalingen die voorzien in een rechterlijk matigingsrecht, zoals 
artikel 1386bis BW voor de geesteszieke schadeveroorzaker.563 In het kielzog daarvan geldt dat 

                                                             
548 In Duitsland bepaalt § 249 BGB zo dat “[w]er zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der 
bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre”. In Portugal bepaalt artikel 562 CCP: 
“Quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que existiria, se não se tivesse verificado o evento 
que obriga à reparação.” 
549 Artikel 1258 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile bepaalt immers: "Sous réserve de 
dispositions ou de clauses contraires, la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans 
la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu." Deze bepaling gaat terug op de academische 
ontwerpen tot herziening van de Code Napoléon (art. 1370 Catala-ontwerp en art. 118, lid 1 Terré-ontwerp). 
550 DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2010, 10; FINKE 2005, 29; HACHEM 2011-II, 662; HESEN/HARDY 2008, 296 ("The primary goal of remedies for 
breach of contract is compensation. The injured party should be fully compensated for its loss."); LEDUC 2012, 32; LINSSEN 

2001, 311; LÖWE 2000, 107-112; ORTSCHEIDT 2001, 61; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 582; SMITS 2000, 132; TORSELLO 2006, 624.  
551 COUTANT-LAPALUS wijdde haar proefschrift aan dit principe (COUTANT-LAPALUS 2002, 591 p.). GENICON 2007, 766; GROUTEL 

2012, 107; JOURDAIN 2001, 264; LAITHIER 2004, 136; LEDUC 2006, nr. 46; LEDUC 2012, 32; LE GAC-PECH 2010, 136; 
MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 123; ORTSCHEIDT 2001, 61; PLANIOL 1923, 89 (“L’indemnité doit représenter aussi 
exactement que possible le dommage réel subi par le créancier.”); REGIS 2013, 1; VINEY/JOURDAIN 2001, 112.  
552 COUR DE CASSATION LUX 2012, 247-248; Luxemburg 4 januari 2012, JTL 2012, (139) 140 („Un principe de droit incoercible est 
que le préjudice [...] doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale.”). 
553 LETE/CARBALLO 2012, 275; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 40; VICENTE DOMINGO 2002, 218.  
554 BIANCHI 2003, 428; CARINGELLA 2011, 774 (“la disposizione [art. 1223 CCI] introduce il principio della integralità del 
risarcimento.”); COUR SUPRÊME DE CASSATION ITALIENNE, “Le droit italien" in PIERRE/LEDUC, 319; PINORI/CORRADI 1999, 41-49; ROPPO 

2006, 894-895; SALVI 2005, 250 ("È dal principio della riparazione integrale come compensazione economica che discende la 
regola (espressamente posta dall'art. 1223) per la quale il lucro cessante è componente del danno risarcibile alla stessa 
stregua del danno emergente."); VISINTINI/PINORI 1999, 4-5 ("La norma fondamentale a proposito del danno patrimoniale è 
l'art. 1223 [...] presuppone un principio: quello che la reintegrazione del patrimonio [...] deve essere integrale."). 
555 PINTO OLIVEIRA 2011, 670; RIBEIRO DE FARIA 2001, 15. 
556 MAGNUS 2012, 137; RÜΒMANN 2012, 10 (Leitidee). 
557 BRUNNER 1991, 61 ("Die Differenzhypothese umschreibt zwar den äusseren Rahmen der Schadensberechnung."); EBERHARD 

2005, 193; HACHEM 2011-II, 662; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 582. 
558 COUR SUPRÊME AUTRICHIENNE, “Le droit autrichien" in PIERRE/LEDUC, 161. 
559 KLAASSEN 2007, 5; LINDENBERGH 2008-I, 16-17; LINSSEN 2001, 311; SPIER/HARTLIEF 2009, 228. 
560 De term "compensatory damages" is dan ook een pleonasme. Damages zijn immers reeds compensatoir. Vgl. FAUVARQUE-
COSSON/MAZEAUD 2008, 275 en 291. 
561 DESSEMONTET/NEUMAYER/MING 1993, 487; PEROVIC 2010, 576 (CISG); REMIEN 2012, 511; SCHLECHTRIEM/SCHROETER 2013, 300. 
562 Cass. 17 januari 1929, Pas. 1929, I, 63; PHILIPPE 2014-III, 5; TATON 2013, 1051; VANSWEEVELT/WEYTS 2014, 246. 
563 Toepassing van artikel 1386bis BW bij contractuele wanprestaties: Brussel 16 maart 2012, RW 2014-15, (1508) 1510 
(opzettelijke brandstichting in huurappartement door geesteszieke: “De aansprakelijkheid op grond van art. 1386bis BW 
geldt als ‘opvangnet’ voor zowel de buitencontractuele als de contractuele aansprakelijkheid.”). Overzicht van 
uitzonderingen op integraliteitsprincipe bij onrechtmatige daad: VAN OEVELEN 1996, 68-72. 
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vereiste van integraal schadeherstel ook in andere rechtstakken waar inbreuken als onrechtmatige 
daden worden gezien, zoals in het intellectuele-eigendomsrecht. In de wet van 10 mei 2007 gaf de 
wetgever zo aan dat een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht een onrechtmatige daad 
oplevert, zodat schadevergoedingen in die context aan het integraliteitsprincipe zijn onderworpen.564  

175. CONTRACTUELE GELDING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Bij wanprestaties geldt het 
integraliteitsprincipe in identieke mate. De rechtsleer565 en rechtspraak566 verwijzen bij wanprestaties 
vaak naar het beginsel dat schadevergoeding alle schade moet dekken. Dit principe valt dan ook als 
aansprakelijkheidsoverschrijdende grondgedachte te bezien.567 In de memorie van toelichting bij de 
wet tot invoeging van een rechtsvordering tot collectief herstel568 bracht de wetgever in herinnering 
dat integraal schadeherstel het leidende principe blijft. 569  Op Vlaamse niveau herinnert de 
decreetgever daaraan in het Energiedecreet. In artikel 4.1.11/2 staat zo te lezen: "De gezamenlijke 
toepassing van verschillende aansprakelijkheidsgronden kan nooit leiden tot een hogere vergoeding 
dan de integrale herstelling van de geleden schade."  

176. VEREISTE VAN INTEGRALE SCHADEVERGOEDING BEVREDIGT RECHT(VAARDIGHEID)SGEVOEL – In zijn redevoering van 7 
februari 1804 voor het "Corps législatif" merkte MOURICAULT de regel van integrale vergoeding van door 
wanprestaties veroorzaakte schade aan als een evidente regel: "Ces dommages et intérêts, à adjuger au 
créancier, doivent naturellement l'indemniser de tout le tort qu'il éprouve par l'inexécution ou le retard."570 De 
idee dat een benadeelde al zijn schade vergoed moet zien, spoort met het recht(vaardigheid)sgevoel571 en de 
billijkheid 572 . Toekenning van integrale schadevergoeding zou ons rechtsgevoel bevredigen. 573 
Schadevergoeding die schade overstijgt zou daarentegen indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel. 574 
Omgekeerd heeft het slachtoffer van een fout, in de bewoordingen van het hof van beroep te Luxemburg, een 
onaantastbaar recht op integrale vergoeding: "Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant 
d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale.575  

                                                             
564 Sinds 1 januari 2015 maakt dit deel uit van Titel 9 van boek XI van het Wetboek van economisch recht. Onder oud recht:  
AELBRECHT 2005, 375; KEUSTERMANS/DE MAERE 2009, 389-390 (met talrijke verwijzingen); RONSE 2008, 214. 
565 ALTER 2007, 460; BAECK 2012-I, 301 (nietigverklaring en ontbinding); BOCKEN/BOONE 2011, 219; CORNELIS 2000-I, 563; DURANT 

2015, 442; HOUBBEN 2015, 540; JANSEN 2015-I, 385 (prijsvermindering); RONSE/DE WILDE 1988, 163; FONTAINE 2001, 1038; 
SAMOY/DANG VU 2012, 86; STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1714; THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 243; VAN 

GERVEN, 186; VANDEPUTTE 1977, 243; VAN OEVELEN 1996, 66; VAN OMMESLAGHE 1986, 220; WÉRY 2011-I, 533; WÉRY 2002-I, 556. 
566 Recentelijk: Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 777 (aansprakelijkheid van advocaat: “Degene door wiens 
contractuele wanprestatie aan een ander schade werd veroorzaakt, is verplicht deze schade integraal te vergoeden, door 
de benadeelde terug te plaatsen in de toestand waarin hij zou gebleven zijn indien de contractuele wanprestatie niet was 
gepleegd.”); Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 832, noot J. VAN DONINCK EN S. WIJNS (aansprakelijkheid arbiter: 
“Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, 
verplicht deze schade integraal te vergoeden.”). 
567 Duitsland ziet dit integraliteitsprincipe als bindmiddel voor beide aansprakelijkheidsordes. Vgl. H. LÖWE, Der Gedanke der 
Prävention im deutschen Schadensersatzrecht, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2000, 107 juncto 111 (“Das wichtigste Prinzip 
des Schadensersatzrechts ist das ‘Ausgleichsprinzip’. [...] Das Ausgleichsprinzip gilt für das gesamte Schadensersatzrecht.”). 
568 Wet van 28 maart 2014 tot invoeging van een rechtsvordering tot collectief herstel, BS 29 april 2014, p. 35.201. 
569 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53K3301/001, 37-38 ("Er weze benadrukt dat voorliggende 
procedureregeling niets wijzigt aan het recht inzake burgerlijke aansprakelijkheid. [...] Het principe voor de evaluatie van de 
schade is dat van het integrale herstel op individuele of individualiseerbare basis." 
570 MOURICAULT, "Prononcé au Corps législatif par le citoyen Mouricault [Séance du 17 Pluviose an XII)" in Recueil des lois 
composant le code civil. Cinquième volume. Livre IIIe, Parijs, Rondonneau, 1804, books.google.be, 257. 
571 WEYTS 2011, 200-201 (schadevergoeding bij lucratieve fouten wordt louter bezien als vervelende bijkomstigheid). 
Definitie van rechtvaardigheid (in de DCFR): CORNELIS 2012, 52 
572 DEMOLOMBE 1868, 583 (“Ce que veut l’équité véritable et juridique, c’est que le créancier soit indemnisé de la perte qu’il 
éprouve comme du gain qu’il manque, et sur lequel il devait compter, d’après le contrat qu’il avait fait.”); HUC 1894, 212-13 

(bij opzet onder art. 1150 CCF: “Or, que veut l’équité quand l’inexécution provient de la fraude du débiteur? L’équité veut 
que le débiteur soit tenu de réparer le dommage dans toute son étendue, quelles qu’aient été ses prévisions.”). 
573 VANSWEEVELT/WEYTS 2014, 246. 
574 ESMEIN 1961, 37 ("La victime, a-t-on pensé, a droit à une réparation complète; mais en lui octroyant davantage on lui 
confère une situation de supériorité qui heurte le dogme de l'égalité entre les hommes."); SCHRYVERS 1999, 2-3 (inzake 
wetsvoorstel om compensatoire interest op schadevergoeding te begroten op tweemaal de wettelijke interest). 
575 Luxemburg 4 januari 2012, JTL 2012, (139) 140. 
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B Wettelijke grondslag 

177. GEEN CODIFICATIE VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – In België maakt geen enkele wetsbepaling gewag 
van een beginsel dat schade bij wanprestatie volledig is te vergoeden.576 Belgische en Franse 
cassatierechtspraak geven aan dat diverse bepalingen daartoe aanvoerbaar zijn. Het Franse Hof van 
Cassatie verwijst voor schendingen van het integraliteitsprincipe bij wanprestatievergoedingen dan 
ook soms naar zowel artikel 1382 BW als artikel 1149 BW577, naar zowel artikel 1147 BW als artikel 
1149 BW578, en recentelijk bovendien nog naar artikel 1134, eerste lid BW, dat ziet op de bindende 
kracht van overeenkomsten579. Dit is verklaarbaar vanuit het feit dat vergoeding van het positief 
belang bij wanprestaties zelf via die verbindende kracht onderbouwbaar is (infra nr. 888).  

178. CODIFICATIE IN ANDERE RECHTSSYSTEMEN – Andere rechtsstelsels hebben dat integraliteitsprincipe wel 
gecodificeerd. In Roemenië bepaalt artikel 1531, lid 1 CCRo zo dat de schuldeiser recht heeft op integrale 
vergoeding van schade wegens wanprestatie.580 De Franse wetgever lijkt voornemens dat beginsel indirect te 
vermelden in een bepaling over de cumul van herstel in natura en schadevergoeding581 en in een bepaling 
inzake de toestandsvergelijking (supra nr. 172)582. In Nederland valt dit uit artikel 6:109 NBW af te leiden. Die 
bepaling verstrekt immers een matigingsrecht “[i]ndien de toekenning van een volledige schadevergoeding […] 
tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden”.583 Artikel 7.4.2, lid 1 Unidroit bepaalt dat de schuldeiser 
recht heeft op volledige vergoeding van de schade die hij door een tekortkoming lijdt. Artikel 74 CISG stelt dat 
schadevergoeding wegens een tekortkoming bestaat uit een bedrag gelijk aan de schade. Dit is enkel uit te 
leggen als beginsel van integrale schadevergoeding (infra nrs. 187-202). Ook het Duitse § 249 BGB en het 
Portugese artikel 562 CCP, die de schadeverwekker verplichten tot herstel van de toestand die had bestaan 
indien de schadeverwekkende gebeurtenis niet had plaatsgevonden, zijn zo te interpreteren (supra nr. 172).584  

179. ARTIKEL 1382 BW ALS BUITENCONTRACTUELE EN ARTIKEL 1147 BW ALS CONTRACTUELE GRONDSLAG – 

Buitencontractueel vindt het integraliteitsbeginsel grond in artikel 1382 BW.585 Dit artikel vestigt de 
aanspraak op schadevergoeding bij schade uit onrechtmatige daad, door voor te schrijven dat elke 
daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt degene door wiens schuld de 
schade is ontstaan, verplicht deze te vergoeden. Artikel 1147 BW geldt als contractuele tegenhanger. 

                                                             
576 COUR DE CASSATION BELGE, “Le droit belge" in P. PIERRE en F. LEDUC (eds.), La réparation intégrale en Europe. Études 
comparatives des droits nationaux, Brussel, Larcier, 2012, (225) 225-226; I. DURANT, “La réparation dite intégrale du 
dommage. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, (441) 442. 
577 Cass.com.fr.11 oktober 1994, nr. 93-12.437 ("Attendu que [...] la cour d'appel a [...] violé les articles 1149 et 1382 du 
Code civil qui ouvrent droit à la victime à la réparation intégrale de son préjudice."). 
578 Cass.civ.III.fr. 16 juni 1999, nr. 97-20.789, LexisNexis (schending van art. 1147 en 1149 BW door vergoeding toe te 
kennen voor niet-bewezen cliënteelverlies); Cass.com.fr. 28 november 2000, nr. 98-14.748, LexisNexis (economische schade 
als winstderving wegens levering gebrekkige machine); Cass.com.fr. 17 juli 2001, nr. 97-18.592, LexisNexis (schending 
art. 1147 BW door schade wegens levering gebrekkige machine forfaitair vast te stellen); Cass.com.fr. 18 december 2001, 
nr. 99-14.856, LexisNexis (vergoeding economische schade wegens ongerechtvaardigde weigering om beloofde krediet te 
verstrekken, verwijzing naar zowel art. 1147 als art. 1149 BW); Cass.com.fr. 16 februari 2010, nr. 08-21.814. 
579 Cass.civ.III.fr. 28 mei 2013, nr. 12-16.548, ECLI:FR:CCASS:2013:C300632 (verlies van huurinkomsten wegens laattijdige 
oplevering, waarbij in middel voor integraliteitsprincipe was verwezen naar art. 1134, 1147 en 1149 BW). 
580 Artikel 1531, lid 1 CCRo: "Creditorul are dreptul la repararea integrala a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul 
neexecutarii." 
581 Artikel 1259 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "La réparation peut prendre la forme 
d'une réparation en nature ou d'une condamnation à des dommages et intérêts, ces deux types de mesures pouvant se 
cumuler afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice." 
582 Artikel 1258 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile bepaalt immers: "Sous réserve de 
dispositions ou de clauses contraires, la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans 
la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu." Deze bepaling gaat terug op de academische 
ontwerpen tot herziening van de Code Napoléon (art. 1370 Catala-ontwerp en art. 118, lid 1 Terré-ontwerp). 
583 DEURVORST 2003, 181; LINDENBERGH 2008-I, 18; MAEIJER 2009-II, 53; SPIER/HARTLIEF 2009, 228, voetnoot 2. 
584 DUITSLAND: BRUNS 2003, 8 (integraliteitsprincipe ligt vervat in § 249 BGB); LÖWE 2000, 107-112; MAGNUS 2012, 137. 
PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 670; RIBEIRO DE FARIA 2001, 15. 
585 Cass. 17 januari 1929, Pas. 1929, I, 63; Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192; Cass. 23 december 1992, Arr.Cass. 1992, 
1466; Cass. 15 april 1999, Arr.Cass. 1999, 504; Cass. 21 december 2001, Arr.Cass. 2001, 2283; VAN OEVELEN 1996, 65; 
VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 60; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 665; VANSWEEVELT/WEYTS 2014, 244. 
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Dit artikel vestigt de aanspraak op wanprestatievergoeding door te stipuleren dat de schuldenaar 
wegens niet-uitvoering van de verbintenis dan wel vertraging in de uitvoering tot schadevergoeding 
wordt veroordeeld wanneer hij niet bewijst dat niet-nakoming het gevolg is van een vreemde 
oorzaak. Het Franse Hof van Cassatie vernietigt zo soms beslissingen op basis van artikel 1147 BW 
wegens schending van het vereiste van integraal schadeherstel.586 In België verwijst het Hof van 
Cassatie in lijn hiervan soms naar de artikelen 1146 tot en met 1153 BW.587 

180. ARTIKEL 1149 BW ALS SPECIFIEKERE GRONDSLAG – Voor wanprestatievergoeding bestaat nog een 
specifiekere grondslag voor het integraliteitsprincipe. Artikel 1149 BW bepaalt namelijk dat de aan de 
schuldeiser verschuldigde schadevergoeding in het algemeen bestaat "in het verlies dat hij heeft 
geleden en in de winst die hij heeft moeten derven". Aangezien dit artikel net ziet op de omvang van 
wanprestatievergoeding, verbaast het niet dat rechtspraak588 en rechtsleer589 deze bepaling bij 
wanprestaties aanzien als basis voor dat beginsel. Voor deze beschouwingswijze krijgt die strekking 
recurrent dekking van het Hof van Cassatie.590 Rechtshistorisch vindt dit steun in MOURICAULT’s 
redevoering voor het Corps législatif (supra nr. 176): "Ces dommages et intérêts, à adjuger au 
créancier, doivent naturellement l'indemniser de tout le tort qu'il éprouve par l'inexécution ou le 
retard. Aussi le projet déclare-t-il qu'ils sont, en général, de la perte que le créancier a faite, et du gain 
dont il a été privé."591 Hij baseerde die evidente ("naturellement") regel van integrale vergoeding dus 
op de vergoedbaarheid van zowel geleden verlies als gederfde winst, zoals vervat in artikel 1149 BW. 

181. BEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 1149 BW – Ter onderbouwing van de zienswijze dat artikel 1149 BW op het 
beginsel van integrale schadevergoeding is toegesneden, valt te verwijzen naar de bewoordingen van deze 
bepaling. Allereerst stelt dit artikel zowel geleden verlies als gederfde winst vergoedbaar.592 Bij de bespreking 
van de reikwijdte van het geleden verlies zal echter blijken dat artikel 1149 BW toch zo ruim is te begrijpen dat 
het ook grondslag biedt voor verhaal van immateriële schade (infra nr. 2308). Bovendien schrijft deze bepaling 
voor dat de aan de schuldeiser verschuldigde schadevergoeding in het algemeen, “behoudens de hierna 
gestelde uitzonderingen en beperkingen”, bestaat in het verlies dat hij heeft geleden en in de winst die hij 
heeft moeten derven. Deze nuance van uitzonderingen en beperkingen, alsook die bewoordingen “in het 
algemeen”, bevestigen dat integrale vergoeding fungeert als uitgangspunt van het contractuele schaderecht.  

                                                             
586 Cass.com.fr. 30 januari 1990, nr. 88-16.224, LexisNexis (vergoeding cliënteelverlies wegens slechte werking van 
geleasede droogmachine voor fotolabo); Cass.civ.III.fr. 16 juni 1999, nr. 97-20.789, LexisNexis (schending van art. 1147 en 
1149 BW door vergoeding toe te kennen voor niet-bewezen cliënteelverlies); Cass.com.fr. 28 november 2000, nr. 98-
14.748, LexisNexis (winstderving wegens levering gebrekkige machine); Cass.com.fr. 17 juli 2001, nr. 97-18.592, LexisNexis 
(schending art. 1147 BW door schade wegens levering gebrekkige machine forfaitair vast te stellen); Cass.com.fr. 18 
december 2001, nr. 99-14.856, LexisNexis (vergoeding economische schade wegens ongerechtvaardigde weigering om 
beloofde krediet te verstrekken, verwijzing naar zowel art. 1147 als art. 1149 BW); Cass.com.fr. 28 januari 2004, nr. 01-
17.270, JurisData nr. 2004-022193. 
587 Cass. 24 april 2014, RABG 2015, nr. 15141, overweging 1 (technische bijstandskosten: "Krachtens de artikelen 1146 tot 
en met 1153 Burgerlijk Wetboek dient de vergoeding van de schade in geval van contractuele aansprakelijkheid het 
slachtoffer van de contractuele wanprestatie te herstellen in een toestand alsof er geen wanprestatie was geweest."). 
588 Bergen 27 mei 2013, JLMB 2014, (1346) 1349; Luik 2 november 2000, onuitg., aangehaald in Cass. 2 september 2004, 
T.Verz. 2005, 356; Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, (46) 50, rechterkolom midden; Rb. Leuven 
21 oktober 2009, Huur 2011 (24) 26, nr. 14; Arbit.Besl. 12 mei 2005, T.Gez. 2005-06, (116) 117. 
589 BIQUET-MATHIEU 2000, 462; COIPEL 1999, 126; COLLE/ZEGERS 2006, 38; DALCQ 1968, 78; DE PAGE 1942, 134; DE RIEMAECKER 2001, 
890; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 171; DURANT 2015, 442; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 312; FONTAINE 2001, 
1038; HOUBBEN 2015, 540; LACONTE 2005, 530 en 534; PEETERS/VANACKERE 2007, 10; SAMOY/DANG VU 2012, 86 (impliciet); 
SIMAR/DE ZUTTER 2013, 5; VANDEPUTTE 1977, 244; VANDEN BERGHE 2003, 43; VANDEN BERGHE 2010, 95; VAN GERVEN/COVEMAEKER 

2006, 186; VERHEYEN 2016, 4; WÉRY 2011-I, 533; WÉRY 2002-I, 556.  
590 Cass. 27 juni 1974, Pas. 1974, I, 1128; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 253; Cass. 16 april 1998, Pas. 1998, I, 448; Cass. 
17 mei 2001, Pas. 2001, I, 889; Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.7.2; Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 
2004, 1271; Cass. 2 september 2010, RJI 2011, 346; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237, punt 3; Cass. 5 december 2014, 
RABG 2015, 411, overweging 9 (“Krachtens artikel 1149 Burgerlijk Wetboek moet […] de schuldenaar van deze verbintenis 
[…] de schuldeiser volledig vergoeden voor het verlies dat hij heeft geleden en de winst die hij moet derven.”).  
591 MOURICAULT, "Prononcé au Corps législatif par le citoyen Mouricault [Séance du 17 Pluviose an XII)" in Recueil des lois 
composant le code civil. Cinquième volume. Livre IIIe, Parijs, Rondonneau, 1804, books.google.be, 257. 
592 MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 567. 
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182. RECHTSVERGELIJKENDE STEUN VOOR ARTIKEL 1149 BW ALS BASIS VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Voor de opvatting 
dat artikel 1149 BW de basis voor het integraliteitsprincipe vormt, is ook steun te vinden in interpretaties in 
andere rechtsstelsels. Luxemburg zoekt de rechtsbasis doorgaans ook in artikel 1149 CCL.593 Frankrijk deed tot 
voor kort hetzelfde met voormalig artikel 1149 CCF. 594  Ook de West-mediterraanse civil law brengt 
vergelijkbare open basisbepalingen in verband met het integraliteitsprincipe.595 Denk voor Spanje aan artikel 
1106 CCE596, voor Italië aan artikel 1223 CCI597, en voor Portugal aan artikel 564, lid 1 CCP598. Het vereiste om 
zowel geleden verlies als gederfde winst te vergoeden, geldt zo als uiting van het integraliteitsprincipe.599  

183. UITING IN SPECIFIEKE BEPALINGEN (BEWAARGEVING, HANDELSAGENTUUR EN SCHADEBEDINGEN) – De in 
artikel 1149 BW besloten idee komt in specifieke wetsbepalingen aan de oppervlakte. Zo heet het in 
artikel 1947 BW onder meer dat de bewaargever verplicht is de bewaarnemer schadeloos te stellen 
voor alle verliezen die de bewaargeving hem heeft veroorzaakt. Voor handelsagentuur bepaalt artikel 
X.19 WER zo dat de handelsagent boven de uitwinningvergoeding schadeloosstelling kan krijgen voor 
het verschil met de werkelijke schade.600 Voor schadebedingen weerspiegelt artikel 1231, § 2 BW dat 
non-bis-in-idembeginsel.601 Deze bepaling machtigt de rechter om schadebedingen die zien op 
volledige wanprestatie bij gedeeltelijke uitvoering te matigen (infra nr. 2576). Artikel 1229 BW 
preciseert daarnaast dat de schuldeiser "niet tegelijk het nakomen van de hoofdverbintenis en de 
straf [kan] vorderen, tenzij deze voor de enkele vertraging is bedongen". Ook bij een schadebeding 
kan de schuldeiser dus niets meer krijgen dan de voorspelde werkelijke schade.602  

                                                             
593 COUR DE CASSATION LUX 2012, 247-248. 
594 CASSATIERECHTSPRAAK: Cass.civ.I.fr. 20 november 1990, D. 1991, 455, noot J.-L. AUBERT (schade bij niet-conforme herbicide, 
vergoeding van schade aan oogst op grond van integraliteitsprincipe van art. 1149 BW); Cass.com.fr. 9 juli 1996, nr. 94-
16.829, JurisData nr. 1996-003342; Cass.civ.I.fr. 10 februari 1998, nr. 96-12.772, JurisData nr. 1998-000727; Cass.civ.III.fr. 
16 juni 1999, nr. 97-20.789, LexisNexis; Cass.com.fr. 18 december 2001, nr. 99-14.856, LexisNexis; Cass.civ.III.fr. 23 oktober 
2002, nr. 00-22.112; Cass.com.fr. 3 december 2002, nr. 00-16818; Cass.com.fr. 13 februari 2007, nr. 05-20.249; Cass.com.fr. 
20 maart 2007, nr. 05-12.588, LexisNexis ("Attendu qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a 
violé le texte [de l'article 1149 du Code civil]"). RECHTSLEER: CARBONNIER 1992, 311; ETIENNY, 604; FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 
173; GROUTEL 2012, 107; HUC 1894, 204; JOURDAIN 2001, 265; LEDUC 2012, 32; MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 567; MAZEAUD/CHABAS 

1998, 733-734; MOKAIESH 2001, 17; TALLON, 279; VINEY/JOURDAIN 2001, 111-112.  
595 SPANJE: LETE/CARBALLO 2012, 275; VICENTE DOMINGO 2002, 261 ("Como es sabido, la base normativa del principio de la 
reparación integral es el artículo 1106 del Código civil."). ITALIË: BIANCHI 2003, 428; CARINGELLA 2011, 774 (“[art. 1223 CCI] 
introduce il principio della integralità del risarcimento”); COUR SUPRÊME DE CASSATION ITALIENNE, “Le droit italien" in PIERRE/LEDUC, 
319; PINORI/CORRADI 1999, 41-49; ROPPO 2006, 894-895; C. SALVI, La responsabilità civile, Milaan, Giuffrè, 2005, 250; 
VISINTINI/PINORI 1999, 4-5 ("La norma fondamentale a proposito del danno patrimoniale è l'art. 1223 [...] presuppone un 
principio: quello che la reintegrazione del patrimonio [...] deve essere integrale."). PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 671. 
596 PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 353. 
597 ROPPO 2006, 894-895. 
598 Artikel 564, lid 1 CCP luidt: “O dever de indemnizar compreende não só o prejuízo causado, como os benefícios que o 
lesado deixou de obter em consequência da lesão.” 
599 ITALIË: V. ROPPO, Trattato del contratto. V. Rimedi. 2, Milaan, Giuffrè, 2006, 894-895 (“L’art. 1223 [...] enunciando la 
necessità di far fronte sia alla “perdita subita”, sia al “mancato guadagno”, offre la base testuale a cui ricollegare il  principio 
del risarcimento integrale.”); C. SALVI, La responsabilità civile, Milaan, Giuffrè, 2005, 250 ("È dal principio della riparazione 
integrale come compensazione economica che discende la regola (espressamente posta dall'art. 1223) per la quale il lucro 
cessante è componente del danno risarcibile alla stessa stregua del danno emergente."). SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 353. 
600 TOEPASSING: Brussel 31 januari 2014, RABG 2015, (645) 649-650, noot P. NAEYAERT. STREKKING: Voor deze bijkomende 
schadevergoeding van artikel X.19 WER bestaan drie strekkingen. Zij omvat 1) alle schade van de handelsagent wegens 
beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst, behalve cliënteelschade, 2) alle schade wegens beëindiging van de 
handelsagentuurovereenkomst, met inbegrip van cliënteelschade, of 3) enkel cliënteelschade voor zover deze het wettelijk 
plafond van de uitwinningsvergoeding te boven gaat. De derde stroming domineert en kreeg groen licht van het Hof van 
Cassatie in Cass. 5 november 2009, Arr.Cass. 2009, 2565 en Cass. 29 oktober 2009, Arr.Cass. 2009, 2514. Uitgebreid: 
MERTENS 2009, 1695; NAEYAERT 2015, 653-656; VANASSCHE/VAN DEN BROECK 2015, 637. 
601 LAURENT XVII 1875, 452 (oude regeling; "[I]l a reçu une partie de ce qu'il a stipulé: or, la peine tenait lieu de dommages-
intérêts pour l'inexécution totale. C'est dire que le créancier ne peut plus demander toute la peine, car ce serait profiter de 
l'exécution partielle tout ensemble et des dommages-intérêts pour l'inexécution de la partie de l'obligation qui a été 
exécutée."); VAN OEVELEN 1999, 1249; WERMOES 2008, 1006; WERY 1998, 630. 
602 In werkelijkheid kan deze voorzienbare schade dus wel de uiteindelijk bij wanprestatie geleden schade overschrijden. In 
bepaalde gevallen kan de rechter het exorbitante karakter van schadebedingen echter aanpakken (infra nr. 2564). 
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C Begrotingsrichtlijn 

184. FUNDAMENTELE RICHTLIJN VOOR BEGROTING WANPRESTATIEVERGOEDINGEN – Dat integraliteitsbeginsel 
geldt, ook bij wanprestaties, als uitgangspunt voor schadebegroting. Bijgevolg fungeert het als 
instructie voor schadebegroting bij wanprestatie. 603  Deze richtinggevende aard blijkt uit de 
begrotingsregels die daarmee zijn verantwoord: de uitspraakdatum als peildatum604, de primauteit 
van concrete schadebegroting605, het verband tussen vergoedende interest en inflatiecorrectie606, de 
niet-toepasselijkheid van artikel 1154 BW op kapitalisatie van vergoedende interest607, de al dan niet 
toepasselijkheid van de vetusteitsaftrek 608 , de verhaalbaarheid van kosten van juridische en 
technische bijstand 609, en de noodzaak om btw op de herstelkosten te vergoeden610.  

185. SPATIO-TEMPORELE REKBAARHEID VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Die begrotingsrichtlijn blijkt wel rekbaar. 
Allereerst blijkt het integraliteitsbeginsel temporeel rekbaar. Rechtsopvattingen evolueren. Dit blijkt uit de 
controverse over artikel 1254 BW. Die toerekeningsregel geldt volgens het Hof van Cassatie niet voor 
gedeeltelijke betalingen van schadevergoedingen uit onrechtmatige daad (infra nr. 3156).611 De rechter die al 
betaalde voorschotten overeenkomstig artikel 1254 BW eerst op de vergoedende interest en vervolgens op de 
hoofdsom toerekent, schendt artikel 1382 BW door niet-geleden schade te herstellen. Merkwaardig genoeg 
huldigt het Hof van Cassatie een andere regel bij wanprestatie (infra nr. 3162)612, terwijl ook daar het 
integraliteitsprincipe geldt. De rekbaarheid van het beginsel blijkt ook bij discussies over vetusteitsaftrek (infra 
nrs. 465 en 468). Uit het integraliteitsprincipe werd traditioneel afgeleid dat wanneer de aansprakelijke de 
nieuwwaarde van een beschadigd of vernield goed zonder vetusteitsaftrek moest vergoeden, het slachtoffer 
zich met de schadevergoeding kon verrijken.613 Datzelfde integraliteitsprincipe geldt nu ter afwijzing van dat 
abattement.614 Die elasticiteit geldt ook over de landsgrenzen heen. Dit is het geval voor de peildatum. In 

                                                             
603 A. PINORI en E. CORRADI, "Il principio della riparazione integrale dei danni" in G. VISINTINI (ed.), Il risarcimento del danno 
contrattuale ed extracontrattuale, Milaan, Giuffrè, 1999, (41) 43 en 49 ("[è] una regola capace di caratterizzare la disciplina 
del risarcimento nel suo complesso e di trovare concreta applicazione nella prassi giurisprudenziale […] tale principio [...] è 
suscettibile di guidare i giudici nella decisione e di constituire la direttiva fondamentale [...]"). 
604 GENDREL 1961, 146 ("L'idée directrice en sera cette même règle d'or qui régit tout le droit de la responsabilité civile: rien 
que le préjudice, mais tout ce préjudice."). 
605 LANGE 1979, 221 ("Die konkrete Schadensberechnung wird sicherlich dem Ausgleichsprinzip am besten gerecht."). 
606 DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 374. 
607 ALTER 2007, 460; VERBRAEKEN/DE SCHOUTHEETE 1989, 101 (verklaarden niet-toepasselijkheid van art. 1154 BW inzake 
onrechtmatige daad vanuit integraliteitsprincipe); WÉRY 2011-I, 586. 
608 Cass.civ.III.fr. 17 april 1991, Bull.civ. 1991, III, nr. 118; FAGNART 1997, 94; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 749. Contra: 
STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1550. 
609 Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642; Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271, concl. HENKES; Cass. 16 
november 2006, Arr.Cass. 2006, 2325; Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7; MISSON 2007, 360 (kritiek 
op beperking van vergoeding voor advocatenkosten door rechtplegingsvergoeding vanuit integraliteitsprincipe). 
610 Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61; Cass. 23 december 1992, Pas. 1992, I, 1406; Cass. 15 februari 2010, Pas. 2010, 
455. 
611 Cass. 23 september 1986, Pas. 1987, I, 87; Cass. 23 februari 1988, Pas. 1988, I, 751; Cass. 7 februari 1997, Pas. 1997, I, 
191; Cass. 22 oktober 2003, Pas. 2003, 1669. 
612 Cass. 20 februari 1969, Pas. 1969, I, 550; Cass. 19 oktober 1990, Pas. 1991, I, 177 (aansprakelijkheid lasthebber wegens 
aanwending geldsommen voor eigen gebruik, art. 1996 BW); Cass. 28 oktober 1993, Pas. 1993, I, 893, noot J. VELU. 
613 Cass.civ.II.fr. 1 april 1963, D. 1963, 453, noot MOLINIER, JCP 1963, II, 13408, noot ESMEIN ("Attendu qu'en refusant aux 
victimes une indemnité égale audit coût de reconstruction, sous déduction de la différence du neuf au vieux, pour éviter un 
enrichissement [...] la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé", inzake het integraliteitsprincipe); SIMAR/DE ZUTTER 2013, 8 
(stellen dat dit in bepaalde gevallen zo kan zijn); LANGE 1979, 172 (wijst op afwegingen ter zake); MOLINIER 1963, 453; 
TREITEL 1991, 77; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 749 (buitencontractueel). Bepaalde auteurs stellen dat het gaat om een 
boekhoudkundige verrijking van het slachtoffer en achten dit niet problematisch (bijv. PIERRE 2012, 59). 
614  BELGIË: Pol. Hasselt 19 oktober 1990, Limb.Rechtsl. 1991, 106; FAGNART 1997, 94; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 7; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 749. Contra: STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1550. FRANKRIJK: 

Cass.civ.III.fr. 17 april 1991, Bull.civ. 1991, III, nr. 118; Cass.civ.fr. 14 juni 1995, Bull.civ. 1995, II, 107, nr. 186; Cass.civ.III.fr. 8 
oktober 1997, nr. 98-19-808, Bull.civ. III, nr. 193; CHARTIER 1996, 88-89; GRIDEL 2002, 235; GUITTARD 1978, 10; JOURDAIN 2001, 
275; RODIÈRE 1977, 630; LE TOURNEAU 2010, 263; MALAURIE/AYNÈS/GAUTIER 2007, 241; PIERRE 2012, 59 ("[...] un coefficient de 
vétusté, rejetée par notre ordre juridique, à tout le moins par la jurisprudence judiciaire"). ENGELAND: Harbutt’s "Plasticin" Ltd 
v Wayne Tank & Pump Co [1970] 1 QB 447 CA (waarover: MCGREGOR 2014, 19 en TREITEL 1991, 77). DUITSLAND: LANGE 1979, 
173 (wijst op deze kwestie: "In gewissen Umfang berührt die Zubilligung eines Abzuges freilich immer das Prinzip des vollen 
Ausgleichs."). NEDERLAND: ROIJACKERS 2009, 71; SMITS/WIJERS 1995, 210 (weigering aftrek bij onbillijkheid). 
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België noopt het integraliteitsbeginsel ertoe de uitspraakdatum als peildatum te nemen. De common law pint 
de peildatum op basis van datzelfde principe vast op de datum van de wanprestatie (infra nr. 2835). Dat beide 
rechtstradities een ander gevolg verbinden aan hetzelfde principe mag verbazen, aangezien het principe dat 
alle feitelijke schade verhaalbaar is, ongeacht het rechtsstelsel, in principe dezelfde strekking moet hebben. 

186. ULTIEM UITGANGSPUNT IS SLECHTS BIJ BENADERING TOEPASBAAR EN VERGT PRECISERING – Uit de 
rekbaarheid van het integraliteitsprincipe volgt dat het gaat om een artificiële constructie. De 
contouren zijn onduidelijk.615 Integrale schadedelging is eerder een desideratum dat in de praktijk 
zelden met mathematische precisie toepassing vindt. Dat integraliteitsprincipe lijkt zelfs vaak meer 
een formele motivering om een regel te verantwoorden.616 Zo is precieze begroting van immateriële 
schade, kansschade en winstderving meestal onmogelijk. Moeilijkheden bij implementatie van dat 
beginsel impliceren echter niet dat het zijn principiële karakter verliest.617 Zelfs wanneer schade niet 
eenvoudig kwantificeerbaar is, blijft het uitgangspunt gestand dat de schadeverwekker alle schade 
moet vergoeden. Maar wat is nu die reikwijdte van dat vereiste van complete schadeafwenteling?  

§ 2. EQUIVALENTIEVEREISTE 

A Equivalentie met schade 

187. INTEGRALITEITSPRINCIPE VEREIST EQUIVALENTIE TUSSEN SCHADEVERGOEDING EN GELEDEN SCHADE – De 
termen “schade” en “schadevergoeding” zijn onderling verweven. De eerste term ligt vervat in de 
tweede. Het Engels brengt dit nog duidelijker tot uiting met de termen damage (schade) en damages 
(schadevergoeding). Het integraliteitsprincipe geeft uiting aan deze intrinsieke band door voorop te 
stellen dat de schadevergoeding met de werkelijke schade moet overeenstemmen.618 Vandaar dat 
diverse rechtssystemen gewagen van het "equivalentiebeginsel".619 Artikel 74 CISG stelt in die zin dat 
schadevergoeding bij een tekortkoming bestaat uit een bedrag gelijk aan de schade. De draagwijdte 
van het integraliteitsprincipe lijkt op het eerste gezicht dus nogal voor de hand liggend. Toch blijft de 
vraag met welke schade die schadevergoeding nu precies moet overeenstemmen.  

B Twee mogelijke invullingen 

188. TWEE BENADERINGEN – Bij lezing van schaderechtelijke doctrine valt meteen iets frappant op. 
De strekking van het integraliteitsprincipe lijkt tweeledig. Zo stellen sommigen dat aan het 
integraliteitsprincipe is voldaan wanneer alle voorzienbare schade is vergoed (infra nr. 191). Anderen 

                                                             
615 Dit geldt ook elders: HACHEM 2011-II, 662 ("Die Ausfüllung dieses Grundsatzes hat freilich allen Rechtsordnungen ganz 
erhebliche Schwierigkeiten bereitet und ist nach wie vor Gegenstand unzähliger Entscheide und Publikationen."). 
616 In Italië zou het integraliteitsprincipe een drietal functies kennen in de rechtspraak: 1) versterking van het dictum 2) 
werkelijke begrotingsrichtlijn 3) louter formele ondersteuning dictum (PINORI/CORRADI 1999, 49). 
617 VICENTE DOMINGO 2002, 261 ("No se puede renunciar a la reparación integral de forma apriorísima en los daños 
patrimoniales por difícil que sea la prueba [...]."). 
618  DURANT 2015, 447; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 312-313; ENGEL 1973, 486; GALLO 2010, 2235 (“L’entità del 
risarcimento deve poi essere commisurata al danno effettivamente subito”); GAUDEMET 1965, 385 (“L’indemnité doit 
représenter le dommage.”); HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 71 (“De schadevergoeding behoort uiteraard aan die schade gelijk 
te zijn.”); MOKAIESH 2001, 19 ("Le principe de réparation intégrale du préjudice implique l'équivalence de la réparation à 
l'ampleur du préjudice."); PINORI/CORRADI 1999, 42; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 5; VINEY/JOURDAIN 2001, 111 ("le principe dit “de la 
réparation intégrale” qu’il vaudrait mieux désigner comme celui de l’équivalence entre dommages et réparation”); WÉRY 

2015-I, 71 (over kwantitatieve en kwalitatieve equivalentie bij herstel in natura). 
619 BELGIË: AELBRECHT 2005, 386 ("Naar Belgisch recht geldt het principe van de equivalentie tussen de schade en de 
schadevergoeding [...]"); DURANT 2015, 447 ("règle d'équivalence ou d'adéquation entre le dommage et sa réparation"); 
KEUSTERMANS/DE MAERE 2009, 389 ("De equivalentie tussen schade en herstel wordt beschouwd als een basisprincipe"; 
auteursrecht); RONSE 2008, 215; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 5. FRANKRIJK: COUTANT-LAPALUS 2002, 41 (“il est plus adapté d’employer 
l’expression “réparation équivalente au préjudice””); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 85; LEDUC 2006, nr. 46; ROUJOU DE BOUBÉE 1974, 
297; R. SAVATIER, noot onder Cass.civ.II.fr. 28 oktober 1954, JCP 1955, II, 8765 ("Et l'équivalence même de l'indemnité au 
dommage est aussi un principe juridique, que le juge du fond ne peut violer sans encourir la censure de la Cour de 
Cassation."); VINEY 2005, 89-96 ("le principe dit de 'la réparation intégrale' serait mieux défini par l'expression 'principe 
d'équivalence entre dommage et réparation'"). ITALIË: FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011, 189; PINORI/CORRADI 1999, 42. PORTUGAL: PINTO 

OLIVEIRA 2011, 669 (o princípio da equivalência entre o dano e a indemnização). 
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menen dat vergoeding van voorzienbare schade afbreuk doet aan dat principe (infra nr. 195). Evenzo 
betogen sommigen dat de schadebeperkingsplicht een correctie vormt op het integraliteitsprincipe 
(infra nr. 195), terwijl anderen menen dat aan dit integraliteitsprincipe is voldaan bij volledige 
vergoeding van onvermijdbare schade (infra nr. 191). Hetzelfde geldt voor kansverlies. Is de partiële 
vergoeding van uiteindelijke schade via kansverlies een limiet op het integraliteitsprincipe of komt 
het neer op integrale vergoeding van dat kansverlies? Schade is een gemengd begrip (supra nrs. 23-
29), waarbij het integraliteitsprincipe zowel op de feitelijke als de normatieve variant kan worden 
gestoeld. Kernvraag is dan welke schade volledig vergoedbaar is: de feitelijk geleden schade dan wel 
de rechtens als vergoedbaar aangemerkte schade.620 Houdt dat beginsel in dat schadevergoeding een 
equivalent moet bieden voor de werkelijk ervaren schade (“feitelijke schade”621) of is die regel 
gebonden aan de rechtens vergoedbaar geachte schade (“normatieve schade”622)?  

189. VERHOUDING TUSSEN ARTIKEL 1150 BW EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – De tweedeling qua equivalentievoorwerp 
is fundeerbaar op de wijze waarop schadeauteurs omgaan met het integraliteitsprincipe. Nemen zij aan dat 
artikel 1150 BW afdoet aan het integraliteitsprincipe, dan enten zij dat principe duidelijk op de feitelijke 
schade. Volgens hen is slechts een deel van de (feitelijke) schade verhaalbaar: de normatieve schade. Wordt 
het integraliteitsprincipe echter op de normatieve schade geënt, dan stelt voorzienbaarheid geen beperking 
aan het integraliteitsprincipe. Dit onderscheid blijkt vooral van belang voor de structuur van deze studie. 

§ 3. NORMATIEVE BENADERING 

A Equivalentie met juridische schade 

190. NORMATIEVE BENADERING INTEGRALITEITSPRINCIPE – Volgens een eerste stroming impliceert het 
integraliteitsprincipe dat schadevergoeding met de rechtens vergoedbare schade moet stroken.623 Bij 
deze invulling slaat het integrale karakter enkel op de door het recht als vergoedbaar aangeduide 
nadelen. De facto stemt schadevergoeding echter steeds overeen met die vergoedbare schade. 
Bepaling van de juridische schade valt dus samen met begroting van schadevergoeding.624 Aan het 
normatieve integraliteitsprincipe is dus steeds voldaan. De vastgestelde juridische schade is volledig 
verhaalbaar. Dit is enkel niet het geval in rechtsstelsels waar een algemeen matigingsrecht bestaat 
(infra nr. 1728). Dat milderingsrecht trekt juridische schade en schadevergoeding uit elkaar.625  

191. VERGOEDING VAN ALLE VOORZIENBARE SCHADE, ALLE ONVERMIJDBARE SCHADE EN ALLE KANSSCHADE – Vanuit de 
normatieve benadering vormt de voorzienbaarheidseis geen uitzondering op het integraliteitsprincipe. Artikel 
1150 BW beperkt dan niet het bedrag van schadevergoeding, maar bepaalt enkel welke schade als juridisch 

                                                             
620 Recentelijk maakte de Franse auteur LEDUC een vergelijkbaar onderscheid tussen het absolute integraliteitsprincipe 
(vergoeding van alle werkelijke schade) en het relatieve integraliteitsprincipe (vergoeding van alle juridische schade). F. 
LEDUC, “La réparation intégrale du dommage en matières contractuelle et extracontractuelle. Rapport français” in 
B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, 
Brussel, Bruylant, 2015, (403) 406-407. 
621 Hier is ook te spreken van het principe van integrale vergoeding van feitelijke schade of van equivalentie tussen 
schadevergoeding en feitelijke schade. Dit onderscheid is didactisch. Het begrip "feitelijke schade" kent immers ook een 
normatief aspect. Dat feitelijke schade hier aan bod komt, impliceert reeds een vertaalslag van feit naar recht. Vgl. VERBURG 

2009, 44 en 57-58 ("Het schadebegrip kan inderdaad worden geplaatst op het snijvlak van feit en recht (of recht en feit)"). 
622 Hier is ook te spreken van juridisch of rechtens relevante schade, of kortweg van vergoedbare schade. Vgl. LÖWE 2000, 
112 (enigszins met andere strekking); LUTERBACHER 2005, 90 (“Der Schaden im rechtlichen Sinne umfasst also im Gegensatz 
zum natürlichen Schaden den Umfang des Schadens, der zu ersetzen ist.”; die op p. 88 ook spreekt van “relevante schade”). 
623 BACACHE 2015, 499 (integraliteitsprincipe slaat enkel op veroorzaakte schade, zodat schadebeperkingsplicht geen 
uitzondering is op dat beginsel); COUTANT-LAPALUS 2002, 38 (“il nous semble que l’intégralité ne s’applique qu’aux seuls 
préjudices réparables”); GROUTEL 2012, 109; LEDUC 2006, nrs. 46 en 77 (“En d'autres termes, le principe de la réparation 
intégrale signifie que l'étendue de la réparation se mesure à l'aune exclusive du dommage juridiquement réparable.”); LEDUC 

2015, 407; ORTSCHEIDT 2001, 61, voetnoot 269 (“C’est donc le seul dommage réparable qui devra être entièrement 
indemnisé”); SANA-CHAILLE DE NERE 2005, nr. 52. Vgl. Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425; MAEIJER 2009-II, 53. 
624 Vgl. AELBRECHT 2005, 375 ("Wanneer de rechter voor een geldelijk herstel kiest, zal de geldelijke waardering van de 
omvang van de schade en de begroting van het bedrag van de schadevergoeding samenvallen."; inzake auteursrecht). 
625 Nederland, Zwitserland, Spanje, Portugal en Denemarken kennen een dergelijk matigingsrecht (infra nr. 1728). 
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vergoedbare schade integraal afwentelbaar is.626 Onvoorzienbare schade levert voor de benadeelde dus 
feitelijk een nadeel op, maar vormt rechtens geen relevante schade. Niet-vergoeding van onvoorzienbare 
schade doet juridisch-technisch dan geen afbreuk aan het integraliteitsprincipe. Alle juridische schade is 
vergoed bij vergoeding van de voorzienbare schade. Van het in die zin opgevatte integraliteitsprincipe wijkt de 
rechter dan niet af door enkel voorzienbare schade te compenseren. In dezelfde zin voldoet aan het normatief 
integraliteitsprincipe de volledige vergoeding van onvermijdbare schade (schadebeperkingsplicht).627 In lijn 
hiervan gewagen het Franse Hof van Cassatie628, hogere Luxemburgse rechtspraak629 en diverse auteurs630 van 
integrale schadevergoeding bij vergoeding van kansverlies, waar de uiteindelijk geleden schade in feite slechts 
gedeeltelijk in de schadevergoeding is betrokken (infra nr. 2210). 

B Gekunstelde benadering 

192. NORMATIEF INTEGRALITEITSPRINCIPE ALS DESCRIPTIEF UITGANGSPUNT – Normatief benaderd vormt het 
integraliteitsprincipe een descriptief uitgangspunt dat enkel aangeeft dat schadevergoeding met de 
rechtens vergoedbare schade moet overeenstemmen.631 Uiteraard moet schadevergoeding met de 
juridisch als vergoedbaar aangemerkte schade overeenstemmen. Dat integraliteitsprincipe van 
mindere intensiteit632 of relatief integraliteitsprincipe633 geldt dan pas nadat is vastgesteld welke 
schade verhaalbaar is. Wat is echter het nut van een regel volgens dewelke vergoedbare schade 
volledig moet worden vergoed?634 Feitelijk voelt de benadeelde uiteraard niet aan dat al zijn schade 
werd vergoed, ook al geldt juridisch-technisch zogezegd van wel. Het integraliteitsprincipe kent dan 
ook een feitelijke variant, die is afgestemd op de werkelijk geleden schade (infra nrs. 193-202).  

                                                             
626 FRANKRIJK: COUTANT-LAPALUS 2002, 112 (schadevergoeding beoogt “de compenser intégralement le préjudice que le 
législateur ou les juges auront au préalable défini comme réparable”); GROUTEL 2012, 109; HOCQUET-BERG 2012, nr. 2; LEDUC 

2006, nr. 77 (“Le principe de l'équivalence entre la réparation et le dommage consiste à réparer dans son intégralité le 
dommage réparable.”); LEDUC 2012, 43 ("Dans cette direction de pensée, pas plus la limitation de la réparation au seul 
dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat que la limitation de la réparation applicable en toute hypothèse 
en cas de faute de la victime ne constituent des dérogations au principe de la réparation intégrale [...]"); LEDUC 2015, 409. 
CESL: PICHONNAZ 2013, 36 (voorzienbaarheid als vergoedbaarheidscriterium). 
627 BACACHE 2015, 499 ("Notamment, la réparation intégrale ne s’oppose pas à l’exonération partielle du responsable par la 
faute de la victime.”); LEDUC 2015, 435 ("À vrai dire, cette réduction de la réparation en raison d'une faute de la victime ne 
heurte pas en elle-même le principe de la réparation intégrale."). 
628 Cass.civ.I.fr. 4 april 2001, nr. 98-11364, JurisData nr. 2001-009011 (verlies van kans op vergoeding door verzekeraar 
doordat advocaat verjaringstermijn niet had gestuit: “l'arrêt énonce [qu’il] apparaît que MM. Mayan et Arabcheyan ont été 
privés de la possibilité d'obtenir au mieux une créance de 2 500 000 francs et la SARL, une créance de 620 000 francs; 
qu'ayant, par ces motifs, précisément caractérisé une perte de chance, c'est sans violer le principe de réparation intégrale 
que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait; que le moyen n'est donc pas fondé.”). 
629 Luxemburg 7 juni 2007, Pas.lux. 33, (548) 554 ("la perte d'une chance, en tant que préjudice indemnisable, doit être 
caractérisée et réparée intégralement"). 
630 BELGIË: DURANT 2015, 476 ("Ce montant représentera toutefois bien, quant à lui, la valeur des chances perdues, et, en ce 
sens, on pourra y voir une réparation intégrale."); FAGNART 2009, 150 (“On dit parfois, de façon assez maladroite, qu’en cas 
de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. En réalité, on ne déroge nullement ici au principe 
de la réparation intégrale.”). FRANKRIJK: BACACHE 2015, 499, voetnoot 23 (“[I]l n’y a pas d’atteinte à la réparation intégrale 
lorsque l’on ne répare que la perte d’une chance, laquelle ne correspond qu’à une fraction du dommage réellement subi.”); 
MÉMETEAU 1986, 142-145. RECHTSPRAAK: Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 779 ("Om integraal te zijn moet de 
vergoeding van de schade bestaande in het verlies van een kans in verhouding staan tot de graad van waarschijnlijkheid dat 
de kans een goede uitkomst zou hebben opgeleverd."; verlies van een kans, door fout van advocaat, op uitoefening van 
door vennootschap toegestaan recht om nog 60 maanden gratis te blijven wonen in de gezinswoning). 
631 COUTANT-LAPALUS 2002, 112; LAITHIER 2004, 463 ("On peut au passage s'interroger sur l'utilité d'une règle consistant à dire 
que le dommage réparable en droit doit en principe être entièrement réparé [...]"; die deze zienswijze dan toch volgt); LEDUC 

2006, nr. 48 (“En d'autres termes, le principe de la réparation intégrale signifie que l'étendue de la réparation se mesure à 
l'aune exclusive du dommage juridiquement réparable.”). Contra: FABRE-MAGNAN 2012, 680 en 682-685. 
632 LAITHIER 2004, 463 ("En effet, [le principe de réparation intégrale] ne signifie pas que le dommage réellement subi par le 
créancier est indemnisé dans sa totalité, mais seulement que le préjudice juridiquement réparable est compensé. La 
chronologie est la suivante: le 'principe de réparation intégrale s'applique une fois déterminé le dommage réparable'."). 
633 LEDUC 2015, 406-407. 
634 LAITHIER 2004, 463 ("On peut au passage s'interroger sur l'utilité d'une règle consistant à dire que le dommage réparable 
en droit doit en principe être entièrement réparé [...]"). 
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§ 4. FEITELIJKE BENADERING 

A Equivalentie met feitelijke schade 

193. EVIDENTIE VAN NORMATIEF INTEGRALITEITSPRINCIPE – Uiteraard vindt het normatief 
integraliteitsprincipe, gelet op het ontbreken van een algemeen matigingsrecht (infra nr. 1728), 
theoretisch toepassing nadat de rechter de juridisch vergoedbare schade uit de feitelijk geleden 
schade heeft gedistilleerd. Bij kansverlies is de uiteindelijke schade zo wegens causale onzekerheid 
niet volledig vergoedbaar (afbreuk aan feitelijk integraliteitsprincipe), maar is de kansschade zelf wel 
volledig verhaalbaar (inachtneming normatief integraliteitsprincipe; infra nrs. 2210-2215).635 

194. FEITELIJKE SCHADE ALS BASIS VOOR INTEGRALITEITSPRINCIPE – De structuur van deze studie is echter 
gebaseerd op de feitelijke benadering van het principe van integrale vergoeding. Het vereiste van 
integraal schadeherstel betekent dat in principe alle feitelijk geleden schade voor vergoeding in 
aanmerking komt. Deze benadering van het integraliteitsprincipe werkt meer aanstekelijk in zowel 
het Belgische recht als de andere onderzochte rechtsstelsels. Enkele argumenten pleiten voor deze 
benadering. Rechtsvergelijkend blijkt deze invulling van het integraliteitsprincipe te domineren (infra 
nr. 195). Daarnaast blijkt dat de normatieve invulling van het integraliteitsprincipe de facto leidt tot 
uitholling daarvan (infra nrs. 197-199). Tot slot biedt de formulering van de ter zake relevante 
artikelen 1149 en 1150 BW overtuigende steun voor deze zienswijze (infra nr. 200). 

195. VERGOEDBAARHEIDSAFBAKENINGEN ALS UITZONDERINGEN OP INTEGRALITEITSPRINCIPE – Wat de 
voorkeur voor het op feitelijke schade geënte integraliteitsprincipe betreft, valt gewicht toe te 
kennen aan het rechtsvergelijkende argument. De feitelijke benadering van het equivalentieprincipe 
domineert. Dit blijkt in het bijzonder uit de omstandigheid dat onvoorzienbaarheid (art. 1150 BW)636, 
indirectheid (art. 1151 BW)637 en vermijdbaarheid638 eerder worden gezien als uitzonderingen op het 
integraliteitsprincipe. Dit is enkel mogelijk vanuit de feitelijke benadering. Onvergoedbaarheid van 
onvoorzienbare, indirecte en vermijdbare schade doorbreekt immers de band tussen vergoeding en 

                                                             
635 De Franse auteur LEDUC erkent deze dualiteit: "[E]n matière contractuelle, la réparation est intégrale quant à son étendue 
en ce que les chefs de préjudices juridiquement réparables seront réparés de manière pleine et entière (art. 1149 C.civ.) mais 
elle n'est pas intégrale quant à son assiette en ce que des chefs de préjudices présentant les caractères requis ne seront pas 
réparés s'ils ne répondent pas à l'exigence supplémentaire de prévisibilité (art. 1150 C.civ.) (LEDUC 2015, 409). 
636 RECHTSPRAAK: Cass. 17 januari 1929, Pas. 1929, I, 63 ("à la différence des distinctions établies par l'article 1150 du Code 
civil, pour le cas d'inexécution d'un contrat, l'auteur d'un quasi-délit a pour obligation d'en réparer intégralement le 
dommage"); Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, I, 889; Cass. 4 februari 2010, TBO 2011, 25; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 
2237, overweging 3; Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overweging 9; Cass.Req.fr 24 oktober 1932, D.1932, I, 176, 
noot E.P. (“la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du 
préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat.”); Cass.civ.I.fr. 6 december 1983, Bull.civ. 1983, 
I, 257; Cass.com.fr. 19 januari 1993, Bull.civ. 1993, IV, 14. RECHTSLEER: BIQUET-MATHIEU 2000, 463; BRUNS 2003, 8; COIPEL 1999, 
126; COLMET DE SANTERRE 1865, 96; CORNELIS 2000-I, 562; COUR DE CASSATION LUX 2012, 248; CRUQUENAIRE 2013, 151; DALCQ 1959, 
106; DURANT 2010-II, 83; DURANT 2015, 453; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 317; FABRE-MAGNAN 2012, 680 en 682-685; 
FONTAINE 2001, 1039; GAUDEMET 1965, 385-386; GERMAIN/PLASSCHAERT 2003, II.1.6, 53; HOUBBEN 2015, 540; LAROMBIÈRE II 1885, 
42; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 304; PINORI/PETRELLI 1999, 129; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 541; SAMOY/AGUIRRE 2010, 99; 
SAMOY/DANG VU 2012, 86; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 150; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 42; THUNIS/FOSSEPREZ 2015, 255 ("L'article 
1150 du Code civil est à considérer comme une dérogation au principe de la réparation intégrale."); VANDEN BERGHE 2003, 43; 
VAN OMMESLAGHE 2010, 1598; WÉRY 2002-I, 556; WERY 2004, 316; WERY 2011-I, 537. 
637 RECHTSPRAAK: Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237, overweging 3; Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, 
overweging 9. RECHTSLEER: BIQUET-MATHIEU 2000, 463; COIPEL 1999, 126; CORNELIS 2000-I, 562; CRUQUENAIRE 2013, 151; DALCQ 

1959, 106; GAUDEMET 1965, 385; GERMAIN/PLASSCHAERT 2003, II.1.6, 53; HOUBBEN 2015, 540; SAMOY/AGUIRRE 2010, 99; 
SAMOY/DANG VU 2012, 86; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 150; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 43; WÉRY 2011-I, 538. 
638 DALCQ 1987, 364; DE RIEMAECKER 2001, 890 („Pour priver le créancier de la réparation intégrale de son dommage, le juge 
doit constater qu’il eût pu raisonnablement adopter une telle ou telle mesure pour limiter le préjudice [. ..]”); 
DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 324; HOUBBEN 2015, 541; JANSEN 2015-I, 385; KEIRSE/WEYTS 2016, 64; KRUITHOF 1989, 30-31; 
KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; LACONTE 2005, 538 (niet-nakoming schadebeperkingsplicht als eigen fout "privant le créancier en 
partie du droit à l'obtention des dommages et intérêts complets"); SIMOENS 2004-I, 425; VANDERMERSCH 1994, 66. 
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feitelijke schade. Het doorkruist echter niet de band tussen vergoeding en normatieve schade, die 
net een omschrijving vindt in die onvoorzienbare, indirecte en vermijdbare schade.  

196. VERGOEDBAARHEIDSAFBAKENINGEN ALS BEPERKINGEN AAN INTEGRAAL SCHADEHERSTEL – De rechtsleer die aangeeft 
dat de sanctie op schending van de verplichting tot schadebeperking bestaat in gedeeltelijk verlies van het 
recht op integrale schadevergoeding 639  geeft zo onmiskenbaar aan de feitelijke benadering van het 
integraliteitsprincipe te volgen. Het Hof van Cassatie zegt niets anders wanneer het oordeelt dat de 
schuldenaar krachtens artikel 1149 BW bij wanprestatie “onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 
1150 en 1151 BW, de schuldeiser volledig [moet] vergoeden voor het verlies dat hij heeft geleden en de winst 
die hij moet derven"640 of wanneer het overweegt dat de vergoedingsplicht "beperkt [blijft] tot de schade die 
een voorzienbaar gevolg is van de gebrekkige uitvoering"641. Bij de bespreking van het principe van full 
compensation gewaagt de common law zo van limits on damages.  

B Inzichtelijke benadering 

197. MEER RICHTINGGEVENDE KRACHT VANUIT FEITELIJK INTEGRALITEITSPRINCIPE – Bij de normatieve 
benadering van het integraliteitsprincipe stemt schadevergoeding in elk concreet geval sowieso 
overeen met de juridisch vergoedbaar geachte schade. Deze equivalentie als kern van het 
integraliteitsprincipe beschouwen, leidt echter tot uitholling van dat principe.642 Bij de feitelijke 
zienswijze op het integraliteitsprincipe komen de draagwijdte van dat beginsel en de uitzonderingen 
daarop duidelijker naar voren. 643  Ook in deze zienswijze stemt schadevergoeding uiteindelijk 
(theoretisch) altijd overeen met de normatieve schade. 644  Dit impliceert evenwel niet dat 
schadevergoeding steeds integraal is in het licht van het op het feitelijke schadebegrip geënte 
integraliteitsprincipe. Krachtens dat beginsel moet schadevergoeding in principe overeenstemmen 
met de feitelijke schade, waarbij onder omstandigheden evenwel een gedeelte van die feitelijke 
schade niet vergoedbaar is, en de schadevergoeding lager uitvalt dan de werkelijk geleden schade.  

198. MINDER DESCRIPTIEF DAN NORMATIEF INTEGRALITEITSPRINCIPE – Was het integraliteitsbeginsel geënt 
op normatieve schade, dan zou het een loutere beschrijving geven van een latere stap in het proces 
van begroting van schadevergoeding, met name van het feit dat schadevergoeding overeenstemt 
met de rechtens vergoedbare schade. Daardoor zou het beginsel verworden tot een onomstotelijk 
axioma zonder uitzonderingen. Enkel een algemeen rechterlijk matigingsrecht vormt dan nog een 
uitzondering op dat integraliteitsprincipe (infra nr. 1728).645 Schadevergoeding zou anders steeds een 
integraal karakter vertonen. Het integraliteitsprincipe zou daardoor neerkomen op een artificieel 

                                                             
639 BELGIË: DALCQ 1987, 364; JANSEN 2015-I, 385; KRUITHOF 1989, 30-31; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; SIMOENS 2004-I, 425. 
LUXEMBURG: RAVARANI 2014, 1172 ("Cette obligation interdit au créancier de laisser s'aggraver le dommage inutilement, sous 
peine pour lui de ne pas obtenir l'entière réparation de son préjudice."). NEDERLAND: VAN BOOM 2011-I, 163 ("Ook is het begrip 
'integraal' met een korrel zout te nemen [...] Bovendien rust op de benadeelde de plicht om schade te beperken (art. 6:101 
NBW)."). ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 169 ("Il est admis que le lésé qui n'exécute pas son devoir de minimiser le dommage [...] 
ne peut pas obtenir la réparation intégrale de son dommage."). COMMON LAW: P.S. ATIYAH, The Rise and the Fall of the 
Freedom of Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979, 426; CHEN-WISHART 2010, 574; MCKENDRICK 2007, 422 ("[T]he doctrine of 
mitigation does in practice make an enormous dent in the theory that the promisee is entitled to full protection for his 
expectations."); SMITH 2007, 428. CISG: LIU 2007, 476. 
640 Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overweging 9. Vgl. Cass. 17 oktober 1968, Arr.Cass. 1969, (188) 196; Cass. 
5 maart 1993, Pas. 1993, I, 253. Vgl. Cass. 9 mei 1986, Arr.Cass. 1985-86, (1223) 1224, rechtsboven; Cass. 18 mei 1987, 
Arr.Cass. 1986-87, (1250) 1252, rechtsboven; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237, overweging 3.  
641 Cass. 4 februari 2010, TBO 2011, 25. 
642 Vgl. PINORI/CORRADI 1999, 50 (integraliteitsprincipe met louter formele rol in rechtspraak). Zie ook LEDUC 2012, 41. 
643 LEDUC stelt dat het hierbij gaat om een impliciete rechtspolitieke keuze en dat de feitelijke opvatting van het 
integraliteitsprincipe meer aanhang vindt bij degenen die neigen tot meer slachtofferbescherming (LEDUC 2012, 41).  
644 België beschikt immers niet over een matigingsrecht (infra nr. 1728). 
645 Vgl. MAEIJER 2009-II, 53 (“de (door tal van factoren) als in beginsel vergoedbaar aan te merken schade moet ook volledig 
worden vergoed” en op p. 57: “maar we moeten in deze materie altijd blijven onderscheiden tussen de vraag naar de […] 
als rechtens in beginsel vergoedbaar te kwalificeren schade, en de hierna eerst aan de orde komende vraag of deze op zich 
vergoedbare schade geheel dient te worden vergoed, c.q. de vergoeding van deze schade dient te worden gematigd.”). 
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woordspelletje. 646  Die ideaaltypische constructie doet afbreuk aan de mogelijkheid om de 
draagwijdte van het integraliteitsprincipe daadwerkelijk te vatten.  

199. NIET WERKELIJKHEIDSVREEMD ZOALS NORMATIEF INTEGRALITEITSPRINCIPE – De aan het normatief 
integraliteitsprincipe ten grondslag liggende gedachtengang staat los van de werkelijkheid. Feitelijk 
neemt de rechter, wegens de wettelijke en jurisprudentiële vergoedbaarheidsvoorschriften, slechts 
een deel van de werkelijk geleden schade voor vergoeding in aanmerking. Stellen dat de wanprestant 
dan alle schade vergoedt, is werkelijkheidsvreemd. De kloof tussen de geleden wanprestatieschade 
en de uiteindelijke wanprestatievergoeding komt dus beter tot uiting bij enting van het 
integraliteitsprincipe op de feitelijk geleden schade. Bij enting op feitelijke schade komen de 
uitzonderingen op het integraliteitsprincipe dus duidelijker naar voren.647  

200. TENZIJ-CLAUSULE VAN ARTIKEL 1149 BW – Ook de napoleontische wetgever leek van oordeel dat het 
integraliteitsprincipe op de feitelijke wanprestatieschade berust. Dit blijkt uit artikel 1149 BW. Deze basis van 
het integraliteitsprincipe (supra nr. 180) bepaalt dat schadevergoeding in het geleden verlies en de gederfde 
winst bestaat "behoudens de hierna gestelde uitzonderingen en beperkingen". Deze uitzonderingen en 
beperkingen liggen onder meer besloten in de artikelen 1150, 1151 en 1153 BW.648 Die tenzij-clausule 
(“behoudens”) is een niet mis te verstane aanwijzing voor de feitelijke variant van het integraliteitsprincipe.  

201. ARTIKEL 1150 BW ALS UITZONDERING OP INTEGRALITEITSPRINCIPE – Bij de feitelijke benadering van 
het integraliteitsprincipe levert de onverhaalbaarheid van onvoorzienbare schade een beperking op 
van het integraliteitsprincipe. Zo bepaalt artikel 1150 BW dat de schuldenaar slechts is gehouden tot 
vergoeding van de voorzienbare schade indien hij niet opzettelijk aan zijn verbintenissen is 
tekortgeschoten. Dat kwantitatieve bijwoord “slechts” geeft aan dat de benadeelde minder krijgt bij 
niet-opzettelijke wanprestatie dan wanneer zijn schuldenaar intentioneel had gehandeld. Dat de 
wetgever artikel 1150 BW dus als beperking op het integraliteitsprincipe ziet, impliceert dan ook dat 
hij het integraliteitsprincipe op de feitelijke schade baseert. A contrario is dit ook afleidbaar uit 
volgende passage uit een cassatiearrest uit 1929, waarin het Hof van Cassatie vergoedende interest 
bij onrechtmatige daad op grond van het integraliteitsprincipe als vergoedbaar aanmerkte: "à la 
différence des distinctions établies par l'article 1150 du Code civil, pour le cas d'inexécution d'un 
contrat, l'auteur d'un quasi-délit a pour obligation d'en réparer intégralement le dommage".649 In 
1993 overwoog het Hof van Cassatie – op een wijze die doet denken aan artikel 1149 in fine BW – 
duidelijker dat de schadevergoeding de veroorzaakte schade volledig moet vergoeden, "onder 
voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en volgende [BW]".650  

202. MOGELIJKE CO-EXISTENTIE VAN BEIDE OPVATTINGEN – Dit onderzoek volgt de feitelijke opvatting van het 
integraliteitsprincipe. Deze studie was ook redigeerbaar vanuit de andere insteek. Het integraliteitsprincipe is 
ook entbaar op de rechtens vergoedbare schade. Beide zienswijzen kunnen naast elkaar bestaan. Men kan 
immers rechtsgeldig betogen dat alle rechtens vergoedbare (normatieve) schade integraal moet worden 
vergoed, en dat alle (feitelijke) schade moet worden vergoed, mits inachtneming van een aantal wettelijke en 
jurisprudentiële beperkingen (zoals onvoorzienbaarheid en vermijdbaarheid). De schadebeperkingsplicht 
impliceert zo een limiet op het feitelijke integraliteitsprincipe, met een toepassing van de normatieve variant 
bij de daaruit resulterende regel van vergoeding van vermijdbare schade. 

                                                             
646 COËFFARD 2005, 92 (“[…] sauf au prix d’un ‘jeu de mots’ consistant à affirmer que le dommage prévisible est intégralement 
réparable”). 
647 BRUNS 2003, 8 (“Vergleichbare Wirkungen hat die Beschränkung des Schadensersatzes auf vorhersehbare Schäden, wie 
sie dem französischen, spanischen und teilweisen auch dem englischen Vertragsrecht entspricht.”) 
648 VAN RYN 1980, 558 (gewaagde enkel van art. 1152 (oud) en 1153 BW: "Les articles 1152 et 1153 sont 'les exceptions' 
annoncées par l'article 1149."); VANSWEEVELT 1985, 2469 (onder verwijzing naar eerstgenoemde auteur). 
649 Cass. 17 januari 1929, Pas. 1929, I, (63) 64 (inzake vergoedbaarheid compensatoire interest). 
650 Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 253 ("Overwegende dat, krachtens artikel 1149 [BW] in geval van foutieve niet-
uitvoering van een contractuele verbintenis, de schuldenaar van deze verbintenis, onder voorbehoud van de toepassing van 
de artikelen 1150 en 1151 [BW], de schuldeiser volledig moet vergoeden voor het verlies dat hij heeft geleden en de winst 
die hij moet derven."). Vgl. Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, I, 889. 
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Afdeling IV. Directe gevolgen 

203. DIRECTE GEVOLGEN VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Als uitgangspunt van het schaderecht verschaft 
het integraliteitsprincipe een belangrijke instructie voor begroting van wanprestatievergoedingen. 
Diverse rechtstreekse gevolgen verdienen hier vermelding. Het beginsel van integrale 
schadevergoeding stelt een drempel (infra nrs. 204-208) en een plafond (infra nrs. 214-226) aan de 
omvang van schadevergoeding, en schrijft voor dat de rechter schadevergoeding in concreto (infra 
nrs. 227-231) en naar de uitspraakdatum (infra nrs. 232-233) moet begroten. 

§ 1. VERARMINGSVERBOD 

A Benadeeldenfocus 

204. BENADEELDE STAAT CENTRAAL – Integraal herstel van schade impliceert een focus op de situatie 
van de benadeelde schuldeiser. De rechter mag enkel de door die benadeelde geleden schade in 
ogenschouw nemen.651 Qua omvang mag schadevergoeding dan ook niet schommelen in functie van 
andere parameters dan de werkelijk door de benadeelde geleden schade, zoals de lichte schuldgraad 
van de benadeelde (infra nr. 205) of de draagkracht van de wanprestant (infra nr. 206). Evenmin 
relevant is het gebruik dat de benadeelde van de schadevergoeding maakt (infra nrs. 209-211).652  

205. GEEN INVLOED VAN LICHTE SCHULDGRAAD OP OMVANG SCHADEVERGOEDING – In de negentiende eeuw 
werd soms verdedigd dat rechters aansprakelijkheid mochten matigen bij gunstige omstandigheden 
zoals de goede trouw van de wanprestant.653 Deze opvatting vindt thans zeker geen navolging meer. 
Dat een contractuele wanprestatie van geringe aard was en de wanprestant dus slechts een lichte 
fout beging, belet niet dat de rechter bij omvangrijke schade een met dat nadeel evenredige 
schadevergoeding dient toe te kennen.654 De lichte aard van de wanprestatie is dus niet van invloed 
op de verschuldigde schadevergoeding. 

206. IRRELEVANTIE VAN VERZEKERDHEID OF DRAAGKRACHT WANPRESTANT – Schadevergoeding schommelt 
evenmin naargelang het al dan niet verzekerd zijn van de wanprestant655 of op basis van de 

                                                             
651 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 818; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 666; WEYTS 2011, 173. FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 21 juli 1982, nr. 81-
15.236, JurisData nr. 1982-701673 ("L'évaluation du dommage doit être faite exclusivement en fonction du préjudice subi."). 
DUITSLAND: LANGE 1979, 6. ENGELAND: ATIYAH 1997, 159-165. 
652 Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533 (buitencontractueel); Cass. 9 januari 1997, Pas. 1997, I, 55 (buitencontractueel); 
Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 873 (buitencontractueel). 
653 L. LAROMBIERE, Théorie et pratique des obligations, II, Durand et Pedone-Lauriel, Parijs, 1885, 48 („[L]es juges sont toujours 
autorisés à modérer la condamnation, en considération de la bonne foi de l’obligé, et des circonstances favorables du fait.”). 
654 BELGIË: Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192 (buitencontractueel); Cass. 22 december 1947, Pas. 1947, I, 555 
(buitencontractueel, motief van aansprakelijke is irrelevant); Cass. 19 januari 1948, Pas. 1948, I, 37 (buitencontractueel); 
Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 146 ("Overwegende dat de rechtsvordering tot schadevergoeding wegens morele 
schade […] niet in verhouding mag gebracht worden met de lichte aard of de zwaarwichtigheid van de gepleegde feiten”); 
CAUFFMAN 2007, 818; DE PAGE 1964, 1064-1065; DIRIX 1984, 34; COUR DE CASSATION BELGE 2012, 229; BOCKEN/BOONE 2011, 219; 
DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 181-182; FAGNART 2012, 199; FONTAINE 2001, 1038; GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1689; 
KEIRSE/WEYTS 2016, 64; PIERRE 2012, 49; RONSE/DE WILDE 1988, 200-201; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 33; VAN GERVEN/COVEMAEKER 

2006, 457; VAN OMMESLAGHE 2010, 1595; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 666; VERJANS 2013, 533; VRANCKEN 2014, 430; WEYTS 2011, 
173. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 21 oktober 1946, JCP 1946, II, 3348, noot P. L.-P. (buitencontractueel); Cass.civ.III.fr. 26 oktober 
1988, nr. 87-12.406, JurisData nr. 1988-702167; DEMOGUE 1931, 300 („Les dommages-intérêts n’ayant d’autre but que de 
mettre par équivalent le créancier dans la même situation que s’il y avait eu exécution complète de l’obligation, et non de 
punir le débiteur.”); MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 123; PLANIOL 1923, 89; REISS 2003, 267. ITALIË: Cass.it. 19 januari 
2007, nr. 1183, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007, (777) 779 ("Nel vigente ordinamento l'idea della 
punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, cosí è indifferente la condotta del danneggiante.") 
DUITSLAND: EBERT 2004, 526; DREIER 2002, 47; LANGE 1979, 9; RÜΒMANN 2012, 7; VON MAYENBURG 2002, 283. CISG: MAGNUS 2013-I, 
848; PEROVIC 2010, 577. CESL: REMIEN 2012, 513. 
655 CAUFFMAN 2007, 818; KEIRSE/WEYTS 2016, 64; SIMOENS 1999, 23. 
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draagkracht van die schadeverwekker656. Een afwijking lijkt wel te vinden in artikel 1022, derde lid 
Ger.W. Luidens deze bepaling houdt de rechter voor de rechtsplegingsvergoeding immers rekening 
met “de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te 
verminderen”.657 De Franse wetgever uitte recentelijk wel zijn voornemen om de mogelijkheid te 
bieden om daders (ook wanprestanten) bij lucratieve zware fouten te veroordelen tot een civiele 
boete, waarvan de omvang onder meer wordt afgestemd op de draagkracht van de dader: "Lorsque 
l’auteur du dommage a délibérément commis une faute lourde, notamment lorsque celle-ci a généré 
un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par une décision spécialement 
motivée, au paiement d’une amende civile. Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute 
commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés."658 

207. A-CONTRARIOBEVESTIGING MINIMUMCAP IN ARTIKEL 1386BIS BW – Dat schadevergoeding álle schade moet 
vergoeden en de rechter daartoe enkel op de toestand van de benadeelde mag focussen, vindt steun in het 
afwijkende artikel 1386bis BW. Deze bepaling – die ook bij wanprestaties geldt659 – biedt de rechter de 
bijzondere mogelijkheid om rekening te houden met de toestand van de partijen indien een geestesgestoorde 
schade berokkent. A contrario bevestigt dit dat in andere gevallen als uitgangspunt geldt dat de rechter geen 
rekening mag houden met de toestand van partijen.660 De drempel is dus de werkelijk geleden schade. Kan de 
benadeelde aantonen dat is voldaan aan de aansprakelijkheidsvoorwaarden, dan heeft hij recht op volledige 
vergoeding van de schade die de wanprestatie hem heeft berokkend. Wanprestatie mag hem niet verarmen.661  

208. GEEN ALGEMEEN MATIGINGSRECHT – Anders dan in rechtsstelsels die over een matigingsrecht 
beschikken (infra nr. 1728)662, dient de Belgische rechter schadevergoeding zo goed mogelijk af te 
stemmen op de feitelijke schade (feitelijk integraliteitsprincipe) en zo uiteindelijk op de rechtens 
vergoedbare schade (normatief integraliteitsprincipe). De werkelijke schade vormt de benedengrens. 
Idealiter preciseert de rechter dan ook welke afzonderlijke schadeposten vergoedbaar zijn. Voor 
vergoedende interest aanvaardt de rechtsleer wel dat de feitenrechter soeverein een globaal bedrag 
kan toekennen dat zowel de hoofdsom als de vergoedende interest behelst.663 Indirect kan hij de 
omvang van die schadevergoeding dus wel beïnvloeden bij de vaststelling van geleden schade.  

209. IRRELEVANTIE GEBRUIK DOOR BENADEELDE: VRIJE BESCHIKKING OVER SCHADEVERGOEDING – Dat de 
rechter enkel focust op de schade van de benadeelde en geen acht mag slaan op andere gegevens, 
houdt in dat hij bij schadebegroting ook moet voorbijgaan aan het gebruik dat de benadeelde van 
schadevergoeding maakt. De Franse wetgever is voornemens dit vrije beschikkingsrecht te 
codificeren: "Sauf circonstances exceptionnelles justifiant l'affectation par le juge des dommages et 
intérêts à une mesure de réparation spécifique, la victime est libre de disposer des sommes 
allouées."664 Ook bij wanprestatie heeft de benadeelde recht op volledige vergoeding van zijn schade, 

                                                             
656 BELGIË: Kh. Brugge 15 februari 1994, Iuvis 1994, 280 (rijkdom van benadeelde vermindert de geleden zaakschade niet); 
KEIRSE/WEYTS 2016, 64; RONSE/DE WILDE 1988, 199; SIMOENS 1999, 22; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 1485; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 666. NEDERLAND: ASSER/HARTKAMP 2004, 340. DUITSLAND: LANGE 1979, 10. 
657 Verhaal van advocatenkosten steunde vroeger immers op het aansprakelijkheidsrecht. De wet van 21 april 2007 onttrok 
dit nadeel aan het aansprakelijkheidsrecht (GwH nr. 15/2009 van 5 februari 2009, BS 20 maart 2009, 23536, overweging 
B.8.2, tweede alinea). De draagkracht laat hier wel niet toe om de vergoeding te verhogen (Vgl. CASTERMANS 2009, 593). 
658 Artikel 1266, eerste en tweede lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile.  
659 Brussel 16 maart 2012, RW 2014-15, (1508) 1510 (“De aansprakelijkheid op grond van art. 1386bis BW geldt als 
‘opvangnet’ voor zowel de buitencontractuele als de contractuele aansprakelijkheid.”). 
660 RONSE/DE WILDE 1988, 199; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 34; SIMOENS 1999, 22. 
661 FINKE 2005, 29; PIERRE 2012, 49; TREITEL 1995, 839; VANDEPUTTE 1977, 243; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 666. 
662 In landen waar een algemeen matigingsrecht bestaat (infra nr. 1728), geldt dus geen absolute ondergrens voor 
schadevergoeding. Daar is niet per se alle schade verhaalbaar. 
663 Cass. 4 mei 1977, Arr.Cass. 1977, 905; Brussel 21 december 1971, Pas. 1972, II, 41; Luik 20 mei 1980 (zoals aangehaald 
en bestreden bij Cass. 24 september 1981, Arr.Cass. 1981-82, 140); Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; 
MÉLOT, conclusie bij Cass. 30 januari 1896, Pas. 1896, I, (80) 80; BIQUET-MATHIEU 2012, 299; DE PAGE 1964, 1074; DURANT 1995, 
1238; PETIT 1995, 152; PETIT 2000, 250; PAPART 2008, 474; SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 557; 
ULRICHTS 2002, 1147; VAN OEVELEN 2009, 172; VIGNERON 1971, 54. 
664 Artikel 1264 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
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ongeacht het gebruik dat hij van de hem toegekende schadevergoeding maakt. 665  Dat vrije 
beschikkingsrecht komt tot uiting in hogere rechtspraak over vergoedbaarheid van btw op 
herstelkosten666 of vervangwaarden667. De Belgische wetgever bevestigde dit in artikel 147 van de 
Verzekeringswet. Dit artikel bepaalt dat de benadeelde vrij beschikt over de door de verzekeraar 
verschuldigde schadevergoeding en dat het bedrag van de schadevergoeding niet mag verschillen 
naargelang het gebruik dat de benadeelde van die schadevergoeding maakt. 

210. VRIJ BESCHIKKINGSRECHT EN BTW-VERHAAL – Het Hof van Cassatie verklaart vergoeding van btw op 
herstelkosten of vervangwaarden vanuit het recht van de benadeelde om vrij te beschikken over zijn 
schadevergoeding. De schadevergoedingsgerechtigde moet enkel aantonen dat hij niet btw-plichtig is en hij de 
gevraagde btw niet kan aftrekken of terugkrijgen. Onverschillig is dat hij die schadevergoeding niet gebruikt 
voor vervanging van bijvoorbeeld zijn vernielde auto door een nieuwe auto of een occasieauto, waarvoor bij de 
aankoop geen btw of slechts btw over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de garagist is 
verschuldigd. Schadevergoeding mag niet schommelen naargelang het gebruik dat de benadeelde daarvan 
maakt.668 Met de vergoeding van de btw zou de benadeelde dan een bedrag krijgen waarmee hij de toestand 
kan herstellen waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen.669  

211. SPANNING TUSSEN INTEGRALITEITSPRINCIPE EN VRIJ BESCHIKKINGSRECHT – Zeker bij de rechtspraak over 
vergoeding van (zelfs niet-betaalde) btw voelt een goede verstaander meteen aan dat de regel van 
het vrije beschikkingsrecht en het integraliteitsprincipe conflicteren.670 Niet zonder reden matigen 
rechters schadebedingen dan ook ten bedrage van de btw die in een schadebeding is opgenomen, 
maar die niet is gefactureerd.671 Om die reden bekritiseert Duitse rechtsleer op grond van het met 
het integraliteitsprincipe samenhangende verrijkingsverbod uitspraken waarbij benadeelden 
vergoedingen krijgen voor btw die zij door Eigenreparatur niet hebben gedragen.672 § 249, lid 2 in 
fine BGB is duidelijk: "Bei der Beschädigung einer Sache schließt der nach Satz 1 erforderliche 
Geldbetrag die Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist." Duitse 
schadevergoeding omvat dus enkel btw die ook daadwerkelijk is gedragen. De wetgever kan de 
primauteit van het integraliteitsprincipe eventueel benadrukken (infra nr. 3245). 

B Bagateldrempel 

212. INTEGRALITEITSDREMPEL NOOPT TOT AFWIJZING BAGATELGRENS – DEMOGUE stelde in 1924 dat geringe 
schade geen vergoeding behoeft. Indien schade niet kwantificeerbaar is omdat zij te gering is, kan de 

                                                             
665 BELGIË: Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61; Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533; Cass. 8 januari 1997, Pass. 1997, I, 
39; Cass. 9 januari 1997, Pas. 1997, I, 55; Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 873; Cass. 15 februari 2010, Pas. 2010, 455; Rb. 
Gent 11 april 2001, RW 2002-03, 1185. FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 8 juli 2004, nr. 02-14.854, JurisData nr. 2004-024553. 
666 Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61; Cass. 23 december 1992, Pas. 1992, I, 1406 (buitencontractueel); Cass. 
15 februari 2010, Pas. 2010, 455. 
667 Cass. 13 april 1988, Pas. 1988, I, 936; Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533 (buitencontractueel); Cass. 8 januari 1997, 
Pass. 1997, I, 39 (buitencontractueel); Cass. 9 januari 1997, Pas. 1997, I, 55 (buitencontractueel); Cass. 11 mei 2000, 
Arr.Cass. 2000, 873 (buitencontractueel); Cass. 25 september 2008, Pas. 2008, 2053; Rb. Gent 11 april 2001, RW 2002-03, 
1185 (btw is, gezien het recht op vrije beschikking over schadevergoeding, verhaalbaar ongeacht of benadeelde tot 
herstelling overgaat); Vred. Zele 28 juni 1989, T.Vred. 1990, 370. 
668 BELGIË: Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61; Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533; Cass. 8 januari 1997, Pass. 1997, I, 
39; Cass. 9 januari 1997, Pas. 1997, I, 55; Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 873; Cass. 15 februari 2010, Pas. 2010, 455; Rb. 
Gent 11 april 2001, RW 2002-03, 1185. FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 21 oktober 1987, nr. 86-12.623, JurisData nr. 1987-001529. 
669 Cass. 15 februari 2010, Pas. 2010, 455 (buitencontractueel, waar in de tweede overweging van het tweede middel is 
gewezen op het integraliteitsprincipe); advoc.-gen. GOEMINNE voor Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533 (punt 16 van 
conclusie: "Daar deze schadevergoeding ertoe strekt hem in zijn voorheen bestaande vermogen te herstellen [...]").  
670 CUSTERS 2010, nr. 14690 ("L'examen des arrêts de cassation témoigne d'une contradiction dont la Cour fait preuve en 
matière de reconstitution du patrimoine de la personne lésée."). 
671 Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601 ("Verweerder kan wel worden gevolgd in zijn stelling dat, daar er 
niet is gefactureerd, er ook geen btw is afgedragen, zodat de btw (21 %) uit de koopprijs van 116 000 fr. dient te worden 
getrokken; deze herleiding van het schadebeding [...] is mogelijk op basis van het gewijzigde ar. 1231 BW.").  
672 RÜΒMANN 2012, 39. 
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rechter zijns inziens elke vergoeding weigeren. De minimis non curat praetor.673 De met het 
integraliteitsprincipe samenhangende ondergrens vereist echter dat alle wanprestatieschade, hoe 
gering ook, afwentelbaar is op de tekortgeschoten debiteur. Deze regel vindt vaak vermelding bij 
kansverlies. Ook geringe kanspercentages kunnen leiden tot vergoedbare kansschade (infra nr. 
2181). Ook geldt dit beginsel als één van de belangrijkste bezwaren tegen invoering van een 
bagatelgrens bij immateriële schade. De argumenten komen later aan bod bij de behandeling van 
immateriële wanprestatieschade (infra nrs. 2419-2465). 

C Relativiteit 

213. DOORBREEKBAARHEID VAN DOOR INTEGRALITEITSPRINCIPE GESTELDE ONDERGRENS – De door het 
integraliteitsprincipe gevestigde ondergrens geldt niet absoluut. Dat is een louter uitgangspunt.674 In 
het tweede luik van deze studie blijkt dan ook dat het contractuele schaderecht een aantal limieten 
kent voor vergoeding van schade.675 Dat deel gaat na in hoeverre onvoorzienbaarheid (infra deel 
III.1), indirectheid (infra deel III.2), vermijdbaarheid (infra deel III.3) en onzekerheid (infra deel III.4) 
van schade grenzen stellen aan die vergoeding. Het integraliteitsprincipe ziet zich ook op oneigenlijke 
wijze doorbroken, wegens immaterialiteit (infra deel III.5) en conventionaliteit (infra deel III.6) van 
schade, door processuele limieten (infra deel III.7), en door de invloed van de tijd (infra deel III.8).  

§ 2. VERRIJKINGSVERBOD 

214. VERRIJKINGSVERBOD ALS AFGELEID BEGINSEL – Het integraliteitsprincipe heeft deels een negatieve 
werking. Schadevergoeding mag het quantum van de feitelijke schade niet overschrijden.676 Hieruit 
volgt zo dat de rechter geen vergoeding mag toekennen voor niet-bestaande schade677, geen 
dubbele vergoeding mag toekennen voor dezelfde schade678, en geen volledige schadevergoeding 
meer mag toekennen wanneer de benadeelde al gedeeltelijk schadeherstel kreeg door toegekende 
provisies679. Dit verrijkingsverbod680  is dus niet autonoom. Het hangt samen met het in het 
integraliteitsprincipe vervatte vereiste dat schadevergoeding en schade moeten overeenstemmen.681 
De benadeelde mag zo niet in een betere positie terechtkomen dan die van correcte nakoming.682 

                                                             
673 DEMOGUE 1924, 74 ("Si le préjudice n'est pas appréciable, parce qu'il est trop faible, le juge peut refuser toute indemnité. 
De minimis non curat praetor."); PRADEL 2004, 191-198. Bespreking van dit adagium: VAN BOOM 2009, 169. 
674 Stemt iemand in beginsel in met iets, dan geeft hij zijn akkoord voor een algemeen idee, maar niet per se voor de details. 
Vgl. definitie van "in principle" in S. BULLON, Longman dictionary of contemporary English, Harlow, Longman, 2003, 1300. 
675 Vgl. H. MCGREGOR, McGregor on Damages, Londen, Sweet & Maxwell, 2014, 16 ("Rigorously to insist upon such full 
compensation would be too harsh upon defendants.") en MCKENDRICK 2007, 431 ("It can be seen that there are a number of 
doctrines which limit the commitment of the law of contract to the protection of the claimant's expectation interest."). 
676 BELGIË: Cass. 17 oktober 1968, Arr.Cass. 1969, (188) 194 (contractueel); Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 146; Cass. 
28 oktober 1974, Pas. 1975, I, 248 (buitencontractueel); Cass. 13 mei 2009, Pas. 2009, 1167 (buitencontractueel); Cass. 2 
september 2010, RJI 2011, 346 (contractueel: "La réparation ne peut ainsi aboutir à octroyer au créancier plus que le 
dommage qu'il a subi."); Kh. Aalst 31 december 1946, RW 1946-47, 820 (contractueel); BOCKEN/BOONE 2011, 219. FRANKRIJK: 
Cass.civ.II.fr. 21 juli 1982, nr. 81-15.236, JurisData nr. 1982-701673 ("L'évaluation du dommage doit être faite exclusivement 
en fonction du préjudice subi."); Cass.civ.I.fr. 22 november 2007, nr. 06-14.174, JurisData nr. 2007-041471; PLANIOL 1923, 89. 
677 Cass. 14 juli 1955, Arr.Cass. 1955, 945; Cass. 19 januari 1976, Pas. 1976, I, 562 (geen schadevergoeding voor verlies van 
gewone kinderbijslag wanneer wezenbijslag in de plaats is gekomen); Rb. Gent 17 oktober 2002, T.Verz. 2003, 606, noot 
H. BOCKEN (afwijzing morele schade fysieke integriteit omdat daarvan geen sprake was). 
678 Cass. 2 september 2010, RJI 2011, 346 (contractueel, cassatie bestreden arrest op basis van tweede cassatiemiddel, 
waarbij als derde cassatiemiddel werd opgeworpen dat de appelrechters tweemaal dezelfde schade hadden vergoed); Cass. 
25 januari 1994, Pas. 1994, I, 94 (buitencontractueel). 
679 Cass. 17 mei 1978, Arr.Cass. 1978, 1102. 
680 In Duitsland is sprake van een "Bereicherungsverbot" (GRUNSKY 1994, 340; LOOSCHELDERS 2011, 300), in Nederland van een 
verrijkingsverbod (LINSSEN 2001, 312). Vgl. PLANIOL 1923, 89 (spreekt van „bénéfice illégal pour le créancier”). 
681 In Duitsland steunt dit Bereicherungsverbot op § 249, lid 1 BGB. In die bepaling omschreef de Duitse wetgever de met 
het integraliteitsprincipe samenhangende Differenzhypothese: "Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand 
herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre." Vgl. GRUNSKY 1994, 
340 ("Nur eine besondere Ausprägung der Differenzhypothese ist das sog. Bereicherungsverbot, das zur Begrenzung der 
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215. NON-BIS-IN-IDEMBEGINSEL BIJ SCHADEBEDINGEN – Bij schadebedingen blijkt dit integraliteitsplafond 
uit de artikelen 1229 BW en 1231, § 2 BW. Artikel 1229 BW schrijft zo voor dat de schuldeiser "niet 
tegelijk het nakomen van de hoofdverbintenis en de straf [kan] vorderen, tenzij deze voor de enkele 
vertraging is bedongen". Hieruit blijkt dat de schuldeiser ook bij schadebedingen niets meer kan 
krijgen dan de werkelijk geleden schade. Dit non-bis-in-idembeginsel houdt in dat een benadeelde 
dus nooit tweemaal vergoeding kan eisen voor dezelfde schade.683 Een tweede schadebeding voor 
dezelfde schade overschrijdt het integraliteitsprincipe.684 Ook artikel 1231, § 2 BW wordt bezien als 
neerslag van het non-bis-in-idembeginsel.685 Deze bepaling geeft de rechter de mogelijkheid tot 
herleiding van schadebedingen bij partiële nakoming van de hoofdverbintenis (infra nr. 2576). 

A Verbod voor benadeelde  

216. BENADEELDE MAG GEEN WINST HALEN UIT WANPRESTATIE – De benadeelde mag geen winst halen uit 
schadevergoeding.686 Differenzhypothetisch uitgedrukt mag hij met schadevergoeding niet in een 
gunstigere positie terechtkomen dan die waarin hij zou hebben verkeerd indien het schadefeit niet 
had plaatsgevonden. De benadeelde krijgt enkel wat nodig is om de gevolgen van de wanprestatie uit 
te wissen.687 Bemerk echter dat het feit dat hij zijn ongunstige positie niet zelf initieerde in diverse 
opzichten wel relevant is (supra nr. 76). Zo is overcompensatie via het negatief belang (infra nr. 976) 
of via het afromingsbelang (infra nr. 1436) nog verkiesbaar boven verrijking van de wanprestant: 
“overcompensating the claimant is a lesser evil than leaving the defendant with ill-gotten gains.”688 

217. GEEN NOMINALE SCHADEVERGOEDING VOOR NIET-BEWEZEN SCHADE – Rechters mogen geen schadevergoeding 
toekennen wanneer in werkelijkheid geen schade is geleden.689 De common law kent wel soms nominal 
damages toe wanneer bij wanprestatie geen aantoonbare schade is geleden.690 Dit is een symbolische geldsom 
voor degene die zijn schade niet kan bewijzen, maar kan aantonen dat zijn vordering gegrond was.691 In feite 
gaat het om een loutere erkenning van de wanprestatie. Bemerk wel dat nominale schadevergoedingen bij 
wanprestaties weinig frequent zijn.692 Vanuit Angelsaksisch perspectief zijn in België dus enkel substantial 
damages mogelijk, zijnde een schadevergoeding voor werkelijk geleden schade. 693  Niets verhindert de 

                                                                                                                                                                                              
Höhe des Schadensersatzanspruchs herangezogen wird. [...] Das angebliche Bereicherungsverbot stellt nicht anderes als eine 
terminologische Besonderheit der Differenzhypothese dar, weshalb es deren Schicksal teilen muss."). 
682 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, 
Hachette, 1868, 588 („Mais si le débiteur est obligé de réparer tout le dommage qu'il a causé, il ne peut évidemment être 
obligé de réparer que le dommage qu'il a causé. Tout ce dommage, sans doute. Mais rien que le dommage! Cette double 
proposition fournit la mesure exacte de sa responsabilité."). 
683 Cass. 29 oktober 1964, Pas. 1965, I, 217 (inzake schadebedingen waarbij schade enerzijds conventioneel was vastgesteld 
en anderzijds overeenkomstig het gemeen recht was geraamd); DEMUYNCK 2000, 56. 
684 Onder de oude regeling inzake schadebedingen werd dit nietig geacht. Zie DEMUYNCK 2000, 56-57. 
685 VAN OEVELEN 1999, 1249; WERMOES 2008, 1006; WÉRY 1998, 630. 
686 Cass. 2 september 2010, RJI 2011, 346 ("La réparation ne peut ainsi aboutir à octroyer au créancier plus que le dommage 
qu'il a subi."); AELBRECHT 2005, 376 (auteursrecht); BAECK 2012-I, 301 (nietigverklaring en ontbinding); EBERHARD 2005, 191 
(Zwitserland); FAGNART 1997, 89; FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011, 189; GRUNSKY 1994, 340; KEUSTERMANS/DE MAERE 2009, 389 
(auteursrecht); LOOSCHELDERS 2011, 300; LÖWE 2000, 110 (“Er soll nicht schlechter dastehen, aber auch nicht besser.”); 
MOKAIESH 2001, 19; PINTO OLIVEIRA 2011, 671 (subprincipe van het integraliteitsprincipe); SALVI 2005, 251; VANDEPUTTE 1977, 
243; VAN OMMESLAGHE 2010, 1597; VISINTINI 2009, 65; WESSNER 2001, 954; WIDMER/WESSNER/WINIGER 2012, 477 (Zwitserland).  
687 ANDREWS 2011, 540; CAPUS 2005, 16; LÖWE 2000, 110-111. 
688 TEMPLE 2008, 101 (onder verwijzing naar A.S. BURROWS, The law of restitution, Londen, Butterworths, 2002, 480). 
689 Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237. Vgl. Arbh. Brussel 6 september 1974, JTT 1974, 300, noot B. CAPRASSE. 
690 Bespreking: FARNSWORTH 1990, 185; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 81; KOFFMAN/MACDONALD 1998, 426; KRAMER 2014, 557; 
MCGREGOR 2014, 4; PEARCE/HALSON 2008, 76; POOLE 2012, 324; TREITEL 1991, 80. 
691 HERBOTS 2001-II, 142. Strikt genomen gaat het echter niet om schadevergoeding, aangezien geen schade is geleden. 
MCGREGOR 2014, 4 ("As the title nominal damages implies, they are damages only in name."); PEARCE/HALSON 2008, 76 ("For 
nominal damages are 'not intended to compensate for anything at all' but are awarded simply 'to mark the fact that there 
has been a breach of contract."). 
692 PEARCE/HALSON 2008, 76. 
693 Vgl. FARNSWORTH 1990, 185; J. LAW EN E.A. MARTIN, A dictionary of law, Oxford, OUP, 2013 (onder de term "damages": 
"Substantial damages are given when actual damage has been caused, but nominal damages may be given for breach of 
contract and some torts (such as trespass) in which no damage has been caused [...]"). 
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rechtbank echter vergoedbare schade in concreto op één euro te ramen en zo het integrale schadeherstel toch 
in stand te houden. Dit komt in de praktijk voor bij toekenning van immateriële schadevergoedingen.694 

218. GEEN SCHADEOVERSTIJGENDE VERGOEDING OP GROND VAN ANDERE ELEMENTEN DAN GELEDEN SCHADE – 
Geleden schade is het enige criterium voor schadevergoeding wegens wanprestatie. 695  Bij 
schadebegroting mogen rechters dan ook geen acht slaan op andere elementen dan geleden schade 
om schadevergoeding te temperen. Een rechter moet dus voorbijgaan aan het feit dat de 
wanprestant verzekerd of voldoende draagkrachtig is (supra nr. 206), en mag de zwaarwichtigheid 
van de wanprestatie niet verrekenen (infra nr. 219). Ook mogen rechters geen rekening houden met 
voordelen die de wanprestant uit de wanprestatie heeft gehaald (infra nr. 1440). Ook het vrije 
beschikkingsrecht zou niet mogen leiden tot verrijking van de benadeelde (supra nr. 211). 

219. SCHULDONAFHANKELIJKE SCHADEBEGROTING – Het integraliteitsprincipe impliceert dat de geringe aard van 
een wanprestatie niet kan leiden tot lagere schadevergoeding (supra nr. 205). Omgekeerd mag ook de ernst 
daarvan niet impacteren op schadevergoeding.696 Bij onrechtmatige daad benadrukte het Hof van Cassatie zo 
dat artikel 1382 BW "oblige donc quiconque a, par sa faute, causé à autrui un dommage, à réparer celui-ci 
intégralement, sans qu'il y ait lieu d'envisager la gravité de la faute dont il procède".697 Het Hof verwierp zo het 
middel dat schadevergoeding onder invloed staat van de ernst van de begane fout en het strookt met de 
billijkheid dat schadevergoeding rijmt met de schuldgraad. In 1946 wees het Franse Hof van Cassatie even 
nadrukkelijk op die schuldindifferente begroting: “les circonstances de nature à atténuer la gravité d’une faute 
n’exercent pas d’influence sur la réparation qui est due à la victime du délit civil.”698 Bij wanprestatie blijkt wel 
dat opzet van tel is bij de bepaling van de rechtens afwentelbare schade (infra nr. 848). 

220. MAXIMALISTISCHE VARIANT VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE: ONDER- EN BOVENGRENS – Bijgevolg ligt het 
in de aard van het integraliteitsprincipe dat schadevergoeding in beginsel alle schade moet 
compenseren: niets meer en niets minder. Aan het integraliteitsprincipe is dus zowel een ondergrens 
als bovengrens gekoppeld. De positieve (minimumvergoeding) en de negatieve (vergoedingsplafond) 
keerzijde vallen samen. Uit deze co-existentie van onder- en bovengrens blijkt dat het contractuele 
schaderecht als uitgangspunt een maximalistische of eigenlijke variant van het integraliteitsprincipe 
hanteert. De rechter mag die bovengrens noch die ondergrens doorbreken.699  

221. MINIMALISTISCHE VERSIE BIJ MATIGINGSRECHT: INTEGRALITEITSPLAFOND ZONDER VERGOEDINGSDREMPEL – Het 
integraliteitsprincipe doet zich in bepaalde rechtsstelsels voor in zijn minimalistische700 variant. Zo hanteert 
Zwitserland enkel het negatieve aspect van het integraliteitsprincipe (integraliteitsplafond). Door het 
integraliteitsprincipe met een matigingsrecht te combineren, heeft dat beginsel dan enkel een negatieve 
werking. Het waarborgt geen volledige vergoeding van schade (ondergrens), maar waarborgt wel dat de 

                                                             
694 RAVARANI 2006, 827-828. 
695 Vgl. DIRIX 1984, 34. 
696 BELGIË: Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192 (buitencontractueel); Cass. 22 december 1947, Pas. 1947, I, 555 
(buitencontractueel); Cass. 19 januari 1948, Pas. 1948, I, 37 (buitencontractueel); Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 
146; BOCKEN/BOONE 2011, 219; CAUFFMAN 2007, 818; COUR DE CASSATION BELGE 2012, 229; DE PAGE 1964, 1064-1065; DIRIX 1984, 
34; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 181-182; FAGNART 2012, 199; FONTAINE 2001, 1038; GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1689; 
KEIRSE/WEYTS 2016, 64; PIERRE 2012, 49; RONSE/DE WILDE 1988, 200-201; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 33; VAN GERVEN/COVEMAEKER 

2006, 457; VAN OMMESLAGHE 2010, 1595; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 666; VERJANS 2013, 533; VRANCKEN 2014, 430; WEYTS 2011, 
173. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 21 oktober 1946, JCP 1946, II, 3348, noot P. L.-P. (buitencontractueel); Cass.civ.III.fr. 26 oktober 
1988, nr. 87-12.406, JurisData nr. 1988-702167; DEMOGUE 1931, 300; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 123; PLANIOL 1923, 
89 ("C’est à tort que certains arrêts font intervenir l’idée de peine pour l’auteur du dommage […]”); REISS 2003, 267. ITALIË: 

Cass.it. 19 januari 2007, nr. 1183, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007, (777) 779 ("Nel vigente 
ordinamento l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, cosí è indifferente la condotta del 
danneggiante."). DUITSLAND: EBERT 2004, 526; DREIER 2002, 47; LANGE 1979, 9; RÜΒMANN 2012, 7; VON MAYENBURG 2002, 283. 
CISG: MAGNUS 2013-I, 848; PEROVIC 2010, 577. CESL: REMIEN 2012, 513. 
696 CAUFFMAN 2007, 818; SIMOENS 1999, 23. 
697 Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, (192) 195. 
698 Cass.civ.fr. 21 oktober 1946, JCP 1946, II, 3348, noot P. L.-P. 
699 Later zal blijken dat beide grenzen toch op diverse manieren worden doorbroken (infra nr. 3214). 
700 PIERRE 2012, 48-49. 
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benadeelde zich niet verrijkt (bovengrens). 701  In rechtsstelsels die een matigingsrecht én een 
integraliteitsprincipe kennen (infra nr. 1728)702 impliceert dat beginsel dus geen verarmingsverbod.703 

222. SPECIFIEKE MANIFESTATIES – Het met het integraliteitsprincipe samenhangende verbod om de 
schadevergoedingsgerechtigde in een betere positie te brengen dan die waarin hij zou hebben 
verkeerd indien het schadefeit niet had plaatsgevonden, manifesteert zich bij het mechanisme van 
voordeelstoerekening (infra nrs. 452-473), waaronder de "nieuw-voor-oud-aftrek" (infra nrs. 464-
473), bij de afwijzing van punitieve vergoedingen (infra nr. 1394) en winstafdracht (infra nr. 1343), en 
bij de regel dat de rechter geen vergoedende interest mag toekennen voor het tijdvak dat voorafgaat 
aan het ontstaan van de schade (infra nr. 2947)704 of voor toekomstige schade (infra nr. 2949)705. 

B Voordeelstoerekening 

223. AAN INTEGRALITEITSPLAFOND VERBONDEN VOORDEELSTOEREKENING – Sommigen zien 
voordeelstoerekening als limiet op het integraliteitsprincipe.706 Dit klopt niet. Voordeelstoerekening 
is net een resultante daarvan.707 De rechter berekent schadevergoeding immers door de huidige 
toestand van de benadeelde te vergelijken met zijn toestand indien de overeenkomst correct was 
nagekomen (infra nrs. 307-313). Deze met het integraliteitsprincipe verbonden toestandsvergelijking, 
zoals ingevuld via het positief belang, focust zo op de globale situatie van de benadeelde na die 
wanprestatie. De uit de wanprestatie verkregen voordelen drukken op die huidige globale 
(vergelijkings)toestand van de benadeelde. Wanneer een wanprestatie de benadeelde een voordeel 
oplevert, moet de rechter dit dan ook verrekenen. Hij doet dit door die verschilberekening correct 
toe te passen, met eventuele explicitering van die voordeelstoerekening.  

224. GRONDSLAGEN: SCHADEVOORWAARDE EN VERRIJKINGSVERBOD – Verrekening van voordelen is in 
meerdere opzichten legitiem.708 De aanwezigheid van een voordeel brengt mee dat tot het bedrag 
van het voordeel geen schade is geleden. Enerzijds is schade een noodzakelijke voorwaarde voor 
aansprakelijkheid.709 Anderzijds vormt de geleden schade het plafond voor schadevergoeding.710 De 
rechter moet het voordeel dus aanrekenen omdat vanuit de toestandsvergelijking een onderscheid is 
te maken tussen de toestand met en de toestand zonder de wanprestatie (infra nr. 247). Aangezien 

                                                             
701 Deze benadering naar Zwitsers recht: WIDMER/WESSNER/WINIGER 2012, 477. 
702 In landen waar een algemeen matigingsrecht bestaat, geldt dus geen absolute ondergrens voor schadevergoeding. Daar 
is niet per se alle schade verhaalbaar. 
703 Vgl. LEDUC 2012, 42 ("[...] la victime ne saurait recevoir plus que le dommage subi (ces systèmes juridiques n'admettent 
pas les dommages et intérêts punitifs), mais elle peut recevoir moins, si l'équité le commande. Autrement dit, le principe de 
la réparation intégrale correspond ici à un principe de non-enrichissement de la victime."); PIERRE 2012, 48-49. 
704 Cass. 13 juni 1983, Pas. 1983, I, 1150; Cass. 16 mei 1986, Pas. 1986, I, 1132; Cass. 29 oktober 1986, Pas. 1987, I, 261; 
Cass. 10 november 1989, Pas. 1990, I, 297; Cass. 26 september 1990, T.Verz. 1991, 137, noot M. LAMBERT; Cass. 
11 september 1991, Pas. 1992, I, 22; Cass. 27 januari 1993, Pas. 1993, I, 109; Cass. 12 oktober 1994, RGAR 1996, nr. 12.686, 
noot Y. BRULARD; Cass. 29 november 1996, Pas. 1996, I, 1197; Cass. 17 maart 1999, RW 2001-02, 484; Cass. 22 december 
2006, Pas. 2006, 2855; Cass. 21 april 2009, Arr.Cass. 2009, 1057, nr. 262, overweging 15 (buitencontractueel). 
705 Cass. 16 mei 1986, Pas. 1986, I, 1132; Cass. 26 september 1990, T.Verz. 1991, 137, noot M. LAMBERT; Cass. 11 september 
1991, Pas. 1992, I, 22; Cass. 8 december 1999, Arr.Cass. 1999, 1597; Brussel 4 april 1996, AJT 1996-97, 15, noot F. GLORIEUX; 
Brussel 13 mei 2002, RGAR 2003, 13.695; Rb. Brussel 8 december 1998, T.Verz. 1999, 280, noot C. BELLEMANS; Cass. 17 maart 
1999, Arr.Cass. 1999, 389; Antwerpen 16 december 1992, T.Verz. 1993, 271, noot W. PEVERNAGIE. 
706 Bijv. SPIER/HARTLIEF 2009, 228-229 (inzake Nederlandse voordeelstoerekening in art. 6:100 NBW). 
707 ITALIË: SALVI 2005, 251 ("Altro corrolario della funzione compensativa che svolge il principio dell'equivalenza nel 
risarcimento del danno patrimoniale è che il risarcimento non può comportare l'arricchimento della vittima."). PORTUGAL: DE 

ALMEIDA COSTA 1992, 644-645 („Uma outra ilação importante da teoria da diferença consiste na chamada compensação de 
vantagens”). DUITSLAND: RÜΒMANN 2012, 23. NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 119; LINDENBERGH 2008-I, 17 ("Min of meer in het 
verlengde van het vorige beginsel [van volledige vergoeding] ligt het 'beginsel' dat voordelen op de schade moeten worden 
toegerekend.").  
708 Algemeen: BAECK 2012-I, 323-324; RONSE/DE WILDE 1988, 360-411; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 680-689.  
709 Bijv. Versailles 15 februari 1988, JCP 1988, IV, 367 (afwijzing notarisaansprakelijkheid wegens ontbreken van schade). 
710 TREITEL 1991, 76. 
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het voordeel zonder de wanprestatie niet was verkregen, komt het in mindering.711 Dit hangt samen 
met het uit het integraliteitsprincipe resulterend verrijkingsverbod.712 De benadeelde mag geen 
schadevergoeding krijgen voor iets wat geen schade uitmaakt. De benadeelde wordt verrijkt als hij 
zijn schade vergoed krijgt en tegelijk dat voordeel mag houden. Aangezien de wanprestant de 
benadeelde naar zijn nakomingspositie moet verplaatsen, ligt het in de rede om ook rekening te 
houden met voordelen die deze gebeurtenis meebracht.713 Zou het niet onredelijk zijn om bij 
wanprestatie alleen de nadelige en niet de voordelige gevolgen in aanmerking te nemen?  

225. VERREKENING VAN UIT WANPRESTATIE ONTSTANE VOORDELEN – Voordeelstoerekening is dus pas aan 
de orde wanneer een wanprestatie niet enkel nadelen maar ook voordelen doet ontstaan. De vraag 
is dan in hoeverre deze voordelen in mindering moeten komen op de schadevergoeding.714 In 
Nederland bepaalt artikel 6:100 NBW dat indien eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast 
schade tevens voordeel heeft opgeleverd, dit voordeel, voor zover dit redelijk is, bij de vaststelling 
van te vergoeden schade in rekening moet worden gebracht. Voor het in aanmerking nemen van 
voordelen is zo vereist dat er tussen de wanprestatie en het voordeel een conditio-sine-qua-
nonverband bestaat. De schade en het voordeel moeten het gevolg zijn van eenzelfde gebeurtenis. 
Bemerk dat het gaat om verrekening van voordelen van de benadeelde. Bij verdiscontering van 
voordelen van de wanprestant, is sprake van winstafdracht (infra nr. 1333).  

226. IMPACT OP SCHADEBEGROTING – Voordeelstoerekening heeft gevolgen voor schadebegroting. De rechter 
moet zo in aanmerking nemen dat de benadeelde zijn eigen prestatie niet meer hoeft uit te voeren (infra nr. 
453), investeringen kan commercialiseren (infra nr. 456) of kosten uitspaart (infra nr. 460). Denk aan de 
verkoper die goederen niet levert, waardoor de koper opslagkosten uitspaart. Deze besparing is toerekenbaar 
op de schadevergoeding. Zo vernietigde het Franse Hof van Cassatie een arrest waarbij benadeelden waren 
vrijgesteld van betaling van de uitgevoerde werken én schadevergoeding kregen voor de gevolgen van de 
wanprestatie van de aannemer.715 In België verrekent de rechtspraak zo dat de onregelmatig ontslagen 
commissaris geen kosten meer hoeft te maken voor zijn mandaat bij de vennootschap.716 De wetgever kan 
meer duidelijkheid brengen door het beginsel van voordeelstoerekening te codificeren (infra nr. 3235). 

§ 3. CONCRETE BEGROTING 

A Basisbeginsel 

227. INTEGRALITEITSPRINCIPE EN VEREISTE VAN CONCRETE SCHADEBEGROTING – Uit het vereiste van 
integraal schadeherstel vloeit ook voort dat de rechter schade in principe in concreto moet 
berekenen.717 Zo vergoedt de wanprestant geen gebruikelijke medische kosten, maar de met 

                                                             
711 KELLER 1949, 267; LINDENBERGH 2008-I, 17. 
712 HESEN/HARDY 2008, 314. 
713 ZWITSERLAND: LÜCHINGER 2002, 49 en 58 (“Der Gläubiger kann nicht verlangen, ersatzweise besser gestellt zu werden, als er 
bei gehöriger Erfüllung des Vertrages stehen würde.”). NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 119; BLOEMBERGEN/LINDENBERGH 2001, 
19; LINDENBERGH 2008-I, 17 en 20. ENGELAND: TREITEL 1991, 76 (“It is based on the assumption that there must be some injury to 
these interests before damages will be awarded.”). 
714 BOLT 1989, 245. 
715 Cass.fr. 21 juni 2005, JurisData nr. 2005-029108. 
716 Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 281; TILLEMAN 

2005, 365, voetnoot 555 (onwettig ontslag zaakvoerder). 
717 BELGIË: Cass. 26 juni 1953, Arr.Cass. 1953, 752 (primauteit concrete schadebegroting in contractenrecht); AELBRECHT 2005, 
386 (auteursrecht); DURANT 2015, 444-446; INDICATIEVE TABEL 2012, 99 ("alleen de reële schade moet worden vergoed [...], 
hetgeen de noodzaak bevestigt om de schade in concreto te begroten teneinde het integraal herstel ervan te verzekeren."); 
VAN OEVELEN 2007, 343-345; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 976; VANSWEEVELT/WEYTS 2014, 244 ("De regel 
van de integrale schadeloosstelling impliceert dat de schade van een slachtoffer in concreto wordt begroot door de 
feitenrechter."); WEYTS 2003, 47; WEYTS 2005, 1120. FRANKRIJK: Cass.com.fr. 9 juli 1996, nr. 94-16.829, JurisData nr. 1996-
003342; Cass.civ.III.fr. 23 oktober 2002, nr. 00-22.112; PINNA 2007, 244. SPANJE: LETE/CARBALLO 2012, 275; VICENTE DOMINGO 

2002, 261 ("hay que tener como telón de fondo [...] al principio de la reparación integral del daño, lo que implica una 
valoración 'in concreto' o particular."). PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 681 en 683. DUITSLAND: BAMBERGER/ROTH 2014, § 249 
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overlegging van bewijsstukken aangetoonde uitgaven.718 Zowel het Belgische als het Franse Hof van 
Cassatie herinneren vaak aan de regel dat rechters schade in concreto begroten.719 Bij abstracte 
schadeberekening kan schadevergoeding immers meer belopen dan de werkelijk geleden schade. 
Uitgangspunt is dat de rechter geen acht slaat op de normale, maar op de werkelijke schade.720 Dit 
vindt steun in de met het integraliteitsprincipe samenhangende toestandsvergelijking.721 De na te 
streven hypothetische toestand is de geïndividualiseerde toestand van de benadeelde.  

228. CONCRETE SCHADEBEGROTING PRIMEERT, MAAR SOEVEREINE BESLISSING OVER INTEGRALE VERGOEDING – In 
1953 wees het Hof van Cassatie op de primauteit van concrete schadebegroting bij wanprestatie.722 
Een koper verbrak een overeenkomst wegens niet-levering. De appelrechters raamden zijn 
winstderving in abstracto op het verschil tussen de verkoopprijs en de prijs tegen welke hij 
soortgelijke waren had kunnen kopen ten tijde van de levering. Hier gaf het Hof van Cassatie aan dat 
concrete schadebegroting primeert, door te overwegen dat "wanneer deze schade op vaste en 
feitelijke gegevens, zoals een voortverkoop, berekend en vastgesteld kan worden, er geen aanleiding 
toe bestaat ze willekeurig op grond van theoretische gegevens te berekenen". Uit recente 
cassatierechtspraak volgt wel dat de rechter soeverein beslist welke begrotingsmethode tot integrale 
vergoeding leidt.723 Wijkt hij af van een door partijen voorgestelde methode, dan moet hij de 
redenen vermelden waarom hij de andere voorgestelde berekeningsmethode verwerpt.724 

229. BUITENCONTRACTUELE STEUN: INTEGRALE VERGOEDING BIJ VOORBESCHIKTHEID VAN SLACHTOFFER – De voorkeur voor 
concrete schadebegroting krijgt toepassing in de predispositieleer. De aansprakelijke staat in voor 
voorbeschiktheid (predispositie of receptiviteit) van het slachtoffer.725 De benadeelde ligt immers niet aan de 
basis van zijn ongunstige positie (supra nr. 76). Het bekende adagium "The wrongdoer must take the victim as 
he finds him" brengt die regel tot uiting.726 In Nederland omschreef de Hoge Raad de kern van deze leer mooi 

                                                                                                                                                                                              
BGB, nr. 14; LANGE 1979, 221 ("Die konkrete Schadensberechnung wird sicherlich dem Ausgleichsprinzip am besten 
gerecht."). OOSTENRIJK: JUD 2003, 232 (concrete schadeberekening vanuit Differenzhypothese).  
718 DURANT 2015, 444. 
719 BELGIË: Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24 (gebruiksderving bij niet-nakoming restitutieplicht). FRANKRIJK: Cass.com.fr. 9 
juli 1996, nr. 94-16.829, JurisData nr. 1996-003342 ("en matière contractuelle, les dommages-intérêts dus au créancier 
s'apprécient de manière concrète au regard de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé"); Cass.civ.III.fr. 23 oktober 
2002, nr. 00-22.112; Cass.com.fr. 13 februari 2007, nr. 05-20.249; Cass.com.fr. 20 maart 2007, nr. 05-12.588, LexisNexis. 
720 KRUITHOF 1989, 34; VAN DUNNÉ 2004, 682, 702 en 709. 
721 DURANT 2015, 444. 
722 Cass. 26 juni 1953, Arr.Cass. 1953, 752. 
723 Cass. 18 september 2013, JT 2013, 629 (“Hoewel hij morele schade kan herstellen door gebruik te maken van de 
kapitalisatiemethode, staat het hem, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak, vrij om een andere 
wijze van schadeloosstelling daarvoor te verkiezen, voor zover deze kan leiden tot een integrale vergoeding en de rechter 
de redenen vermeldt waarom hij de andere voorgestelde berekeningsmethodes niet kan aanvaarden.”). 
724 Cass. 18 september 2013, JT 2013, 629. 
725 Van voorbeschiktheid zijn twee verwante situaties te onderscheiden: verergering van voorafbestaande schade en 
verhaasting van schade. Van verergering van voorafbestaande schade is sprake wanneer de benadeelde zich vooraf reeds in 
een beschadigde toestand bevond, zoals de eenogige die zijn overgebleven oog verliest (Cass. 6 januari 1993, Arr.Cass. 
1993, 11; Antwerpen 16 juni 1999, RW 2000-01, 97). Bij verhaasting van schade was voorafgaand aan het schadefeit reeds 
een onomkeerbaar proces aan de gang, dat de onrechtmatige daad heeft versneld. Denk aan de terminale kankerpatiënt 
die door een medische fout overlijdt (Luik 27 april 2007, RGAR 2009, nr. 14.501). Vgl. VAN OEVELEN 2007, 338-340. 
726 BELGIË: Cass. 13 oktober 1981, Arr.Cass. 1981-82, 222, Pas. 1982, I, 223 ("hartlijdersarrest"; hartpatiënt overlijdt na spurt 
van 400 meter doordat hij wegens geldkwestie op de hielen werd gezeten door een ongeduldige schuldeiser); Cass. 14 juni 
1995, Pas. 1995, I, 630; Cass. 2 februari 2011, Pas. 2011, 394; Gent 6 januari 2010, T.Verz. 2011, 89, noot P. GRAULUS 

(amputatie rechterbeen na ongeval waarbij predispositie voor helft ertoe had bijgedragen dat normaal herstel onmogelijk 
was); Gent 10 november 2011, RGAR 2012, nr. 14.878 (overlijden na besmetting met legionellabesmetting, afwijzing 
pathologische predispositie); Luik 17 november 1981, RGAR 1982, nr. 10.539 (neurose slachtoffer); Luik 21 juni 2005, JLMB 
2006, 1180; Pol. Hasselt 22 februari 1980, RGAR 1981, nr. 10331 (verrekening urgentie van herstel van beschadigd wegdek: 
"Als hierbij kostenverhogende factoren spelen dan is dit niet onbillijk en zijn die voor rekening van de schadeverwekker 
(The wrongdoer must take the victim as he finds it.)."; DE SOMER 2013-I, 26-27; DIRIX 1998, 31; FAGNART 2006, 285; JOCQUÉ 

2014, 5; KRUITHOF 1989, 20; LUTTE 2014, 195-210; RONSE/DE WILDE 1988, 191; SIMAR 2015, 1-12; SIMOENS 2002, 73-83; VAN 

OEVELEN 2007, 338-340; STAQUET 2015, 57-92; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 973-975; WEYTS 2003, 49; WEYTS 
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als volgt: "Bij een onrechtmatige daad die bestaat uit het toebrengen van lichamelijk letsel zullen de gevolgen 
van een door de persoonlijke dispositie van het slachtoffer bepaalde reactie op die daad in het algemeen als 
een gevolg van die daad aan de dader moeten worden toegerekend, ook al houdt die reactie mede verband 
met de neurotische behoefte van het slachtoffer een vergoeding te krijgen en ook al zijn die gevolgen daardoor 
ernstiger en langer van duur dan in de normale lijn der verwachtingen ligt."727 In Frankrijk is de wetgever 
voornemens die zienswijze te verankeren: "Les préjudices doivent être appréciés sans qu'il soit tenu compte 
d'éventuelles prédispositions de la victime dès lors que celles-ci n'avaient pas déjà eu de conséquences 
préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable."728 Schoolvoorbeeld is de persoon met een 
eierschaalschedel die overlijdt door een lichte tik op het hoofd.729 Ook in dat geval moet de schadeverwekker 
de schade volledig vergoeden. Dat de aanleg van het slachtoffer bijdraagt tot de schade doet niet af aan die 
verplichting tot volledige vergoeding. Conform het integraliteitsbeginsel is niet vergoedbaar wat de benadeelde 
normaal als schade mocht verwachten, maar wat hij concreet aan schade lijdt.730 Dat de volledige schade ook 
bij voorbeschiktheid verhaalbaar is, duidt zo op het vereiste van schadebegroting in concreto. Bij wanprestatie 
geldt wel als nuance dat een wanprestant kan aanvoeren dat uit voorbeschiktheid resulterende schade 
onvoorzienbaar was in de zin van artikel 1150 BW (infra nr. 1553).731  

230. TOEPASSING BIJ IMMATERIËLE SCHADE – Dat beginsel van concrete schadebegroting geldt ook voor 
immateriële wanprestatieschade. Dit heeft tot gevolg dat bijzonder gevoelige personen grotere 
schade lijden en de wanprestant deze grotere schade ook moet vergoeden.732 Dit komt dus tot uiting 
in voormeld leerstuk van volledige vergoeding van schade bij predispositie van het slachtoffer (supra 
nr. 229).733 Bij immateriële wanprestatieschade blijkt de uitsluiting van abstracte schadeberekening 
soms moeilijker te rechtvaardigen, zeker gelet op de delicatere objectiveerbaarheid van die schade. 
Uit de recurrente toepassing van de indicatieve tabellen blijkt wel dat abstracte schadeberekening op 
dat punt een aantal voordelen biedt (infra nr. 2398). 

B Opmars abstracte begroting 

231. CONCRETE SCHADEBEGROTING ALS BEGINSELVERKLARING: OPMARS VAN ABSTRACTE SCHADEBEGROTING – 

Bij consequente toepassing van de eis van volledige schadedelging bestaat geen marge voor 
abstracte schadebegroting. 734  De praktijk maakt echter steeds vaker abstractie van concrete 
omstandigheden. Denk aan de tendens tot abstracte begroting van immateriële schade (infra 
nr. 2708), zaakschade (infra nr. 2709), vergoedende interest (infra nr. 2974), dekkingstransacties 
(infra nrs. 2050-2051) en advocatenkosten (infra nr. 2738). Dat vereiste van begroting in concreto 

                                                                                                                                                                                              
2013-II, 301-303. NEDERLAND: HR 9 juni 1972, NJ 1972, 360 (depressie); HR 21 maart 1975, NJ 1975, 372 (trombose); HR 8 
februari 1985, NJ 1986, 137; BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 25; KEIRSE 2002, 70; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 58-63. 
727 HR 8 februari 1985, NJ 1986, 137. 
728 Artikel 1268 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Dit is een letterlijke herneming van 
artikel 1379-2 van het Catala-ontwerp. De Franse wetgever had deze bepaling achterwege gelaten bij de hervorming van 
het verbintenissenrecht in 2016 (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016). 
729 In Amerika wordt de voorbeschiktheid tot schade zelfs aangeduid als de eggshell skull doctrine (WEYTS 2003, 49). 
730 SIMOENS 2002, 74-75; WEYTS 2013-II, 301. 
731 Vgl. DALCQ 1959, 107 ("Si le débiteur de l'obligation, tenu de réparer le préjudice né de son inexécution, peut démontrer le 
caractère imprévu du dommage, telle, par exemple, une aggravation causée par une prédisposition pathologique de la 
victime, le créancier n'aura d'autre moyen d'obtenir réparation complète que de se placer, s'il le peut, sur le terrain quasi-
délictuel."); FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 165 (onvergoedbaarheid hogere schade wegens niet-meegedeelde allergie). 
732 Vgl. SCHUBERT 2013, 154. 
733 BELGIË: Cass. 13 oktober 1981, Arr.Cass. 1981-82, 222; Cass. 14 juni 1995, Pas. 1995, I, 630; Cass. 2 februari 2011, Pas. 
2011, 394; Gent 6 januari 2010, T.Verz. 2011, 89, noot P. GRAULUS; Gent 10 november 2011, RGAR 2012, nr. 14.878; Luik 17 
november 1981, RGAR 1982, nr. 10.539; Luik 21 juni 2005, JLMB 2006, 1180; DE SOMER 2013-I, 26-27; DIRIX 1998, 31; FAGNART 

2006, 285; JOCQUE 2014, 5; KRUITHOF 1989, 20; LUTTE 2014, 195-210; RONSE/DE WILDE 1988, 191; SIMAR 2015, 1-12; SIMOENS 2002, 
73-83; STAQUET 2015, 57-92; VAN OEVELEN 2007, 338-340; VAN OEVELEN/JOCQUE/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 973-975; WEYTS 

2003, 49; WEYTS 2013-II, 301-303. NEDERLAND: HR 9 juni 1972, NJ 1972, 360; HR 21 maart 1975, NJ 1975, 372 (trombose); HR 
8 februari 1985, NJ 1986, 137; BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 25; KEIRSE 2002, 70; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 58-63. 
734 DURANT 2015, 444 ("[L']appréciation, forfaitaire, devrait donc, a priori, être écartée car elle ne coïnciderait pas avec la 
réparation de l'exact préjudice."). 
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blijkt dan vaak niets meer dan een beginselverklaring.735 Abstracte schadebegroting resulteert zo in 
een afwijking van het integraliteitsprincipe. Abstracte schadebegroting is enkel bij wege uitzondering 
aanwendbaar wegens de aard van de schade of de moelijkheden om de omvang daarvan te 
bepalen.736 Dat abstracte schadebegroting aan een onstuitbare opmars bezig is, komt aan bod bij de 
processuele limieten aan het vereiste van integraal schadeherstel (infra nrs. 2707-2712). 

§ 4. PEILDATUM 

232. DATUM VAN EINDUITSPRAAK ALS PEILDATUM – Het beginsel van volledige schadevergoeding 
impliceert tot slot dat de rechter de omvang van schadevergoeding moet begroten naar het tijdstip 
van zijn uitspraak (infra nrs. 2789-2856).737 Daar het slachtoffer recht heeft op volledige vergoeding 
van zijn schade, moet de rechter zijn schadevergoeding vaststellen op basis van de omvang van de 
schade op de datum van zijn uitspraak.738 Deze peildatum geldt ook wanneer hij de uitspraak wijst op 
een veel later tijdstip dan de datum van de wanprestatie.739 Op de datum van de einduitspraak kan 
de aangezochte rechter immers met alle gekende bestanddelen van de schade rekening houden.740  

233. RECENTE CONTRACTENRECHTELIJKE BEVESTIGING – Onlangs bevestigde het Hof van Cassatie die peildatum nog 
voor het contractenrecht.741 Daarbij ging het om een waardevermindering van aandelen wegens schending van 
een niet-concurrentiebeding. Het Hof benadrukte dat rechters wanprestatieschade naar de uitspraak dienen te 
begroten. Het hoogste rechtscollege overwoog dat "de begroting [van schade] gebeurt naar het tijdstip dat dit 
van het effectieve herstel ervan zo dicht mogelijk benadert", en dat dit het tijdstip van de uitspraak is. 
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Hoofdstuk II. Wanprestatieschade 
234. SCHIJNBAAR EENVOUDIG UITGANGSPUNT VAN VERGOEDING ALLE WANPRESTATIESCHADE – De 
achterliggende gedachte van het contractuele schaderecht lijkt op het eerste gezicht eenvoudig. Alle 
schade van een benadeelde is recupereerbaar. Dit stelt een onder- en bovengrens, vereist 
equivalentie met geleden schade, verlangt concrete schadeberekening en stelt de uitspraakdatum 
voorop als peildatum (supra nrs. 203-233). Zo eenvoudig als die premisse lijkt, zo moeilijk is de 
praktische toepassing daarvan.742 Centraal staat de afstemming van schadevergoeding op de geleden 
schade. Schadespecialisten wijzen echter terecht op het moeilijk definieerbare karakter van dat 
begrip.743 Een studie over schaderecht zou niet passender kunnen worden ingeleid dan met een 
krachtige definitie van het schadebegrip. Helaas blijkt een scherpe omschrijving moeilijk haalbaar.744  

235. MOEILIJKE DEFINIEERBAARHEID SCHADEBEGRIP: THE ELEFANT TEST – De vraag naar het schadebegrip doet denken 
aan de olifantentest. Definieer eens een olifant. Olifanten zijn chordadieren van de klasse van de zoogdieren 
(mammalia). Van de elephantidae-familie zijn de Afrikaanse en de Aziatische olifant als soorten erkend. Is nu 
duidelijk wat een olifant is? Een olifant definiëren ligt niet voor de hand. Wie het pad kruist van een 
chargerende olifantenstier, erkent deze wel meteen. Dezelfde redenering gaat op voor schade. Schade is even 
snel detecteerbaar als een olifant. Een alomvattende omschrijving is echter niet evident. "An elephant is 
difficult to describe, but you know it when you see it. One of the many questions related to the notion of 
damage is indeed whether it needs to be defined at all."745 

236. SCHADE ALS NADEEL OF WAARDEVERMINDERING – Taalkundig bestaan omschrijvingen van schade 
(supra nr. 12). Zo definieert Van Dale schade als een nadeel of een waardevermindering.746 Voor het 
Spaans omschrijft de María Moliner schade (daño) als een gevolg waardoor iets of iemand slechter af 
is.747 Die omschrijving volstaat niet als richtlijn voor schadebegroting748. Bijkomende richtsnoeren zijn 
nodig. Voor het contractenrecht verstrekt artikel 1149 BW een eerste richtlijn: wanprestatieschade 
behelst geleden verlies en gederfde winst. Wat is hun precieze strekking? 

Afdeling I. Verlies en winstderving 

§ 1. DUAAL SCHADEBEGRIP 

237. AANKNOPINGSPUNT VOOR VASTSTELLING WANPRESTATIESCHADE: ARTIKEL 1149 BW – Voor het 
contractuele schadebegrip beschikt het Belgische recht over de van oorsprong Romeinsrechtelijke 
richtlijn dat schadevergoeding zowel geleden verlies als gederfde winst moet compenseren.749 Dit 

                                                             
742 Vgl. SAMOY 2001, 345 (potentiële schade bij matiging van schadebedingen: "Minstens had de wet [...] aan de rechters, 
criteria, richtingaanwijzers of relevante omstandigheden kunnen aanreiken om de potentiële schade te bepalen."); 
SIMAR/SIMAR 2008, 7 ("Si la règle paraît claire, en droit, sa mise en application est délicate."; buitencontractueel). 
743 FRANKRIJK: CHAPPUIS 2010, 165 ("Le dommage est une notion aussi couramment utilisée qu'elle reste insaisissable."). ITALIË: 
MARELLA 2009, 53. DUITSLAND: LANGE 1979, 17-50; SCHLECHTRIEM 1997, 232 (“Jedermann weiss, was Schaden ist, nur die Juristen 
offenbar nicht.”). NEDERLAND: VERBURG 2009, 30-38 (geeft overzicht van Nederlandse definities van schade, maar stelt dat 
immateriële schade niet sluitend is te omschrijven). ENGELAND: MCGREGOR 2014, 3. RECHTSVERGELIJKEND: VON BAR 2011-I, 387. 
744 MCGREGOR 2014, 3 (“A resounding definition of the term damages would make a fitting opening of a work on the law of 
damages and in their first sentence earlier editions have done just this. But it has become more and more difficult, as time 
has moved on, to construct a definition of damages which is satisfactory band which is comprehensive. [...] a clear-cut 
definition is no longer feasible."). 
745 VON BAR 2011-I, 387. Vgl. Lord Justice Stuart-Smith in Cardogan Estates Ltd v Morris EWCA Civ 1671, www.bailii.org 
(overweging 17: “This seems to me to be an application of the well known elephant test. It is difficult to describe, but you 
know it when you see it.”)  
746 T. DEN BOON en D. GEERAERTS, van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Utrecht/Antwerpen, Van Dale 
Lexicografie, 2005, 3071. Vgl. definitie bij SIMOENS 1999, 15; VERBURG 2009, 38 (met talrijke verwijzingen). 
747 M. MOLINER, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 2002, 858. 
748 Bemerk dat de term “schadebegroting” is op te vatten in de zin van begroting van schadevergoeding, net zoals 
“schadevordering” en “schadeclaim” zijn uit te leggen als vorderingen tot verkrijging van schadevergoeding. Dit is overigens 
ook het geval met de term "schadebeding", waarin de te vorderen schadevergoeding is vastgesteld. 
749 Historiek: SAMUEL/RINKES 1996, 134; TREITEL 1991, 84-85. 



95 
 

schadeduo is neergelegd in artikel 1149 BW, dat fungeert als basis voor wanprestatiebegroting. 
Luidens dit artikel bestaat de aan de schuldeiser verschuldigde schadevergoeding immers in het 
algemeen "in het verlies dat hij heeft geleden en in de winst die hij heeft moeten derven". Deze 
bepaling geeft gestalte aan het uitgangspunt van integrale schadecompensatie (supra nr. 180). 
Tegelijk fungeert dit als richtsnoer voor welke wanprestatieschade in principe vergoedbaar is.  

238. SCHADEBEGROTING VIA ARTIKEL 1149 BW – DE PAGE introduceerde schadebegroting via 
schadebedingen door te wijzen op het aanvullende karakter van de regels van het contractuele 
schaderecht. Daarbij benadrukte hij dat die voorschriften beoogden de rechter instructies te bieden 
voor het geval partijen zelf niets hadden bepaald over de gevolgen van niet-uitvoering. 750 
Rechtsvergelijkende Angelsaksische werken over begroting van wanprestatieschade tekenen in 
dezelfde lijn op dat de civil law wanprestatieschade aan de hand van het Burgerlijk Wetboek begroot, 
terwijl dat in het niet-gecodificeerde Angelsaksische recht veeleer aan de hand van jurisprudentiële 
regels gebeurt.751 Zeer de vraag is of die richtlijn volstaat om schadebegroting te leiden. 

239. QUASI-UNIVERSELE DUALE BENADERING VAN WANPRESTATIESCHADE – Evenals het Belgische recht, hanteren de 
meeste rechtsstelsels een tweeledig schadebegrip in hun contractenrecht. Wereldwijd lijkt algemeen aanvaard 
om schade in het contractenrecht te omschrijven aan de hand van het Romeinsrechtelijke schadeduo van 
geleden verlies en gederfde winst. Deze opvatting is zo terug te vinden in zowel de Romaanse rechtsfamilie – 
zoals in Frankrijk (art. 1231-2 CCF752), Luxemburg (art. 1149 CCL), Spanje (art. 1106 CCE), Portugal (art. 564, lid 1 
CCP) en Italië (art. 1223 CCI) – en de Duitse rechtsfamilie – zoals in Duitsland (§ 252 BGB), Oostenrijk (§ 1323 
ABGB) en Nederland (art. 6:96, lid 1 NBW753) – als de internationale rechtsinstrumenten, zoals DCFR (art. III.-
3:702), Unidroit (art. 7.4.2, lid 1), CISG (art. 74) en CESL (art. 160).  

§ 2. GELEDEN VERLIES 

240. OMSCHRIJVING GELEDEN VERLIES ALS WERKELIJK GELEDEN SCHADE? – De eerste component van artikel 
1149 BW is geleden verlies (damnum emergens).754 Dit verlies onderscheidt de rechtsleer soms van 
gederfde winst op grond dat het betrekking heeft op het verleden, terwijl winstderving slaat op de 
toekomst. 755  Anderen suggereren dat enkel geleden verlies werkelijke schade uitmaakt. 756  A 
contrario zou dit niet het geval zijn voor winstderving. Deze beperking van werkelijke schade tot 
geleden verlies is niet te onderschrijven. Voor verhaal van schade in het algemeen, en dus ook voor 
winstderving, is vereist dat de schade werkelijk is geleden. Dit komt tot uiting in het vereiste dat de 
benadeelde schade in het algemeen met voldoende zekerheid dient te bewijzen (infra nr. 514). 

241. GELEDEN VERLIES ALS POSITIEVE SCHADE EN WINSTDERVING ALS NEGATIEVE SCHADE? – Sommige auteurs in 
Duitsland757, Zwitserland758 en Oostenrijk759 omschrijven geleden verlies als positieve schade en gederfde winst 

                                                             
750 DE PAGE 1942, 150 ("Les règles relatives à l'évaluation judiciaire des dommages-intérets [...] ont pour but de tracer les 
directives qui s'imposent au juge en droit commun, lorsque les parties n'ont rien prévu ou stipulé elles-mêmes, quant aux 
suites de l'inexécution."). 
751 Recentelijk: HOGG 2011, 368 ("In codified systems, it is (as one would expect) the Code which specifies how such damages 
are to be assessed; in uncodified systems, the courts have developed various rules to assist in the assessment process."). De 
common law maakt niet vaak een onderscheid tussen geleden verlies en gederfde winst. Daar primeert het onderscheid 
tussen het positief en het negatief belang (MCGREGOR 2014, 28). 
752 Dit artikel herneemt sinds 1 oktober 2016 de strekking van (oud) artikel 1149 CCF. 
753 Artikel 6:96, lid 1 NBW bepaalt duidelijk: "Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.” 
754 In andere talen is sprake van loss sustained, loss incurred of loss suffered (Engels), perte subie (Frans), erlittene Schaden 
(Duits), danno emergente of perdita subita (Italiaans), pérdida sufrida (Spaans) en prejuízo causado (Portugees). 
755 DEMOGUE 1931, 300. 
756 VICENTE DOMINGO 2002, 220 ("Son daños efectivamente producidos [...]"). 
757 LANGE 1979, 39-41. 
758 TF 19 juni 1990, BGE 116 II 441, swisslex, punt 2c en Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, 
punt II.4.a (positiver Schaden als synoniem voor damnum emergens); SCHÖNLE 1977, 486; SCHWENZER 2009, 84 (positiver 
Schaden als synoniem voor damnum emergens). De Zwitserse auteur SCHLOSSER gebruikt de term “positieve schade” dan 
weer als synoniem voor “positief belang” en dus als generieke term voor geleden verlies en gederfde winst. Zie SCHLOSSER 

1996, 162 (“Le dommage positif englobe à la fois la perte effective et le gain manqué.”). 
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als negatieve schade.760 Deze terminologie zorgt echter voor verwarring met de termen “positief belang” en 
“negatief belang”, waarvoor de rechter een positieve of negatieve schadevergoeding kan toekennen. Zo 
gewaagde het hof van beroep te Luik, bij nietigheid, van dommage négatif (negatieve schade) bij schade in de 
zin van het negatief belang.761 In de hogere Portugese rechtspraak staan "prejuízos positivos" zo gelijk met het 
positief belang en "prejuízos negativos" met het negatief belang.762  

242. GELEDEN VERLIES ALS ACTUELE VERMOGENSVERMINDERING – Bij contractuele wanprestaties is 
geleden verlies ruim op te vatten. Geleden verlies is dan elke actuele vermogensvermindering die het 
slachtoffer ten gevolge van de wanprestatie ondergaat. Dit kan gaan om vermindering van het actief 
of vermeerdering van het passief.763 Onder geleden verlies is zelfs immateriële schade te begrijpen 
(infra nr. 2311). Verdienste van deze omschrijving is dat het zich leent tot invulling via zowel het 
positief als het negatief belang (infra nr. 2472). 

§ 3. WINSTDERVING 

243. OMSCHRIJVING WINSTDERVING – De tweede component van het schadeduo van artikel 1149 BW 
is winstderving.764 Dit is het vermogensvoordeel dat voor de benadeelde redelijkerwijs uit nakoming 
had moeten voortvloeien, maar wegens wanprestatie is uitgebleven.765 Winstderving ziet dus op de 
waarde waarmee het vermogen van de benadeelde zich wegens wanprestatie niet heeft 
vermeerderd. Dat is de vermogenstoename die het slachtoffer door het schadefeit is ontgaan. Het 
vaak hypothetische aspect van deze schadevorm is een complicerende factor. Begroting van 
winstderving valt dan ook doorgaans moeilijker uit dan afgrenzing van geleden verlies. 

244. ROMEINS RECHT: VERHAAL VAN WINSTDERVING BIJ OP EEN INCERTUM GERICHTE VORDERING – Vergoedbaarheid van 
winstderving bij wanprestatie gaat terug op het Romeinse recht. Dit onderscheidde tussen op een certum en 
op een incertum gerichte claims. Van een op een certum gerichte vordering was sprake bij betaling van een 
bepaalde geldsom (certa pecunia) of bij eigendomsoverdracht van een bepaalde zaak (certum dari). Bij een 
certum was schadevergoeding gericht op de waarde van de prestatie (quanti ea res est). Bij een op incertum 
gerichte vordering had de benadeelde recht op vergoeding van zijn belang (id quod interest).766 Hiertoe moest 
de rechter de gedaagde veroordelen tot al waartoe hij gehouden was aan de eiser te geven of te doen. Naast 
de zaakwaarde was zelfs zijn winstderving was vergoedbaar. Denk aan winstderving van de koper bij niet-tijdige 
levering van een slaaf.767 PAULUS wees al op de vergoedbaarheid van wat in de Middeleeuwen bekend werd als 

                                                                                                                                                                                              
759 APATHY/RIEDLER 2002, 117; REISCHAUER 2002, § 1293 ABGB, nr. 13. 
760 Zie echter ook CAPUS 2005, 13 („[...] danno emergente [...] veniva considerata equivalente a quella di danno positivo [...] e 
veniva contrapposta a quella di danno negativo (il lucro cessante) [...]”); MCGREGOR 2014, 27 ("negative loss of gains" en 
"positive expenses"); TREITEL 1991, 84 ("positive damage" en "negative damage"). 
761 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589. 
762 STJ 23 januari 2007, nr. 4486/06, JusNet 82/2007, punt 2 en STJ 27 maart 2007, nr. 06A4002, JusNet 1480/2007, punt 1. 
763 Vgl. Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368 (damnum emergens als "la perte subie par l'inexécution"); CAPUS 2005, 13; 
CARINGELLA 2011, 774-775; ENGEL 1973, 484; LAITHIER 2004, 167; MOKAIESH 2001, 3; SPIER/HARTLIEF 2009, 237; TALLON, 279. 
764 Elders is sprake van gain manqué (Frans), lost gain, gain deprived of loss of profits (Engels), entgangener Gewinn (Duits), 
lucro cessante of mancato guadagno (Italiaans) en lucro cesante (Spaans). Overzicht: TREITEL 1991, 87. 
765 Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368 ("le gain que le créancier escomptait du contrat, et dont il a, par l'inexécution, 
été privé"); CARINGELLA 2011, 775; CIAFARDINI/IZZO 2011, 1275; COLMET DE SANTERRE 1865, 94 ("défaut d'accroissement de 
patrimoine"); DE ANGEL YAGÜEZ, 50 II; ENGEL 1973, 484; FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 293 ("The lost gain is "the increase in 
the value of his assets of which the obligee is deprived as the result of the failure to perform the contract."); GALVAN 1998, 30; 
GIANNINI 1986, 3; LAITHIER 2008, 156; MOKAIESH 2001, 3; MÖLLER 2008, 34; SCHLOSSER 1996, 162; TALLON, 279; TRIOLA 2004, 1096; 
VICENTE DOMINGO 2002, 222 ("El [...] lucro cesante se configura como la ganancia dejada de obtener o la pérdida de ingresos 
como consecuencia directa e inmediata del hecho lesivo."); VISINTINI/PINORI 1999, 5 ("i mancati guadagni corrispondono a 
nuove utilità che […] il creditore avrebbero presumibilmente conseguito se non si fosse verificato […] l'inadempimento."). 
766 De term "id quod interest" werd later gebruikt in de zin van schadevergoeding. De term "interesse" komt van "quod mea 
(tua, nostra, etc.) in re est" (wat er van mij, jou, ons, etc. in de zaak is). Zie: VAN KRALINGEN 2013, 400; ZIMMERMAN 1990, 826. 
767 D. 19,1,31,1 (waarover: VAN KRALINGEN 2013, 401; ZIMMERMAN 1990, 827). 
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lucrum cessans of winstderving.768 Ook JUSTINIANUS wees hierop in zijn C.7,47 (infra nr. 1482): "onze verordening 
omarmt dit uitgangspunt niet alleen ten aanzien van verlies, maar ook ten aanzien van [gederfde] winst".769  

§ 4. PRECISERINGSBEHOEFTE  

245. PRAKTISCHE STREKKING VAN GELEDEN VERLIES EN WINSTDERVING – Dat onderscheid tussen geleden 
verlies en gederfde winst heeft rechtens geen gevolgen. Beide schadevormen zijn volledig 
verhaalbaar.770 Allicht is dit de reden waarom de Franse wetgever voornemens is dit schadeduo uit 
het Burgerlijk Wetboek te schrappen en te vervangen door de toestandsvergelijking. 771  Dat 
onderscheid heeft wel praktische relevantie. Kwantificatie van winstderving valt immers delicater uit 
dan raming van verlies. Allereerst geldt dit voor de eiser, voor wie de bewijslast bij winstderving 
moeilijker blijkt. Daarnaast gaat dit op voor de rechter, die tot begroting moet overgaan. In de 
praktijk leidt dit ertoe dat rechters winstderving sneller naar billijkheid begroten.772 In Italië bepaalt 
artikel 2056, tweede lid CCI zo zelfs expliciet dat de rechter bij begroting van winstderving naar 
billijkheid rekening houdt met de omstandigheden van het geval.773 

246. RECHTER MOET BESLISSING AFSTEMMEN OP BESTAAND DENKKADER – De in artikel 1149 BW vervatte tweedeling 
tussen geleden verlies en gederfde winst volstaat niet om in elk concreet geval de strekking van schade vast te 
stellen. Deze open norm geeft de rechter veel beoordelingsvrijheid. Als courante wetgevingstechniek is daar 
niets op tegen (supra nrs. 34-36). Dit impliceert echter niet dat de rechter naar willekeur mag beslissen. Net 
waar zijn autonomie het grootst lijkt, moet de rechter alles doen om zijn beslissing af te stemmen op de 
overtuigingen van zijn rechtsgemeenschap.774 In Amerika gaf CORBIN zo aan dat het belangenonderscheid een 
duidelijkere manier is om daadwerkelijk geleden schade vast te stellen dan het schadeduo van geleden verlies 
en gederfde winst.775 Dit stuurt ons onvermijdelijk naar de zogeheten toestandsvergelijking. 

Afdeling II. Toestandsvergelijking 

247. TOESTANDSVERGELIJKING ALS BEGROTINGSINSTRUCTIE – De in artikel 1149 BW vervatte duale 
schadebenadering lijkt nog te vaag. De functie van schadevergoeding biedt de ultieme sleutel voor 
schadebegroting. 776  Schadevergoeding beoogt volledige compensatie, en geen preventie, bestraffing of 
genoegdoening (supra nr. 148). Daarbij biedt de toestandsvergelijking een extra richtlijn voor de strekking van 
het schadebegrip bij wanprestatie.777 Schade geldt immers als onvrijwillige vermindering van het "vermogen"778 

                                                             
768 D. 46, 8, 13 pr. ("quantum mea interfuit, id est quantum mihi abest quantumque lucrari potui"). Negentiende-eeuwse 
Franse civilisten verwezen steevast naar deze formulering: BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 639; COLMET DE SANTERRE 1865, 94-95; 
LAROMBIÈRE I 1862, 225; LAROMBIÈRE II 1885, 31; DEMOLOMBE 1868, 557. Twintigste eeuw: DEMOGUE 1931, 300, voetnoot 5. 
769 In het tweede lid van C.7,47 staat namelijk te lezen: "Et hoc non solum in damno, sed etiam in lucro nostra amplectitur 
constitutio, quia et ex eo veteres quod interest statuerunt [...]" (SPRUIT/CHORUS/DE LIGT 2007, 772; VAN KRALINGEN 2013, 401). 
770 PEROVIC 2010, 577 (CISG: "Sur la base du principe de la réparation intégrale, les deux espèces de dommage – i.e. la perte 
matérielle effective et le gain manqué – sont traitées sur un pied d'égalité et jouissent du même degré de protection."). 
771 Artikel 1258 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
772 VISINTINI/PINORI 1999, 5 ("La differenza tra i due elementi del danno è, dal punto di vista della disciplina, minima e sta 
soltanto nella maggiore difficoltà di prova inerente al lucro cessante con il risultato che questa figura di danno è più 
facilmente soggetta a una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c."). 
773 Artikel 2056, tweede lid CCI: "Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso." 
774 HESSELINK 1999, 43. 
775 A.L. CORBIN, Corbin on Contracts. A comprehensive treatise on the working rules of contract law. Volume 5. Sections 990-
1121, St. Paul, West Publishing, 1964, 592 ("This analysis does not conflict with the gains prevented and losses sustained 
analysis; it merely represents a different breakdown of the same economic harm suffered. The use of this newer analysis is 
gaining acceptance as it often permits a clearer way of determining the actual economic harm."). 
776 MARELLA 2009, 57 ("La nozione di danno, finora descritta attraverso la distinzione perdita subita-mancato guadagno, non 
può essere compresa in modo pieno, se non viene rapportata al concetto di risarcimento."); VERBURG 2009, 33-34. 
777 FRANKRIJK: CHAPPUIS 2010, 179. DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 340 (samenhang tussen Differenzhypothese en verrijkingsverbod); 
LANGE 1979, 162; WÜRTHWEIN 2001, 390 ("Den Vermögensschaden durch eine Vermögensdifferenzrechnung zu ermitteln, ist 
durch den Gedanken getragen, alle negativen Folgen des schädigenden Ereignisses zu erfassen."). ZWITSERLAND: SCHWENZER 

2009, 96 ("Nach der Differenztheorie [...] haftet der Schädiger grundsätzlich für alle der Geschädigten entstandenen 
vermögensmässigen Nachteile (Totalreparation)."). ENGELAND: MCGREGOR 2014, 14.  
778 Wel is “vermogen” potentieel zo ruim interpreteerbaar dat ook immateriële schade daaronder valt (infra nr. 2472). 
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van de benadeelde.779 Uit deze bevinding dat schade vermogensgerelateerd wordt opgevat (infra nr. 251), valt 
af te leiden dat schade via die verschilberekening kwantificeerbaar is. Voor de bepaling van de geleden schade, 
die fungeert als basis voor de vaststelling van de omvang van de schadevergoeding, vergelijkt de rechter dan de 
huidige toestand van de benadeelde met zijn fictieve toestand indien het schadefeit niet had plaatsgevonden. 

§ 1. OORSPRONG 

A Mommsens systematisering 

248. SYSTEMATISERING VAN SCHADEVERGOEDING DOOR MOMMSEN – In de middeleeuwen werd het 
schadevergoedingsrecht als een onoverzichtelijke materie beschouwd. Om de Romeinsrechtelijke 
regels te systematiseren maakten rechtsgeleerden onderverdelingen. Bekend is de Arbor super 
interesse van REBUFFUS, die het zogeheten belang (interesse) in 48 takken onderverdeelde.780 Die 
moeilijke indelingen verloren midden negentiende eeuw hun bestaansrecht na de publicatie van het 
voor schade geldende standaardwerk "Zur Lehre von dem Interesse".781 De Duitse rechtsgeleerde 
MOMMSEN ontwikkelde daarin de Differenzhypothese ("toestandsvergelijking").782  

249. MOMMSENS TOESTANDSVERGELIJKING – In 1855 omschreef MOMMSEN schade zo als “die Differenz 
zwischen dem Betrage des Vermögens, wie derselbe in einem gegebenen Zeitpunkt ist, und dem 
Betrage, welchen dieses Vermögen ohne die Dazwischenkunft eines bestimmten beschädigenden 
Ereignisses in dem zur Frage stehende Zeitpunkte haben würde.”783 Vanuit die toestandsvergelijking 
stelt de rechter de werkelijk geleden schade (“Differenzschade”784) vast aan de hand van het verschil 
tussen de huidige vermogenstoestand van de schadelijder na het schadefeit en zijn hypothetische 
vermogenstoestand die zou hebben bestaan indien dit schadefeit was uitgebleven.785  

250. ZAAKGERELATEERDE EN VERMOGENSGERELATEERDE BENADERING VAN MATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – Materiële 
schade is louter zaakgerelateerd benaderbaar. Dan is die schade beperkt tot de aantasting van de waarde van 
de aan de orde zijnde prestatie: de aestimatio rei.786 Die prestatie is bijvoorbeeld het te leveren goed of de te 
verrichten dienst. Materiële wanprestatieschade is echter ook vermogensgerelateerd in te vullen. Die schade 
komt dan neer op een vermindering van het vermogen van de benadeelde: de id quod interest. 

B Vermogensbenadering 

                                                             
779 Zwitserland beziet schade als "onvrijwillige vermindering van het vermogen". TF 16 maart 1971, BGE 97 II 169, swisslex, 
punt 3a; TF 26 juni 1978, BGE 104 II 198, swisslex, punt a; TF 24 oktober 1989, BGE 115 II 474, swisslex, punt 3a; TF 19 juni 
1990, BGE 116 II 441, swisslex, punt 3a ("Schaden ist die ungewollte Verminderung des Reinvermögens"); ENGEL 1973, 323 en 
483; GUGGENHEIM 1995, 151 ("Le dommage est la différence entre l'état du patrimoine du créancier une fois que l'inexécution 
s'est produite et l'état que présenterait ce patrimoine en l'absence de cette inexécution."); WESSNER 2001, 941. 
780 Bespreking: ZIMMERMAN 1990, 833. 
781 F. MOMMSEN, Zur Lehre von dem Interesse, Braunschweig, Schwetschke, 1855, (dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc), 3. 
Duidelijk is dat deze Differenzhypothese op basis van een vermogensgerelateerde opvatting van schade werd ontwikkeld 
(waarover: PINORI 2001, 19; ROPPO 2006, 896; VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 2010, 186). 
782 In Nederland is soms ook sprake van de “gevalsvergelijking” (HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 90). Deze term duidt echter eerder 
op het vergelijken van een casus met eerder beslechte vergelijkbare geschillen. Ook wordt de Differenzhypothese 
aangeduid als Differenztheorie [ANEX 1977, 116 (wijst op verschil met het begrip "Differenztheorie" in zin van tegenhanger 
van "Austauschtheorie"); ANTUNES VARELA 2000, 906 ("teoria (mommseniana) da diferença"); CHAPPUIS 2010, 178 ("théorie de 
la différence"); ROPPO 2006, 897 ("teoria differenziale"); SCHWENZER 2009, 77 ("Differenztheorie")] of Differenzmethode 
[Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a; GRUNSKY 1994, 339-341; KELLER 1949, 2; LÖWE 

2000, 111-112; ROBERTO 1997, 9; SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1003; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 583; SMITS/WIJERS 1995, 191]. 
783 F. MOMMSEN, Zur Lehre von dem Interesse, Braunschweig, Schwetschke, 1855, (dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc), 3.  
784 Zie term bij Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 50. 
785  BARENDRECHT 1985, 790 (verschil tussen werkelijk en hypothetisch vermogen); LÜCHINGER 2002, 7 ("Schaden = 
Gesamtvermögen ohne das schädigende Ereignis – Gesamtvermögen nach dem schädigenden Ereignis.”). 
786 CARINGELLA 2011, 765; PINORI 2001, 2.  
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251. DOMINANTIE VAN VERMOGENSGERELATEERDE OPVATTING – De zaakgerelateerde invulling van schade 
is te beperkend.787 Allereerst gaat het zaakgebonden perspectief daaraan voorbij dat de aantasting 
van de prestatie negatief repercuteert op het ruimere vermogen van een contractpartij.788 Vanuit het 
principe dat alle wanprestatieschade binnen schadevergoeding is te begrijpen, is de potentieel 
verhaalbare schade niet beperkt tot de waardevermindering van een prestatie, maar strekt zij zich uit 
tot de afname van het vermogen van de schadelijder.789 Bij schadekwantificatie slaat de rechter dus 
veeleer acht op de uit de wanprestatie resulterende vermindering van het ganse vermogen van de 
benadeelde.790 Denk aan de impact van wanprestaties op andere goederen of belangen van de 
gelaedeerde (extrinsieke schade; infra nr. 386).791 Hier oordeelt het Hof van Cassatie zelfs dat schade 
niet beperkt is tot de niet-uitvoering van de contractuele verbintenis.792 

252. BEVESTIGING VIA IN ARTIKEL 1149 BW BESLOTEN VERGOEDBAARSTELLING VAN WINSTDERVING – Bepaalde 
Italiaanse rechtsleer merkt terecht op dat de patrimoniale schadebenadering steun vindt in het feit 
dat de wet ook winstderving vergoedbaar stelt (art. 1223 CCI793).794 Die tekstuele rechtvaardiging 
gaat uiteraard ook op voor ons equivalente artikel 1149 BW, dat eveneens winstderving verhaalbaar 
stelt. Dit valt uitsluitend te verklaren vanuit een patrimoniale opvatting van het schadebegrip.795 
Gederfde winst betreft immers niet de waarde van het goed of de prestatie, maar het wegens 
wanprestatie uitgebleven voordeel dat de overeenkomst had kunnen opleveren (supra nr. 243).  

253. GROTER PREVENTIEF EFFECT – In de zaakgerelateerde opvatting zou schadevergoeding bovendien 
doorgaans ook geen volledig vergoedende werking hebben. Hierdoor zou schadevergoeding minder 
ontradende nevenwerking vertonen. Een contractant die voordeel kan halen uit wanprestatie doordat hij enkel 
de prestatie moet vergoeden, zou minder snel nalaten zijn verbintenissen te schenden.796 Voor zover het 
aansprakelijkheidsrecht dus ook tot preventie strekt (supra nr. 149-163), is die doelstelling sneller te bereiken 
bij een vermogensgerelateerde schadebenadering.  

254. STEUN IN SCHADEVERGOEDING BIJ KOOPGEBREKEN – Dat schade niet zaakgerelateerd is te begrijpen, blijkt uit 
de specifieke regeling van vrijwaring voor verborgen koopgebreken. Overeenkomstig die regeling kan een 
benadeelde koper meer recupereren dan de prijs van het gebrekkige goed. Aanspraak staat hem open op 

                                                             
787 Vgl. ALPA 2011, 380 (“La distinzione tra concezione reale (aestimatio rei) e concezione patrimoniale (id quod interest) 
appare all’a. troppo schematica. La seconda si attaglia meglio della prima al sistema italiano, perché comprende il lucro 
cessante ed è basata su criteri oggettivi [...].”). 
788 CARINGELLA 2011, 765. 
789  Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a (“Ein Schaden im Sinn des 
Obligationenrechts liegt allgemein bei einer unfreiwilligen Vermögenseinbusse vor”); Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 
2003, afl. 9, 50 (“Schaden ist unfreiwillige Vermögensverminderung.”); ALPA 2011, 368; CIAFARDINI/IZZO 2011, 1273; ENGEL 

1973, 119; GRUNSKY 1994, 340; FONTAINE 2001, 1038 ("Pareille réparation ne se limite pas à la valeur de la prestation non 
exécutée."); LAITHIER 2004, 166; OETKER 2003 § 249 BGB, 300; PINORI 2001, 2; ROBERTO 1997, 9; ROPPO 2006, 895 (wijst op 
Differenztheorie); SCHLOSSER 1996, 162; SCHWENZER 2009, 77; SLAWSON 1991, 217; VICENTE DOMINGO 2002, 208; VON TUHR 1974, 
83; WERRO 2011, 298. Vgl. RONSE/DE WILDE 1988, 35 (schade als vermogensvermindering, met nuance voor immateriële 
schade); HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 81 (“In de regel bestaat de hier bedoelde schade in een vermindering van het 
vermogen van de schuldeiser en zij zal dan altijd door de betaling van een som geld kunnen worden verholpen.”).  
790 ALPA 2011, 368; CARINGELLA 2011, 766; KELLER 1949, 2; ROPPO 2006, 895-896. 
791 CARINGELLA 2011, 767. 
792 Cass. 1 april 1982, Pas. 1982, I, 909. 
793 Artikel 1223 CCI luidt: “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita 
subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.” Bij ons ligt de 
strekking van deze bepaling verspreid over de artikelen 1149 BW en 1151 BW.  
794 ALPA 2011, 380; BIANCHI 2003, 428 (verwijst naar het integraliteitsprincipe, de Differenztheorie en het schadeduo damnum 
emergens en lucrum cessans); CARINGELLA 2011, 765-766 en 774; PINORI 2001, 3; PINORI/CORRADI 1999, 42; ROPPO 2006, 895-896 
(“A proposito del danno risarcibile, il richiamo, oltre che al danno emergente, anche al lucro cessante, presuppone una 
concezione del risarcimento che non guarda tanto (o solo) al valore venale del bene perduto a causa dell’inadempimento”). 
795 ROPPO 2006, 896 (“il mancato guadagno o lucro cessante [...] è rilevabile solo attraverso la concezione patrimoniale.”). 
796 Dit doet overigens denken aan de argumenten die pleiten voor de invoering van winstafdracht (infra nrs. 1352-1353). 
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vergoeding van door de koop veroorzaakte kosten wanneer de verkoper te goeder trouw was (art. 1646 BW), 
en van alle schade wanneer de verkoper de gebreken van de zaak heeft gekend (art. 1645 BW).797 

C Patrimoniale toestandsvergelijking 

255. TOESTANDSVERGELIJKING VOOR SCHADEBEGROTING – Instructief voor schadevaststelling is dus de 
vergelijking van twee toestanden: de huidige toestand van de benadeelde na de wanprestatie en zijn 
hypothetische toestand bij uitblijven daarvan.798 Dit legt de omvang van schade – en zo indirect van 
schadevergoeding – beter bloot dan het schadeduo van geleden verlies en gederfde winst. Iemand 
schade-loos-stellen – dé-dommager en ent-schädigen – impliceert dan ook dat hij zo goed mogelijk 
wordt gebracht in de toestand waarin hij bij uitblijven van dat schadefeit zou hebben verkeerd. 

256. TOESTANDSVERGELIJKING ALS GEMEENSCHAPPELIJKE FACTOR VOOR SCHADE EN CAUSALITEIT – Schade en oorzakelijk 
verband zijn vaak moeilijk te scheiden (supra nr. 51). 799  Dit geldt ook bij toestandsvergelijking. Deze 
verschilberekening is niet alleen van belang om bestaan en omvang van schade vast te stellen. Tegelijk is zij 
duidend voor de vaststelling van het oorzakelijk verband tussen de wanprestatie en die schade. Het voor de 
causale band vereiste conditio-sine-qua-nonverband ligt immers besloten in de voor schadevaststelling 
relevante bepaling van de actuele en de hypothetische toestand van de benadeelde.800 Evenals voor schade, 
stelt de rechter de causale band immers vast door de werkelijke situatie te vergelijken met de hypothetische 
situatie die zou zijn ontstaan indien de aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenis zich niet had voorgedaan.801 
Diverse auteurs brengen dan ook onder de aandacht dat vergoedbare schade en toestandsvergelijking sowieso 
impliciet verwijzen naar een causale band802, schade een causaal begrip is803, om zelfs te besluiten tot het 
overbodige karakter van het causale verband als aparte voorwaarde voor aansprakelijkheid804.  

§ 2. KNELPUNTEN 

257. ZWAKKE PUNTEN VAN TOESTANDSVERGELIJKING – De vervolgvraag is of die verschilberekening wel 
volstaat om schadevergoeding bij wanprestatie te begroten. Op de toestandsvergelijking bestaat 
kritiek. Zij zou neerkomen op een irrealistische of zelfs onmogelijke begrotingswijze (infra nrs. 258-
259), die de rechtspraktijk niet zou (kunnen) toepassen (infra nr. 260). Verder zou die berekening 
immateriële wanprestatieschade buiten beschouwing laten (infra nrs. 261-262).  

A Toepassingsproblemen 

258. TOEPASSINGSPROBLEMEN – Hoofdbezwaar is dat de klassieke toestandsvergelijking in de praktijk 
geenszins volstaat om de omvang van schadevergoeding vast te stellen. 805 Bij een Duitse auteur staat 

                                                             
797 LAITHIER 2004, 166. 
798 CORNELIS/VUILLARD 2000, 4 ("Il est bien plus instructif de décrire le dommage comme la différence négative existant entre 
deux situations."); CORNELIS 2008, 433 ("Selon les meilleurs enseignements [...] le dommage se présente comme une 
différence négative entre la situation de la victime après 'l'accident' et celle qui aurait été la sienne en son absence."). 
799 BELGIË: DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 322. FRANKRIJK: QUÉZEL-AMBRUNAZ 2010, 7. 
800 BELGIË: CORNELIS 2013, 1001 ("Het – intieme – verband tussen het schade- en het causaliteitsbegrip springt aldus in het 
oog."); CORNELIS/VUILLARD 2000, 4-5 ("[E]n réalité, le dommage et le lien de causalité sont intimement liés et se présentent, 
dans les faits, mains dans la main."). NEDERLAND: AKKERMANS 2000, 90; BLOEMBERGEN 1965, 14-15; VERBURG 2009, 41-43. 
801 BOONE 2004, 92 ("Bij de vaststelling van het conditio sine qua non-verband [moet] de werkelijke situatie [...] worden 
vergeleken met de hypothetische situatie die zou zijn ontstaan indien de aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenis zich 
niet had voorgedaan."). 
802 CORNELIS 2013, 1001; CORNELIS/VUILLARD 2000, 4-5 (“La notion du dommage réparable implique inévitablement une 
référence au lien de causalité."); MARCHAND 2010, 553 ("En réalité, le rapport de causalité naturelle est déjà contenu dans la 
définition du dommage. La détermination de la différence [...] suppose déjà une analyse de la causalité naturelle."). 
803 AKKERMANS 2000, 90; BLOEMBERGEN 1965, 14-15. 
804 CORNELIS 2013, 1003 ("[H]et causaal verband [is] in het aansprakelijkheidsrecht een overbodig begrip [...] wanneer de 
schadevaststelling – zoals het hoort – op correcte causaliteitsbeoordelingen is gesteund."). 
805 BELGIË: CORNELIS 2008, 433 ("Ces formules, si majestueuses, si bien polies par le temps, cachent un monde qui leur est 
hostile, qui ne se laisse pas traduire en des conditions d'application préfabriquées."); DURANT 2010-II, 60-62 (voorbeelden). 
SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 366; VICENTE DOMINGO 2002, 208 (neutraal). ITALIË: BONILINI 1983, 51-52 ("Questa teorica mostra 
notevoli inconvenienti [...] sopratutto perchè evidenzia una scarsissima praticità [...]"); CARINGELLA 2011, 768; PINORI 2001, 20; 
ROPPO 2006, 897-898; SALVI 2005, 60-61; VILLA 2010, nr. 3. PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 687 en 690. DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 
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zo te lezen: "Der von der Differenztheorie vorgeschriebene modus procedendi hat sich als 
undurchführbar erwiesen." 806  Schade vaststellen door een toestand af te toetsen aan een 
hypothetische toestand is niet evident.  

259. MOEILIJKE VASTSTELLING HUIDIGE EN HYPOTHETISCHE TOESTAND – De bepaling van de huidige 
toestand van de benadeelde ligt voor de hand bij schade die zich onmiddellijk definitief consolideert. 
Problemen rijzen wanneer de rechter die toestand moet bepalen bij schade die temporeel veel 
verder reikt dan het tijdstip van de wanprestatie.807 De bepaling van de hypothetische toestand van 
contractnakoming is nog problematischer. Het ligt niet voor de hand om met zekerheid te bepalen in 
welke situatie de benadeelde had verkeerd indien van wanprestatie geen sprake was geweest.808  

B Realiteitsvreemde focus 

260. RECHTSPRAKTIJK GAAT UIT VAN SPECIFIEKE SCHADEPOSTEN EN NIET VAN VERGELIJKING VAN TOESTANDEN – 

In de procespraktijk is de toestandsvergelijking ook niet geschikt om schade vast te stellen. Niet 
zozeer algemene toestanden, maar werkelijk geleden verliezen of aangetaste bestanddelen van het 
vermogen van de benadeelde zijn relevant voor schadebegroting. Bij die denkoefening komt het bij 
de rechter of de benadeelde overigens zeker niet op een inventaris te maken van de activa van die 
benadeelde om zijn huidige positie te bepalen.809 De praktijk past de door de verschilberekening 
voorgeschreven modus procedendi dus niet toe.810 De toestandsvergelijking doet geen recht aan de 
rechtspraktijk, aangezien zij enkel in globo actuele en hypothetische toestanden in hun geheel 
vergelijkt, zonder rekening te houden met specifieke schadeposten.  

C Materiële benadering 

261. FOCUS VAN KLASSIEKE VERSCHILBEREKENING OP MATERIËLE SCHADE – Verder geldt als bezwaar dat de 
toestandsvergelijking het geldingsbereik van aansprakelijkheid beperkt tot materiële schade. Dit 
bezwaar komt voor in zowel de Romaanse811 en de Germaanse812 civil law als de common law813. VAN 

                                                                                                                                                                                              
340-341; HONSELL 1973, 71 ("Der von der Differenztheorie vorgeschriebene modus procedendi hat sich als undurchführbar 
erwiesen."); OETKER 2003 § 249 BGB, 300; SCHLECHTRIEM 1997, 239; WÜRTHWEIN 2001, 439; WOLF 1976, 565 ("Eine solche 
Bilanzierung ist auβerdem in der Mehrzahl der Fälle nicht durchführbar."). ZWITSERLAND: ANEX 1977, 123 (verwerpt deze 
theorie echter niet); BRUNNER 1991, 51 ("Und in der Praxis wird [...] nicht auf einen Gesamtvermögensvergleich abgestellt, 
sondern auf die Veränderung der Aktiven und Passiven, die bei einem bestimmten Vermögensgut eintritt."). NEDERLAND: 

JOLING/VERMEULEN 2011, 644. AMERIKA: CORBIN 1964, § 992, 6. 
806 H. HONSELL, “Herkunft und Kritik des Interessebegriffs im Schadensersatzrecht", Juristische Schulung 1973, (69) 71. 
807 CORNELIS 2008, 433 ("Mais comment doit-il envisager les choses lorsqu'il doit déterminer la situation actuelle de la victime 
pendant le reste de ses jours?"); CORNELIS 2013, 999. 
808 CORNELIS 2008, 434 ("Pareil défi ne relève-t-il pas de la sorcellerie? Le juriste a-t-il été préparé à de tels tours de magie?"); 
CORNELIS 2013, 1000 ("De wankele of manke parameters, op grond waarvan tot het bestaan van een negatief verschil wordt 
besloten, dat vervolgens wordt begroot, gaat aldus met een grote kans op 'vergissingen' gepaard."). Om die reden is de 
functie van de Differenzhypothese te beperken tot een algemeen richtsnoer. 
809 DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 340-341 ("Die Differenzhypothese ist für die Feststellung eines Schadens nicht geeignet. [...] 
Weder wird immer auf das derzeitige Vermögen abgestellt, noch wird es konsequent als maβgeblich angesehen, wie der 
Vermögensstand ohne das schädigende Ereignis war."); WOLF 1976, 565; WÜRTHWEIN 2001, 439 ("Bei einer 
Schadensersatzklage sind daher die konkret geltend gemachten Einzelschäden darzulegen und nicht das Vorliegen einer 
Gesamtvermögensdifferenz."). ZWITSERLAND: ANEX 1977, 123-124 en 128-129. SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 366. NEDERLAND: 
JOLING/VERMEULEN 2011, 644. 
810 HONSELL 1973, 71; WOLF 1976, 565 ("Eine solche Bilanzierung ist auβerdem in der Mehrzahl der Fälle nicht durchführbar."). 
811 BELGIË: VAN OEVELEN 2007, 329 ("Indien men de morele of extrapatrimoniale schade buiten beschouwing laat, kan men 
inzake buitencontractuele aansprakelijkheid de schade omschrijven als het verschil tussen de huidige, actuele toestand van 
de benadeelde, zoals die door de onrechtmatige daad is veroorzaakt, en de hypothetische toestand waarin hij/zij verder 
gebleven zou zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan."). FRANKRIJK: REISS 2003, 324 (“Le principe de réparation 
intégrale [...] ne convient pas aux préjudices moraux et corporels, pour lesquels l’équivalence quantitative n’a pas de 
pertinence.”). SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 367; VICENTE DOMINGO 2002, 208 (neutraal). ITALIË: BONILINI 1983, 53-54; CARINGELLA 

2011, 769 (stelt een normatieve opvatting voor); RABITTI 2004, 341 ("Questo criterio semplificante e tranquillizzante [lees: de 
Differenztheorie] non può però trovare applicazione nell'area del danno non patrimoniale."); ROPPO 2006, 898 (“Una seconda 
precisazione è imposta dalla intuibile inapplicabilità della teoria a danni che non abbiano contenuto patrimoniale.”).  
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OEVELEN geeft hieraan uiting door te poneren: "Indien men de morele of extrapatrimoniale schade 
buiten beschouwing laat, kan men [...] de schade omschrijven als het verschil tussen de huidige, 
actuele toestand van de benadeelde, zoals die door de onrechtmatige daad is veroorzaakt, en de 
hypothetische toestand waarin hij/zij verder gebleven zou zijn indien het schadegeval zich niet had 
voorgedaan."814 In Zweden benadrukt de rechtsleer zo dat schadeberekening de benadeelde beoogt 
te plaatsen in dezelfde economische positie als bij correcte nakoming. Aansluitend geldt dan als 
hoofdregel dat bij wanprestatie enkel economische verliezen verhaalbaar zijn.815 Zo blijkt die 
methode onbruikbaar voor bepaling van door wanprestatie veroorzaakte immateriële schade.  

262. MOGELIJKHEID VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – Schade is echter ook bij wanprestatie te 
begrijpen als elke aantasting van een rechtmatig belang, ongeacht of het om een materieel dan wel 
immaterieel belang gaat (infra nr. 2467).816 De Franse wetgever is voornemens deze gedachte neer te 
leggen in een nieuwe wetsbepaling: "Est réparable tout préjudice certain résultant d'un dommage et 
consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou collectif."817 
Dat sommigen gewagen van “vermogensschade”818 impliceert dan ook dat het begrip “schade”, 
zonder het prefix “vermogen”, ook extensiever uitlegbaar is dan een loutere vermindering van 
vermogen. In de klassieke benadering is de toestandsvergelijking blind voor dit aspect.  

§ 3. BASISRICHTLIJN 

A Weerlegging bezwaren 

263. BEZWAREN DOEN NIET AF AAN BRUIKBAARHEID TOESTANDSVERGELIJKING – De toestandsvergelijking 
staat dus bloot aan kritiek. Toch zetten de bezwaren het nut van de verschilberekening niet op de 
helling. De moeilijke becijferbaarheid doet geen afbreuk aan de bruikbaarheid (infra nr. 264). Verder 
valt deze richtlijn in correct perspectief te bezien (infra nr. 266). Daarnaast blijkt dat verhaal van 
immateriële wanprestatieschade niet onverenigbaar is met deze begrotingsinstructie (infra nr. 267). 
Tot slot blijkt dat deze begrotingsrichtlijn internationaal ook veel bijval kent (infra nrs. 268-272). 

1 Moeilijke becijferbaarheid 

264. MOEILIJKE BECIJFERBAARHEID NIET OVERTUIGEND – Allereerst is de moeilijke berekenbaarheid van 
de toestandsvergelijking geen tegenargument. Exactheid is bij schadebegroting wel vaker te hoog 
gegrepen, maar doet niets af aan de theorie. Winstderving, immateriële wanprestatieschade en 
kansschade laten zich ook niet eenvoudig becijferen, maar zijn wel zonder meer vergoedbaar. Dit 
verklaart waarom partijen op schadegevallen anticiperen door opname van schadebedingen.819 

                                                                                                                                                                                              
812 DUITSLAND: WOLF 1976, 565; WÜRTHWEIN 2001, 438. ZWITSERLAND: ANEX 1977, 125-126 (wijst theorie niet af); BRUNNER 1991, 
52 (algemeen); CHAPPUIS 2010, 180; MARCHAND 2010, 548 ("La formulation de la théorie de la différence ne laisse pas place à 
d'autres dommages que des dommages patrimoniaux."); SCHWENZER 2009, 78 ("Nichtvermögensschäden sind nach der 
Differenztheorie grundsätzlich nicht ersatzfähig."). NEDERLAND: BARENDRECHT 1985, 790 (verschil tussen werkelijk en 
hypothetisch vermogen); HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 82 (“Lijdt de crediteur ingevolge de wanprestatie pijn, dan is denkbaar 
dat zijn vermogenstoestand op zichzelf daardoor niet minder wordt [...]”); VERBURG 2009, 40. ZWEDEN: J. RAMBERG en J. HERRE, 
Köplagen. En Kommentar, Stockholm, Norstedts Juridik, 2013, 15.1.1. RECHTSHISTORISCH: ZIMMERMAN 1990, 824. 
813 ENGELAND: WINTERTON 2012, 448 (positief belang: "The expectation principle's first indeterminacy concerns the extent to 
which non-pecuniary damage caused by breach is recoverable."). 
814 VAN OEVELEN 2007, 329. 
815 J. RAMBERG en J. HERRE, Köplagen. En Kommentar, Stockholm, Norstedts Juridik, 2013, 15.1.1 (eerste paragraaf: 
“Utgångspunkten med reglerna att den skadelidande parten genom skadeståndet skall försättas i samma ekonomiska 
situation som om avtal har fullgjorts på riktigt sätt (ersättning enligt det positiva kontraktsintresset)”; voetnoot 1 luidt dan: 
“Huvudregeln i svensk och övrig nordisk rätt är att bara ekonomiska förluster kan ersättas vid kontraktsbrott.”). 
816 Vgl. GRUNSKY 1994, 339 ("Schaden ist jede Beeinträchtigung eines Interesses, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um ein 
vermögenswertes oder um ein rein ideelles Interesse handelt."). 
817 Artikel 1235 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
818 Term: DE BOECK 2004, 7; DIRIX 1998, 61; HESSELINK 1999, 220 (“zuivere vermogensschade”); LUTERBACHER 2005, 90. 
819 DE PAGE 1942, 154 ("L'utilité des clauses pénales est immense. L'évaluation forfaitaire des dommages-intérêts supprime, 
d'abord, l'examen de quantité de questions souvent complexes et très délicates"); WERY 2001, 253. 
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Bestaan en begroting van schade verschillen dus wezenlijk. Belangrijk is dan ook het uitgangspunt dat 
complexiteit van schadebegroting geen correcte vergoeding mag beletten820: “Difficulty in assessing 
damages does not disentitle a claimant from having an attempt to assess them”821. Moeilijke 
becijferbaarheid vormt dus geen bezwaar tegen de toestandsvergelijking. 

265. CASSATIONELE BEVESTIGING DAT MOEILIJKE BECIJFERBAARHEID NIET AFDOET AAN VERGOEDBAARHEID SCHADE – Al in 
1833 benadrukte het Franse Hof van Cassatie, over immateriële schade in buitencontractueel verband, dat 
moeilijkheid om schade vast te stellen niet afdoet aan vergoedbaarheid daarvan: “la difficulté d’apprécier un 
dommage ne rend pas non recevable l’action en réparation de ce dommage”.822 In België bracht het Hof van 
Cassatie zo in contractueel verband in herinnering dat het feit dat schade niet voor concrete berekening 
vatbaar is, niet tot gevolg heeft dat die schade niet moet worden vergoed.823 Dit blijkt overigens ook uit de 
mogelijkheid om moeilijk te begroten schade ex aequo et bono vast te stellen (infra nrs. 2768-2786).  

2 Loutere beginselverklaring 

266. CORRECTE PERSPECTIVERING VAN TOESTANDSVERGELIJKING – Verder is de toestandsvergelijking in 
correct perspectief te plaatsen. Deze methode heeft slechts het karakter van een beginselverklaring. 
Als verschilberekening laat zij toe in te zien dat bepaalde schadeposten voor vergoeding in 
aanmerking komen terwijl andere schadeposten sowieso van vergoeding zijn uitgesloten, zoals 
sluitings- en uitvoeringskosten bij het positief belang (infra nr. 405). Zo biedt zij een theoretisch 
toetsingscriterium of basisrichtlijn voor de bepaling van wanprestatieschade, en zo voor de begroting 
van schadevergoeding (infra nrs. 282-286). In die zin doet het praktische bezwaar niet af aan de 
theoretische bruikbaarheid van dit leerstuk.  

3 Immateriële schadevergoeding 

267. VERENIGBAARHEID TOESTANDSVERGELIJKING MET AFWENTELING IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – 

Voorts blijkt dat het tegen de toestandsvergelijking opgeworpen bezwaar dat zij immateriële schade 
buiten beschouwing laat, gemakkelijk afwijsbaar is. Gelet op zijn open textuur biedt artikel 1149 BW 
immers enige marge voor flexibele invulling.824 Duitsland gewaagt dan soms van een "emotionele 
Differenzhypothese".825 Evenzo is de Differenzhypothese ook op algemenere wijze formuleerbaar als 
vergelijking tussen twee toestanden. Door de verschilberekening niet op te vatten als loutere 
vergelijking van vermogenstoestanden826, kan zij ook immateriële schade omvatten (infra nr. 2473).  

4 Internationale aanhang 

                                                             
820 BELGIË: Cass. 16 april 1998, AJT 1999-00, 301. Vgl. Cass. 13 oktober 1993, JLMB 1994, 52; Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 
2204; DIRIX 1984, 78; DURANT 2010-II, 65 ("Le fait de ne pas pouvoir évaluer le dommage de manière mathématique ne 
constitue dès lors pas un motif [...]"); JAFFERALI 2014, 891 ("[D]ans la logique juridique, des difficultés de preuve sont 
d'ordinaire envisagées séparément de l'existence du droit proprement dit et ne suffisent pas à compromettre celle-ci."); 
PÜTZ/MONTERO 2006, 1090 (kansschade: “Le fait que son évaluation puisse être délicate ne saurait être un prétexte pour 
refuser toute indemnisation.”); RONSE 1954, 145. FRANKRIJK: Cass.fr. 15 juni 1833, S. 1833, I, (458) 461, vierde overweging; 
GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 96-97. COMMON LAW: BEATSON 2010, 535 (“Difficulty in assessing damages does not disentitle a 
claimant from having an attempt to assess them, unless they depend on entirely speculative possibilities.”); CHITTY ON 

CONTRACTS 2012, 1766; J.H. DRAKE, "The rule of certainty in damage and the value of a chance”, Michigan Law Review 1913, 
(392) 394; FRIDMAN 1999, 685-686; LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 695. 
821 J. BEATSON, Anson’s Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 535. 
822 Cass.fr. 15 juni 1833, S. 1833, I, (458) 461, vierde overweging (vordering tot vergoeding van schade ingevolge 
onrechtmatige mededinging door onwettige uitoefening van farmacie: “la difficulté d’apprécier un dommage ne rend pas 
non recevable l’action en réparation de ce dommage”). 
823 Cass. 16 april 1998, AJT 1999-00, 301. Vgl. Cass. 13 oktober 1993, JLMB 1994, 52 (buitencontractueel, inzake 
inkomensverlies); Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204 (cassatie omdat feitenrechter bij afwijzing van billijkheidsbegroting 
van de wanprestatieschade niet had vastgesteld dat de benadeelde had geweigerd de nodige gegevens te verstrekken).  
824 CHAPPUIS 2010, 184. 
825 BRÜGGEMEIER 1999, 190. 
826 De Zwitserse rechtsleer (bijv. WESSNER 2001, 941) vat de term "vermogen" zo strikt op als alle goederen van een persoon 
die een economische waarde hebben of kunnen hebben. 
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268. WERELDWIJDE BIJVAL TOONT RELATIVITEIT KNELPUNTEN – Tot slot blijkt dat de toestandsvergelijking, 
ondanks voormelde punten van kritiek, internationaal op heel wat bijval kan rekenen (infra nrs. 269-
270).827 Ook de Uniewetgever ziet de relevantie van de toestandsvergelijking in. In overweging 44 
van de Richtlijn betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld 
en van het recht om in strafprocedure bij de terechtzitting aanwezig te zijn828, staat voor het 
strafrechtelijke domein zo te lezen dat een doeltreffende voorziening in rechte voor het geval van 
schending van een van de in die richtlijn vastgestelde rechten voor zover mogelijk tot gevolg moet 
hebben dat de verdachten of beklaagden "in dezelfde positie worden gebracht als die waarin zij 
zouden hebben verkeerd indien de schending niet had plaatsgevonden". Niet zonder reden betoogt 
de Zwitserse rechtsleer dan ook dat de zwakke punten van die verschilberekening onvoldoende 
overtuigend zijn om de bestaande inzichten te verlaten.829  

269. VERSPREIDING TOESTANDSVERGELIJKING NAAR ANDERE GERMAANSE RECHTSSTELSELS – Wereldwijd had 
de toestandsvergelijking snel gevolgen voor het schaderecht.830 De verschilberekening van MOMMSEN 
vond ingang in Duitsland.831 Zo bepaalt § 249, lid 1 BGB over de omvang van schadevergoeding dat 
wie tot schadevergoeding is gehouden, de toestand moet herstellen die zou hebben bestaan indien 
de tot vergoeding verplichtende toestand niet was ingetreden.832 Binnen de Germaanse civil law 
verspreidde deze verschilberekening zich ook naar Zwitserland833, Oostenrijk834 en Nederland835. In 
Zwitserland definieert het Bundesgericht schade zo als “der Differenz zwischen dem gegenwärtigen 
Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte".836 In 
Nederland gaf de Hoge Raad (in een geval van advocatenaansprakelijkheid) ook aan dat voor de 
vaststelling van de als gevolg van de tekortkoming geleden schade "een vergelijking dient te worden 
gemaakt tussen de feitelijke situatie na het uitblijven van de waarschuwing inzake het verbeuren van 
dwangsommen en de hypothetische situatie bij het wegdenken van die tekortkoming”837. 

270. VERSPREIDING TOESTANDSVERGELIJKING NAAR ROMAANSE RECHTSFAMILIE – Ook in de Romaanse 
rechtsfamilie is die toestandsvergelijking ingeburgerd als richtsnoer voor vaststelling van bestaan en 
omvang van schade. Naast het Belgische recht (infra nrs. 271-272) geldt dit in continentaal Europa 

                                                             
827 LUXEMBURG: POELMANS 2014, 60, nr. 4. ITALIË: VILLA 2010, nr. 1. ZWITSERLAND: CHAPPUIS 2010, 178; ROBERTO 1997, 10-11; 
SCHWENZER 2009, 77. NEDERLAND: ASSER/HARTKAMP 2004, 339; BARENDRECHT 1995, 21; JOLING/VERMEULEN 2011, 641. ENGELAND: 

MCGREGOR 2014, 15; TREITEL/PEEL 2011, 990. ZUID-AFRIKA: VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 2010, 185-186. NOORWEGEN: 
KOCH 2011, 48. 
828 Richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van 
bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedure bij de terechtzitting aanwezig te 
zijn (PB L 65 van 11.3.2016, blz. 1). 
829 CHAPPUIS 2010, 183 ("[...] la théorie de la différence présente des insuffisances conceptuelles. La tendance majoritaire 
reste toutefois opposée à une remise en cause fondamentale du système."); VON TUHR 1974, 84. 
830 ZIMMERMAN 1990, 833. 
831 BRUNS 2003, 8; FINKE 2005, 26; LÖWE 2000, 112. 
832 § 249, lid 1 BGB: "Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der 
zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre." 
833 In Zwitserland vindt deze verschilberekening heel vaak toepassing. TF 24 oktober 1989, BGE 115 II 474, swisslex, punt 3a; 
TF 19 juni 1990, BGE 116 II 441, swisslex, punt 3a; Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt 
II.4.a (“Ein schaden [...] berechnet sich in Anwendung der Differenzhypothese aufgrund eines Vergleichs des gegenwärtigen 
Vermögensstands des Geschädigten mit dem hypothetischen Vermögensstand, welcher ohne das schädigende Ereignis 
bestünde.”); Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 50; ANEX 1977, 116 en 123; ENGEL 1973, 119 en 483; 
GUGGENHEIM 1995, 151; MARCHAND 2010, 547; MELLIGER 1898, 24; SCHLOSSER 1996, 162; TERCIER 2009, 251; WESSNER 2001, 943.  
834 Redeneringen vanuit belangen bij wanprestatieschade in APATHY/RIEDLER 2002, 117-118; KARNER 2005, 1322-1323. 
835 Toepassingen: HR 28 maart 2003, NJ 2003, 389, ECLI:NL:HR:2003:AF3067; Gerechtshof Leeuwarden 19 december 2007, 
ECLI:NL:GHLEE:2007:BC1135; BAKELS 1994, 99; BARENDRECHT 1985, 790; BLOEMBERGEN/LINDENBERGH 2001, 16; DE WAAL-VAN 

WESSEM 2011, 146; LINDENBERGH 2008-I, 71; HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 90. 
836 TF 24 oktober 1989, BGE 115 II 474, swisslex, punt 3a. 
837 HR 28 maart 2003, NJ 2003, 389, ECLI:NL:HR:2003:AF3067. 
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voor Frankrijk838, Spanje839, Italië840 en Portugal841. De Franse wetgever is zelfs voornemens deze 
toestandsvergelijking in de wet in te schrijven: "Sous réserve de dispositions ou de clauses contraires, 
la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où 
elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu."842 

271. TOEPASSING VERSCHILBEREKENING IN BELGISCH CONTRACTUEEL SCHADERECHT – Ook de Belgische 
rechtspraak en rechtsleer verwijzen bijzonder vaak naar die verschilberekening.843 Zo benadert de 
praktijk wanprestatieschade traditioneel vanuit een vergelijking van toestanden.  844 Denk aan de 
opgang makende redeneringen vanuit het positief en het negatief belang.845 In een recent geval van 
contractuele aansprakelijkheid van een notaris wegens foutieve opgave van een perceel (bouwgrond 
aangegeven als perceel weiland) bij de aangifte van een nalatenschap, die wegens de daaruit 
resulterende tekortschatting van de registratierechten leidde tot een fiscale boete en extra intresten, 
oordeelde het hof van beroep te Antwerpen zo: “Inzake contractuele aansprakelijkheid bestaat de 
vergoedbare schade in het verschil tussen de actuele toestand van de benadeelde, zoals hij door de 
contractuele wanprestatie werd veroorzaakt, en de hypothetische toestand waarin de benadeelde 
zich zou bevonden hebben indien de contractuele wanprestatie niet mocht zijn begaan.”846 

272. TOEPASSING VERSCHILBEREKENING IN BUITENCONTRACTUEEL SCHADERECHT – De rechtspraak en rechtsleer passen 
de toestandsvergelijking zo toe in precontractuele847 en buitencontractuele848 context. Schade is dan de 

                                                             
838 Cass.II.fr. 28 oktober 1954, JCP 1955, II, 8765; Cass.civ.II.fr. 1 april 1963, D. 1963, 453, noot MOLINIER; Cass.II.fr. 
23 november 1966, JCP 1967, 15169 ("Attendu que le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par 
le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.”). 
839 PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 365-371; VICENTE DOMINGO 2002, 208. 
840 ALPA 2011, 377; BIANCHI 2003, 428; ROPPO 2006, 895-896. 
841 Portugal heeft de toestandsvergelijking gecodificeerd in artikel 566, lid 2 CCP: “Sem prejuízo do preceituado noutras 
disposições, a indemnização em dinheiro tem como medida a diferença entre a situação patrimonial do lesado, na data mais 
recente que puder ser atendida pelo tribunal, e a que teria nessa data se não existissem danos.” 
842 Artikel 1258 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Deze bepaling gaat terug op de 
academische ontwerpen tot herziening van de Code Napoléon (art. 1370 Catala-ontwerp en art. 118, lid 1 Terré-ontwerp). 
Artikel 118, lid 1 Terré-ontwerp: "Les dommages et intérêts sont, en règle générale, d'un montant qui place le créancier 
dans la situation où il se trouverait si le contrat avait été dûment exécuté, en considérant la perte qu'il a faite et le gain dont 
il a été privé."  
843 RECHTSPRAAK: Cass. 14 oktober 1985, Pas. 1986, I, 157; Cass. 23 december 1992, Pas. I, 1406; Cass. 13 april 1995, Pas. 
1995, I, 423; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183; Cass. 14 november 2014, T.Gez. 
2014-15, 186 (afwijzing wrongful-lifeclaim via Differenzhypothese: “Er bestaat geen vergoedbare schade in de zin van [de 
artikelen 1382 en 1383 BW] wanneer de vergelijking moet worden gemaakt tussen de toestand van een gehandicapt 
bestaan van een persoon en zijn niet-bestaan.”); Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, 791; Rb. Brussel 4 januari 2010, RGAR 
2010, 14654 (“Le dommage est généralement décrit comme la différence négative existant entre deux situations, celle de la 
victime après la réalisation du fait dommageable et celle dans laquelle la victime se serait trouvée en l’absence de ce fait.”); 
Rb. Mechelen 31 januari 2006, T.Verz. 2007, (117) 119. RECHTSLEER: BAECK 2012-I, 287 (ontbinding); BARBAIX 2008, 182; 
CAUFFMAN 2005-I, 836; CORNELIS 2000-I, 562 en 576; CORNELIS/VUILLARD 2000, 4 ("Il est bien plus instructif de décrire le 
dommage comme la différence négative existant entre deux situations."); CORNELIS 2008, 433; DE BOECK 2004, 25; DIRIX 1998, 
61; DURANT 2010-II, 57 ("le dommage est une 'différence négative'"); DURANT 2015, 443; GRAULUS 2000, 63; FAGNART 1997, 89; 
KRUITHOF 1989, 34; LYSENS/NAUDTS 2011, 220, III.6-8; RENIERS 2010, 100; STIJNS 2006, 156 (nietigheid); VAN GERVEN/COVEMAEKER 

2006, 186 (vervangende schadevergoeding); VAN OEVELEN 2007, 343; VAN OMMESLAGHE 2010, 1595; VRANCKEN 2014, 430. 
844 RECHTSPRAAK: Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 
2011, 2237; Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463; Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794; GCR 19 december 2013, 
SA0306-13, www.clv-gr.be, (1) 4 ("De meerprijs die eiser voor dit gelijkwaardig alternatief diende te betalen moet 
beschouwd worden als schade: zijnde de negatieve uitkomst van de vergelijking tussen de toestand waarin eiser zich 
bevindt na de contractbreuk, en de toestand waarin eiser zou gebleven zijn wanneer de contractbreuk niet had 
plaatsgevonden."). RECHTSLEER: BAECK 2012-I, 291; DURANT 2010-II, 57; DURANT 2015, 443; LYSENS/NAUDTS 2011, 220, III.6-8. Vgl. 
GRUNSKY 1994, 340; GUGGENHEIM 1995, 151; SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1003; TREITEL 1995, 842; VAN DUNNÉ 2004, 672. 
845 BAECK 2012-I, 269-327; BRULEZ 2015, 429-430; B. DE TEMMERMAN, noot onder Rb. Brussel 7 december 1993, AJT 1994-95, 
(67) 67 (positief belang bij ontbinding); FONTAINE 2004, 301-313; GERMAIN 2014, 142-145; JAFFERALI 2014, 871-931; JANSEN 

2015-I, 649-651 (schade bij prijsvermindering); STORME 1993, 1-14; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; WÉRY I (2010), 532. 
846 Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794. 
847 CORNELIS 1990-I, 419; DE BOECK 2004, 15. 
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negatieve uitkomst van de vergelijking tussen de huidige toestand van de benadeelde en zijn hypothetische 
toestand indien de onrechtmatige daad zich niet had voorgedaan. Binnen de toestandsvergelijking is 
"schadeverwekkende gebeurtenis" dus een neutrale term. De Franse wetgever lijkt voornemens die neutrale 
variant in de wet in te schrijven: "la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu'il est 
possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu" (supra nr. 270)849. 
Voor de benadeelde bestaat schade dan in de krenking van het belang dat hij had bij het uitblijven van het 
schadegeval. Dit is zijn belang bij de normale ontwikkeling van de door het schadefeit gewijzigde toestand.850 
Naargelang de aansprakelijkheid kan dat schadefeit dus verschillen: onrechtmatige daad dan wel wanprestatie. 

B Multifunctionaliteit 

1 Technische schadevaststelling  

273. JURIDISCH-TECHNISCHE VASTSTELLING BESTAAN EN OMVANG SCHADE – De toestandsvergelijking laat 
toe om juridisch-technisch vast te stellen of, en zo ja, hoeveel schade werkelijk is geleden.851 Zo biedt 
zij rechters, benadeelden, maar ook wanprestanten een toetssteen voor schadebegroting. De 
benadeelde kan zo opwerpen dat schadevergoeding lager uitvalt dan de werkelijke schade, 
aangezien zij niet strookt met het verschil tussen zijn actuele en hypothetische toestand. De 
wanprestant kan het omgekeerde betrachten door het daaraan inherente verrijkingsverbod in te 
roepen.852 Zo biedt de toestandsvergelijking een instrument om vat te krijgen op schadevergoeding.  

274. TOESTANDSVERGELIJKING VOOR JURIDISCH-TECHNISCHE VASTSTELLING VAN SCHADE: AFWIJZING WRONGFUL-LIFECLAIMS – 

Als middel om bestaan en omvang van schade juridisch-technisch vast te stellen, laat de toestandsvergelijking 
toe om ethische en rechtspolitieke vragen uit de weg te gaan. Illustratief is de onderbouwing van een recent 
cassatiearrest houdende afwijzing van een wrongful-lifevordering. In 2002 kwam een meisje ter wereld met 
een open rug (spina bifida). In de vijftiende week van de zwangerschap wees een prenatale bloedtest nochtans 
op een significant risico op afwijkingen. De gynaecoloog merkte dit niet op en stelde de ouders pas na 33 
weken zwangerschap in kennis van een vermoeden van ernstige afwijkingen. Na de geboorte verzochten de 
ouders de gynaecoloog zowel in eigen naam (wrongful birth) als in naam van hun dochter (wrongful life) om 
schadevergoeding.853 Benadrukkend dat abortus en het in adoptie geven van die dochter geen te verwachten 
schadebeperkende maatregelen waren (infra nr. 1961), kende het hof van beroep te Gent elke ouder € 50 000 
schadevergoeding toe voor het verlies van een kans om de geboorte van een gehandicapt kind te voorkomen 

                                                                                                                                                                                              
848 Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186 (afwijzing wrongful-lifeclaim van kind via Differenzhypothese); Rb. 
Mechelen 31 januari 2006, T.Verz. 2007, (117) 119; ADVOCAAT-GENERAAL A. VAN INGELGEM, conclusie voor Cass. 14 november 
2014, RW 2014-15, (1611) 1614, nr. 4; BOONE/RONSIJN 2015-I, 50; BOONE/WYLLEMAN 2011, 203; DIRIX 2001, 1329 ("Hoe moet 
die schade dan worden bepaald? In navolging van de door Mommsen geïntroduceerde Differenzhypothese gebeurt dit aan 
de hand van de vergelijking van twee toestanden"); GELDHOF/CLAESSENS 2002, 342 (advocatenkosten); HAYOIT DE TERMICOURT 

1952, 572; MISSON 2007, 360; SIMAR/SIMAR 2008, 7; SIMOENS 2002, 78; SIMOENS 1999, 15; TATON 2013, 1051; 
VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 60; VANDEUR 1979, 13; VAN DE SYPE 2015-II, 1620; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE 

TEMMERMAN 2007, 941; WEYTS 2014-II, 267; INDICATIEVE TABEL, 99. 
849 Artikel 1258 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Deze bepaling gaat terug op de 
academische ontwerpen tot herziening van de Code Napoléon (art. 1370 Catala-ontwerp en art. 118, lid 1 Terré-ontwerp). 
Artikel 118, lid 1 Terré-ontwerp: "Les dommages et intérêts sont, en règle générale, d'un montant qui place le créancier 
dans la situation où il se trouverait si le contrat avait été dûment exécuté, en considérant la perte qu'il a faite et le gain dont 
il a été privé."  
850 DE TEMMERMAN 1999, 1376; RONSE/DE WILDE 1988, 8; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 941. 
851 N.M. PINTO OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, Coimbra, Kluwer, 2011, 686 (“A teoria da diferença contribuiria 
[em primeiro lugar] para resolver um problema de fundamentação do dever de indemnizar [e em segundo lugar] para 
resolver um problema de extensão (de “medida”) do dever de indemnizar.”). 
852 PINTO OLIVEIRA 2011, 690. 
853 Een andere claim waarover ouders in deze context soms beschikken, is de wrongful-pregnancyvordering of wrongful-
conceptionvordering. Dan is de zwangerschap zelf ongewild, zoals na mislukte abortus of sterilisatie (vasectomie). In 
wrongful-birthgevallen was de zwangerschap wel gewild, maar was de geboorte uiteindelijk niet gewenst omdat het kind 
een handicap blijkt te hebben, bijvoorbeeld omdat de arts een ernstige aangeboren afwijking niet of te laat heeft ontdekt. 
Daarnaast zijn er de prenatal-injury-gevallen, waarin een gewild en initieel gezond kind gehandicapt ter wereld komt ten 
gevolge van een fout van een derde, zoals wanneer de moeder gewond raakt in een verkeersongeval. Voor deze (niet 
overal gevolgde) onderverdeling: VAN DE SYPE 2015-II, 1618, nrs. 7-8. 
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(wrongful birth).854 In cassatie bleef dit arrest op dit punt overeind.855 Anders verging het de wrongful-lifeclaim 
van het kind. Voor de (buitencontractuele) schade van het kind (leed en toekomstige meerkosten wegens 
handicap) had het hof van beroep € 8 480 provisie toegekend. Over de vraag of het zwaar gehandicapte kind de 
gynaecoloog daarvoor kon aanspreken, overwoog de hoogste rechtsinstantie echter856 dat geen sprake is van 
vergoedbare schade “wanneer de vergelijking moet worden gemaakt tussen de toestand van een gehandicapt 
bestaan van een persoon en zijn niet-bestaan.”857 Hiermee sloot het Hof van Cassatie zich aan bij de 
meerderheid van onze buurlanden858, maar gebruikte het de toestandsvergelijking om de verwerping van 
wrongful-lifeclaims technisch met redenen te omkleden859. Door louter Differenzhypothetisch te redeneren, 
hoefde het Hof niet in te gaan op de ethische vragen of het wenselijk is dat een kind zijn bestaan betwist en of 
leven met een congenitale handicap schade oplevert.860 

275. TOESTANDSVERGELIJKING TER ONDERBOUWING AFWIJZING WRONGFUL-LIFECLAIMS: KRITISCHE BENADERING – De vraag 
rijst waarom het Hof van Cassatie uit de toestandsvergelijking afleidde dat geen sprake was van vergoedbare 
schade. Twee opvattingen zijn aannemelijk.861 Ofwel is die vergelijking technisch onmogelijk. Welke waarde 
hebben het leven met een handicap en niet-bestaan immers?862 Niet-bestaan is een toestand waarin men niet 
kan verkeren, zodat de ervaring ontbreekt om hieraan een waarde te hechten.863 Ofwel resulteert die 
vergelijking niet in schade op grond dat het resultaat steeds positief is, omdat bestaan (huidige toestand) 
sowieso een hoger goed is dan niet-bestaan (hypothetische vergelijkingstoestand). Hoewel deze uitspraak voor 
meer rechtszekerheid zorgt864, laat zij de door het kind geleden schade onvergoed.865 Om het kind enige 
vergoeding te bieden voor het leven met een handicap, suggereert bepaalde rechtsleer dan om de vergelijking 
te maken tussen het leven met de handicap en het leven zonder de handicap (in plaats van niet-leven).866 In het 
Kelly-arrest (2005) erkende de Hoge Raad zo dat aan niet-bestaan geen bepaalbare waarde toekenbaar is, 
zodat niet-bestaan vermogensrechtelijk niet met bestaan valt te vergelijken. De Hoge Raad preciseerde wel dat 
dit niet impliceert dat de schade van het kind niet vergoedbaar is. De rechter dient schade immers te begroten 
op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is (art. 6:97 NBW).867 Eigenlijk is de keuze 

                                                             
854 Gent 3 november 2011, T.Gez. 2012, 205.  
855 Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186. 
856 Het Hof van Cassatie volgde hier advocaat-generaal VAN INGELGEM (ADV.-GEN. A. VAN INGELGEM, conclusie voor Cass. 14 
november 2014, RW 2014-15, (1611) 1616, nr. 5 in fine). 
857 Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186, overweging 7. Vgl. PINNA 2007, 46-47. 
858 FRANKRIJK (CONTRA WRONGFUL LIFE): Artikel L144-5, eerste lid Code de l’action sociale et des familles ("Nul ne peut se 
prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance."; Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative aux handicapés et à 
l’égalité des chances), zoals ingevoerd bij loi anti-Perruche (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé), in reactie op de instemming van het Franse Hof van Cassatie met de wrongful-
lifevordering in het arrest Perruche (Cass.ass.plén.fr. 17 november 2000, JurisData nr. 2000-006884, inzake tweede middel: 
"[…] un enfant atteint d’un handicap […] peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les 
fautes retenues.”). DUITSLAND (CONTRA WRONGFUL LIFE): BGH 19 januari 1983, JZ 1983, 447. VERENIGD KONINKRIJK (CONTRA 

WRONGFUL LIFE): McKay v Essex Area Health Authority [1982] 1 QB 1166; nu in Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976. 
Uitgebreid: R. SCOTT, “Reconsidering ‘Wrongful Life’ in England after thirty years: legislative mistakes and unjustifiable 
anomalies”, Cambridge Law Journal 2013, 115-154. NEDERLAND (PRO WRONGFUL LIFE): HR 18 maart 2005, 
ECLI:NL:HR:2005:AR5213, punt 4.18: “De door Kelly gevorderde materiële schade komt derhalve in beginsel voor toewijzing 
in aanmerking. […] Kelly [heeft] bovendien recht op vergoeding van immateriële schade.”).  
859 Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186. 
860 BOONE/RONSIJN 2015-I, 50 (vermelding ethisch aspect); HUYGENS 2014, 200 ("Men doet immers geen uitspraken over de 
waarde van het (gehandicapte) leven."); A. VAN INGELGEM, conclusie voor Cass. 14 november 2014, RW 2014-15, (1611) 1616, 
nr. 4 (vermelding ethisch aspect: “De vraag of er leven bestaat dat niet waard is om geleefd te worden is alleszins uiterst 
bewist, net zoals de vraag wie hierover dan kan oordelen.”); VAN DE SYPE 2015-II, 1622, nr. 30 (“Los van ethische vragen en 
vragen naar rechtvaardigheid en billijkheid, leidt de juridische logica onvermijdelijk tot de conclusie dat het vaststellen van 
schade in het geval van een “wrongful life”-vordering onmogelijk is.”). 
861 I. SAMOY, “Cassatie verwerpt vraag om schadevergoeding voor geboorte”, Juristenkrant 2014, afl. 299, 1. 
862 ADVOCAAT-GENERAAL A. VAN INGELGEM, conclusie voor Cass. 14 november 2014, RW 2014-15, (1611) 1616, nr. 5 (“Een 
vergelijking van het leven met een handicap met een toestand van niet-bestaan komt mij in dat kader niet enkel als 
onmogelijk over […]”); BOONE/RONSIJN 2015-I, 50; GENICOT 2015, 272-275; VAN DE SYPE 2015-II, 1620. 
863 ADV.-GEN. A. VAN INGELGEM, conclusie voor Cass. 14 november 2014, RW 2014-15, (1611) 1615, nr. 4. 
864 HUYGENS 2014, 201. 
865 Sommigen gewagen hier van schending van het beginsel van integrale schadevergoeding: B. DUBUISSON, “L’arrêt de la 
Cour de cassation du 14 novembre 2014 sur la vie préjudiciable. L’être ou le néant: l’alternative légitime", JT 2015, 209-219. 
866 BOONE/RONSIJN 2015-I, 50-51; DIRIX 2002, 211; LELEU 2015, 280-281. Contra: VAN DE SYPE 2015-II, 1621. 
867 HR 18 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5213, punt 4.15. 
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tussen strikte toepassing van de toestandsvergelijking (afwijzing van wrongful-lifeclaim) en die alternatieve 
schadebegroting (toewijzing van de wrongful-lifeclaim) dus van rechtspolitieke inslag.868 Deze ethische optie 
verhult het Hof van Cassatie door de toestandsvergelijking te gebruiken ter afwijzing van wrongful-lifeclaims.869  

2 Buffer tegen onder- en oververgoedingen 

276. PRECISERING STREKKING INTEGRALITEITSPRINCIPE – De verschilberekening kan fungeren als 
precisering van het integraliteitsprincipe.870 Dit blijkt uit het feit dat het integraliteitsprincipe vaak op 
Differenzhypothetische wijze wordt omschreven.871 Zo wordt dat integraliteitsprincipe ook wel 
omschreven als het beginsel dat de benadeelde door middel van schadevergoeding zo goed mogelijk 
is te verplaatsen naar de positie waarin hij had verkeerd indien het schadefeit niet had 
plaatsgevonden.872 Ook de Duitse en Portugese codificaties van de toestandsvergelijking (§ 249 BGB 
resp. art. 562 CCP) zijn een doordruk van dat principe. 873  Een belangrijk richtsnoer voor 
schadebepaling ligt dan ook vervat in die verschilberekening.  

277. NUT: VOORKOMING VAN ONDER- EN OVERVERGOEDINGEN – Tegelijk laat de toestandsvergelijking zo 
toe na te gaan of de benadeelde wel schade heeft geleden.874 Daarmee samenhangend verstrekt zij 
een basisrichtlijn voor bepaling van de omvang van geleden schade. Zij is dan ook hanteerbaar ter 
voorkoming van onder- en oververgoedingen.875 Die buffer tegen oververgoeding komt naar voren bij 
de onvergoedbaarheid van voorbereidende kosten (infra nr. 278), de begroting van vergoedende 
interest (infra nr. 279) en de verhaalbaarheid van technische bijstandskosten (infra nr. 280). Een 
Zuid-Afrikaanse professor stelt in lijn daarmee zelfs dat het onderscheid tussen het positief en het 
negatief belang slechts één functie heeft: voorkomen dat een benadeelde dubbele schadevergoeding 
krijgt.876 De toestandsvergelijking concretiseert zo het schadeduo van artikel 1149 BW.877 Naar 

                                                             
868 BOONE/RONSIJN 2015-I, 51. 
869 Zo is het Hof geslaagd in zijn opzet om voorbij te gaan aan de ethische vragen of het aanvaardbaar is dat een kind zijn 
bestaan betwist en of leven met een handicap schade oplevert. BOONE/RONSIJN 2015-I, 50 (vermelding ethisch aspect); 
HUYGENS 2014, 200 ("Men doet immers geen uitspraken over de waarde van het (gehandicapte) leven."); ADV.-GEN. A. VAN 

INGELGEM, conclusie voor Cass. 14 november 2014, RW 2014-15, (1611) 1616, nr. 4 (vermelding ethisch aspect: “De vraag of 
er leven bestaat dat niet waard is om geleefd te worden is alleszins uiterst bewist, net zoals de vraag wie hierover dan kan 
oordelen.”); VAN DE SYPE 2015-II, 1622, nr. 30 (“Los van ethische vragen en vragen naar rechtvaardigheid en billijkheid, leidt 
de juridische logica onvermijdelijk tot de conclusie dat het vaststellen van schade in het geval van een “wrongful life”-
vordering onmogelijk is.”). 
870 Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 832, noot J. VAN DONINCK EN S. WIJNS (aansprakelijkheid arbiter wegens 
nietigheid arbitrale uitspraak (afwijzing), met basering integraliteitsprincipe en Differenzhypothese). Inzake samenhang 
tussen inflatiecorrectie en vergoedende interest: DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 374 (motiveert benadering vanuit het 
integraliteitsprincipe, zoals ingevuld via de Differenzhypothese). Vgl. CARINGELLA 2011, 774; PINORI 2001, 20; SLAWSON 1991, 
217; VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 2010, 185-186 (impliciet). 
871 Rb. Mechelen 31 januari 2006, T.Verz. 2007, (117) 119; HAYOIT DE TERMICOURT 1952, 572. 
872 SLAWSON 1991, 217 ("The compensation principle [...] states that damages must be sufficient to put the injured party in as 
good a position as he would have been had he not been wrongfully injured."). 
873 DUITSLAND: BRUNS 2003, 8 (leidt het Duitse integraliteitsprincipe af uit § 249 BGB); GRUNSKY 1994, 339; LÖWE 2000, 107-112; 
MAGNUS 2012, 137. PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 670; RIBEIRO DE FARIA 2001, 15. 
874 Vgl. PINTO OLIVEIRA 2011, 686 (“A teoria da diferença contribuiria [em primeiro lugar] para resolver um problema de 
fundamentação do dever de indemnizar [e em segundo lugar] para resolver um problema de extensão (de “medida”) do 
dever de indemnizar.”). 
875 BELGIË: DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 374. ITALIË: PINORI 2001, 20; VILLA 2010, nr. 3 (“In altri termini, è plausibile [...] che l’id quod 
interest espresso dalla teoria differenziale [...] realizza in modo più compiuto il principio della riparazione integrale del  
danno.”). DUITSLAND: T. DREIER, Kompensation und Prävention, Tübingen, Mohr Siebeck, 2002, 28 ("Denn die von Mommsen 
formulierte Differenzmethode [...] vermeidet [...] die Gefahr sich überlappender einzelner Schadensposten."). ZWITSERLAND: 
ROBERTO 1997, 9-10. ZUID-AFRIKA: MCLENNAN 1999, 521 en 529. 
876 J.S. MCLENNAN, "Positive and negative damages for breach of contract: the confusion of labels", South African Law Journal 
1999, (521) 521 en 529 ("The distinction between concepts such as expectation damages and reliance damages serves, in 
my view, only one function, and that is to prevent a plaintiff from [...] obtaining 'double compensation' or 'double damages'  
through incompatible remedies.", die echter erop wijst dat de voorschriften inzake causaal verband, voorzienbaarheid en 
schadebeperking van groter belang zijn). 
877 BAECK 2012-I, 287; LYSENS/NAUDTS 2011, 220, III.6-8 ("De contractuele schade is op grond van artikel 1149 BW beperkt tot 
het verschil tussen de toestand waarin de schuldeiser zich bevindt na de wanprestatie en de toestand waarin hij zich 
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Angelsaksisch878 , Duits 879  en Zwitsers 880  recht geldt dan ook dat de toestandsvergelijking het 
algemene uitgangspunt is voor schadeberekening. 

278. BUFFERFUNCTIE: NIET-VERGOEDING SLUITINGSKOSTEN BIJ POSITIEF BELANG – De bufferfunctie van de 
toestandsvergelijking blijkt duidelijk uit de strekking van het positief belang. Met het oog op sluiting van de 
overeenkomst of uitvoering van de eigen prestatie gemaakte kosten komen onder het positief belang zo niet 
voor vergoeding in aanmerking. Was de wanprestant zijn verbintenissen naar behoren nagekomen, dan had de 
benadeelde deze kosten ook gedragen. Uit de verschilberekening valt dus op te maken dat verhaal van die 
kosten bij het positief belang indruist tegen het integraliteitsprincipe (infra nr. 405). 881 Op die manier laat de 
toestandsvergelijking onbetwistbaar toe om die oververgoeding te vermijden. 

279. BUFFERFUNCTIE: COMBINATIE VAN INFLATIECORRECTIE EN VERGOEDENDE INTEREST – De toestandsvergelijking blijkt 
ook nuttig voor begroting van vergoedende interest (infra nrs. 2985-2999). Dit kan overcompensaties 
vermijden bij simultane herwaardering wegens inflatie en toekenning van vergoedende interest wegens 
laattijdige vergoeding van schade: "La meilleure façon pour le juge de ne pas allouer plus que le dommage subi 
est de comparer la situation de la victime avant et après le fait dommageable, et de compenser la situation 
nouvelle pour tenter de la rendre équivalente à la situation ancienne."882  

280. BUFFERFUNCTIE: VERHAAL VAN TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN – Over verhaal van advocatenkosten redeneerde 
bepaalde rechtsleer vanuit de toestandsvergelijking als kritiek op de beperking van de vergoeding tot de 
forfaitaire tegemoetkoming in de vorm van de rechtsplegingsvergoeding (art. 1022 Ger.W.).883 Voor kosten van 
andere technische bijstand dan die van een advocaat kan de toestandsvergelijking nog nut vertonen als buffer 
tegen ondervergoeding. Daaruit volgt immers dat die kosten verhaalbaar zijn (infra nr. 2764). Zo onderbouwde 
het Hof van Cassatie de vergoedbaarheid van andere noodzakelijke verdedigingskosten dan die van bijstand 
door advocaten zelfs uitdrukkelijk Differenzhypothetisch vanuit het positief belang.884 Het Hof gaf eerst aan dat 
schadevergoeding bij contractuele aansprakelijkheid de benadeelde moet plaatsen in een toestand alsof geen 
wanprestatie was opgetreden. Daarna kwam het tot de slotsom dat andere noodzakelijke verdedigingskosten 
dan die van bijstand door advocaten vergoedbaar zijn bij contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. 

281. BUFFERFUNCTIE: ONVERGOEDBAARHEID SUCCESSIERECHTEN BIJ TEKORTSCHATTING REGISTRATIERECHTEN – Treffende 
illustratie van de bufferfunctie van de toestandsvergelijking is een geval waarin een notaris belast was met het 
aangeven van een nalatenschap. Hij gaf een perceel weiland op, terwijl het in werkelijkheid om bouwgrond 
ging. Het hof van beroep achtte hem aansprakelijk voor de fiscale boete (€ 3760) en de interest (€ 1900) die de 
benadeelde door de uit die wanprestatie resulterende tekortschatting van registratierechten was verschuldigd. 
Op basis van een Differenzhypothetische redenering oordeelde het hof echter dat de bijkomende 
successierechten geen vergoedbare schade opleverden, aangezien de benadeelde deze ook bij het uitblijven 
van wanprestatie had moeten betalen: “Indien de geïntimeerde de hierboven bedoelde contractuele 

                                                                                                                                                                                              
bevonden zou hebben indien de schuldenaar zijn verbintenis was nagekomen."). Vgl. Kantonsgericht St. Gallen, III. 
Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a; CAPUS 2005, 12; ROBERTO 1997, 10; SCHLOSSER 1996, 162. 
878 MCGREGOR 2014, 14. 
879 FINKE 2005, 26; LÖWE 2000, 112 (“die Differenzhypothese wird als Ausgangspunkt allgemein akzeptiert”); RÜΒMANN 2012, 3; 
WENDEHORST 1999, 60; WÜRTHWEIN 2001, 438. 
880 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a. (“Ein schaden [...] berechnet sich in 
Anwendung der Differenzhypothese [...]”); CHAPPUIS 2007, 401 ("Le dommage résultant d'une violation d'un contrat se calcule 
de la même façon que celui résultant d'un acte illicite: par le biais de la théorie de la différence."). 
881 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a (“Nicht erfasst sind hier [bij het positief 
belang] aber grundsätzlich in Erwartung der korrekten Vertragserfüllung durch den Gläubiger getätigte Aufwendungen. 
Diese Kosten wären auch ohne Vertragsverletzung angefallen, und der Gläubiger wird für diese (Gestehungs)kosten durch 
den Ersatz eines entgangenen Gewinns entschädigt.”); FABRE-MAGNAN 2012, 680-681 (“il ne peut alors obtenir [...] le 
remboursement des coûts engendrés par la conclusion du contrat (puisque ceux-ci n’ont pas été à fonds perdus dès lors qu’il 
retire finalement compensation pour les avantages de ce contrat).”); LAITHIER 2008, 156; MOKAIESH 2001, 43; RABL 1998, 4-5. 
882 Vgl. DIERCKX DE CASTERLE 2012, 374. 
883 MISSON 2007, 360. 
884 Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7. Vgl. Cass. 6 januari 2010, Pas. 2010, 20 (onrechtmatige daad, 
de kosten en het ereloon van een technisch adviseur die de benadeelde van een strafrechtelijke fout heeft betaald, kunnen 
een te vergoeden bestanddeel van zijn schade uitmaken, voor zover deze noodzakelijk zijn om de benadeelde de 
mogelijkheid te bieden om zijn recht op vergoeding van zijn schade te doen gelden). 
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wanprestatie niet mocht hebben begaan, zou de appellant, boven de aanvankelijk betaalde successierechten, 
van meet af aan ook de bijkomende successierechten […] hebben moeten betalen. Die bijkomende 

successierechten maken dan ook geen vergoedbare schade uit.”885 

3 Begrotingsinstructie 

282. THEORETISCH PRECIEZER RICHTSNOER VOOR BEGROTING WANPRESTATIESCHADE – Begroting van schade 
leent zich niet tot welomlijnde regels.886 De kans om integrale schadevergoeding ook daadwerkelijk 
te bereiken is vaak onbestaand.887 De toestandsvergelijking biedt daartoe geen wondermiddel. 
CORNELIS heeft misschien geen ongelijk wanneer hij oppert dat in werkelijkheid slechts met absolute 
zekerheid vaststelbaar is dat de te vergelijken toestanden niet met zekerheid zijn vast te stellen.888 Bij 
rechters komt het dan ook nooit op een volledige inventaris te maken van de activa van de 
benadeelde om zijn actuele vermogenstoestand te bepalen.889 Toch kan de toestandsvergelijking bij 
schadebegroting dienstdoen als algemeen richtsnoer of toetssteen voor theoretische vaststelling of, 
en zo ja, in hoeverre wanprestatieschade is geleden. Van schade is dan sprake wanneer een persoon 
zich thans in een ongunstigere positie bevindt dan wanneer de wanprestatie was uitgebleven.  

283. TOESTANDSVERGELIJKING IN MEESTE RECHTSSTELSELS RICHTSNOER VOOR SCHADEBEREKENING – Duitsland wendt de in 
§ 249 BGB neergelegde toestandsvergelijking zo ook aan in die zin: "Insgesamt hat sich gezeigt, dass die 
Differenzhypothese [...] den Kern der Schadensfeststellung bildet."890 Het Engelse standaardwerk McGregor on 
Damages merkt deze verschilberekening ook aan als het uitgangspunt voor schadebegroting. De algemene 
regel waaruit steeds valt te vertrekken voor schadebegroting is dan de regel dat schadevergoeding de 
benadeelde moet plaatsen in de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien het nadeel waarvoor hij thans 
schadevergoeding verkrijgt zich niet had voorgedaan.891 Ook tal van andere rechtsstelsels en zelfs de hogere 
West-Europese rechtspraak892 beschouwen die vermogensvergelijking als één van de belangrijkste richtsnoeren 
voor vaststelling van bestaan en omvang van wanprestatieschade.893 In Nederland overwoog de Hoge Raad zo 

                                                             
885 Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (“Inzake contractuele aansprakelijkheid bestaat de vergoedbare schade 
in het verschil tussen de actuele toestand van de benadeelde, zoals hij door de contractuele wanprestatie werd 
veroorzaakt, en de hypothetische toestand waarin de benadeelde zich zou bevonden hebben indien de contractuele 
wanprestatie niet mocht zijn begaan.”). 
886 Vgl. TREITEL/PEEL 2011, 988 ("[T]he assessment of damages in contract [...] is a pragmatic subject which does not lend itself 
to hard-and-fast rules."). 
887 CORNELIS 2013, 1000. 
888 CORNELIS 2013, 1003. 
889 Vgl. ANEX 1977, 129 (Zwitserland) en WENDEHORST 1999, 64 (Duitsland). 
890 WENDEHORST 1999, 64. Vgl. GRUNSKY 1994, 340 ("In diesem Sinn versteht die [...] Differenzhypothese den Schadensbegriff, 
wobei mit der erwähnten Methode nicht nur ermittelt werden soll, ob überhaupt ein Schaden vorliegt, sodern gleichzeitig 
dessen Höhe festgestellt wird."); LANGE 1979, 162; LÖWE 2000, 111 (“Ein weiteres wichtiges Prinzip des Schadensersatzrechts 
ist in der Differenzhypothese enthalten. Es bestimmt, wie der Schadensersatzanspruch zu berechnen ist, wenn der 
Geschädigte einen Ausgleichsanspruch in Geld hat.”); RÜΒMANN 2012, 3. 
891 H. MCGREGOR, McGregor on Damages, Londen, Sweet & Maxwell, 2014, 14 ("The statement of the general rule from 
which one must always start in resolving a problem as to the measure of damages [is] defined […] as 'that sum of money 
which will put the party who has been injured, or who has suffered, in the same position as he would have been in if he had 
not sustained the wrong for which he is now getting his compensation or reparation."). 
892 PORTUGAL: STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004; STJ 27 maart 2007, nr. 06A4002, JusNet 1480/2007, 
punt 1 ("O credor [...] deve ser indemnizado em tudo o que se situa entre a situação criada e a situação hipotética"); 
Lissabon 5 mei 2005, nr. 2999/05, JusNet 2748/2005; Porto 3 februari 2005, nr. 0437094, JusNet 789/2005; Porto 
4 december 2006, nr. 0650216, JusNet 6602/2006. NEDERLAND: HR 26 maart 2010, NJB 2010, 804, RvdW 2010, 468. 
ZWITSERLAND: TF 16 maart 1971, BGE 97 II 169, swisslex, punt 3a; TF 26 juni 1978, BGE 104 II 198, swisslex, punt a ("Schaden 
[...] entspricht nach allgemeiner Auffassung der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, 
den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte"); TF 24 oktober 1989, BGE 115 II 474, swisslex, punt 3a; TF 19 juni 
1990, BGE 116 II 441, swisslex, punt 3a (idem). 
893 LUXEMBURG: POELMANS 2014, 60 (“Les dommages et intérêts qui sont dus au créancier de l’obligation inexécutée sont 
évalués en comparant la situation présente avec celle dans laquelle le créancier aurait été si le contrat avait été 
correctement exécuté.”). ITALIË: BIANCHI 2003, 428; VILLA 2010, nr. 1. SPANJE: VICENTE DOMINGO 2002, 208. ENGELAND: MCGREGOR 

2014, 14. ZUID-AFRIKA: VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 2010, 185-186 (“It is currently accepted by the South African 
courts, at least in theory, that the test for determining whether a victim of a breach of contract has suffered damage or loss, 
which entitles him or her to an award of damages, is whether the actual value of his or her total patrimony, as assessed 
after the breach, is less than the hypothetical value that it would have had if the contract had been properly carried out.”). 
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dat de omvang van schade wordt bepaald door vergelijking van de toestand zoals deze is met de toestand zoals 
die (vermoedelijk) was geweest indien het schadeveroorzakende feit niet zou hebben plaatsgevonden.894 

284. INSTRUCTIEF KARAKTER TOESTANDSVERGELIJKING: VERGOEDING FISCALE BOETE EN INTERESTEN BIJ AAN NOTARIS TE 

WIJTEN TEKORTSCHATTING VAN REGISTRATIERECHTEN – Illustratief voor het instructieve karakter van de 
toestandsvergelijking is voormeld arrest van het hof van beroep te Antwerpen uit 2014 (supra nr. 281), zij het 
dan qua verhaal van de fiscale boeten en de interesten. De notaris die was belast met de aangifte van 
nalatenschap deed daarin opgave van een perceel weiland, terwijl het om bouwgrond ging. Het hof van beroep 
achtte hem niet aansprakelijk voor de bijkomende successierechten, aangezien de benadeelde deze ook bij 
uitblijven van wanprestatie had moeten betalen (supra nr. 271). Op grond van een Differenzhypothetische 
redenering kwalificeerde het hof de fiscale boete (€ 3760) en de interest (€ 1900) die de benadeelde door de 
uit die wanprestatie resulterende tekortschatting van de registratierechten was verschuldigd, wel als 
vergoedbare schade: “Zonder de contractuele wanprestatie van de geïntimeerde waren die bedragen door de 

appellant niet verschuldigd. Die bedragen zijn bijgevolg vergoedbare schade.”895 

285. TOETSSTEEN BESTAAN EN OMVANG SCHADE – Die verschilberekening kan ook fungeren als 
toetscriterium voor vaststelling of een schadepost wel vergoedbaar is.896 Een benadeelde die 
vaststelt dat een schadepost buiten vergoeding is gelaten, kan zich daarop beroepen om aan te 
tonen dat die schadepost ten onrechte aan vergoeding is onttrokken.897 Door de fragmentering van 
schadeposten gaat het overzicht verloren. De verschilberekening laat toe dit overzicht terug te 
winnen, en willekeur bij het toestaan van vergoeding te vermijden.898 Zij vormt immers een 
waardevrije theoretische rekenformule om schade vast te stellen.899 Begrotingsmoeilijkheden zijn 
dan te beslechten door als vuistregel voorop te stellen dat de verplichting tot schadevergoeding 
beoogt "de benadeelde zoveel mogelijk te brengen in de toestand die zou bestaan, indien de 
gebeurtenis die de schade veroorzaakte niet had plaatsgehad".900  

286. TOESTANDSVERGELIJKING ALS RICHTLIJN SCHADEVASTSTELLING: TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN – Recentelijk 
motiveerde het Hof van Cassatie de vergoedbaarheid van andere noodzakelijke verdedigingskosten dan 
bijstand door advocaten zo uitdrukkelijk via de toestandsvergelijking, zoals ingevuld via het positief belang: 
"Krachtens de artikelen 1146 tot 1153 BW dient de vergoeding van de schade in geval van contractuele 
aansprakelijkheid het slachtoffer van de contractuele wanprestatie te herstellen in een toestand alsof er geen 
wanprestatie was opgetreden. De noodzakelijke kosten van verdediging die niet de bijstand van een advocaat 
betreffen, maar de bijstand van een technisch raadsman, komen op grond van deze bepaling voor vergoeding 
in aanmerking in geval van contractuele dan wel buitencontractuele aansprakelijkheid." (supra nr. 280).901  

                                                                                                                                                                                              
NEDERLAND: HR 26 maart 2010, NJB 2010, 804, RvdW 2010, 468 ("de schade wordt bepaald door een vergelijking van de 
toestand zoals deze in werkelijkheid is met de toestand zoals die (vermoedelijk) zou zijn geweest indien het 
schadeveroorzakende feit niet zou hebben plaatsgevonden"); JOLING/VERMEULEN 2011, 641; KLAASSEN 2007, 5; LINDENBERGH 

2008-I, 16; SPIER/HARTLIEF 2009, 231. ZWITSERLAND: CHAPPUIS 2010, 178 (de Zwitserse rechtspraak redeneert sinds 1938 vanuit 
de Differenzhypothese); SCHWENZER 2009, 77; VON TUHR 1974, 84. NOORWEGEN: KOCH 2011, 48 ("differansebetraktningen"). 
894 HR 26 maart 2010, NJB 2010, 804, RvdW 2010, 468. 
895 Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794. 
896 BELGIË: DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 374 (bij vergoedende interest). SPANJE: VICENTE DOMINGO 2002, 219 (richtlijn voor 
schadebegroting). PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 686 en 690. ITALIË: PINORI 1998, 1146 ("tale principio [...] è suscettibile di 
guidare i guidici nella decisione e di costituire la direttiva fondamentale"). DUITSLAND: KÖTZ 2012, 437 ("Mit dieser 
'Differenzhypothese' wirdt freilich nur eine allgemeine Richtlinie vorgegeben [...]"); WENDEHORST 1999, 60 ("louter 
uitgangspunt voor schadevaststelling"). ZUID-AFRIKA: MCLENNAN 1999, 521. 
897 WENDEHORST 1999, 64 ("wobei es dem Gläubiger möglich bleibt, sich gegenüber einer gemachten Einschränkung auf den 
Grundsatz vom Gesamtvermögensvergleich zu berufen"). 
898 WENDEHORST 1999, 65; WÜRTHWEIN 2001, 390 ("Vorteil der rechnerischen Ermittlung [besteht] darin, dass der rechnerische 
Vermögensvergleich die Unzuträglichkeiten einer isolierten Bewertung der einzelnen Folgeschäden vermeide."). 
899 RÜΒMANN 2012, 3 ("Mit dieser auf einen Gesamtvermögensvergleich zielende Differenzhypothese steht eine Formel zur 
Verfügung, die das Schadensrecht in ein problemloses und wertungsfreies Rechenexempel zu überführen scheint."). 
900 ASSER/HARTKAMP 2004, 339. 
901 Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7. 
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§ 4. PRECISERINGSBEHOEFTE 

287. PRECISERING VERSCHILBEREKENING – De toestandsvergelijking fungeert als buffer tegen onder- en 
oververgoedingen (supra nrs. 276-281) en als richtsnoer en toetssteen voor begroting van schade (supra nrs. 
282-286). Haar strekking vergt wel vier preciseringen.902 Ten eerste blijkt dat de toestandsvergelijking zo ruim 
invulbaar is dat zij ook immateriële schade behelst (infra nr. 288). Ten tweede vereist de actuele toestand van 
de benadeelde verduidelijking. Zo is nadeelcompensatie via de restitutieverplichtingen na ontbinding van 
invloed op die toestand (infra nrs. 289-290). Ten derde verlangt ook zijn hypothetische toestand een 
precisering. Het onderscheid tussen het positief en het negatief belang helpt daarbij (infra nrs. 291-293).903 Ten 
vierde werken diverse beperkingen in op dat beginsel, waaronder onvoorzienbaarheid en vermijdbaarheid van 
schade (infra nr. 294). 

1 Verruiming tot immateriële schade 

288. VERRUIMING TOT IMMATERIËLE SCHADE – Op een eerste precisering is al geanticipeerd (supra nr. 
267). De omschrijving als vergelijking van vermogenstoestanden volstaat niet. Bij de bespreking van 
immateriële schade zal blijken dat die verschilberekening op algemenere wijze is te formuleren als 
vergelijking tussen toestanden. Zo kan deze richtlijn ook immateriële schade omvatten (infra nr. 
2473).904 Op die manier strookt zij met het algemeen aanvaarde inzicht dat immateriële nadelen ook 
bij wanprestatie voor vergoeding in aanmerking komen. 

2 Precisering actuele toestand 

289. INVLOED VAN NADEELCOMPENSATIE DOOR RESTITUTIES BIJ ONTBINDING – Een tweede precisering van 
de toestandsvergelijking betreft de actuele toestand van het wanprestatieslachtoffer (infra nrs. 1006-
1020). Deze resulteert uit de nadeelcompenserende gevolgen van de restitutieve en bevrijdende 
werking van ontbinding.905 Het integraliteitsprincipe impliceert dat schadevergoeding alle schade, 
maar niets meer dan die schade mag vergoeden. Nadelen die al via restituties na ontbinding zijn 
gecompenseerd, mag de benadeelde niet nog eens afwentelen via schadevergoeding. Bij ontbinding 
vergt de toestandsvergelijking dan ook een nuance om dit schadeherstellende effect van restituties 
te neutraliseren.906  

290. PRECISERING ACTUELE TOESTAND BIJ ONTBINDING – Bij ontbinding verschilt de actuele toestand van 
die bij behoud van overeenkomsten. De rechter moet uitgaan van de toestand die resulteert uit 
ontbinding na verrekening van de daaruit resulterende restituties.907 In Nederland preciseert de Hoge 

                                                             
902 Vgl. MCGREGOR 2014, 15 ("[It] is the ground rule and it is appropriate to start with it as long as one does not stop with 
it."); PINTO OLIVEIRA 2011, 689 (rechters moeten een oplossing zoeken die strookt met die beginselen); ROPPO 2006, 890-891. 
903 Vgl. BAECK 2012-I, 291 (“[De artikelen 1149, 1150 en 1151 BW] bieden dan ook geen uitsluitsel over de vraag of de schade 
die een partij bij en ontbonden overeenkomst lijdt, moet worden vastgesteld door haar actuele situatie te vergelijken met 
de situatie waarin zij zich zou hebben bevonden indien zij het contract niet had gesloten, dan wel met de situatie waarin zij 
zich zou hebben bevonden indien het contract was uitgevoerd zoals afgesproken.”). 
904 LUXEMBURG: POELMANS 2014, 60 (verschilberekening met vergoedbaarheid van immateriële schade). ENGELAND: MCKENDRICK 

2007, 405 ("When we talk about loss and about placing the innocent party in the same situation as if the contract had been 
performed, what do we mean? Do we mean financial loss and financial situation or do we take into account a broader range 
of factors?"). Vgl. VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 941 (vergelijking van “toestanden”). 
905 Ontbindingsrestituties beogen geen vergoeding, maar hebben wel nadeelcompensatie tot gevolg. 
906 Vgl. BAECK 2012-I, 309 (“Hieruit volgt dat de schuldeiser niet kan inroepen dat hij schade heeft geleden doordat hij in 
uitvoering van de [...] ontbonden overeenkomst een prestatie had geleverd aan zijn wederpartij of aan een derde. De 
vermindering van het vermogen van de schuldeiser die hierdoor plaatsvond, wordt immers geneutraliseerd doordat de [...] 
ontbinding een restitutieverbintenis voor die prestatie doet ontstaan.”); ROPPO 2006, 944. 
907 BELGIË: BAECK 2011, 1848; BAECK 2012-I, 309; DELVAUX 2001, 687 (“La circonstance que la résolution opère ou non avec effet 
rétroactif et qu’elle emporte ou non restitutions ne modifie rien aux principes applicables, même si l’efficacité des 
restitutions modifiera la teneur du dommage ressenti par le créancier demandeur de résolution.”); JAFFERALI 2014, 910-911; 
STIJNS 1994, 326; WERY 2014-II, 455. FRANKRIJK: GENICON 2007, 741. ITALIË: BIANCHI 2003, 426 (“Il risarcimento tende quindi a 
rimuovere le differenze tra la situazione in cui si sarebbe trovato il contraente adempiente nel caso di integrale attuazione 
del contratto e la situazione in cui si è venuto a trovare a seguito della risoluzione.”); GALLO 2010, 2230; MONTANARI 2010, 
802-803; ROPPO 2006, 944; TRIMARCHI 2002, 637 ("Sempre nell’ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento deve essere 
coordinato con le restituzioni.”). NEDERLAND: HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3. Bevestiging in HR 24 
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Raad de toestandsvergelijking aldus dat schadevergoeding “dient te worden vastgesteld door met 
elkaar in vergelijking te brengen, enerzijds, de hypothetische situatie waarin de wederpartij zou 
hebben verkeerd bij een in alle opzichten onberispelijke wederzijdse nakoming en, anderzijds, in de 
feitelijke situatie waarin de wederpartij na ontbinding van de overeenkomst verkeert (in 
voorkomende gevallen: na afwikkeling van de […] verbintenissen tot teruggave.”908 Verrekening van 
het nadeelcompenserende effect van de ontbindingsrestituties is dus cruciaal om oververgoeding te 
vermijden. Hier blijkt ook meteen de bufferfunctie van de toestandsvergelijking (supra nr. 277).  

3 Precisering hypothetische toestand 

291. CONCRETISERING HYPOTHETISCHE TOESTAND VIA POSITIEF EN NEGATIEF BELANG – Ook de hypothetische 
toestand van de toestandsvergelijking is preciseerbaar. De gebeurtenis waarop de schadeverplichting 
berust, is één van de voornaamste coördinaten voor schadebegroting.909 Die vergelijkingsmaatstaf 
verschilt naargelang de schadeverwekkende gebeurtenis een onrechtmatige daad dan wel een 
wanprestatie betreft. Bij onrechtmatige daad geldt als richtpunt de hypothetische toestand bij 
uitblijven van de onrechtmatige daad. Bij wanprestaties is dat de toestand bij uitblijven van de 
wanprestatie.910 Belangrijk is zo de vraag welke vergelijkingsmaatstaf de rechter moet hanteren.  

292. TWEE HYPOTHETISCHE VERGELIJKINGSTOESTANDEN – Bij wanprestaties zijn in theorie ook twee 
Differenzberekeningen mogelijk: één via het negatief belang en één via het positief belang.911 De 
actuele toestand van de benadeelde kan de rechter dus vergelijken met twee verschillende 
hypothetische toestanden. Bij het positief belang fixeert hij schade door de vergelijking te maken 
met de hypothetische toestand waarin de benadeelde zou hebben verkeerd indien de overeenkomst 
correct was uitgevoerd. Bij het negatief belang bepaalt hij schade door de vergelijking te maken met 
de toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien hij de overeenkomst nooit had gesloten.  

293. ILLUSTRATIE: CASSATIONELE TOEPASSING POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – In 2007 oordeelde het Hof van 
Cassatie zo dat schadevergoeding berekenbaar is via “een vergelijking van de situatie waarin de schuldeiser 
zich zou bevonden hebben zo het contract naar behoren zou zijn uitgevoerd, met de situatie waarin de 
schuldeiser zich nu bevindt wegens de niet-uitvoering van de verbintenis.”912 Hieruit blijkt ook dat het 
onderscheid tussen het negatief en het positief belang de toestandsvergelijking 913 , en zo het 
integraliteitsprincipe914, verduidelijkt. Het onderscheid kan het contractuele schaderecht dus helpen om de 
omvang van geleden wanprestatieschade nauwkeuriger vast te stellen. Uit andere rechtsstelsels blijkt dat dit 
bijdraagt aan preciezere invulling van de noties “schade” en “schadevergoeding”.915  

                                                                                                                                                                                              
september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760, overweging 4.2; ASSER/HARTKAMP 2001, 552; BAKELS 1994, 99; BRUNNER/DE JONG 

1999, 224 (“Om de daartoe te betalen schadevergoeding vast te stellen, moeten twee denkbeeldige situaties worden 
vergeleken: enerzijds de nakoming van de overeenkomst, anderzijds de ontbinding met de daaraan verbonden 
restitutieverplichtingen, maar zonder schadevergoeding.”); DE VRIES 1997, 201; HARTLIEF 1994, 28; LINSSEN 1993, 93; 
PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 1036; SCHOORDIJK 1979, 550. COMMON LAW: TREITEL 1995, 842. 
908 HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3. Bevestiging: HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760, punt 4.2. 
909 LINDENBERGH 2010, 4. 
910 TERCIER 2009, 252. 
911 TF 21 mei 1970, ZF 12/70, PKG 1970, afl. 4, (23) 25 (omschrijving van negatief belang via Differenzhypothese); 
Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II. 4.a (“Ein Schaden [...] berechnet sich in 
Anwendung der Differenzhypothese aufgrund eines Vergleichs des gegenwärtigen Vermögensstands des Geschädigten mit 
dem hypothetischen Vermögensstand, welcher ohne das schädigende Ereignis bestünde. Je nach Inhalt dieses Ereignisses ist 
der Bezugspunt ein anderer.”); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 101; KELLER 1949, 5; LANGE 1979, 44-45; MCGREGOR 2014, 15; MELLIGER 

1898, 24 (“Als gemeinsames Element beider erscheint uns zunächst das Interesse, d.h. der Betrag, um welchen das 
Vermögen des Ersatzberechtigten grösser sein würde, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre”); MÜLLER-
LAUBE 1995, 543; SLAWSON 1991, 217 ("the expectation measure is the compensation principle applied to contracts"). 
912 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 8. 
913 LANGE 1979, 44-45 (§ 249 BGB); VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 2010, 185-186 (noemt positief belang en 
Differenzhypothese in één adem); VILLA 2010, nr. 1. 
914 MCLENNAN 1999, 521. 
915 Met de Zwitserse auteur KELLER valt aan te nemen dat het belangenbegrip bruikbaar is in de zin van schade: "Er scheint 
mir aber richtig zu sein, das Wort Interesse immer nur im Sinne von Schaden als eines Unterschiedes zwischen zwei 
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4 Integraliteitslimieten 

294. LIMIETEN AAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Een vierde precisering betreffende de draagwijdte van de 
toestandsvergelijking is ontleenbaar aan de zogenoemde limieten aan het integraliteitsprincipe.916 
Daaronder vallen onder meer de onvoorzienbaarheid en de vermijdbaarheid van schade. Deze 
limieten komen aan bod in het tweede inhoudelijke luik van deze studie (infra deel III). 

Afdeling III. Belangenparadigma 

295. VERDUIDELIJKING INTEGRALITEITSPRINCIPE VIA DOELTOESTAND – De berekening van het verschil tussen een 
hypothetische toestand zonder en een actuele toestand met het schadefeit volstaat niet voor schadebegroting. 
Verfijning is mogelijk via het onderscheid tussen het positief en het negatief belang (supra nr. 291). De 
doeltoestand van schadevergoeding is doorslaggevend: de positie van nakoming (positief belang) dan wel van 
niet-sluiting (negatief belang) van de overeenkomst. Onderhavige afdeling geeft de oorsprong (infra nrs. 296-
306) en definities (infra nrs. 307-323) van die begrippen, alsook de introductiemogelijkheid (infra nrs. 324-340) 
en de introductiewenselijkheid (infra nrs. 341-349) van dat paradigma. 

§ 1. OORSPRONG 

296. ONTSTAAN MIDDEN NEGENTIENDE EEUW – Net als de wiskunde kent ook de rechtswetenschap 
grote theorieën.917 Een recente theorie van het contractuele schaderecht – die het Belgische recht 
tot voor kort was ontgaan918 – is die van het onderscheid tussen het positief en het negatief belang. 
Sinds midden negentiende eeuw zorgt dit onderscheid voor discussiestof. Samengevat paste VON 

JHERING919 het negatief belang in 1861 in Duitsland toe op de culpa in contrahendo (infra nr. 298), 
verruimde Zwitserland het negatief belang in 1911 naar schadevergoeding bij ontbinding (art. 109, lid 
2 CO; infra nr. 300), en transponeerden FULLER en PERDUE het negatief belang in 1936 in Amerika naar 
wanprestaties (infra nr. 301). Nadien werkte de common law de verhouding tussen het negatief en 
het positief belang sterk uit (infra nr. 303). De Romaanse rechtsfamilie plukte recentelijk de vruchten 
van deze uitwerking (infra nr. 304). België is onlangs gevolgd (infra nr. 306).920 

297. EERDERE INDIRECTE ERKENNING VAN POSITIEF BELANG – Dat schadevergoeding bij wanprestatie beoogt de 
benadeelde te verplaatsen naar de nakomingstoestand was al midden negentiende eeuw in zowel de civil law 
als de common law gekend. In continentaal Europa was die formulering reeds in 1868 te vinden in het Traité 
des contrats van DEMOLOMBE: “Cette indemnité, en effet, a pour but de mettre le créancier au même état que si 
le débiteur avait exécuté l’obligation comme elle devrait l’être.”921 De common law onderschreef dit reeds in 
1848 in de Engelse zaak Robinson v Harman: "The rule of the common law is, that where a party sustains loss by 
reason of a breach of contract, he is, so far as money can do it to be placed in the same situation, with respect 
to damages, as if the contract had been performed.”922 Van een belangenparadigma was nog geen sprake.  

A Culpa in contrahendo 

                                                                                                                                                                                              
Vermogensständen zu verwenden, dagegen nicht im Sinne eines Ersatzes." (KELLER 1949, 2). Vgl. Kantonsgericht St. Gallen, III. 
Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II. 4.a; COHNFELDT 1865, 1-2; LAITHIER 2008, 158. Vgl. BAECK 2012-I, 291 (“Uit [de art. 
1149, 1150 en 1151 BW] kan echter niet worden afgeleid welke vergelijkingsmaatstaf moet worden gehanteerd om het 
geleden verlies en de gederfde winst van de schuldeiser te bepalen.”); WÉRY 2011-I, 534. 
916 Vgl. MCGREGOR 2014, 14-15. 
917 Vgl. SCALISE 2007, 721-722 (met tal van verwijzingen naar dergelijke theorieën). 
918 Intussen wint deze theorie aan terrein: BAECK 2012-I, 269-327; BRULEZ 2015, 429-430; B. DE TEMMERMAN, noot onder Rb. 
Brussel 7 december 1993, AJT 1994-95, (67) 67; FONTAINE 2004, 301-313; GERMAIN 2014, 142-145; JAFFERALI 2014, 871-931; 
JANSEN 2015-I, 649-651 (prijsvermindering); STORME 1993, 1-14; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; WÉRY I (2010), 532. 
919 VON JHERING 1861, 16. 
920 BAECK 2012-I, 269-327; BRULEZ 2015, 429-430; B. DE TEMMERMAN, noot onder Rb. Brussel 7 december 1993, AJT 1994-95, 
(67) 67 (ontbinding); FONTAINE 2004, 301-313; GERMAIN 2014, 142-145; JAFFERALI 2014, 871-931; JANSEN 2015-I, 649-651 
(prijsvermindering); STORME 1993, 1-14; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; WÉRY I (2010), 532. 
921 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, 
Hachette, 1868, 557-558. 
922 Robinson v Harman (1848) 1 Ex. 850, 855. Bijv. bij CARTWRIGHT 2007, 262; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 480; 
WHEELER/SHAW 1994, 850. 
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298. DUITSE NADRUK OP NEGATIEF BELANG BIJ CULPA IN CONTRAHENDO – In 1861 legde de Duitse 
rechtsgeleerde VON JHERING923 de grondslag voor een latere omwenteling in de schadewetenschap. Hij 
introduceerde het onderscheid tussen het positief en negatief belang. Met zijn studie over de culpa 
in contrahendo924 staat hij aan de wieg van het sterk ontwikkelde Germaans-Angelsaksische denken 
over schadevergoeding.925 Hij onderstreepte dat een benadeelde ook bij een ongeldig tot stand 
gekomen contract aanspraak kan maken op schadevergoeding. Hij kan recht hebben op vergoeding 
van zijn negatief belang, die hem verplaatst naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien hij 
die overeenkomst nooit had gesloten. Die nieuwe aansprakelijkheidsgrondslag en de daarmee 
verbonden schadevergoeding hadden ingrijpende gevolgen voor het rechtsdenken. In eerste 
instantie was dit uiteraard het geval voor precontractuele aansprakelijkheid. Bij een geldige 
overeenkomst is het positief belang verhaalbaar, bij een nietige overeenkomst het negatief belang. 

299. IMPACT OP DUITS RECHT – Sinds VON JHERING onderscheidt het Duitse recht tussen het positief 
belang (Erfüllungsinteresse) en het negatief belang (Vertrauensinteresse).926 De algemene functie van 
contractuele schadevergoeding kwam zo terecht in het BGB. § 249, lid 1 BGB bepaalt zo algemeen 
dat de schadeplichtige de toestand moet herstellen die zou hebben bestaan indien de 
schadetoebrengende omstandigheid niet zou hebben plaatsgehad (supra nr. 269).927 Krachtens § 283 
BGB kan de benadeelde zijn positief belang vergoed zien (Schadensersatz statt der Leistung). Op 
grond van § 284 BGB kan hij opteren voor een deel van zijn negatief belang.  

B Verruiming naar wanprestaties 

300. ZWITSERSE VERRUIMING VAN NEGATIEF BELANG NAAR ONTBINDING – De Duitse Gründlichkeit bij 
schadebegroting werkte aanstekelijk. Zwitserland raakte snel vertrouwd met het in Duitsland 
ontluikende belangenonderscheid. 928  Bij ontbinding blijkt Zwitserland vanuit rechtsvergelijkend 
oogpunt hier zelfs interessanter dan Duitsland (infra nr. 1221).929 Uit artikel 109, lid 2 CO laat zich 
immers opmaken dat schadevergoeding bij ontbinding strekt tot het negatief belang, en dus niet het 

                                                             
923 R. VON JHERING, Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen  in 
Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, IV, Jena, Friedrich Mauke, 1861, 16 (“Das 
Interesse des Käufers läβt sich in doppelter Weise denken: einmal nämlich als ein Interesse an der Aufrechterhaltung des 
Contracts, also an der Erfüllung – hier würde der Käufer in einem Geldäquivalent alles erhalten, was er im Fall der Gültigkeit 
des Contracts haben würde – und sodann als ein Interesse am Nichtabschluβ des Contracts – hier würde er erhalten, was er 
haben würde, wenn die äuβere Tatsache des Contractsabschlusses gar nicht vorgekommen wäre. Einige Beispiele werden 
diesen Unterschied, den ich der Kürze wegen positivem und negativem Vertragsinteresse bezeichnen will, klar machen.”).  
924 R. VON JHERING, Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen  in 
Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, IV, Jena, Friedrich Mauke, 1861, 112 p. 
925 GAUDEMET stelt dat VON JHERING de theorie van de contractuele aansprakelijkheid ontwikkelde (GAUDEMET 1965, 195). Hij 
geniet overal erkenning als grondlegger van het belangenonderscheid: BAECK 2012-I, 269-270; FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 

2008, 292; GALLO 2004, nr. 1; HESSELINK 1999, 200; LAITHIER 2008, 153; MONTANARI 2010, 821; WIDMER 2003, 1-5. 
926 VON JHERING 1861, 16. Bijv. ACKERMANN 2007, 279; DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296; HUBER 2010, 346; KÖTZ 2012, 
503; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 469; PALANDT/BASSENGE 2005, 387; REIM 2003, 3664; STOPPEL 2003, 35; STOPPEL 2004, 
91; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 690 en 709. 
927 § 249, lid 1 BGB bepaalt: "Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, 
wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre." Het Franse Hof van Cassatie formuleerde eenzelfde 
regel in 1976 (Cass.fr.civ. 17 juli 1976, Bull.civ.II, nr. 327). Het oordeelde dat de schadevergoeding tot doel heeft "de rétablir 
aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle serait 
trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu". 
928 TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex (negatief belang bij ontbinding); Zwitserse kantonrechter civ. II 20 april 
2009, X. SA c. Y., RVJ 2010, 169 (negatief belang bij ontbinding hotelcontract); ANEX 1977, 106; EBERHARD 2005, 193-194; 
SCHLOSSER 1996, 162 en 165; THEVENOZ 1999, 196-199; XOUDIS 1998, 206. 
929 GUGGENHEIM 1995, 156 (“Une autre spécificité en matière de dommages-intérêts consécutifs à une inexécution fautive 
d’un contrat consiste en droit suisse à en mesurer l’étendue par rapport à l’intérêt qu’avait le créancier à entrer ou non dans 
la relation contractuelle. Cet intérêt peut être double, soit qu’il était négatif, soit qu’il était positif.”); SCHLOSSER 1996, 162. 
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positief belang beschermt. Het negatief belang verliet in Zwitserland dus haar traditionele plaats 
binnen de culpa in contrahendo door zich uit te breiden naar schadevergoeding bij ontbinding.930  

301. AMERIKAANSE VERRUIMING VAN NEGATIEF BELANG NAAR WANPRESTATIES IN ALGEMEEN – Hoewel de 
common law al sinds Robinson v Harman vertrouwd was met de formulering van het positief belang 
(supra nr. 297)931, brak het belangenparadigma pas door in 1936. Vanuit de precontractuele 
aansprakelijkheid (supra nr. 298) was het via het Zwitserse contractenrecht al binnengesijpeld in 
beschouwingen rond schadevergoeding bij ontbinding (supra nr. 300). In Amerika ontgroeide het 
zelfs die nichestatus. FULLER EN PERDUE extrapoleerden het negatief belang naar wanprestaties in hun 
befaamde artikel in de Yale Law Journal: “The Reliance Interest in Contract Damages”.932 Professor 
FULLER en zijn assistent PERDUE gingen vanuit VON JHERING'S onderscheid tussen het positief belang en 
het negatief belang na welke doelstelling bij wanprestaties viel na te streven (infra nrs. 879-882).  

302. INTRODUCTIE VAN ONDERSCHEID ALS MIJLPAAL VOOR ANGELSAKSISCH SCHADERECHT – De common law ziet dat 
artikel als één van de invloedrijkste studies van het contractenrecht.933 Dit belangenonderscheid bleek een 
duidelijkere manier om schade vast te stellen dan het schadeduo van geleden verlies en gederfde winst.934 
Hoewel hun zienswijze in de praktijk weinig navolging kent935, hertekende zij het contractuele schaderecht. 
Geen enkele rechtenstudent voltooit een cursus Angelsaksisch contractenrecht zonder dat onderscheid te 
beheersen.936 De Second Restatement of Contracts maakte gebruik van die inzichten. Zo namen de opstellers in 
§ 344 de analyse van FULLER en PERDUE over. Die bepaling omschrijft het positief belang (expectation interest) als 
"[the promisee's] interest in the benefit of the bargain by being put in as good a position as he would have been 
in had the contract been performed"937. Zij definieert het negatief belang (reliance interest) als het belang van 
de schuldeiser “in being reimbursed for losses caused by reliance on the contract by being put in as good a 
position as he would have been in had the contract not been made”. 

303. VERDERE UITWERKING IN COMMON LAW – Het belangenonderscheid verspreidde zich verder naar 
andere Angelsaksische rechtsstelsels. Zo gaat het Engelse recht ook getekend door dat paradigma. Bij 
wanprestaties vergoedt het Engelse recht de facto het positief belang. Bij onrechtmatige daad staat 
het negatief belang voorop. Via de Canadese rechtspraak vond de belangenvisie zijn weg naar de 
Engelse case law.938 Recente Engelse doctrine redeneert voor schadevergoeding bij wanprestatie 
thans ook standaard vanuit het onderscheid tussen het negatief en het positief belang.939  

C Romaanse receptie 

304. OPGANG IN ROMAANSE CIVIL LAW – Ook in tal van civil-lawstelsels die schadevergoeding bij 
wanprestatie vaststellen vanuit de richtlijn van vergoedbaarheid van geleden verlies en gederfde 
winst, redeneren de rechtsleer en zelfs de rechtspraak steeds meer vanuit het belangenonderscheid. 

                                                             
930 ANEX 1977, 110; GENICON 2007, 722; WIDMER 2003, 55. 
931 Robinson v Harman (1848) 1 Ex. 850, 855. Bijv. CARTWRIGHT 2007, 262; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 480; 
WHEELER/SHAW 1994, 850. 
932 L.L. FULLER EN W.R. PERDUE, "The Reliance Interest in Contract Damages", Yale Law Journal 1936, 52-96. 
933 BIRMINGHAM 1985, 217 (“The Reliance Interest is our most significant article on contract law”); CHEN-WISHART 2010, 543; 
FRIEDMANN 1995, 629; KATZ 1988, 541; KELLY 1992, 1755; PETTIT 1987, 417-418; RAKOFF 1991, 203; SHAPIRO 1991, 1487.  
934 A.L. CORBIN, Corbin on Contracts. A comprehensive treatise on the working rules of contract law. Volume 5. Sections 990-
1121, St. Paul, West Publishing, 1964, 592 ("The use of this newer analysis is gaining acceptance as it often permits a clearer 
way of determining the actual economic harm."). 
935 FRIEDMANN 1995, 647 ("the reliance interest plays virtually no role in the calculation of damages in contract cases"); RAKOFF 

1991, 214; SLAWSON 1991, 220; SMITH 2007, 417 ("courts do not say they are awarding expectation damages as a proxy for 
reliance damages.”); WHEELER/SHAW 1994, 855. 
936 FRIEDMANN 1995, 646 (merkt impact echter vooral aan als terminologisch en niet als substantieel). 
937 De Uniform Commercial Code beschouwt de expectation interest in § 1-305, sub a als algemene richtlijn voor remedies: 
"The remedies provided by [the Uniform Commercial Code] must be liberally administered to the end that the aggrieved 
party may be put in as good a position as if the other party had fully performed." 
938 C & P Haulage v Middleton [1983] 3 All ER 94.  
939 BEALE/HARTKAMP/KÖTZ/TALLON 2002, 814; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1768-1779; FURMSTON 1996, 609-611; OGUS 1989, 247; 
SAMUEL/RINKES 1996, 142-147; STONE 2008, 575. 
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Dit onderscheid is intussen notoir in Frankrijk940, Italië941, Spanje942 en Portugal943. De Franse doctrine 
en de Portugese rechtspraak focussen zo op de vraag welk belang bij ontbinding primeert (infra nrs. 
1204 en 1229). In Frankrijk weerklonk al in 1989 een oproep tot een onderzoek naar dat onderscheid, 
gelet op het feit dat dit naar Amerikaans en Engels recht zo algemeen was aanvaard.944 De Franse 
rechtsleer heeft die wens inmiddels ruimschoots verhoord.945  

305. BELGISCH CONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – Verrassenderwijs duurde het anderhalve 
eeuw vooraleer België de voordelen van die schaderechtelijke ontwikkeling inzag. De bepalingen 
inzake schadevergoeding wegens wanprestatie (art. 1149-1151 BW) gewagen niet van het positief of 
het negatief belang. Sinds enkele jaren gewaagt de doctrine toch van dat onderscheid.946 Indirect 
redeneert de rechtspraak ook al langer vanuit de doeltoestand van het positief belang. Dit blijkt uit 
de redenering dat de benadeelde is te verplaatsen naar de toestand waarin hij bij contractnakoming 
zou hebben verkeerd. 947  België behoort echter samen met onder meer Frankrijk 948  tot de 
rechtsstelsels die enkel bescherming van het positief belang toelaten (infra nr. 775). Uit 
rechtsvergelijking blijkt dit een potentieel eenzijdige kijk op schadebegroting.949  

306. REDENERING VANUIT POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – De Belgische rechtspraak950 en rechtsleer951 
laten het positief belang in dezelfde mate prevaleren bij ontbinding. De impact van ontbinding op de 
schadevergoedingsfunctie bleef tot recentelijk wel van aandacht verstoken.952 Bepaalde rechtsleer 
meent echter dat rechters schadevergoeding bij behoud en bij ontbinding van overeenkomsten niet 

                                                             
940 ANDRE 2002, 170; CHAZAL 2003, 112; DANET/LORVELLEC 1982, 213; FABRE-MAGNAN 2012, 665-724; FAUVARQUE-COSSON 2008, 
389; GAUDEMET 1965, 195-198; GENICON 2007, 714-771; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 82-147; JOURDAIN 2001, 273-274; LAITHIER 

2004, 158-159 (“On suggère à cette fin de transposer en droit français la typologie anglo-américaine des intérêts protégés 
par le biais de la compensation pécunaire”); LAITHIER 2008, 153-164; LAMAZEROLLES 2003, 372-380; LE TOURNEAU 2010, 200-201; 
MOKAIESH 2001, 67; PINNA 2007, 52-53, 62-63 en 448-494; REISS 2003, 308; SALEILLES 1925, 164-177; VINEY 2005, 89-96. 
941 ALPA 2011, 380-381; BETTI 1958, 98-99; BIANCHI 2003, 426-427; CASTRONOVO 1999, 205-243; GALLO 2004, 487; MARELLA 2009, 
56-72; ROPPO 2006, 933-943; TURCO 2007, 165 (culpa in contrahendo); VISINTINI 2009, 56-85 (talrijke verwijzingen).  
942 CLEMENTE MEORO 2009, 55; CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 85-118; GÓMEZ POMAR 2007, 20. Contra: RODRÍGUEZ-CANO 2009, 1538. 
943 ANTUNES VARELA 2000, 109-111; DE ALMEIDA COSTA 1992, 891; BRANDÃO PROENÇA 2011, 281-306; GALVÃO TELLES 2010, 463; 
MOTA PINTO 1982, 412; MOTA PINTO 2008, 1703 p.; PESSOA JORGE 1976, 634; RIBEIRO DE FARIA 2001, 53.  
944 TALLON 1989, 275 ("The question would merit an in-depth study, given the degree to which the concepts of expectation 
interest and reliance interest have been accepted in American [...] and English law [...]"). 
945 ANDRÉ 2002, 170; CHAZAL 2003, 112; DANET/LORVELLEC 1982, 213; FABRE-MAGNAN 2012, 665-724; FAUVARQUE-COSSON 2008, 
389; GAUDEMET 1965, 195-198; GENICON 2007, 714-771; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 82-147; JOURDAIN 2001, 273-274; LAITHIER 

2004, 158-159; LAITHIER 2008, 153-164; LAMAZEROLLES 2003, 372-380; LE TOURNEAU 2010, 200-201; MOKAIESH 2001, 67; PINNA 
2007, 52-53, 62-63 en 448-494; REISS 2003, 308; SALEILLES 1925, 164-177; VINEY 2005, 89-96. 
946 BAECK 2012-I, 269-327; BRULEZ 2015, 429-430; DE BOECK 2004, 15-19 (precontractueel); B. DE TEMMERMAN, noot onder Rb. 
Brussel 7 december 1993, AJT 1994-95, (67) 67; FONTAINE 2004, 301-313; GERMAIN 2014, 142-145; JAFFERALI 2014, 871-931; 
JANSEN 2015-I, 649-651 (prijsvermindering); STORME 1993, 1-14; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; WÉRY I (2010), 532. 
947 Cass. 6 februari 1975, Pas. 1975, I, 581; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 251; Cass. 
28 september 1995, Pas. 1995, I, 860; Cass. 16 april 1998, Pas. 1998, I, 448; Luik 10 januari 1995, JT 1995, 367; Arbit.Besl. 24 
mei 1988, RHA 1988, 197 (“De koper moet opnieuw in de toestand gebracht worden waarin hij zich zou bevonden hebben 
indien de verkoper correct zijn verbintenissen had uitgevoerd.”); Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183; Cass. 26 januari 
2007, Pas. 2007, 193. 
948 Uitvoerig: Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2004, 660 p. 
949 FURMSTON 1996, 609. 
950 Cass. 6 februari 1975, Arr.Cass. 1975, 640 en Pas. 1975, I, 581; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 5 maart 1993, 
Pas. 1993, I, 251; Cass. 28 september 1995, Arr.Cass. 1995, 830; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 
2007, Pas. 2007, 183 (“De schadevergoeding toegekend uit hoofde van het niet uitvoeren van de overeenkomst in het geval 
van een ontbinding op grond van het artikel 1184, tweede lid, heeft de bedoeling de schuldeiser in die toestand te plaatsen 
waarin hij zich zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn verplichting was nagekomen”); Luik 10 januari 1995, JT 
1995, 367; Cass. 16 april 1998, Pas. 1998, I, 448; Luik 10 januari 1995, JT 1995, 367; Arbit.Besl. 24 mei 1988, RHA 1988, 197. 
951 ANDRIES 2011-I, 363; BRULEZ 2015, 429-430; DE PAGE 1967, 129; FAUVARQUE-COSSON 2008, 389; JAFFERALI 2014, 871-931. 
952 Tot voor kort waren de enige reflecties over schade bij ontbinding te vinden in: DELVAUX 2001, 681-687; FONTAINE 2004, 
309; WÉRY I (2010), 532. Intussen ook: BAECK 2012-I, 269-327; BRULEZ 2015, 429-430 (koopgebreken); GERMAIN 2014, 142-145 
(deel over schadevergoeding bij ontbinding); JAFFERALI 2014, 871-931 (volledig hoofdstuk).  
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op dezelfde manier mogen berekenen.953 Cumul van ontbinding en schadevergoeding was tot heel 
recentelijk zo een blinde vlek van ons contractuele schaderecht.954 

§ 2. BEGRIPSOMSCHRIJVING 

A Positief belang 

307. POSITIEF BELANG ALS BELANG BIJ BEHOUD EN UITVOERING VAN OVEREENKOMST – In ruime zin valt een 
positief belang te bezien als een belang bij het intreden van een voordelige gebeurtenis.955 Toegepast 
op het contractuele schaderecht komt het positief belang neer op het belang bij nakoming van de 
overeenkomst.956 Negatief verwoord is dit dus het belang bij niet-intreden van schending van de 
overeenkomst.957 Zo beschermt het positief belang de legitieme hoop van een contractant op 
verkrijging van het gehele voordeel van contractuele nakoming.  

308. DUITSE EN ENGELSE TERMEN ERFÜLLUNGSINTERESSE EN PERFORMANCE INTEREST VEELZEGGENDER DAN POSITIEF BELANG – 

Aangezien het gaat om het belang bij uitvoering van de overeenkomst, zijn de Duitse term "Erfüllungsinteresse" 
en de in Oostenrijk gangbare term "Nichterfüllungsschaden" 958  duidelijker dan "positief belang" 959  of 
"expectation interest". Om die reden zijn in het Angelsaksische ("performance interest")960 en het Franse 
("intérêt d’exécution")961 recht steeds vaker letterlijke vertalingen van Erfüllungsinteresse terug te vinden. De 
term "positief belang" is in België en Nederland wel couranter dan "uitvoeringsbelang". Met de aan het Frans 
ontleende term "positieve schadevergoeding" (dommages et intérêts positifs)962 doelt deze studie dan op 
schadevergoeding die het positief belang beschermt. De common law heeft het dan over expectation damages, 
maar ook over performance damages, compensatory damages of loss of the bargain damages.963  

309. HYPOTHETISCHE TOESTAND VAN CONTRACTNAKOMING ALS VERGELIJKINGSMAATSTAF – Bij bescherming 
van het positief belang is de doeltoestand de positie die het dichtst aanleunt bij wederzijdse 
uitvoering in natura.964 Uitvoering en herstel in natura zelf bieden uiteraard betere bescherming van 
het positief belang (supra nr. 139).965 De geldelijke schadevergoeding die het positief belang 
vergoedt, moet de benadeelde schuldeiser zo brengen in een gelijkaardige toestand. Vandaar dat de 
rechtsleer bij wanprestatievergoeding vaak gewaagt van “uitvoering bij equivalent” (infra nr. 783). 
De benadeelde krijgt met het positief belang immers een financieel equivalent voor hetgeen hij zou 

                                                             
953 FABRE-MAGNAN 2012, 665; MOKAIESH 2001, 40; RÉMY-CORLAY 2005, 14. 
954 BELGIË: BAECK 2012-I, 290; JAFFERALI 2014, 874; WÉRY I (2010), 595. FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 158; RÉMY 2001, 121; TALLON 

1989, 275.  
955 KELLER 1949, 3 ("Der Begriff "positives Interesse" ist das Interesse am Eintritt irgendeines vorteilhaften Ereignisses"). 
956 Vgl. LAITHIER 2008, 153; PEDAMON 1993, 146 en 150. 
957 KELLER 1949, 5. 
958 APATHY/RIEDLER 2002, 117. 
959 Deze term komt voor in de Romaanse civil law en, onder invloed van het Nederlandse recht, in Zuid-Afrika. In het Frans 
is ook sprake van l'intérêt positif. In het Engels is doorgaans sprake van de expectation interest (of expectation loss en 
expectation damages). In Zuid-Afrika is ook sprake van "positive loss" en "positive damages" (HOGG 2011, 382; MCLENNAN 

1999, 521; VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 2010, 186). Ook Oostenrijk hanteert de term "positives Interesse" (P. 
APATHY en A. RIEDLER, Bürgerliches Recht. III. Schuldrecht. Besonderer Teil, Wenen, Springer, 2002, 117). 
960 De term "performance interest" vond in de jaren negentig ingang als alternatief voor "expectation interest" (FRIEDMANN 

1995, 629) en wint aan aanhang: CARTWRIGHT 2007, 263; CHEN-WISHART 2010, 543; HOGG 2011, 371; MCKENDRICK 2007, 406; 
MCKENDRICK 2008, 840; RÉMY-CORLAY 2009, 318; WEBB 2006, 47; WEBB 2009, 144-145. 
961 FAUVARQUE-COSSON 2008, 384; GENICON 2007, 722. 
962 RÉMY-CORLAY 2005, 22. 
963 Deze terminologie: FRIEDMANN 1995, 630; HALSON 2007, 1573; HOGG 2011, 372; STAPLETON 1997, 257-258; WEBB 2009, 157. 
964 CASTRONOVO 1999, 237 (“Sia pure per equivalente, infatti, il risarcimento nel quale si concretizza la responsabilità per 
inadempimento consente al creditore di conseguire lo stesso valore che non si è potuto conseguire in natura.”); CAUFFMAN 

2005-I, 837; CENINI 2008, 220; LÜCHINGER 2002, 49 (spreekt van Realerfüllung); PETTIT 1987, 417. 
965  FRANKRIJK: MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 562-563 ("Le souci d'assurer à la victime une réparation intégrale doit 
normalement conduire à préférer une réparation en nature parce que, remettant les choses dans leur état antérieur, elle 
efface le préjudice."). COMMON LAW: COOKE/OUGHTON 2000, 327 (positief belang is op drie wijzen vergoedbaar: via uitvoering 
in natura (decree of specific performance), schadebeding (award of an agreed sum) en schadevergoeding). 
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hebben verkregen indien de overeenkomst correct was uitgevoerd.966 Richtinggevend is het voordeel 
dat de schuldeiser kon verwachten uit correcte uitvoering van de overeenkomst.967  

310. TOESTANDSVERGELIJKING BIJ POSITIEF BELANG – Conform de toestandsvergelijking stelt de rechter 
schade dan vast door twee toestanden af te toetsen. Voor het positief belang volstaat het niet de 
toestand van de benadeelde vóór en na de wanprestatie te vergelijken.968 Schadevergoeding bekomt 
de rechter door de huidige toestand van de benadeelde te vergelijken met de hypothetische969 
toestand waarin hij thans970 zou hebben verkeerd indien de overeenkomst971 correct en volledig was 
uitgevoerd. Deze omschrijving is in alle onderzochte rechtsordes terug te vinden.972  

311. POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – De actuele toestand verschilt bij ontbinding van die bij 
behoud van overeenkomsten (supra nr. 290). Zo preciseert de Hoge Raad de toestandsvergelijking 
aldus dat schadevergoeding “dient te worden vastgesteld door met elkaar in vergelijking te brengen, 
enerzijds, de hypothetische situatie waarin de wederpartij zou hebben verkeerd bij een in alle 
opzichten onberispelijke wederzijdse nakoming en, anderzijds, in de feitelijke situatie waarin de 
wederpartij na ontbinding van de overeenkomst verkeert (in voorkomende gevallen: na afwikkeling 
van de […] verbintenissen tot teruggave).” (supra nr. 290). 973  Deze verrekening van het 
nadeelcompenserende effect van restituties is cruciaal om oververgoeding te vermijden (infra nr. 
1018). Bij ontbinding is het positief belang dan ook te bepalen via vergelijking van de toestand van de 
benadeelde na de restituties en de toestand waarin hij bij nakoming zou hebben verkeerd.974 

                                                             
966 DE BOECK 2004, 15; KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 849; LAITHIER 2008, 153; SHAVELL 2006, 451; SMITS 1999, 109. 
967 DE BOECK 2004, 15; FABRE-MAGNAN 2012, 680; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 479-480 (“The expectation interest 
(Erfüllungsinteresse) protects the expectation of the promisee to get that for which he bargained.”); MCLENNAN 1999, 521. 
968 FABRE-MAGNAN 2012, 680. 
969 Het is een hypothetische toestand, die nooit met 100 % zekerheid constateerbaar is. Vgl. FABRE-MAGNAN 2012, 680. 
970 Deze nuance: MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 480 (“The point of reference in time for calculating the hypothetical 
financial situation of the promisee without the breach is the position in which he would have been in now (that is in legal 
proceedings in their end).”). 
971 De term "overeenkomst" is hier passender dan de enkele verbintenis van de schuldenaar, aangezien enkel het netto 
positief belang verhaalbaar is (infra nr. 313). Uitgebreid: BELGIË: BAECK 2012-I, 292; WÉRY 2014-II, 453. NEDERLAND: BRUNNER/DE 

JONG 1999, 224. COMMON LAW: KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 850 ("Because the aim of the law is to put the plaintiff in as good a 
position as she would have occupied had the contract been fully performed on both sides, the 'expectation' to be protected is  
the plaintiff's 'net' expectation [...]"). 
972 BELGIË: ANDRIES 2011-I, 363; BAECK 2012-I, 270; BAKELS 1994, 99; BARBAIX 2008, 182; CAUFFMAN 2005-I, 816; DE BOECK 2004, 15; 
FONTAINE 2004, 307; TERRYN 2008, 450; THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 245; WÉRY 2014-II, 453. FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 680; 
LAITHIER 2004, 160; LAITHIER 2008, 155. DUITSLAND: MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 469. ZWITSERLAND: Kantonsgericht St. 
Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a (“Wird das positive Interesse (Erfüllungsinteresse) verlangt, 
möchte der Gläubiger unter Festhalten am Vertrag so gestellt werden, wie wenn der Vertrag korrekt erfüllt worden wäre.”); 
KELLER 1949, 259. OOSTENRIJK: JUD 2003, 223 ("das Erfüllungsinteresse wirdt dahin definiert, daβ der Gläubiger 
vermögensmäβig so zu stellen sei, wie er bei ordnungsgemäβer Erfüllung stünde."). NEDERLAND: BRUNNER/DE JONG 1999, 224 
(“Ontbinding geeft recht op vergoeding van het positief contractsbelang, wat betekent dat de teleurgestelde schuldeiser in 
een vermogenssituatie dient te komen, als ware het contract geheel correct nagekomen”); HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 85. 
SPANJE: GÓMEZ POMAR 2007, 19. ITALIË: ALPA 2009, 621 ("[...] interesse positivo [...] con l’evidente obiettivo di porre il 
contraente risolvente in una posizione economica equivalente a quella che il medesimo avrebbe conseguito se il contratto 
avesse avuto regolare e puntuale esecuzione.”); BETTI 1958, 98-99; ROPPO 2006, 933; TRIMARCHI 2002, 637. PORTUGAL: DE 

ALMEIDA COSTA 1992, 482 (“A indemnização do dano positivo destina-se a colocar o lesado na situação em que se encontraria 
se o contrato fosse exactamente cumprido.”). COMMON LAW: FRIEDMANN 1995, 630-633; FULLER/PERDUE 1936, 54 ("Here our 
object is to put the plaintiff in as good a position as he would have occupied had the defendant performed his promise.”); 
FURMSTON 1996, 609; MCLENNAN 1999, 521; PETTIT 1987, 417; SHAVELL 1980, 471; TORSELLO 2006, 622; WINTERTON 2012, 446. 
973 HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3. Ook: HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760, overweging 4.2. 
974 BELGIË: BAECK 2011, 1848; BAECK 2012-I, 309; DELVAUX 2001, 687; JAFFERALI 2014, 910-911; STIJNS 1994, 326 (aanvullende 
vergoeding bij de ontbinding moet "aan de door de teruggave niet herstelde schade [...] tegemoetkomen"); WÉRY 2014-II, 
455. FRANKRIJK: GENICON 2007, 741. ITALIË: BIANCHI 2003, 426 (“Il risarcimento tende quindi a rimuovere le differenze tra la 
situazione in cui si sarebbe trovato il contraente adempiente nel caso di integrale attuazione del contratto e la situazione in 
cui si è venuto a trovare a seguito della risoluzione.”); GALLO 2010, 2230; MONTANARI 2010, 802-803 (“è necessario dedurre dal 
quantum risarcitorio il valore della prestazione già eseguita e riottenuta in via restitutoria.”); ROPPO 2006, 944; TRIMARCHI 

2002, 637 ("Sempre nell’ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento deve essere coordinato con le restituzioni.”). 
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312. ONDERSCHEID BRUTO EN NETTO POSITIEF BELANG – FULLER en PERDUE poneerden bij hun analyse van 
het belangenparadigma (supra nr. 301) dat het positief belang in ruime en beperkte zin begrijpbaar 
is: het bruto positief belang (gross expectation interest) en het netto positief belang (net expectation 
interest).975 Het bruto positief belang verwijst naar de waarde van het geheel aan voordelen die de 
overeenkomst verschaft. Dit omvat dus ook de uitgaven met het oog op uitvoering. Het netto positief 
belang betreft daarentegen enkel het nettovoordeel dat de schuldeiser uit volledige uitvoering van 
de overeenkomst haalt. Het netto positief belang komt dus neer op het bruto positief belang 
waarvan alle uitgaven voor uitvoering van de overeenkomst in mindering zijn gebracht.  

313. NETTO POSITIEF BELANG: BELANG BIJ WEDERZIJDSE UITVOERING – De rechtsleer legt het positief 
belang terecht uit als het netto positief belang.976 Om voordelen uit een overeenkomst te halen, 
moeten contractpartijen zich ook kosten getroosten. Bij niet-nakoming mag de benadeelde dan niet 
in een betere positie verkeren dan indien de overeenkomst was nagekomen. Sowiesokosten zijn dan 
niet afwentelbaar (infra nr. 405). Bijgevolg verdient het aanbeveling het positief belang te definiëren 
als belang bij wederzijdse uitvoering (supra nr. 309). Nastreving van de toestand waarin enkel de 
wanprestant zijn verbintenis was nagekomen977, leidt tot ongerechtvaardigde verrijking van de 
benadeelde. Dat positief belang is dan ook te berekenen door de huidige toestand van de 
benadeelde te toetsen aan de toestand waarin hij thans zou hebben verkeerd indien de 
overeenkomst – en niet de enkele verbintenis van de schuldenaar – was nagekomen. Dit brengt dus 
tot uiting dat de rechter bij schadebegroting acht moet slaan op de kosten die de benadeelde 
uitspaart doordat hij zijn verbintenissen niet langer hoeft na te komen (infra nrs. 452-473).978 

B Negatief belang 

314. NEGATIEF BELANG ALS BELANG BIJ NIET-SLUITING VAN OVEREENKOMST – Terwijl het positief belang in 
ruime zin is te bezien als belang bij het intreden van één of andere voordelige gebeurtenis (supra nr. 
307), is het negatief belang in ruime zin te begrijpen als het belang bij het niet-intreden van één of 
andere schadetoebrengende gebeurtenis.979 Onder dit belang980 verstaan we in de contractuele 
context zo het belang bij niet-totstandkoming van een overeenkomst die niet correct is uitgevoerd.981  

                                                                                                                                                                                              
NEDERLAND: HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3. (ook HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760, 
overweging 4.2); ASSER/HARTKAMP 2001, 552; BAKELS 1994, 99; BRUNNER/DE JONG 1999, 224; DE VRIES 1997, 201; HARTLIEF 1994, 
28; LINSSEN 1993, 93; SCHOORDIJK 1979, 550. COMMON LAW: TREITEL 1995, 842. 
975 FULLER/PERDUE 1936, 74 en 81; HOGG 2011, 374; KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 850 ("[...] to be protected is the plaintiff's 'net' 
expectation – the value of the performance defendant had promised to render, less the cost of the performance plaintiff had 
promised in return as the 'price' of defendant's performance."); MOKAIESH 2001, 11-12. 
976 BAECK 2012-I, 292; JAFFERALI 2014, 911; WÉRY 2014-II, 455.  
977 In 2007 oordeelde het Hof van Cassatie zo dat de overeenkomstig artikel 1184, tweede lid BW toegekende bijkomende 
schadevergoeding “de bedoeling heeft de schuldeiser in die toestand te plaatsen waarin hij zich zou hebben bevonden 
indien de schuldenaar zijn verplichting was nagekomen” (Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 
8); In 2011 bevestigde het Hof van Cassatie deze zienswijze door te overwegen dat schadevergoeding bij ontbinding tot 
doel heeft “de schuldeiser te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn 
verbintenis zou zijn nagekomen" (Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237). 
978 BELGIË: BAECK 2012-I, 292; WÉRY 2014-II, 453. NEDERLAND: BRUNNER/DE JONG 1999, 224. COMMON LAW: KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 

2012, 850 ("Because the aim of the law is to put the plaintiff in as good a position as she would have occupied had the 
contract been fully performed on both sides, the 'expectation' to be protected is the plaintiff's 'net' expectation [...]"). 
979 KELLER 1949, 5; MELLIGER 1898, 26. Deze algemene omschrijving van het negatief belang is echter niet vrij van kritiek, 
aangezien ook het positief belang zich laat omschrijven als een belang bij het niet-intreden van een schadetoebrengende 
gebeurtenis, met name het belang bij het niet-intreden van de wanprestatie. 
980 Dit belang heet in het Frans intérêt négatif of intérêt à la non-conclusion du contrat, in het Engels reliance interest en in 
het Duits negative Vertragsinteresse, negative Interesse of Vertrauensinteresse.  
981 Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 45 (“Der Beklagte ist [...] so zu stellen, als ob vom Vertrag nie die Rede 
gewesen wäre.”); CAPUS 2005, 14 ("interesse a non contrarre"); CENINI 2008, 220; LAITHIER 2008, 153; MELLIGER 1898, 25 (“es ist 
das Interesse, welches der getäuschte Kontrahent davon hat, dass ein Vertrag nicht abgeschlossen worden wäre”); PÉDAMON 

1993, 143; SCOGNAMIGLIO 2011, 4 ("nel senso che si tratterebbe dello [...] interesse a non concludere il contratto.”). 
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315. VERTROUWENSASPECT NEGATIEF BELANG – Het negatief belang is dus het belang dat de schuldeiser had bij 
het niet stellen van zijn vertrouwen (economisch: investeringen) in een transactie die uiteindelijk fout is 
afgelopen. Dit vertrouwensaspect van het negatief belang krijgt in het Engels en het Duits taalkundig gestalte in 
de termen reliance interest 982  en Vertrauensinteresse 983 . Aangezien de term "vertrouwensbelang" niet 
gangbaar is, gewaagt deze studie van het "negatief belang". België en Nederland gewagen overigens ook van 
het “positief belang” en niet van het “uitvoeringsbelang” (supra nr. 308). De term "negatieve 
schadevergoeding" ziet dan op schadevergoeding tot bescherming van het negatief belang.984 De soms 
gehanteerde term "negatieve schade"985 is dan schade die samenhangt met het negatief belang. 

316. HYPOTHETISCHE TOESTAND VAN NIET-SLUITING OVEREENKOMST ALS VERGELIJKINGSMAATSTAF – Bij 
bescherming van het negatief belang is de doeltoestand de positie waarin de benadeelde zou hebben 
verkeerd indien de overeenkomst niet tot stand was gekomen. Schadevergoeding die dat belang 
behartigt, moet de benadeelde in die toestand brengen.986 Dit is een andere doeltoestand dan die 
van restituties bij ontbinding. Restituties beogen namelijk wederzijdse teruggave van de voordelen 
die beide contractanten verkregen.987  

317. TOESTANDSVERGELIJKING BIJ NEGATIEF BELANG – Vanuit de toestandsvergelijking stelt de rechter 
schadevergoeding onder het negatief belang vast door de huidige toestand van de benadeelde te 
vergelijken met de hypothetische toestand waarin hij zich thans zou hebben bevonden indien hij de 
overeenkomst nooit was aangegaan.988 Bij vergoeding van zijn negatief belang krijgt de benadeelde 
dus wat hij zou hebben gehad indien hij de overeenkomst nooit had gesloten. Negatieve 
belangenschade omvat dus elk verlies dat de schuldeiser leed wegens totstandkoming van de 
overeenkomst.989 Die schade kan bestaan in voorbereidingskosten (infra nr. 676), nakomingskosten 
(infra nr. 681) en winst uit mislopen overeenkomsten met derden (infra nr. 724).  

318. NEGATIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Net als bij het positief belang (supra nr. 311), verschilt de 
actuele toestand bij het negatief belang bij ontbinding van die bij behoud van overeenkomsten. Bij 
ontbinding is de actuele positie van de benadeelde de toestand die resulteert uit ontbinding na 
verrekening van de daaruit voortvloeiende restituties.990 In het licht van die teruggaveverplichtingen 
is het negatief belang bij ontbinding dan te bepalen door de toestand van de benadeelde na de 

                                                             
982 Soms is ook ten onrechte sprake van "restoration interest" of "status quo ante interest" (bijv. HOGG 2011, 382). 
983 In Duitsland is soms ook sprake van "negative Interesse" (bijv. LANGE 1979, 45). In Italië vertaalt de rechtsleer deze term 
soms ook letterlijk als "danno da affidamento" (bijv. VILLA 2010, nr. 1). 
984 Het adjectief "negatief" slaat hier niet op de omvang van de schadevergoeding, maar wel op het beschermde belang. 
Een parallel is mogelijk met “immateriële schadevergoeding”, waar het adjectief “immaterieel” ook betrekking heeft op de 
schade en niet op de schadevergoeding. 
985 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589 (vernietiging overdracht handelszaak). 
986 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589; Obergericht Kantons Luzern I 17 mei 2005, ZBJV 2007, 54 (swisslex); 
Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.3.b (“Sie sei so zu stellen, wie wenn sie den Vertrag 
nie eingegangen wäre.”); BAECK 2012-I, 270; BARBAIX 2008, 182; DE BOECK 2004, 15; FULLER/PERDUE 1936, 54. Zie ook CAUFFMAN 

2005-I, 816; DE ALMEIDA COSTA 1992, 482 ("[...] a indemnização do dano negativo tende a repor o lesado na situação em que 
estaria se não houvesse celebrado o contrato”); FABRE-MAGNAN 2012, 703; GENICON 2007, 728; HARTMANN 2005, 295; LAITHIER 

2004, 173-174; LAITHIER 2008, 153; LÜCHINGER 2002, 86; PETTIT 1987, 417; SVIT 2008, 229; TORSELLO 2006, 622; TRIMARCHI 2002, 
637; WEBER 2009, 581; WÉRY 2014-II, 453. 
987 Vgl. LAITHIER 2008, 156. 
988 De koper van een gebrekkige industriële machine krijgt zo een schadevergoeding die overeenkomt met de prijs en alle 
kosten die hij heeft gemaakt om de machine te verkrijgen (bijv. installatie en vervoer). Indien hij voorts van plan was om die 
machine door te verkopen en intussen zelf aansprakelijk is gesteld door derde-kopers, kan hij ook daarvoor compensatie 
krijgen. Hij heeft immers een risico genomen door te vertrouwen op de levering. Zie GENICON 2007, 728. Vgl. BETTI 1958, 99; 
FABRE-MAGNAN 2012, 703; FONTAINE 2004, 307; THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 245; WÉRY 2014-II, 453. 
989 TERCIER 2009, 252. 
990 BELGIË: BAECK 2011, 1848; BAECK 2012-I, 309; DELVAUX 2001, 687; JAFFERALI 2014, 910-911; STIJNS 1994, 326; WÉRY 2014-II, 
455. FRANKRIJK: GENICON 2007, 741. ITALIË: BIANCHI 2003, 426; GALLO 2010, 2230; MONTANARI 2010, 802-803 (“è necessario 
dedurre dal quantum risarcitorio il valore della prestazione già eseguita e riottenuta in via restitutoria.”); ROPPO 2006, 944; 
TRIMARCHI 2002, 637. NEDERLAND: HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3; HR 24 september 2004, 
ECLI:NL:HR:2004:AP7760, punt 4.2; ASSER/HARTKAMP 2001, 552; BAKELS 1994, 99; BRUNNER/DE JONG 1999, 224; DE VRIES 1997, 
201; HARTLIEF 1994, 28; LINSSEN 1993, 93; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 1036; SCHOORDIJK 1979, 550. COMMON LAW: TREITEL 1995, 842. 
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restituties te vergelijken met de hypothetische toestand waarin hij bij niet-sluiting van de 
overeenkomst zou hebben verkeerd (infra nr. 1018).991 

319. NEGATIEF BELANG ALS TERUGKEER NAAR VERLEDEN? – Op buitencontractueel vlak poneert de 
rechtsleer soms dat de benadeelde moet worden teruggeplaatst in de situatie waarin hij zich vóór 
het schadegeval bevond.992 In gelijke trant omschrijft de rechtsleer het negatief belang vaak als 
vereiste van terugplaatsing naar de toestand van vóór de contractsluiting.993 Die doelpositie is echter 
hoogstens de doeltoestand van restituties na ontbinding.994 Vergelijkbare omschrijvingen van de 
toestandsvergelijking zijn bij het positief belang995 en ook in andere rechtsstelsels996 te vinden. In 
Argentinië bepaalt artikel 1740 CCCA zo dat schadevergoeding beoogt de benadeelde te verplaatsen 
naar de toestand van vóór het schadeverwekkende feit.997 Evenzo duiden Engelse termen als 
restoration interest en status quo ante interest998 op een terugkeer naar het verleden.  

320. TIJD ALS UNIDIRECTIONEEL GEGEVEN: ONMOGELIJK HERSTEL VAN TOESTAND IN VERLEDEN – De meeste fysici zijn het 
erover eens: de tijd gaat vooruit en niet achteruit.999 Geëxtrapoleerd op het contractuele schaderecht houdt de 
omschrijving van het negatief belang als terugkeer naar het verleden geen steek. Schadevergoeding biedt geen 
Januspunt met toegang tot een spiegeluniversum waar de tijd in omgekeerde richting beweegt. 
Schadevergoeding beoogt dus niet de benadeelde terug te plaatsen in de toestand van vóór het schadefeit 
(statu quo ante).1000 Schadevergoeding kan het verleden niet terugroepen1001 of schade doen verdwijnen1002. 
De schadeverwekker kan de schade wel vergoeden. De toestand van de benadeelde is een evolutief gegeven. 
De toestandsvergelijking biedt zo eerder een benadering van de hypothetische toestand die had bestaan indien 
het schadefeit was uitgebleven. Termen als “herstellen” (van de toestand) en “terugplaatsen” (van de 
benadeelde) doen dan ook geen recht aan de realiteit. Deze werkwoorden insinueren een terugkeer naar het 
verleden.1003 Dit is onwenselijk en onmogelijk. Een man die zijn been verliest, blijft gehandicapt, ook al krijgt hij 
schadevergoeding. Met schadevergoeding rijst dan ook niet de vraag naar een terugkeer naar een toestand, 
maar naar hoe de rechter de huidige toestand in het licht van een hypothetische toestand moet corrigeren. 
Tegenover iets nadeligs komt iets voordeligs te staan. Denk aan immateriële schadevergoeding, die 

                                                             
991 Vgl. JAFFERALI 2014, 910-911. 
992 Recentelijk: KEIRSE/WEYTS 2016, 63. 
993 JANSEN 2015-I, 356 (vergoeding van negatief belang bij actio de modo agri onder art. 1621 BW als ertoe strekkende de 
partijen "opnieuw in de situatie [te plaatsen] waarin ze zich bevonden vooraleer ze de overeenkomst afsloten."); LAURENT 

XXIV 1877, 196 (inzake art. 1621 BW: "Il serait plus exact de dire que les parties sont remises dans la situation où elles 
étaient avant d'avoir contracté."). 
994 Vgl. MONTANARI 2013, 133 ("l'appellativo di tutela dell'interesse negativo [...] va oltre l'accezione tradizionale di situazione 
soggettiva precontrattuale [...]"). 
995 Cass. 24 april 2014, RABG 2015, nr. 15141, overweging 1 (technische bijstandskosten: "Krachtens de artikelen 1146 tot 
en met 1153 Burgerlijk Wetboek dient de vergoeding van de schade in geval van contractuele aansprakelijkheid het 
slachtoffer van de contractuele wanprestatie te herstellen in een toestand alsof er geen wanprestatie was geweest."). 
996 FRANKRIJK: GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 101 (negatief belang als "une rétrospective, un retour dans le passe"); MALAURIE 1991, 
45. ITALIË: BIANCHI 2003, 427 („integrale ricostituzione del suo patrimonio”); PINORI/CORRADI 1999, 43 ("il risarcimento tende 
cioè a porre il creditore danneggiato nella stessa situazione economica preesistente all'inadempimento"). PORTUGAL: STJ 27 
maart 2007, nr. 06A4002, JusNet 1480/2007, punt 1 ("A proteccão negativa permite [...] reconstituir o status quo anterior 
ao contrato."). ENGELAND: MCKENDRICK 2007, 403; STONE 2008, 575 (“The result of [reliance damages] is that the claimant is 
put back to the position prior to the contract being made."). NEDERLAND: HESEN/HARDY 2008, 291 ("In the light of the reliance 
interest, a court will award damages to the innocent party in the amount necessary to place the plaintiff in its pre-
contractual position."); WETERINGS 2012, 122 (bij het negatief belang brengt men de schuldenaar terug naar situatie van vóór 
de overeenkomst). 
997 Artikel 1740 CCCA luidt: "Reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la 
situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie." 
998 COOKE/OUGHTON 2000, 329-330; HALSON 2007, 1640; HOGG 2011, 382. 
999 Kritisch: J. BARBOUR, T. KOSLOWSKI en F. MERCATI, "Identification of a Gravitational Arrow of Time", Physical Review Letters 
2014, 181101-1-181101-5. 
1000 EISENBERG 2005, 979; MAEIJER 1962, 79; MONTANARI 2013, 133; REISS 2003, 313 ("[l’intérêt négatif] n’équivaut pas à la 
situation dans laquelle se trouvait la partie avant la conclusion du contrat, puisque la conclusion du contrat l’a conduite à 
exposer des frais en vue de l’exécution de ce dernier.”); SIMOENS 2002, 73; SIMOENS 1999, 21. 
1001 CORNELIS 2013, 998; MAEIJER 1962, 79. 
1002 DURANT 2015, 446. 
1003 Met de termen "vereiste van integraal schadeherstel" beoogt deze studie dus geen terugkeer naar het verleden.  
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vervanggenot verschaft (infra nr. 2299). De rechter kan zo wel een nieuw evenwicht bereiken.1004 Net zoals het 
positief belang, beoogt de benadeelde te plaatsen in een wereld van post-contractual fulfilment1005, beoogt het 
negatief belang de benadeelde te brengen in de toestand waarin hij thans zou hebben verkeerd indien hij de 
overeenkomst nooit had gesloten.1006 Dit vindt steun in artikel 1149 BW, dat winstderving vergoedbaar stelt. 
Winstderving is niet vergoedbaar indien de rechter het verleden nastreeft. 

321. ONDERVERDELING NAARGELANG GELDINGSBEREIK – Het negatief belang is indeelbaar naargelang zijn 
specifieke geldingsbereik. De Amerikaanse auteur KELLY meent zo dat het negatief belang drie 
gedaanten kan aannemen: het zuivere negatief belang (pure reliance interest), de door het positief 
belang geplafonneerde negatief belang (reliance limited by expectation) en het beperkte negatief 
belang (expenditure measure).1007 Het zuivere negatief belang (pure reliance interest) is de ruimste 
variant. Bij bescherming van dit ruime1008 of verruimde1009 negatief belang plaatst de rechter de 
benadeelde zo goed mogelijk in de positie van niet-contractsluiting. De term “lost-opportunity 
reliance measure”1010 geeft aan dat de benadeelde met deze variant ook aanspraak heeft op de 
opportuniteiten die hij door sluiting van de overeenkomst heeft mislopen (infra nrs. 712-730). 
Reliance limited by expectation (door het positief belang beperkt negatief belang) komt neer op het 
zuivere negatief belang, met die beperking dat dit negatief belang het positief belang (expectation 
interest) niet kan overschrijden.1011 Dit raakt de kern van de vraag of het negatief belang een 
bovengrens vindt in het positief belang (infra nrs. 1247-1319).  

322. BEPERKT NEGATIEF BELANG – Een nog beperktere ondersoort is de expenditure measure of out-
of-pocket reliance measure.1012 In deze variant betreft het negatief belang enkel geleden verlies. 
Winstderving (mislopen opportuniteiten) is bij deze variant niet verhaalbaar. In Duitsland is deze 
variant verankerd in § 284 BGB: “Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger 
Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und 
billigerweise machen durfte." Deze bepaling biedt een alternatieve begrotingsmogelijkheid voor het 
positief belang. Aangezien deze bepaling niet gewaagt van mislopen opportuniteiten (winstderving 
onder het negatief belang) gaat het om de beperkte variant van het negatief belang.1013  

323. ARTIKEL 1149 BW VEREIST RUIM NEGATIEF BELANG – Naar huidig Belgisch recht zou het negatief 
belang vooral de vorm aannemen van het zuivere negatief belang (pure reliance interest). Het 
beperkte negatief belang strekt eerder tot terugkeer naar de precontractuele toestand (supra nr. 
319).1014 Het positief belang en het zuivere negatief belang streven daarentegen eerder naar een 

                                                             
1004 BELGIË: CORNELIS 2013, 998; DURANT 2015, 446; SIMOENS 1999, 21. NEDERLAND: MAEIJER 1962, 80. COMMON LAW: EISENBERG 2005, 
979. 
1005 Voor die term: BRIDGE 1995, 459. 
1006 De retrospectieve aard van het negatief belang zorgt soms voor verwarring: BARNES 1999, 1147 ("Restoring those costs 
by a damage award restores the status quo ante by placing the injured party in as good a position as if she had never 
entered into the contract.", die spreekt van een terugkeer naar de status quo ante, maar ook stelt dat schadevergoeding 
beoogt de benadeelde te plaatsen in een positie waarin hij thans zou hebben verkeerd indien hij het contract nooit had 
gesloten). 
1007 M.B. KELLY, “The phantom reliance interest in contract damages”, Wisconsin Law Review 1992, (1755) 1768. 
1008 MCKENDRICK 2008, 867. 
1009 Deze auteurs zien de expenditure measure als het prototype van het negatief belang en zien het negatief belang waarbij 
mislopen opportuniteiten verhaalbaar zijn dus als uitbreiding daarvan. BARNES 1999, 1154 (expanded reliance interest). 
1010 PETTIT 1987, 453. 
1011 KELLY 1992, 1768. WHEELER/SHAW 1994, 853. 
1012 Term: PETTIT 1987, 456-457. 
1013 HUBER 2010, 346; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 469 ("‘amputated’ version of the right to claim for the negative 
interest"); REIM 2003, 3664; STOPPEL 2003, 35 ("Eingeschränkt würde dieses negative Interesse im Ergebnis dahingehend, dass 
lediglich die frustrierten Aufwendungen, nicht jedoch der entgangene Gewinn und damit ausschlieβlich bereits entstandene 
Vermögenseinbuβen ersatzfähig sind."); STOPPEL 2004, 91; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 690-691 en 709; WIDMER 2003, 59.  
1014 GENICON 2007, 764 (vat het negatief belang duidelijk op in de zin van de expenditure measure, daar hij het negatief 
belang als ter bescherming van de precontractuele vermogenssituatie beschouwt); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 84-85 (acht bij 
negatief belang evenmin vergoeding van winstderving mogelijk). 
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postcontractuele toestand (supra nr. 320).1015 De benadeelde krijgt bij zijn negatief belang immers 
ook vergoeding voor opportuniteiten die hij door sluiting van de overeenkomst heeft mislopen (infra 
nr. 722). Dit is ook de enige zienswijze die verenigbaar is met artikel 1149 BW, dat voorschrijft dat 
zowel geleden verlies als gederfde winst vergoedbaar zijn. Toch zal blijken dat de bij onbewust 
verborgen gebreken (art. 1646 BW) geboden vergoeding voor “de door de koop veroorzaakte 
kosten” dicht aanleunt bij de beperktere variant van het negatief belang (infra nr. 1054). 

§ 3. INTRODUCTIEMOGELIJKHEID 

324. NOODZAAK VAN ONDERZOEK SUPREMATIE VAN POSITIEF BELANG – Artikel 1149 BW en het integraliteitsprincipe 
volstaan niet voor berekening van schadevergoeding. Redeneringen vanuit het positief en het negatief belang 
vereisen meer intellectuele inspanning 1016, maar kunnen duidelijke begrotingsrichtlijnen verstrekken.1017 
Verdienstelijk kan het zijn om de suprematie van het positief belang bij wanprestaties te onderzoeken. Dit geldt 
zeker voor het geval schadevergoeding gepaard gaat met ontbinding. Allereerst is na te gaan of de toepassing 
van het belangenonderscheid bij wanprestatie mogelijk (infra nrs. 325-340) en wenselijk (infra nrs. 341-346) is.  

A Flexibel wetskader 

325. INBEDBAARHEID VAN BEIDE BELANGEN IN WETSKADER – HOLMES omschreef Angelsaksische rechters 
eind negentiende eeuw als de orakels van het recht.1018 De common law merkte hun continentale 
tegenhangers soms aan als bureaucraten die de wet toepassen zonder aan creatieve interpretatie en 
rechtsverbetering te doen.1019 Voor het schaderecht hoeft dit verwijt niet op te gaan. De open 
formulering van artikel 1149 BW laat toe om de belangenvisie via jurisprudentiële weg te 
importeren.1020 Die bepaling geeft zelf aan dat schadevergoeding in het algemeen bestaat in geleden 
verlies en gederfde winst. Beide schadevormen zijn op twee wijzen invulbaar: via het positief en het 
negatief belang.1021 Die vaagheid is even symptomatisch voor artikel 1184 BW, dat de benadeelde de 
keuze biedt om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren ofwel ontbinding 
van de overeenkomst te vorderen, “met schadevergoeding”. Ook deze bepaling biedt dus ruimte 
voor interpretatie.  

326. ONTBREKEN DEFINITIE VAN SCHADEDUO LAAT INTRODUCTIE BELANGENVISIE TOE – Anders dan sommigen 
beweren1022, is artikel 1149 BW niet voorbehouden voor het positief belang. Ook het negatief belang 
kan geleden verlies en gederfde winst omvatten, zij het in wezenlijk andere samenstelling.1023 Tegen 
de nieuwe benaderingsvorm is inbrengbaar dat de opstellers van de Code civil haar nooit hadden 
voorzien. Beslist waren zij niet vertrouwd met het onderscheid tussen het negatief en het positief 

                                                             
1015 Bij positief belang: postcontractuele toestand waarin benadeelde bij correcte uitvoering zou hebben verkeerd. Bij zuiver 
negatief belang: postcontractuele toestand waarin benadeelde bij niet-sluiting zou hebben verkeerd. De postcontractuele 
toestand is dus de toestand die thans, na het feitelijke bestaan van de overeenkomst, zou hebben bestaan. 
1016 GUGGENHEIM 1995, 157 (“Ces notions sont d’un maniement compliqué."). 
1017 Vgl. TURCO 2007, 165 (“Il tema dell’interesse negativo [...] concerne altresì il contenuto della tutela risarcitoria.”). 
1018 HOLMES 1897, 457 ("the oracles of the law"). 
1019 Opmerking in SCALISE 2007, 755-756 (kritisch). 
1020 BELGIË: BAECK 2012-I, 273; FONTAINE 2004, 309; JAFFERALI 2014, 907 ("Damnum emergens et lucrum cessans peuvent donc, 
en fonction des circonstances, être indemnisés aussi bien au titre de l'intérêt positif que de l'intérêt négatif."); WERY 2014-II, 
454. FRANKRIJK: ANDRE 2002, 172 (inzake art. 1151 CCF). ITALIË: MARELLA 2009, 58. CISG: SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1005.  
1021 Vgl. PETTIT 1987, 435 (bekritiseert efficiënte wanprestaties met betoog dat economische argumenten niet overtuigend 
zijn qua schadebegroting, aangezien "verlies" naargelang het vertrekpunt (positief dan wel negatief belang) een andere 
invulling krijgt: "If the focus is shifted from the time of contemplation of breach to the time of contemplation of contract 
formation, then 'loss' occurs if the promisee is worse off than he was at that earlier time. [...] If the starting point is the 
status of the promisee before the promise was made, then by definition the reliance measure is the one suggested by the 
notion of economic efficiency."). 
1022 FABRE-MAGNAN 2012, 679 (over art. 1149 BW: “Le gain dont le créancier a été privé, que l’on appelle souvent le gain 
manqué, et que l’on désigne par l’expression latine lucrum cessans, correspond aux profits que le créancier aurait pu tirer de 
l’exécution du contrat.”); PINNA 2007, 229 (stelt dat art. 1149 BW betrekking heeft op het positief belang). 
1023 ANDRE 2002, 172; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 111 ("la variabilité du gain manqué suivant les circonstances démontre 
l'élasticité et l'adaptation de la notion"); LAITHIER 2008, 156; MARELLA 2009, 58; PETTIT 1987, 435; VISINTINI 2009, 58 (“Anche 
l’interesse negativo può essere descritto attraverso il binomio danno emergente-lucro cessante."). 
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belang. Dit kwam er immers pas midden negentiende eeuw (supra nr. 298). Dit neemt niet weg dat 
het Burgerlijk Wetboek evolutieve interpretaties vergt. De rechtspraak heeft tot taak wetsbepalingen 
naar de maatschappelijke context te boetseren.1024 Temeer daar het belangenonderscheid niet van 
systeemgebonden aard is (infra nr. 334), valt aan te nemen dat dit paradigma inbedbaar is in het 
Belgische wetskader. 

327. OBERSTE GERICHTSHOF OOSTENRIJK: ARTIKEL 74 CISG KAN STREKKEN TOT POSITIEF OF NEGATIEF BELANG – Dat de 
harmoniseringsinstrumenten op dat punt multi-interpretabel zijn, blijkt uit een arrest van het Oostenrijkse 
Oberste Gerichtshof. Artikel 74 CISG was daarbij aan de orde. 1025  Allereerst gaf het Hof aan dat 
schadevergoeding de benadeelde moet verplaatsen naar de positie waarin hij had verkeerd indien de 
verbintenissen waren nagekomen. Aansluitend beklemtoonde het dat onder de CISG alle schade moet worden 
vergoed. Cruciaal is de passage waarin het Hof verklaart dat artikel 74 CISG zowel het positief als het negatief 
belang kan beschermen: "Art. 74 CISG thereby protects not only the obligee's interest to not suffer any loss to 
his goods due to breach of contract (indemnity interest), but also and especially does it protect the interest of 
receiving the benefits of proper performance of the contract (expectation interest). Finally, Art. 74 CISG can also 
protect the obligee's interest that expenses created by the contract do not become worthless due to breach of 
contract (reliance interest)."1026 

B Doctrinaal kader 

328. VERENIGBAARHEID BELANGENONDERSCHEID MET ONBETWISTE DOCTRINE – Hoewel deze studie 
uiteindelijk een voorstel lanceert tot aanpassing van het huidige wetskader inzake schadebegroting 
bij wanprestatie (infra nrs. 3215-3307), is het nuttig intussen vanuit de bestaande wetsbepalingen te 
redeneren. Voor de invoering van een nieuwe redeneerwijze is niet enkel de inpasbaarheid in het 
wetskader na te gaan. Idealiter is ook de verenigbaarheid van nieuwe rechtsfiguren met het 
onbetwiste deel van het doctrinale (en jurisprudentiële) kader af te toetsen. Voor het schaderecht is 
het integraliteitsprincipe een uitgangspunt.1027 Strookt het negatief belang wel met dat beginsel, nu 
de wanprestant slechts een deel van de positieve belangenschade vergoedt (infra nr. 913)?  

329. KLASSIEKE ZIENSWIJZE: NEGATIEF BELANG IN STRIJD MET INTEGRALITEITSPRINCIPE – België is bij 
wanprestaties gebiologeerd door het positief belang. Voor wanprestatievergoedingen is het negatief 
belang nog niet doorgesijpeld. Het adjectief "negatief" geeft die notie een pejoratieve bijklank. Dat 
adjectief insinueert dat dit belang minder schadevergoeding oplevert dan het integraliteitsprincipe 
vooropstelt. Het negatief belang lijkt vanuit die terminologische optiek dan ook een onaanvaardbare 
beperking van het positief belang en het integraliteitsprincipe.1028 Sommigen argumenteren dan ook 
dat het positief belang beter in staat is dan het negatief belang om schade integraal te vergoeden.1029 
Vergoeding van het negatief belang komt dan neer op verlies van de aanspraak op het positief 
belang. Integrale vergoeding bestaat in die optiek enkel in toekenning van het positief belang.  

330. MODERNE ZIENSWIJZE: NEGATIEF EN POSITIEF BELANG ALS VARIATIES OP ZELFDE PRINCIPE – Het negatief 
belang is echter niet per se strijdig met het integraliteitsprincipe. Negatieve belangenschade is 
namelijk andere schade dan positieve belangenschade. De door het positief belang geconditioneerde 
klassieke zienswijze stelt de twee schadetypes op voet van gelijkheid, en vergelijkt derhalve twee 

                                                             
1024 R. CÉLICE, verslag onder Cass.Req.fr. 21 oktober 1925, D. 1926, I, 12 ("A situation nouvelle, règles nouvelles."). 
1025 OGH 14 januari 2002, nr. 7 Ob 301/01t. (Todd J. Fox trans., www.cisg.law.pace.edu). 
1026 OGH 14 januari 2002, nr. 7 Ob 301/01t. (Todd J. Fox trans., www.cisg.law.pace.edu). Vgl. LIU 2007, 430-432 ("In short, 
CISG Art. 74 is intended to protect the injured party's expectancy as well as reliance and restitutionary claims."); ZIEGEL 1984, 
§ 9.05 [2], tweede alinea ("It is clear that [Article 74] is intended to protect the injured party's expectancy as well as reliance 
and restitutionary claims [...]"). 
1027 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 99 (integraliteitsprincipe als "la clé de voûte du droit français de la responsabilité civile"). 
1028 CÉLICE 1922, 193 ("[...] mais la réparation qu’il peut obtenir est moins complète, il doit se contenter d’être remis dans la 
situation où il serait s’il n’avait pas contracté, on ne tient compte que de son intérêt contractuel négatif”); CORNU 1963, 565; 
HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 85; HUET 2001, 324 (ziet in vergoeding van de ‘door de koop veroorzaakte kosten’ bij de 
verkoper te goeder trouw een beperking op het integraliteitsprincipe); MOKAIESH 2001, 3 (bekritiseert deze stelling). 
1029 GENICON 2007, 724; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 96 en 130; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 85; VISINTINI 2009, 65. 
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wederzijds exclusieve schadevormen. Bestaat in bepaalde situaties slechts aanspraak op vergoeding 
van het belang bij niet-sluiting van de overeenkomst (negatief belang), dan is het onlogisch om deze 
vergoeding – zogenaamd vanuit integraliteitsperspectief – alsnog te vergelijken met wat de 
benadeelde bij contractnakoming had verkregen (positief belang).1030 Het negatief en het positief 
belang zijn zo twee onderscheiden variaties op het thema van het integraliteitsprincipe.1031  

331. NEGATIEF BELANG ALS INTEGRALE SCHADEVERGOEDING BIJ NIETIGHEID – Een onderscheid dringt zich dus op 
tussen integrale vergoeding van het positief belang en volledige vergoeding van het negatief belang.1032 
Leerzaam in dit verband is de nietigheidsregeling. Hier staat steevast het negatief belang voorop.1033 X verkoopt 
een machine aan Y. Achteraf blijkt de overeenkomst niet rechtsgeldig. Niet ter discussie staat dat indien na 
restituties bij nietigheid nog schade overblijft, schadevergoeding beoogt de schadelijder te plaatsen in de 
positie waarin hij zou hebben verkeerd indien hij de overeenkomst nooit had gesloten. Dit negatief belang 
komt neer op integrale vergoeding van de schade die voortvloeit uit sluiting van de nietig verklaarde 
overeenkomst.1034 De werkelijke schade is negatieve belangenschade die volledig wordt gedelgd door de 
negatieve schadevergoeding. Het positief belang is bij nietigverklaring in principe echter niet aan de orde. 

332. GEVOLG: POSITIEF BELANG VALT NIET PER SE SAMEN MET INTEGRALITEITSPRINCIPE – Voormelde 
bevinding heeft uiteraard tot gevolg dat het integraliteitsprincipe varieert naargelang het dominante 
belang. Heeft een benadeelde recht op zijn negatief belang, dan benadert de rechter het 
integraliteitsprincipe vanuit de negatieve belangenschade, en niet vanuit positieve 
belangenperspectief. Dit impliceert dat de gelijkstelling tussen het integraliteitsprincipe en het 
positief belang niet steeds gefundeerd is. Dankzij zijn soepele karakter heeft het principe van 
volledige schadevergoeding dus een ander gedaante bij het negatief en het positief belang. 
Kernvraag is zo welk belang bij wanprestaties, bij behoud en ontbinding van contracten, prevaleert. 

C Systeemongebonden theorie  

333. ONTVANKELIJKHEID VOOR BELANGENONDERSCHEID – Nu is aangetoond dat het belangenonderscheid 
verenigbaar is met het doctrinale kader inzake schadebegroting (supra nrs. 328-332), is te verifiëren 
of dat onderscheid wel transponeerbaar is naar Belgisch recht. Maakt die belangenvisie niet gewoon 
deel uit van de bijzonderheden van de rechtsstelsels die haar hanteren? Met andere woorden rijst de 
vraag naar het al dan niet systeemgerelateerde karakter van dat paradigma. 

334. SYSTEEMONGEBONDEN THEORIE – Dat belangenonderscheid is niet systeemgebonden. Daarin 
schuilt net de sterkte van die theorie.1035 Dit valt af te leiden uit de succesvolle verspreiding in talrijke 
rechtstradities (infra nrs. 335-336), en uit het feit dat de leer in andere domeinen van het Belgische 

                                                             
1030 Opmerking bij: PETTIT 1987, 426; WHEELER/SHAW 1994, 857 (“If the starting point from which to measure loss is the 
promisee’s status at the time the promise was made, then reliance damages provide full compensation, and expectation 
damages are supercompensatory. […] If the starting point for measuring loss is the value of the promise, then the 
expectation measure provides no more than exact compensation for actual loss.”). Vgl. enigszins MOKAIESH 2001, 3 (“Or, il 
apparaît que l’intérêt positif […] recouvre une réalité différente de celle de l’intérêt négatif.”). 
1031 Dit belet niet dat het negatief belang verhaalbaar is wanneer het positief belang niet bewijsbaar is (infra nrs. 948-975). 
1032 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 96; PETTIT 1987, 426. 
1033 BELGIË: Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 (vernietiging verkoop andermans zaak op grond van art. 1599 BW); Luik 
26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589 ("Aussi bien ces dommages et intérêts doivent-ils viser à réparer exclusivement le 
dommage négatif."); Kh. Gent 12 oktober 2006, TGR 2007, (241) 242 ("Het contract dat relatief of absoluut nietig wordt 
verklaard, wordt geacht nooit te hebben bestaan. De partijen dienen dan ook, in de regel, integraal hersteld te worden in 
de toestand waarin ze zich bevonden vóór het afsluiten van de nietige overeenkomst."); BRULEZ 2015, 431; CORNELIS 1990-I, 
419; DEMUYNCK 1995, 63; VAN MALDEREN 2009, II.4, 48b; WÉRY 2003-III, 110-111. NEDERLAND: LINDENBERGH 2008-I, 72. Nuance: 
HR 18 juni 1982, NJ 1983, 2297, nr. 723, overweging 3.4 (vergoeding gederfde winst onder positief belang wanneer 
onderhandelingen in een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken zelf daarvan als in strijd met de goede trouw moet 
worden geacht); HR 31 mei 1991, NJ 1991, 2727, nr. 647, overweging 3.5. 
1034 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 96 en 130 ("L'intérêt négatif correspond à la réparation 
intégrale du préjudice résultant de la conclusion du contrat annulé, bien compris dans sa spécificité."); MOKAIESH 2001, 3. 
1035 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 270. 
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recht al toepassing vindt (infra nrs. 337-340).1036 Dat onderscheid biedt een reflectie over twee 
wijzen waarop schadevergoeding begrootbaar is. Voor vaststelling van schade vergelijkt de rechter 
de toestand van de benadeelde met zijn hypothetische toestand indien de overeenkomst correct was 
uitgevoerd dan wel met zijn hypothetische toestand indien de overeenkomst niet was gesloten.  

335. UNIVERSEEL TRANSPONEERBAAR KARAKTER: OVERNAME IN ANGELSAKSISCHE RECHTSFAMILIE – Dat het 
belangenonderscheid ook in België toepassing kan vinden, blijkt zo uit de toenemende verspreiding 
ervan in talrijke rechtsstelsels. Allereerst werd het in Duitsland geconcipieerde belangenonderscheid 
(Erfüllungsinteresse versus Vertrauensinteresse) succesvol overgenomen in de Angelsaksische wereld 
(expectation interest versus reliance interest; supra nrs. 301-303).1037 De systeemongebondenheid 
blijkt ook uit het feit dat de Duitse rechtsleer het negatief belang inkleurt via ervaringslessen uit het 
Angelsaksische recht1038, dat op zijn beurt is gebaseerd op de zienswijze van VON JHERING.1039 De 
globale verschillen tussen beide rechtsstelsels bleken geen obstakel voor introductie daarvan. 
Intussen kan de common law deze leer zelfs niet meer uit haar schaderecht wegdenken.1040  

336. UNIVERSEEL TRANSPONEERBAAR KARAKTER: OVERNAME IN ROMAANSE RECHTSFAMILIE – Relevanter voor 
het Belgische recht is het gegeven dat de Romaanse rechtsfamilie deze theorie steeds meer aanhangt 
(supra nr. 304). Rechtsstelsels die over een rechtskader beschikken dat gelijkloopt met het Belgische 
– zijnde de richtlijn van verhaal van geleden verlies en gederfde winst (art. 1149 BW) – hebben de 
belangenbenadering met succes binnengeloodst. Denk aan Frankrijk1041, Spanje1042, Italië1043 en 
Portugal1044. Uit die West-mediterraanse doctrine blijkt dat de belangenvisie nuttig is om een 
preciezer conceptueel kader te ontwikkelen voor begroting van wanprestatievergoedingen. Noteer 
ook dat de hogere Portugese rechtscolleges in deze context vaak een beroep doen op in andere 
Romaanse doctrine ontwikkelde argumenten (infra nrs. 1227-1230).1045 

D Verwante domeinen  

337. BELANGENONDERSCHEID BIJ PRECONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – Belangrijk argument ter 
ondersteuning van de mogelijkheid om schadevergoeding vanuit het belangenonderscheid te 
begroten, is dat dit onderscheid al in andere rechtsdomeinen is gekend. Bepaalde rechtspraak en 

                                                             
1036 BAECK 2012-I, 270; GAUDEMET 1965, 196 (“Elle peut être acceptée comme base du calcul des dommages-intérêts dans tout 
système, car elle est indépendante du fondement juridique de la responsabilité.”); FONTAINE 2004, 309; WHITTAKER 2009, 204. 
1037 AMERIKA: FULLER/PERDUE 1936, 57-66; SHAVELL 2006, 451. ENGELAND: ANDREWS 2011, 540; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1769-
1770; CARTWRIGHT 2007, 262-263; HOGG 2011, 371; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 480; STONE 2008, 567. SCHOTLAND: 
WHEELER/SHAW 1994, 850. ZUID-AFRIKA: MCLENNAN 1999, 522; VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 2010, 186. 
1038 § 284 BGB dankt haar ontstaan overigens deels aan de Angelsaksische rechtsleer ter zake het negatief en het positief 
belang bij wanprestaties. ACKERMANN 2007, 279 ("Das Anschauungsmaterial, das amerikanische und englische Urteile zum 
Ersatz des 'reliance interest' bieten, wird hier zur Präzisierung beitragen."); EMMERICH 2005, 107; MÜLLER-LAUBE 1995, 538. 
1039 Die "pingpongreceptie" geldt ook voor de voorzienbaarheidslimiet (art. 1150 BW). Deze kwam het Angelsaksische recht 
binnen via DUMOULIN en POTHIER (met Hadley v Baxendale (1854) 9 Ex. 341). Recente civil-lawrechtsleer betracht nu een 
herwaardering van deze limiet door na te gaan hoe de common law deze restrictie heeft uitgewerkt (infra deel III.1). 
1040 KELLY 1992, 1756 ("This taxonomy continues to provide the foundation for discussions of contract damages."). 
1041 FABRE-MAGNAN 2012, 665-724; FAUVARQUE-COSSON 2008, 389; GAUDEMET 1965, 195-198; GENICON 2007, 714-771; GUELFUCCI-
THIBIERGE 1992, 82-147; JOURDAIN 2001, 273-274; LAITHIER 2004, 158-159; LAMAZEROLLES 2003, 372-380; PINNA 2007, 52-53, 62-63 
en 448-494; REISS 2003, 308; RÉMY 2001, 121-130; SALEILLES 1925, 164-177; VINEY 2005, 89-96.  
1042 CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 88; FUENTES GUIÑEZ 2009, 26-30; GÓMEZ POMAR 2007, 20 en 32; LEÓN 2006, 1-27. 
1043 GUERRERI/GUERRERI 1997, nr. 113; ALPA 2009, 621; BIANCHI 2003, 426; CASTRONOVO 1999, 236; GALLO 2010, 2229 en 2234-
2235; LIPARI/RESCIGNO 2009, 1158; MARELLA 2009, 59; MEBLING 2003, 138 en 143; PINORI 2001, 279; ROPPO 2006, 936-937; 
VISINTINI 2009, 59. Contra: MONTANARI 2010, 801-802 
1044 STJ 27 maart 2007, nr. 06A4002, JusNet 1480/2007; DE ALMEIDA COSTA 1992, 891; ANTUNES VARELA 2000, 109-111; BRANDÃO 

PROENÇA 2011, 285-306; GALVÃO TELLES 2010, 463; MOTA PINTO 1982, 412, voetnoot 1; NETO 2004, 848; PESSOA JORGE 1976, 634; 
PESSOA JORGE 1995, 380; TELES DE MENEZES LEITÃO 2002, 257. 
1045 STJ 27 maart 2007, nr. 06A4002, JusNet 1480/2007 (ter afwijzing van cumul tussen ontbinding en het positief belang 
haalt de rechtbank in punt I.2 in fine onvertaald een Italiaanse passage aan: "Naturalmente, é da escludersi che il 
risarcimento dell'interesse negativo possa cumularsi con quello dell'interesse positivo."). 
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doctrine redeneren bij nietigverklaring (infra nr. 338)1046 en bij precontractuele aansprakelijkheid 
(infra nr. 339)1047 al vanuit dat onderscheid tussen het positief en het negatief belang.  

338. NEGATIEF BELANG BIJ NIETIGHEID – Dat negatief belang is al gekend bij nietigverklaring. Zo besliste het hof 
van beroep te Luik dat schadevergoeding dan enkel mag strekken tot vergoeding van het negatief belang. Doel 
is de benadeelde te plaatsen in de situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst niet was 
gesloten. Het hof van beroep leidde daaruit af dat de benadeelde een vergoeding zou krijgen voor de stappen 
die hij ondernam vóór de sluiting van de overeenkomst. Voorts had de benadeelde recht op vergoeding voor 

mislopen opportuniteiten om andere overeenkomsten te sluiten.1048  

339. NEGATIEF BELANG BIJ PRECONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – Vooral bij precontractuele aansprakelijkheid 
komen redeneringen vanuit het belangenonderscheid voor. Uitgangspunt is dat schadevergoeding de 
benadeelde moet verplaatsen naar de toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de precontractuele fout 
niet zou zijn begaan.1049 Bepaalde rechtsleer verantwoordt dit op grond dat de onderhandelingsfase door de 
wilsautonomie beheerst blijft.1050 Bepaalde rechtspraak1051 kent, met instemming van bepaalde doctrine1052, 
echter vergoedingen toe voor het positief belang wanneer de onderhandelingen zo gevorderd zijn dat zij een 
point of no return hebben bereikt (infra nr. 910). Dit is een omgekeerde constellatie dan bij wanprestatie. Daar 
primeert het positief belang en rijst de vraag of het negatief belang een rol kan spelen (infra nr. 893). 

340. BELGISCHE RECHSTPRAAK REDENEERT AL IMPLICIET VANUIT POSITIEF BELANG BIJ WANPRESTATIE – Hoewel 
de rechtspraak niet vaak onderscheidt tussen het positief en het negatief belang, vullen hoven en 
rechtbanken wanprestatievergoedingen vaak indirect in via het positief belang (infra nr. 772).1053 De 

                                                             
1046 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589 (vernietiging overdracht handelszaak); BAECK 2012-I, 372 (ontbinding); BRULEZ 

2015, 431 (nietigheid); CAUFFMAN 2005-I, 716 (inzake verbindende eenzijdige belofte); SMITS 1999, 109. 
1047 Antwerpen 22 maart 1994, RW 1994-95, 296 (vergoeding winstderving onder positief belang bij culpa in contrahendo 
wanneer in hoofde van de reisorganisator van reis naar Indonesië, die reeds zeven maanden voorbereidingen had 
getroffen, een gewettigd vertrouwen was gewekt dat de overeenkomst zou worden gesloten); Antwerpen 19 maart 2001, 
TBH 2001, 120 (vergoeding winstderving onder positief belang (500.000 BEF) bij culpa in contrahendo wanneer minstens 
een beginselakkoord was bereikt over de distributie van ademhalingsmonitoren en enkel nog over de modaliteiten moest 
worden beslist); Gent 26 september 2013, T.Not. 2014, 351, noot I. SAMOY EN S. HOUTMEYERS (vergoeding positief belang bij 
precontractuele aansprakelijkheid door abrupt onderbreken onderhandelingen voor aankoop onroerend goed); Luik 
16 januari 1998, JLMB 1998, 589 (vergoeding winstderving onder positief belang bij culpa in contrahendo bestaande in 
afbreken vergevorderde onderhandelingen voor een franchiseovereenkomst omdat princiepsakkoord bestond); 
Rb. Dendermonde 5 maart 2004, TBBR 2006, 550; Kh. Brussel 3 februari 1988, JT 1988, 516 (quasi-vergoeding positief 
belang); Rb. Kortrijk 12 december 2007, RABG 2012, (12) 17, noot E. DE KEZEL ("Nu er geen overeenkomst tot stand kwam, 
sluit de rechtbank zich aan bij het principe dat er geen vergoeding kan worden toegekend voor enig positief 
contractsbelang."); BARBAIX 2008, 180; CAUFFMAN 2005-I, 816-817 en 836-837; DE BOECK 2004, 15; VAN MALDEREN 2009, II.4, 
48a-49; WÉRY 2003-III, 110-111; Vgl. Cass.com.fr. 26 november 2003, JCP 2004, IV, 155, nr. 1153; Cass.it. 12 maart 1993, 
nr. 2973, Foro it. 1994, I, 956; GÓMEZ POMAR 2007, 23. 
1048 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589. 
1049 Antwerpen 10 november 1999, T.Aann. 2000, 135; Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130; Luik 31 oktober 2013, DAOR 
2014, 271 (franchisenemer); Kh. Brussel 9 mei 1995, TBH 1995, 986; Kh. Kortrijk 12 december 2007, RABG 2012, 12, noot E. 
DE KEZEL; DE BONDT 1993, 160; GALLO 2004, 487, nr. 1; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 434; SAMOY/HOUTMEYERS 2014, 340; STIJNS/SAMOY 

2001, 88; VAN MALDEREN 2009, II.4, 48a-49; VAN OEVELEN 2005-I, 1647; VAN OMMESLAGHE 2010, 525; WÉRY 2003-III, 110. 
1050 CORNELIS 1990-I, 421; FORGES 1995, 450-451; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 32-33.  
1051 Antwerpen 22 maart 1994, RW 1994-95, 296 (vergoeding winstderving onder positief belang bij culpa in contrahendo 
wanneer in hoofde van de reisorganisator van reis naar Indonesië, die zeven maanden voorbereidingen had getroffen, het 
gewettigd vertrouwen was gewekt dat de overeenkomst zou worden gesloten); Antwerpen 19 maart 2001, TBH 2001, 120 
(vergoeding winstderving onder positief belang bij culpa in contrahendo wanneer minstens een beginselakkoord was 
bereikt over de distributie van ademhalingsmonitoren en enkel nog over de modaliteiten moest worden beslist); Gent 26 
september 2013, T.Not. 2014, 351, noot I. SAMOY EN S. HOUTMEYERS (vergoeding positief belang bij precontractuele 
aansprakelijkheid door abrupt onderbreken onderhandelingen voor aankoop onroerend goed); Luik 16 januari 1998, JLMB 
1998, 589 (vergoeding winstderving onder positief belang bij culpa in contrahendo bestaande in afbreken vergevorderde 
onderhandelingen voor een franchiseovereenkomst omdat princiepsakkoord bestond); Rb. Dendermonde 5 maart 2004, 
TBBR 2006, 550; Kh. Brussel 3 februari 1988, JT 1988, 516 (quasi-vergoeding positief belang). Vgl. HR 18 juni 1982, NJ 1983, 
2297, nr. 723, punt 3.4; HR 31 mei 1991, NJ 1991, 2727, nr. 647, punt 3.5. 
1052 DE BONDT 1993, 161; DE CONINCK 2002, 36-38; DEKKERS/VERBEKE 2007, 63; VAN OEVELEN 2005-I, 1647; VAN OMMESLAGHE 2010, 
527. 
1053 FRANKRIJK: FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 300; JOURDAIN 2001, 273-274. 
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Belgische rechtspraak oordeelt immers vaak – zowel bij behoud als bij ontbinding van de 
overeenkomst – dat schadevergoeding beoogt de benadeelde te plaatsen in de positie waarin hij zou 
hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen.1054 Deze doeltoestand stemt 
overeen met het positief belang. Mede gelet op deze vaststelling, zal de Belgische rechtspraak allicht 
geen weerwerk bieden tegen de introductie van deze belangenredenering.  

§ 4. INTRODUCTIEWENSELIJKHEID 

A Preciezere schadevaststelling  

341. TOEPASSING BELANGENVISIE NAAR BELGISCH RECHT – De introductie van de belangentypologie 
merken andere rechtssystemen aan als wenselijk.1055 In andere civil-lawstelsels die de dichotomie 
van geleden verlies en gederfde winst hanteren, redeneert de doctrine zo steeds vaker vanuit het 
belangenperspectief.1056 Dit leerstuk zien sommigen dan ook als de enige notoire vernieuwing in deze 
materie sinds de zestiende eeuw1057, of zelfs als de nieuwe hoeksteen van schadebegroting1058 en het 
contractenrecht1059. De contractuele aansprakelijkheid an sich ter discussie stellen (supra nr. 124), 
lijkt voor schadebegroting een steriele precisering.1060 Verscheidene Belgische auteurs bepleiten dan 
ook terecht de introductie van het onderscheid tussen het negatief en het positief belang.1061 

342. BELANGENONDERSCHEID MAAKT SCHADEVERGOEDING VOORSPELBAARDER – Dat onderscheid maakt het 
mogelijk wanprestatievergoedingen voorspelbaarder te berekenen. Dankzij dit onderscheid is de 
geleden schade in theorie nauwkeuriger vast te stellen en zijn schadevergoedingen bij wanprestatie 
correcter te begroten.1062 Dat onderscheid is preciezer dan het door artikel 1149 BW gemaakte 
onderscheid tussen geleden verlies en gederfde winst. De meer verfijnde afbakening van schade leidt 
tot correctere begroting van schadevergoeding. Hierdoor loopt de rechter minder risico op over- of 
ondercompensatie van gedupeerden.1063 Vergelijk dit maar met de Zwitserse rechtspraak. Daar gaan 
rechters doorgaans eerst na of het positief dan wel het negatief belang vooropstaat.1064 

                                                             
1054 Cass. 6 februari 1975, Arr.Cass. 1975, 640 (“opdat eisers vermogen hersteld zou worden in dezelfde toestand als die 
waarin de vrachtwagen Mercedes hem zou zijn geleverd”); Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 5 maart 1993, Pas. 
1993, I, 251; Cass. 28 september 1995, Arr.Cass. 1995, 830; Luik 10 januari 1995, JT 1995, 367 (“la somme allouée au titre 
de dommages doit [...] être calculée de telle manière que le créancier soit [...] replacé aussi rigoureusement que possible 
dans la même situation que si l’obligation avait été exécutée en nature”); Cass. 16 april 1998, Pas. 1998, I, 448; Luik 10 
januari 1995, JT 1995, 367; Arbit.Besl. 24 mei 1988, RHA 1988, 197 ("De koper moet opnieuw in de toestand gebracht 
worden waarin hij zich zou bevonden hebben indien de verkoper correct zijn verbintenissen had uitgevoerd.”). 
1055 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1768-1779; BELL/BOYRON/WHITTAKER 2008, 353; FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 290 en 293; 
VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 2010, 186; WHITTAKER 2009, 204; WÉRY 2011-I, 534.  
1056 FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 665-724; FAUVARQUE-COSSON 2008, 389; GAUDEMET 1965, 195-198; GENICON 2007, 714-771; 
GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 82-147; JOURDAIN 2001, 273-274; LAITHIER 2004, 158-159; PINNA 2007, 52-53, 62-63 en 448-494; RÉMY 

2001, 121-130; SALEILLES 1925, 164-177; VINEY 2005, 89-96. ITALIË: VISINTINI 2009, 56-85.  
1057 LAITHIER 2004, 158-159. 
1058 FAUVARQUE-COSSON 2008, 402. 
1059 TERCIER 2009, 252. 
1060 GENICON 2007, 721; LAITHIER 2004, 129. Contra: RÉMY-CORLAY 2005, 13-30. 
1061 BAECK 2012-I, 269-327; BRULEZ 2015, 429-430; B. DE TEMMERMAN, noot onder Rb. Brussel 7 december 1993, AJT 1994-95, 
(67) 67; FONTAINE 2004, 309; GERMAIN 2014, 142-145; JAFFERALI 2014, 871-931; JANSEN 2015-I, 649-651 (bij prijsvermindering); 
STORME 1993, 1-14; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; WÉRY I (2010), 532. 
1062 BELGIË: WÉRY 2011-I, 534. FRANKRIJK: FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 290; LAITHIER 2008, 154; REISS 2003, 317. ITALIË: 

SCOGNAMIGLIO 2011, 4. 
1063 Vgl. LAITHIER 2008, 158 (“L’appréciation plus fine du préjudice doit théoriquement conduire à une évaluation plus juste 
des dommages-intérêts, en limitant le risque d’une sous-indemnisation ou d’une sur-indemnisation.”). 
1064 Kantonsgericht Basel (Zivilgerichtshof I) 15 april 1996, I.S.T t. St., ZWR 1996, swisslex, (271) 276; Handelsgericht 
St. Gallen (Zwitserland) 10 juli 1969, SGGVP 1969, afl. 15, 37-39 (discussie over te vergoeden belang). 
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343. CORRECTERE NALEVING INTEGRALITEITSPRINCIPE – De toestandsvergelijking leidt tot betere 
eerbiediging van het integraliteitsprincipe (supra nrs. 273-286).1065 Onder het positief belang kan de 
rechter, anders dan bij het negatief belang, zo geen vergoeding toekennen voor kosten die de 
benadeelde heeft gemaakt met het oog op sluiting van de overeenkomst (infra nr. 405). Hij kan 
immers niet tegelijk verzoeken om het nakomingsequivalent, en de kosten uitsparen die hij had 
gemaakt indien zijn medecontractant zijn verbintenissen was nagekomen (infra nr. 406).1066 Het Hof 
van Cassatie ziet erop toe dat de rechter schadeposten die onder een belang niet vergoedbaar zijn, 
daaronder ook niet vergoedt. Sinds kort gaat van de rechtsleer ook steeds meer belangstelling uit 
naar de combinatie van ontbinding met schadevergoeding.1067  

B Niet-overtuigende bezwaren  

344. COMPLEXITEIT BEGROTING NEGATIEF BELANG EN VERVAGING BELANGENONDERSCHEID GEEN BEZWAAR – 
Het belangenonderscheid is geen wondermiddel voor schadeberekening.1068 Qua winstderving onder 
het negatief belang is het zo niet evident om mislopen opportuniteiten te begroten (infra nrs. 712-
749). Dit is echter geen bezwaar tegen invoering van dat paradigma. Ook daarbuiten bestaan tal van 
hypothetische elementen die schadevaststelling compliceren. Denk aan kansverlies (infra nr. 2207) of 
immateriële schade (infra nr. 2390). Voorts is de tegenstelling tussen het positief en het negatief 
belang niet steeds duidelijk. Dit geldt a fortiori omdat de leer van mislopen opportuniteiten de grens 
tussen beide belangen vervaagt. Zeker wanneer de niet-nagekomen overeenkomst frequent 
voorkomt, verschilt gederfde winst onder het negatief belang doorgaans niet (veel) van die onder het 
positief belang (infra nr. 740). Die twee bezwaren zijn dus niet onoverkomenlijk en wegens geenszins 
op tegen de voordelen van het belangenonderscheid.  

345. INTRODUCTIE BELANGENONDERSCHEID IS ONVERMIJDELIJK – Gelet op de voordelen (supra nr. 341-343), de 
beperkte overtuigingskracht van de bezwaren (supra nr. 344) en de succesvolle toepassing in andere 
rechtsstelsels (supra nrs. 335-336), mag het verbazen dat het belangenonderscheid tot voor kort zo weinig 
aandacht kreeg. Die redeneerwijze biedt inspiratie om onopgeloste problemen inzake schadebegroting te 
behandelen1069 en om het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding nauwkeuriger vast te stellen1070. 

C Loutere basisrichtlijn 

346. BELANGENONDERSCHEID ALS BASISRICHTLIJN – Bemerk dat vaststelling van feitelijke schade vaak 
niet neerkomt op een zuiver wiskundige berekening.1071 Het onderscheid tussen het positief en het 
negatief belang biedt enkel een basisrichtlijn. Die dichotomie dient volgens een Zuid-Afrikaanse 
professor dan ook slechts een beperkte finaliteit: “to provide some guidance in determining whether 

                                                             
1065 MCLENNAN 1999, 521 (Zuid-Afrika) ("The distinction between concepts such as expectation damages and reliance 
damages serves, in my view, only one function, and that is to prevent a plaintiff from [...] obtaining 'double compensation' or 
'double damages' through incompatible remedies."). 
1066 ZWITSERLAND: Kantonsgericht Basel (Zivilgerichtshof I) 15 april 1996, I.S.T t. St., ZWR 1996, swisslex, (271) 276. COMMON 

LAW: Cullinane v British Rema Manufacturing Co [1954] 1 QB 292, 308 (CA); MCGREGOR 2014, 48; PETTIT 1987, 421. 
RECHTSVERGELIJKEND: FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 293. 
1067 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 372 p.; J. BAECK, 
"Voor wie meer wil dan de ontbinding: bijkomende schadevergoeding", TBBR 2016, 303-314; R. JAFFERALI, La rétroactivité 
dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1334 p.; P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution 
contractuelle" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) 451-455; S. 
JANSEN, "Actuele ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming van contracten" in Themis 95 – Verbintenissenrecht, Brugge, die 
Keure, 2015, (141) 148-151. 
1068 LAITHIER 2008, 161. 
1069 CLAEYS 2003, 318 (“Onder druk van de Europese rechtsorde en vooral van de noden in de praktijk, zal de Belgische 
rechtsleer die draad van de sancties nog meer moeten opnemen”); GENICON 2007, 722; LAITHIER 2004, 666 p. 
1070 FABRE-MAGNAN 2012, 680; SCOGNAMIGLIO 2011, 1-8. 
1071 MCLENNAN 1999, 529 (verwijzing naar Walsh J in High Court of Australia 4 augustus 1972, Wenham v Ella (1972) 127 CLR 
454: "In my opinion the error that is contained in the argument for the appellants consists in treating rules which constitute 
useful guidance in the ascertainment of damages as rigid rules of universal application [...]").  
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two or more claims are incompatible".1072 Terwijl het onderscheid tussen het positief en het negatief 
belang dus de toepassing van het integraliteitsprincipe en de toestandsvergelijking bij wanprestaties 
preciseert, vormt dit slechts een basisrichtlijn die op zich niet volstaat voor schadebegroting. 

D Opdeling in schadeposten 

347. NOODZAAK: VERMIJDEN SCHENDING INTEGRALITEITSPRINCIPE – Nadat de rechter heeft vastgesteld 
welk belang afwenteling behoeft, dient hij aan te geven welke schadeposten verhaalbaar zijn. Een 
grondig onderzoek van die schadeposten lijkt dan ook onontbeerlijk. Eens de rechter een perspectief 
volgt, is bepaalde schade niet langer verhaalbaar. Zo kan hij nooit tegelijk schadevergoeding 
toekennen voor mislopen opportuniteiten en uit de niet-nagekomen overeenkomst gederfde 
winst.1073 Evenmin kan de rechter vergoeding voor gederfde winst cumuleren met vergoeding van 
voorbereidings- en sluitingskosten (infra nr. 405). Door concrete opsomming van de vergoedbare 
schadeposten is deels te voorkomen dat rechterlijke begrotingen te sterk uiteenlopen.  

348. NIET-LIMITATIEVE OPSOMMING VAN SCHADEPOSTEN – Noteer dat opsomming van de onder elk belang 
verhaalbare schadeposten niet uitputtend kan zijn.1074 Schade verdraagt geen fixatie. Als ongrijpbaar en 
evolutief gegeven laat schade zich niet door een carcan omsluiten.1075 Schade doet zich voor in talrijke 
gedaanten en verschilt in elk concreet geval. Dat exemplatieve karakter van de opsomming van schadeposten 
resulteert daaruit dat een krenking van een rechtmatig belang volstaat om van schade te gewagen.1076 Zo is 
geen enkele schadepost a priori van vergoeding uitgesloten1077, uiteraard voor zover de doeltoestand van het 
na te streven belang in acht is genomen. De hierna gegeven opsomming is dus niet-limitatief en beperkt zich 
tot de fundamentele krijtlijnen voor frequente dan wel controversiële schadeposten.1078  

349. BENADERING VANUIT SCHADEDUO VAN ARTIKEL 1149 BW – Schade is vaststelbaar vanuit de 
toestandsvergelijking. Niettemin is het in niet-eenvoudige gevallen nuttig of zelfs noodzakelijk om schade te 
begroten door deze uit te splitsen in posten zoals geleden verlies en gederfde winst.1079 Dit onderscheid heeft 
geen gevolgen voor verhaal van specifieke schade.1080 Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat de kwalificatie die 
partijen aan schadeposten geven, de vergoedbaarheid van die nadelen niet verhindert.1081 Zo kan de rechter 
onderzoeken of de vordering van het slachtoffer, anders omschreven, vergoedbare schade oplevert. Opdeling 
van het positief en het negatief belang in geleden verlies en gederfde winst is veeleer van didactisch belang. Dit 
maakt alles inzichtelijker. Beide schadecomponenten verschillen wel feitelijk qua bewijsvoering en begroting. 
Als daadwerkelijke vermindering van het vermogen is geleden verlies gemakkelijker aan te tonen dan gederfde 
winst.1082 Hypothetische elementen doorkruisen immers de vaststelling van winstderving. Aangezien België 

                                                             
1072 MCLENNAN 1999, 529. 
1073 BARNES 1999, 1190 ("It also would be inappropriate to award reliance damages including opportunity costs plus lost 
profits because this would allow a double recovery of profits."). 
1074  ANEX 1977, 131; DE BOECK 2004, 27; DURANT 2015, 451 ("La liste des préjudices indemnisables n'est jamais 
qu'exemplative."); INDICATIEVE TABEL 2012, 99 (niet-limitatieve opsomming); PINNA 2007, 471; ROPPO 2006, 957 (“Una completa 
rassegna delle poste che concorrono al calcolo del danno è qui impraticabile.”); VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 24. 
1075 J. ANEX, L’intérêt négatif, sa nature et son étendue, Lausanne, Vaudoise, 1977, 131 ("Il est impossible de donner une liste 
complète des différentes composantes possibles et imaginables de l'intérêt négatif."). 
1076 Cass. 16 januari 1939, Pas. 1939, I, 25; Cass. 19 december 1978, Pas. 1979, I, 472; Gent 27 januari 2005, RW 2006-07, 
1568; Rb. Nijvel 7 maart 1997, TBBR 1997, nr. 221. De Franse wetgever is voornemens het vereiste van een krenking van 
een rechtmatig belang in de wet te verankeren (art. 1235 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité 
civile: "Est réparable tout préjudice certain résultant d'un dommage et consistant dans la lésion d'un intérêt licite, 
patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou collectif."). 
1077 DURANT 2015, 451.  
1078 Specifieke formules voor schadeberekening: A. PINNA, La mesure du préjudice contractuel, Parijs, LGDJ, 2007, 570 p. 
1079 ASSER/HARTKAMP 2004, 339. 
1080 Vgl. CARINGELLA 2011, 776. 
1081 Cass. 6 maart 2013, P. 12.1596.F, www.cass.be, concl. D. VANDEMEERSCH. 
1082 BELOT 2007, 1682; CARINGELLA 2011, 777. 
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bovendien traditioneel vanuit dat schadeduo denkt, maakt deze indeling het eenvoudiger om in te zien welke 
schadeposten nu precies onder elk belang recuperabel zijn.1083  

Hoofdstuk III. Positief belang 
350. VERGOEDBARE SCHADEPOSTEN BIJ BESCHERMING POSITIEF BELANG – Vergoeding van het positief 
belang beoogt verplaatsing naar de positie waarin de benadeelde bij contractnakoming zou hebben 
verkeerd (supra nr. 310). Om de vergoedbare schadeposten vast te stellen, moet de rechter dit 
nakomingsperspectief dus reconstrueren.1084 Meer specifiek kan hij vergoeding van het positief 
belang berekenen door de concrete nadelen op te tellen die de benadeelde contractpartij niet zou 
hebben geleden indien de overeenkomst correct was nagekomen. In het licht van artikel 1149 BW 
beoogt die compensatie dan ook zowel geleden verlies als gederfde winst te vergoeden.1085  

Afdeling I. Geleden verlies 

351. GELEDEN VERLIES BIJ POSITIEF BELANG – Onder geleden verlies valt hier te verstaan elke 
vermogensdaling die de benadeelde wegens wanprestatie ondergaat. Hierbij kan het gaan om zowel 
afname van actief (infra nrs. 352-403) als toename van passief (infra nrs. 404-451).1086 Niet elk verlies 
dat een prestatiegerechtigde bij wanprestatie lijdt, levert schade op onder het positief belang. 
Vermindering van zijn vermogen is dan slechts verhaalbaar voor zover deze vermindering was 
uitgebleven indien de overeenkomst correct was uitgevoerd. Precies tegen de achtergrond van die 
doeltoestand is onder het positief belang uit te maken welk verlies principieel schade oplevert. 

§ 1. ACTIEFVERMINDERING 

352. DIDACTISCH ONDERSCHEID TUSSEN INTRINSIEKE EN EXTRINSIEKE SCHADE – Onder de Justiniaanse 
duplum-regel1087 werd al in de twaalfde eeuw een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke schade 
(interesse circa rem) en extrinsieke schade (interesse extra rem).1088 Intrinsieke schade is schade aan 
het voorwerp van de overeenkomst (infra nr. 353). Extrinsieke schade is schade aan andere 
vermogenselementen van de benadeelde (infra nr. 386).1089 POTHIER nam dit onderscheid over bij de 
voorzienbaarheidsregel.1090 Na hem baseerden tal van auteurs de strekking van voorzienbare en 
onvoorzienbare schade op dat onderscheid.1091 Bepaalde auteurs blijven dit onderscheid getrouw.1092  

                                                             
1083 CENINI 2008, 220; ENGEL 1973, 484; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; HOGG 2011, 372; LAITHIER 2008, 155-158; 
MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 480; WEBER 2009, 581. 
1084 STONE 2008, 570 (“In general, the calculation of the expectation interest is simply a matter of looking at where the 
claimant would have ended up if the contract had been performed properly.”). 
1085  LAITHIER 2008, 155 (“La notion d’intérêt positif est suffisamment large pour englober les deux composantes 
traditionnelles du préjudice que sont la perte subie et le gain manqué.”). 
1086 Deze opdeling komt voor in TF 16 maart 1971, BGE 97 II 169, swisslex, punt 3a; TF 26 juni 1978, BGE 104 II 198, swisslex, 
punt a; TF 24 oktober 1989, BGE 115 II 474, swisslex, punt 3a; TF 19 juni 1990, BGE 116 II 441, swisslex, punt 3a ("Schaden 
ist die ungewollte Verminderung des Reinvermögens. Er kann in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der 
Passiven oder in entgangenem Gewinn bestehen."); ENGEL 1973, 324; FAUVARQUE-COSSON 2008, 383; GUGGENHEIM 1995, 151; 
LAITHIER 2004, 167; VON TUHR 1974, 85. 
1087 Deze regel ligt aan de basis van onze voorzienbaarheidsregel (art. 1150 BW; infra nr. 1482). 
1088 Dit onderscheid dook voor het eerst op bij Martinus Gosia en in de Summa Trecensis (7.31), die tussen 1130 en 1159 tot 
stand kwam (PICHONNAZ 2014, 708; VAN KRALINGEN 2013, 402, voetnoot 31). 
1089 AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 172, voetnoot 41ter; COËFFARD 2005, 31; DEKKERS 1971, 479; DEKKERS/VERBEKE 2007, 493; 
DEMOGUE 1931, 309; DEMOLOMBE 1868, 560; DE PAGE 1942, 141; DE PAGE 1967, 144; DUBUISSON 2003, 29; HUC 1894, 209; HUET 

2001, 321; JANSEN 2015-I, 385; LAITHIER 2011-III, 1157; PANDECTES BELGES 1889, 134; PICHONNAZ 2014, 709; PIRSON 2001, 425; 
SAVAUX 1999, nr. 34; STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1550; STROOBANTS 2009, 3; TILLEMAN 2012, 355-
357 (ruime opvatting); TILLEMAN/VERBEKE 2005, 61; TILLEMAN/VERBEKE 2006, 17, nr. 32. 
1090 POTHIER 1821, 188-189. 
1091 BELGIË: CORNELIS 1990-II, 95; DE PAGE 1942, 141; DUBUISSON 2003, 29; DURANT 2010-II, 83-84 (historische vermelding); DURANT 

2015, 455-456 (idem); DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 317 (kritisch); JANSEN 2015-I, 385-386 (prijsvermindering); LAURENT 

XXIV 1877, 288-294; PANDECTES BELGES 1889, 134. FRANKRIJK: AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 172, voetnoot 41ter (“A l’inverse de 
ce qui a lieu pour le cas de bonne foi, le débiteur coupable de dol est tenu non seulement des dommages intrinsèques que le 
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A Intrinsieke schade 

1 Waardeverschil 

353. VERMOGENSVERMINDERING MET BETREKKING TOT OVEREENGEKOMEN PRESTATIE – Vermindering van 
actief onder het positief belang kan slaan op het voorwerp van de overeenkomst. Dit voorwerp is de 
te verstrekken dienst1093 of het te leveren goed1094. Denk aan de schilder die een woning grijswit in 
plaats van wit verft, de internetprovider die een tragere internetverbinding biedt dan beloofd1095, de 
afvalintercommunale die vuilniszakken van 30 liter aanprijst als zijnde van 45 liter1096, of de 
mollenvanger die bij een jaarcontract drie maanden nalaat mollen te vangen. De verhaalbare schade 
is dan de minwaarde door de wanprestatie. Deze minwaarde is immers het verschil tussen de huidige 
toestand van de benadeelde en zijn hypothetische toestand bij correcte contractnakoming.  

354. PRIJSVERMINDERINGEN IN PRIVAATRECHT – Over het privaatrecht liggen diverse bepalingen 
verspreid die vergoeding bieden voor waardeverschillen. Bij de actio aestimatoria (actio quanti 
minoris) kan de koper zo de gebrekkige zaak houden, maar krijgt hij een deel van de prijs 
terugbetaald, “welk gedeelte door deskundigen zal worden bepaald” (art. 1644 BW).1097 Hoewel 
hierin ook een prijsvermindering is te zien (infra nr. 367), valt die terugverkrijging ook te bezien als 
compensatie voor de minwaarde wegens wanprestatie.1098 Denk ook aan de regelingen bij huur (art. 
1722, 1724 en 1726 BW), pacht (art. 15 en 21 Pachtwet), reiscontracten (art. 14 en 15 
Reiscontractenwet), consumentenkoop (art. 1649quinquies BW), internationale handelskoop (art. 50 
CISG) en pakketreizen (art. 14, lid 1 Pakketreizenrichtlijn ) (infra nrs. 368-369). 

                                                                                                                                                                                              
créancier éprouve relativement à la chose qui fait l’objet du contrat, mais encore des dommages extrinsèques qu’il éprouve 
dans ses autres biens.”); COËFFARD 2005, 105; DEMOGUE 1931, 309-310; DEMOLOMBE 1868, 560; HUC 1894, 209-212; LAITHIER 

2011-III, 1157; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 401; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305; MARCADÉ 1852, 419; MERLIN 1826, 393 
("Communément, le débiteur n'est tenu des dommages et intérêts du créancier, que par rapport à la chose même qui a été 
l'objet de la convention, et non de ceux que l'inexécution de la convention a pu d'ailleurs occasionner au créancier."); PINNA 
2007, 30; REMY 1997, 323-355; ROME 2011, 1745 (intrinsieke schade standaard voorzienbaar). 
1092 Vgl. TILLEMAN 2012, 353 (titel b luidt: "Intrinsieke en extrinsieke schade: puur pedagogisch onderscheidingscriterium naar 
vigerend recht"). Sommigen bepleiten een strikt onderscheid: SAVAUX 1999, nr. 34 („Il faut donc distinguer soigneusement 
deux types de dommages-intérêts, comme le faisaient les anciens auteurs: les dommages-intérêts intrinsèques […] et les 
dommages-intérêts extrinsèques […]”). 
1093 Bijv. GCR 7 oktober 2014, www.clv-gr.be, (1) 4 (€ 338 schadevergoeding op basis van verschil tussen overeengekomen 
reisdiensten en de verkregen diensten). 
1094 LAITHIER 2004, 167; SAVAUX 1999, nr. 34; PINNA 2007, 108-112. 
1095 X, "Vlamingen betalen 150 tot 250 euro te veel voor internet", Nieuwsblad 2015, 29 december, online. 
1096 X, "Huisvuilzakken van 45 liter zijn maar 30 liter groot", De Standaard 2016, 15 januari, online. 
1097 Bij koopgebreken biedt artikel 1644 BW de koper de keuze tussen een actio redhibitoria en een actio aestimatoria. De 
actio redhibitoria is een ontbinding waarbij de benadeelde de zaak teruggeeft tegen terugbetaling van de prijs. BELGIË: 

BRULEZ 2015, 399 (actio redhibitoria als ontbinding); S. JANSEN, Prijsvermindering: remedie tot bijsturing van contracten, 
proefschrift, Leuven, KUL, 2015, 897 p.; P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux: une hypothèse loin 
d’être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, 13-69. 
FRANKRIJK: K. C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 
1999, 3-21; K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 499 p.; P. JOURDAIN, "A la recherche de la 
réfaction du contrat, sanction méconnue de l’inexécution" in Mélanges en l’honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 
2008, 449-463. Thans geldt prijsvermindering in Frankrijk als remedie: “Le créancier peut, après mise en demeure, accepter 
une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix." (art. 1223, eerste lid CCF). 
1098 Cass. 15 september 1978, Arr.Cass. 1978-79, 52 (koper van ongeschikte tweedehandswagen verzocht "ten titel van 
schadevergoeding" om betaling van een door een deskundige geraamd bedrag, waarbij het Hof van Cassatie dit aanmerkte 
als een actio aestimatoria in de zin van art. 1644 BW, zodat hij de zaak kon behouden, en een deel van de prijs terugkreeg); 
Cass. 10 maart 2011, Pas. 2011, 749 (wanneer koper opteert voor een actio aestimatoria, verantwoordt het arrest zijn 
beslissing naar recht dat het gedeelte van de aan de koper terug te betalen prijs moet worden vastgelegd op grond van de 
werkzaamheden die nodig zijn om de verborgen gebreken te verhelpen, zonder rekening te houden met de prijs waartegen 
het pand achteraf werd doorverkocht); Rb. Nijvel 7 december 2012, RJI 2013, 262 (verkoper te kwader trouw en 
deskundigenonderzoek om na te gaan wat minwaarde van gebouw was wegens verborgen gebreken). 
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355. BEGROTING OP BASIS VAN WAARDEVERSCHIL IN AMERIKAANSE RECHTSPRAAK – De common law spreekt hier van 
vergoeding voor diminution in value1099 of loss in value1100. De Second Restatement of Contracts vermeldt deze 
schadepost in § 347 onder het positief belang: "the injured party has a right to damages based on his 
expectation interest as measured by (a) the loss in the value to him of the other party's performance". Mijlpaal 
was de Amerikaanse zaak Peevyhouse v Garland Coal & Mining Company.1101 De Peevyhouse waren eigenaars 
van een boerderij waar steenkool was ontdekt. In 1954 gunden zij Garland Coal and Mining Company het recht 
om die steenkool te ontginnen. De gunningsovereenkomst bevatte de verplichting om het terrein na de 
exploitatie te herstellen. Die onderneming kwam haar verbintenis echter nooit na. De Supreme Court van 
Oklahoma kende de eigenaars $ 300 schadevergoeding toe. Dit was het verschil tussen de toenmalige waarde 
van het terrein en de waarde indien Garland zijn herstelverbintenis was nagekomen. 

356. VERGOEDING WAARDEVERSCHIL BIJ GEBREKKIGE CONTRACTNAKOMING – Bij gebrekkige nakoming kan 
de rechter het positief belang op diverse manieren begroten. Een eerste manier is vergoeding van 
herstel- of afwerkingskosten. De common law spreekt van de cost of cure. 1102  Dit kan een 
begrotingswijze zijn voor het geval een aannemer zijn verbintenissen niet naar behoren nakomt. Zijn 
gebrekkige goederen tegen een redelijke kostprijs te herstellen, dan lijkt die vergoedingswijze te 
verkiezen. 1103  Een andere mogelijkheid is vergoeding van het verschil in waarde tussen de 
overeengekomen en de geleverde prestatie.1104 Verzoekt een koper bij niet-conforme levering om 
schadevergoeding op grond van artikel 1610 BW, dan kan hij zo het waardeverschil vergoed krijgen.  

357. ILLUSTRATIES VAN WAARDEVERSCHIL TUSSEN VERKREGEN EN OVEREENGEKOMEN PRESTATIE – De toelichting op de 
DCFR illustreert schadevergoeding voor het verschil in waarde tussen de verkregen en de overeengekomen 
prestatie.1105 A verkoopt een auto van het X-model aan B voor € 5000. Uiteindelijk blijkt de auto een ouder S-
model met een marktwaarde van € 3500. Het verschil tussen de huidige toestand van de benadeelde en zijn 
hypothetische nakomingstoestand bedraagt € 1500. A is bijgevolg gerechtigd op € 1500 schadevergoeding. Dit 
is het verschil in waarde tussen het overeengekomen en het verkregen model. Betalen kopers een meerprijs 
voor een perceel grond omdat daarvoor – volgens de verklaring van de verkopers – een bouwvergunning was 
afgeleverd, dan kunnen die kopers die meerprijs vergoed zien wanneer dat perceel onbebouwbaar blijkt.1106 
Komt een aannemer zijn verbintenissen niet na, dan heeft de opdrachtgever aanspraak op het verschil tussen 
de beloofde en de opgeleverde constructie.1107 Reizigers die in minderwaardige accommodatie terechtkomen, 
hebben zo ook recht op het verschil in waarde tussen de overeengekomen en de verkregen dienst.1108 

358. VERGOEDING VOLLEDIGE PRESTATIE WANNEER VERKREGEN PRESTATIE GEEN NUT HAD VOOR BENADEELDE – 

Ging een goed door wanprestatie volledig teniet, dan komt de te vergoeden intrinsieke schade 
overeen met de volledige waarde van dat goed. Is de verrichte dienst zonder enig nut, dan komt de 
schade overeen met de waarde van de uitgebleven prestatie.1109 Dit is zo wanneer een contractpartij 
een prestatie volledig anders uitvoert dan overeengekomen. Denk aan de publicatie van een 

                                                             
1099 BEATSON 2010, 597; TREITEL/PEEL 2011, 1013-1014. 
1100 FARNSWORTH 1990, 197-198. 
1101 Peevyhouse v Garland Coal & Mining Co 382 P.2d 109 (waarover ook: LAITHIER 2004, 167). 
1102 BEATSON 2010, 597; TREITEL/PEEL 2011, 1010. 
1103 TREITEL/PEEL 2011, 1011. 
1104 BELGIË: Gent 23 februari 2001, T.Not. 2001, noot F.BOUCKAERT; Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, 2093 (vordering tot 
vergoeding minwaarde badkamer); SAGAERT/TILLEMAN/VERBEKE 2010, 137 (art. 1610 BW); SIMONT/FORIERS 2014, 640. FRANKRIJK: 
Cass.civ.I.fr. 3 juni 1997, Bull.civ. 1997, I, 125, nr. 186 (aankoop vervalst antiek meubelstuk, vergoeding verschil tussen 
contractprijs en werkelijke waarde); LAITHIER 2004, 168; PINNA 2007, 108. COMMON LAW: Artikel 53, lid 3 Sale of Goods Act 
1979 ("In the case of breach of warranty of quality such loss is prima facie the difference between the value of the goods at 
the time of delivery to the buyer and the value they would have had if they had fulfilled the warranty."); BEATSON 2010, 597; 
BRIDGE 2013, 431; FARNSWORTH 1990, 197; HARRIS 1965, 28; POOLE 2012, 330; TREITEL/PEEL 2011, 1010-1015. 
1105 VON BAR/CLIVE 2009, 924. 
1106 Gent 23 februari 2001, T.Not. 2001, noot F. BOUCKAERT. 
1107 FARNSWORTH 1990, 197 ("If, for example, the party in breach was to render services to the injured party and performed 
them deficiently, the loss in value equals the difference between the value to the injured party of the services that were to 
have been rendered and the value to that party of the services that were actually rendered."); PINNA 2007, 108. 
1108 GCR 7 oktober 2014, www.clv-gr.be, (1) 4 (€ 338 schadevergoeding). 
1109 LAITHIER 2004, 168; PINNA 2007, 108-109. 
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advertentie in een verkeerde rubriek, waardoor die advertentie geen enkele waarde had. De 
benadeelde kreeg de volledige waarde van de beloofde prestatie vergoed.1110 Een parallel is mogelijk 
met prijsvermindering bij levering van waardeloze goederen. Zowel onder het Weens Koopverdrag 
(art. 50 CISG)1111 als binnen de consumentenkoop (art. 1649quinquies BW)1112 herleidt de rechtspraak 
de overeengekomen prijs dan tot nul euro. De levering van koffiemachines die dermate gebrekkig 
waren dat zij geen handelswaarde hadden, resulteerde zo in een prijsvermindering tot nul euro.1113 

2 Herstelkosten 

359. KOSTEN VOOR REMEDIËRING GEBREKKIGE UITVOERING – Komt een schuldenaar een verbintenis niet 
naar behoren na en blijkt uitvoering of herstel in natura onmogelijk (supra nr. 139)1114, dan kan de 
benadeelde ter compensatie van het waardeverschil van de prestatie in principe de kostprijs van de 
concrete herstelmaatregel op de wanprestant verhalen.1115 Het Angelsaksische recht spreekt hier van 
de cost-of-curebegroting van schadevergoeding.1116 Verhaalbaar zijn de kosten die de benadeelde 
maakte om de gebrekkige uitvoering door een derde te laten corrigeren. Deze vergoeding van 
herstelkosten strekt zo tot compensatie van die intrinsieke schade. 

360. VERGOEDING HERSTELKOSTEN ALS UITGANGSPUNT – Voor schade bij aanneming ziet de common law 
die vergoeding soms als uitgangspunt.1117 Deze berekeningsbasis houdt rekening met meer dan 
louter financiële belangen van de benadeelde. Zo laat een bouwheer een huis niet enkel bouwen om 
financiële redenen, maar ook uit comfortoverwegingen. Vergoeding die strekt tot dekking van kosten 
voor correcte uitvoering door een derde sluit aan bij die logica.1118 Leidt wanprestatie tot schade aan 
een goed, dan geldt zo ook dat de benadeelde aanspraak kan maken op de herstelkosten.1119  

361. VERHOUDING TUSSEN TOEKENNING EN AANWENDING VERGOEDING VOOR SCHADEHERSTEL – De common 
law meent dat de benadeelde zich ongerechtvaardigd verrijkt indien hij schadevergoeding krijgt voor 

                                                             
1110 Cass.com.fr. 19 maart 2002, nr. 98-22688, onuitg., besproken in PINNA 2007, 109. 
1111 Uitgebreid JANSEN 2015-I, 201-202; BGH (Duitsland) 2 maart 2005 (cisgw3.law.pace.edu/cases/050302g1.html; levering 
van met dioxine besmette varkens); OGH (Oostenrijk) 23 mei 2005 (cisgw3.law.pace.edu/cases/050523a3.html; "The 
relative calculation method ordered by Art. 50 CISG resulted in a reduction of the price to zero since the delivered goods 
were worthless."); Amtsgericht Nordhorn 14 juni 1994 (cisgw3.law.pace.edu/cases/940614g1.html; waardeloze schoenen). 
1112 JANSEN 2015-I, 249. 
1113 OGH (Oostenrijk) 23 mei 2005 (cisgw3.law.pace.edu/cases/050523a3.html; "The relative calculation method ordered by 
Art. 50 CISG resulted in a reduction of the price to zero since the delivered goods were worthless."). 
1114 Denk qua herstel in natura aan het recht dat artikel 1649 quinquies, § 2, eerste lid BW consumenten biedt om bij 
levering van niet-conforme consumptiegoederen, behoudens onmogelijkheid of disproportionaliteit, te kiezen tussen 
kosteloos herstel of vervanging. Herstel in natura: CARBONNIER 1992, 310-311; GERMAIN 2014, 109-110; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 
644-645; LACONTE 2005, 530; STIJNS 1994, 330-332; WÉRY 2012, 249-257; WÉRY 2014-I, 448; WÉRY 2015-I, 60. 
1115 Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61 (vergoeding herstelkosten, ongeacht werkelijk herstel); Luik 11 februari 2013, 
JLMB 2013, 2093 (herstelkosten bij vochtproblemen); Cass. 15 februari 2010, Pas. 2010, 455 (buitencontractueel); Rb. Gent 
11 april 2001, RW 2002-03, 1185; Rb. Veurne 5 februari 1999, T.Not. 1999, 626 (notaris die buiten weten van koper geld 
doorstort aan aannemer-verkoper die inmiddels failliet gaat, staat in voor afwerkingskosten); Vred. Torhout 16 januari 
1996, AJT 1998-99, (991) 993 (vergoeding voor volledige vervanging van ondeugdelijk gelegde betonvloer van loods); 
Vred. Zele 28 juni 1989, T.Vred. 1990, 370; DE TEMMERMAN 1999, 1386 (buitencontractueel); DÍEZ-PICAZO 1996, 685; 
MCKENDRICK 2008, 841; LAITHIER 2004, 171; POOLE 2012, 327; RÜΒMANN 2012, 46; SPIER 1995, 711; TREITEL 1991, 105-107. 
1116 BEATSON 2010, 540-542; CHEN-WISHART 2010, 549; MCKENDRICK 2008, 841; POOLE 2012, 327; TREITEL 1991, 85; WEBB 2009, 
144-145; WINTERTON 2012, 456. 
1117 Ruxley Electronics & Construction Ltd v Forsyth [1996] 1 AC 344 (HL) (nadruk dat cost of cure damages de gebruikelijke 
begrotingswijze zijn, maar afwijzing in concrete geval). Recentelijk: arrest van de High Court of Australia Tabcorp Holdings 
Ltd v Bowen Investments Pty Ltd [2009] HCA 7; 236 CLR 272 (waarover: WINTERTON 2012, 457). Zie ook: BEATSON 2010, 598; 
CHEN-WISHART 2010, 549; TREITEL/PEEL 2011, 1011; WINTERTON 2012, 457 ("The ordinary prima facie measure of damages 
following the breach of a construction contract is the cost of repairs."). 
1118 In Ruxley Electronics & Construction Ltd v Forsyth [1996] 1 AC 344 (HL) kreeg de benadeelde bouwheer geen cost of cure 
damages. Hij had vergoeding gevorderd voor de kosten van afbraak en heropbouw van een zwembad. Deze claim was 
excessief omdat het aangelegde zwembad voldeed aan de veiligheidsvoorschriften en standaardafmetingen. De eiser kreeg 
enkel immateriële schadevergoeding. (waarover: CHEN-WISHART 2010, 551-552 en WINTERTON 2012, 457). 
1119 Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61; PIERRE 2012, 59 ("Les droits européens s'attachent très majoritairement à la 
référence de la remise en état sauf, à titre subsidiaire – impossibilité ou coût supérieur – à la valeur de remplacement."). 



136 
 

herstelkosten zonder tot herstel over te gaan.1120 In Sunrock Aircraft Corporation gaf de leasingnemer 
een vliegtuig beschadigd terug aan de leasinggever. In principe had de lessor recht op vergoeding van 
de herstelkosten. In plaats van het vliegtuig te herstellen, verkocht de lessor het door tegen een prijs 
waaruit bleek dat de beschadiging niet tot waardevermindering had geleid. De beperking tot een 
nominale schadevergoeding bleek gerechtvaardigd.1121 Vanuit het beginsel dat de benadeelde vrij 
beschikt over zijn schadevergoeding (supra nr. 209), acht het Belgische recht het echter irrelevant of 
de benadeelde zijn vergoeding gebruikt om zijn schade te herstellen.1122 Het vrije beschikkingsrecht 
prevaleert zo op het integraliteitsprincipe. Indien geen werkelijke schade is geleden, zou de rechter 
deze eigenlijk wel niet mogen vergoeden.  

362. VERGOEDING VAN AAN GOEDKOOPSTE MAATREGEL VERBONDEN KOSTEN – De voorkeur gaat uit naar 
vergoeding van de aan de goedkoopste maatregel verbonden kosten.1123 Naargelang de kostprijs 
primeert dus vergoeding van de herstelkosten dan wel vergoeding van het vervanggoed.1124 De 
Franse wetgever lijkt voornemens deze regel te codificeren: "En cas d'atteinte à un bien corporel, 
l'indemnité sera de la plus faible des deux sommes représentant le coût de la remise en état et celui 
du remplacement du bien, sans qu'il soit tenu compte de sa vétusté."1125 De benadeelde heeft zo geen 
aanspraak op herstelkosten die hoger liggen dan de vervangkosten. Dit blijkt bij onrechtmatige daad 
uit de rechtspraak over voertuigschade1126, en voor wanprestaties uit de common law1127.  

363. VERKLARING: VERMIJDBARE MEERSCHADE – Die regel van vergoeding van aan de goedkoopste 
maatregel verbonden kosten is fundeerbaar op de schadebeperkingsplicht.1128 Door een goed te 
laten herstellen terwijl vervanging goedkoper is, schendt de benadeelde die verplichting. Onder de 
CISG wordt dit mede verklaard vanuit de onvoorzienbaarheid van onredelijk hoge herstelkosten.1129 
Nationaal krijgt dit ook rechtvaardiging vanuit rechtsmisbruik. Meer specifiek zou sprake zijn van 
misbruik van het recht om herstel in natura te vorderen.1130 Vanuit die drie grondslagen krijgt de 

                                                             
1120 Ruxley Electronics and Construction Ltd v Forsyth, [1996] AC 344 ("Damages are designed to compensate for an 
established loss and not to provide a gratuitous benefit to the aggrieved party from which it follows that the reasonableness 
of an award of damages is to be linked directly to the loss sustained." (Lord Jauncy)); Sunrock Aircraft Corporation Ltd v 
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden [2007] EWCA Civ 882, [2007] 2 Lloyd's Rep 612; TREITEL/PEEL 2011, 
1012-1013; POOLE 2012, 332-333. 
1121 Sunrock Aircraft Corporation Ltd v Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden [2007] EWCA Civ 882, [2007] 
2 Lloyd's Rep 612, overwegingen 34 en 35 ("It followed therefore that on the evidence before the court, the damages to 
which Sunrock were entitled for the breach of the lease were nominal damages as they had in fact suffered no loss."). 
1122 Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61 (buitencontractueel). 
1123 BELGIË: Cass. 17 oktober 1968, Arr.Cass. 1969, (188) 196 (vergoeding herstelkosten plaveisel niet hoger dan kosten van 
nieuw plaveisel); Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993 (vergoeding volledige vervanging van ondeugdelijk 
gelegde betonvloer van loods, tiende overweging). FRANKRIJK: MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 130. 
1124 WINTERTON 2012, 456 ("When both repair and replacement are possible, the court will award the cheaper of these 
alternatives."). 
1125 Artikel 1278, eerste lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Deze regel gaat terug op 
artikel 1380, tweede zin Catala-ontwerp: "Si toutefois le coût de la réparation est plus élevé que celui du remplacement, la 
victime ne peut exiger que ce dernier." 
1126 Cass. 17 oktober 1968, Arr.Cass. 1969, (188) 196 (contractueel, vergoeding herstelkosten plaveisel niet hoger dan 
kosten van nieuw plaveisel); Cass. 23 oktober 1986, Pas. 1987, I, 249 (buitencontractueel); Antwerpen 12 juni 1990, RGAR 
1993, nr. 12088 (totaal verlies wagen); Bergen 30 oktober 1990, RRD 1991, 134 (buitencontractueel); Corr. Luik 13 januari 
1992, JLMB 1992, 676 (totaal verlies wagen); Corr. Verviers 23 mei 1991, RGAR 1993, nr. 12208 (zijn de herstelkosten 
buiten verhouding tot de waarde van het geaccidenteerde voertuig, dan moet de benadeelde een voldoende vergoeding 
krijgen om zijn vermogen in dezelfde staat te herstellen als voor het ongeval door aankoop van een soortgelijk voertuig).  
1127 Morris v Redland Bricks Ltd [1970] AC 652. Bespreking: BEATSON 2010, 540-541; TREITEL/PEEL 2011, 1011. 
1128 BELGIË: Antwerpen 12 juni 1990, RGAR 1993, nr. 12088 (totaal verlies wagen); FAGNART 1997, 94; KRUITHOF 1989, 41; 
SIMAR/DE ZUTTER 2013, 7; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 748. COMMON LAW: TREITEL/PEEL 2011, 1012 ("He is, however, required to 
act reasonably to mitigate his loss, and it is submitted that he would have failed to do so if he had insisted on cure even 
though its cost was wholly disproportionate to the resulting benefit"). 
1129 OGH 14 januari 2002, CISG-online nr. 643; HUBER/MULLIS 2007, 275. 
1130 Bergen 30 oktober 1990, RRD 1991, 134; Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993 (vergoeding voor 
volledige vervanging van ondeugdelijk gelegde betonvloer van loods, waar werd geoordeeld dat de eiser zijn 
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benadeelde dan niet meer vergoed dan het waardeverschil. De meerschade is dus vermijdbaar 
(schadebeperkingsplicht), onvoorzienbaar (art. 1150 BW), of wegens rechtsmisbruik onverhaalbaar.  

364. VERGOEDING VERVANGWAARDE GOED – Biedt herstelling van een beschadigd goed onvoldoende 
soelaas1131 of vallen de herstelkosten hoger uit dan de kosten om het goed te vervangen, dan kan de 
benadeelde onder het positief belang een vervanggoed aankopen in dezelfde staat als het 
vernietigde of beschadigde goed.1132 Is dat onmogelijk, dan heeft de benadeelde recht op vergoeding 
van de vervangwaarde van die zaak, zijnde het bedrag dat nodig is om een soortgelijke zaak aan te 
kopen.1133 De benadeelde heeft recht op vergoeding van de reële waarde van het vernielde goed ten 
tijde van het schadefeit. Dat hij korting genoot bij de aankoop en/of de vervanging is irrelevant.1134 

365. NUANCERING VANUIT POSITIEF BELANG – Bovenstaande beperkingen gelden niet wanneer dit indruist tegen 
het principe van integrale schadevergoeding. Herstelkosten mogen vervangkosten overschrijden wanneer het 
onmogelijk is een gelijkaardig goed aan te schaffen1135, zoals bij kunstwerken1136 of aangepaste wagens1137. Dan 
kan de benadeelde zijn herstelkosten vergoed zien, ook al overschrijden zij de vervangwaarde. Omgekeerd 
mogen vervangkosten herstelkosten overschrijden wanneer vervanging het positief belang beter benadert.1138 
Een vrederechter verleende zo schadevergoeding voor vervanging van een ondeugdelijk gelegde betonvloer, 
op grond dat "het opdringen aan hem van [herstel van de betonvloer] waarbij deze verwachtingen […] niet 
meer worden ingelost [niet beantwoordt aan] de integrale vergoeding".1139 Alles wijst dus op een gevalsgewijze 
benadering in het licht van het via het positief belang ingevulde integraliteitsprincipe. 

3 Prijsvermindering 

366. WAARDEVERSCHILVERGOEDING ALS PRIJSVERMINDERING – Conform zijn positief belang kan een 
benadeelde het verschil in waarde tussen de overeengekomen en de verkregen prestatie vergoed 
krijgen (supra nr. 356). Steeds vaker kwalificeert de rechtsleer deze schadevergoeding als 
prijsvermindering.1140 In België weerklinkt een roep om prijsvermindering als algemene remedie te 

                                                                                                                                                                                              
vorderingsrecht niet uitoefende op een wijze die indruiste tegen de goede trouw). Vgl. TREITEL/PEEL 2011, 1011 (stelt dat 
geen cost of cure vorderbaar is wanneer schadevergoeding daardoor buiten proportie raakt met het voordeel). 
1131 Dit situeert zich dus in het ruimere en hier niet verder aan de orde zijnde verband van de hiërarchie der remedies. 
1132 Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993 (vergoeding voor volledige vervanging van ondeugdelijk gelegde 
betonvloer van loods omdat herstel van vloer geen volledig herstel bood); DE TEMMERMAN 1999, 1386 (impliciet); FAGNART 

1997, 94-95. Contra: Vred. Deurne 27 januari 1995, RW 1996-97, 1450 ("Het terugplaatsen van de benadeelde in de 
toestand waarin hij zich bevond op het ogenblik van het schadegeval veronderstelt bij zaakschade niet de vervanging van 
het voertuig door de zorgen en het toedoen van degene die de schade veroorzaakte, maar wel de toekenning van een 
vergoeding in de vorm van een geldsom die de benadeelde in staat moet stellen zich een gelijkwaardig voertuig aan te 
schaffen […]"). 
1133 Cass. 28 september 1994, Pas. 1994, I, 774 (de schade van de persoon die door een onrechtmatige daad is beroofd van 
een zaak die hem niet kan worden teruggegeven, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak); Cass. 15 
november 1995, Pas. 1995, I, 1046; Cass. 9 januari 1996, Pas. 1996, I, 28; Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533; Cass. 29 mei 
1996, RW 1996-97, 1431; Cass. 4 september 1996, VR 1997, 42; Cass. 9 oktober 1996, Pas. 1996, I, 949; Cass. 8 januari 
1997, Pass. 1997, I, 39; Cass. 9 januari 1997, Pas. 1997, I, 55; Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 873; Cass. 25 september 
2008, Pas. 2008, 2053; Brussel 8 maart 2001, VR 2001, 252; Rb. Charleroi 19 november 1997, JT 1998, 407; Vred. Deurne 27 
januari 1995, RW 1996-97, 1450. 
1134 Antwerpen 13 januari 1986, RW 1986-87, 402 (vernielde wagen); Vred. Deurne 27 januari 1995, RW 1996-97, 1450; 
Pol. Brugge 28 oktober 2004, VAV 2005, 326 (vernielde wagen); Pol. Dinant 7 oktober 2003, VR 2003, 333 (de waarde voor 
het ongeval kan enkel worden vastgesteld op basis van de marktwaarde van het voertuig ten tijde van het ongeval). 
1135 SIMAR/DE ZUTTER 2013, 7; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 1495. 
1136 FAGNART 1997, 94; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 748; WINTERTON 2012, 456 (Angelsaksisch recht). 
1137 Rb. Antwerpen 22 januari 1988, TBBR 1989, 416 (75-jarige die al 13 jaar reed met een auto en deze wagen speciaal had 
aangepast aan zijn specifieke noden, heeft hij bij een ongeval recht op integrale betaling van de herstelkosten; dat deze 
hoger lagen dan de waarde van de wagen voor het ongeval, was irrelevant). 
1138 Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993 (vergoeding voor vervanging van ondeugdelijke betonvloer). 
1139 Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993, overwegingen 9 en 11. 
1140 BELGIË: JANSEN 2015-I, 279 (waardevermindering van goed kan zowel door prijsvermindering als door schadevergoeding 
worden geremedieerd); P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux: une hypothèse loin d’être 
exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, 13-69. Vgl FREDERICQ 

1947, 89; LIMPENS 1960, 652-655; SIMONT/FORIERS 2014, 640; VAN RYN/HEENEN 1981, 533-534 (“Lorsque l’inexécution résulte 
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erkennen.1141 In Frankrijk geldt prijsvermindering sinds kort als autonome remedie: “Le créancier 
peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction 
proportionnelle du prix." (art. 1223, eerste lid CCF). Steun is ook te vinden in internationale 
instrumenten (art. 50 CISG, art. 3 Richtlijn consumentenkoop, art. 14, lid 1 nieuwe 
Pakketreizenrichtlijn, PECL, DCFR en CESL)1142. Nederland baseert dit op gedeeltelijke ontbinding (art. 
6:265, lid 1 juncto art. 6:270 NBW). Duitsland voorziet in prijsvermindering bij koop (§ 441 BGB), huur 
(§ 536 BGB), dienstenovereenkomsten (§ 638 BGB) en reiscontracten (§ 651d BGB).  

367. SCHADEVERGOEDING IN VORM VAN PRIJSVERMINDERING BIJ INTERNE KOOP – België kent geen enkele 
bepaling die voorziet in prijsvermindering als algemene remedie. In prijsvermindering verscholen 
schadevergoeding op basis van waardeverschil komt wel voor. Bekend is de actio quanti minoris, 
waarbij de benadeelde de gebrekkige zaak kan houden en een deel van de prijs kan terugkrijgen 
(art. 1644 BW; supra nr. 354). De wetgever voorzag ook in die schadeberekening bij niet-conforme 
levering door afwijking in de oppervlakte van een onroerend goed (actio de modo agri).1143 Schiet de 
verkoper tekort qua omvang (art. 1616 BW), dan kan de koper om prijsvermindering verzoeken bij 
zowel verkopen met vermelding van de omvang met een oppervlaktegerelateerde prijs ("prijs per 
maat", zijnde per ha of per m²; art. 1617 BW) als verkopen tegen een globale prijs met aanduiding 
van oppervlakte wegens ondermaat van meer dan één twintigste (art. 1619 BW)1144. Bij gebrek aan 
overeenstemming bij consumentenkoop kan de consument verzoeken om passende vermindering 
van de prijs wanneer hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of indien de 
verkoper niet binnen redelijke termijn of niet zonder overlast voor de consument de herstelling of de 
vervanging heeft verricht (art. 1649quinquies BW § 1 juncto § 3).  

368. SCHADEVERGOEDING IN VORM VAN PRIJSVERMINDERING BIJ INTERNATIONALE KOOP – Ook bij internationale 
handelskoop van roerende goederen kan de benadeelde koper bij niet-conforme levering “de prijs verlagen in 
dezelfde verhouding als waarin de waarde die de feitelijk afgeleverde zaken hadden op het tijdstip van 
aflevering staat tot de waarde die wel aan de overeenkomst beantwoordende zaken op dat tijdstip zouden 
hebben gehad” (art. 50 CISG). Deze bepaling voorziet dus wel in een specifieke berekeningsformule (infra nr. 

                                                                                                                                                                                              
seulement du fait que les marchandises fournies sont légèrement inférieures, en quantité ou en qualité, à ce qui été 
convenu, l’acheteur […] a droit seulement à une « réfaction » du prix, c’est-à-dire à une indemnité sous la forme d’une 
diminution du prix correspondant à la moins-value des marchandises livrées par rapport à celles dont la fourniture avait été 
prévue.”). FRANKRIJK: C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, 
Litec, 1999, 3-21; K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 499 p.; P. JOURDAIN, "A la recherche de 
la réfaction du contrat, sanction méconnue de l’inexécution" in Mélanges en l’honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, 
Dalloz, 2008, 449-463. CISG: SCHLECHTRIEM 1986, 78 ("It became clear in the discussions that many representatives believed 
that price reduction constitutes a kind of damages but is merely based on a lesser showing."). 
1141 BELGIË: S. JANSEN, Prijsvermindering: remedie tot bijsturing van contracten, proefschrift, Leuven, KUL, 2015, 897 p.; WÉRY 

2011-I, 643-673. FRANKRIJK VOOR 1 OKTOBER 2016: C. ALBIGES, "Le développement discret de la réfaction du contrat" in 
Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 1999, 3-21; K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 499 
p.; P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l’inexécution" in Mélanges en l’honneur de 
Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, 449-463; LAITHIER 2004, 346-450; M.-E. PANCRAZI, "Réduction du prix" in C. PIETRO 

(ed.), Regards croisés sur les principes du droit européen et sur le droit français, Aix-en-Provence, UAM, 2003, (504) 504-505. 
1142 De PECL (art. 9:401), de DCFR (art. III.-3:601) en de CESL (art. 106, 120 en 155) zien prijsvermindering als een autonome 
algemene remedie. 
1143 Bespreking: JANSEN 2015-I, 346-358. 
1144 Bij een oppervlakteverschil van minder dan één twintigste is er bij een verkoop tegen een globale prijs dus sprake van 
conforme levering, aangezien de globale prijs duidt op het niet-beslissende karakter van de oppervlakte: JANSEN 2015-I, 349. 
Vgl. TILLEMAN 2012, 209-211; WÉRY 2011-I, 650. Door de van oudsher courante notariële clausules waarbij verkopers en 
kopers afstand doen van hun vordering inzake verschil in oppervlakte (van zelfs meer dan 5 %), vinden deze bepalingen 
echter vaak geen toepassing (LIMPENS 1960, 214). Denk aan de volgende recente, zij het nogal ouderwets geformuleerde 
notariële clausule: "Voorschreven goed wordt overgedragen in het voordeel van de kopers, zo en gelijk de eigendom zich op 
heden bevindt, met alles wat ervan afhangt en op de voet zoals het aan de verkopers toebehoort zonder iets uit te zonderen 
noch voor te behouden, doch zonder dat de kopers levering van juiste maat zullen kunnen eisen aangezien de meerdere of 
mindere oppervlakte dan degene hierboven uitgedrukt ten hunne bate of schade zal blijven, welkdanig het verschil ook moge 
weze, en met alle erfdienstbaarheden die de eigendom zou kunnen bezwaren." 
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373). Op Unieniveau komt die remedie voor in de nieuwe Pakketreizenrichtlijn (art. 14, lid 1)1145, in een voorstel 
voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud 
(art. 12, leden 3 en 4)1146, en in een recent voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van 
overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (art. 12)1147. 

369. SCHADEVERGOEDING IN VORM VAN PRIJSVERMINDERING BIJ HUUR, PACHT EN REISCONTRACTEN – Ook voor 
huur, pacht en reiscontracten is voorzien in prijsvermindering.1148 Zo kan de huurder die in zijn genot 
is gestoord door een rechtsvordering betreffende de eigendom van het erf, verzoeken om 
evenredige vermindering van de huurprijs, mits van de stoornis en de belemmering aan de eigenaar 
is kennis gegeven (art. 1726 BW). De pachter kan eveneens verzoeken om evenredige vermindering 
van de pachtprijs indien in een pachtovereenkomst aan het gepachte goed een kleinere of een 
grotere omvang is toegeschreven dan het werkelijk heeft (art. 15 Pachtwet). Deze schadebegroting 
kan ook toepassing vinden bij dienstenovereenkomsten wanneer een contractpartij een gebrekkige 
dienst verricht. Denk aan de praktijk van Europese instellingen om de prijs van ondeugdelijke externe 
vertalingen te reduceren.1149   

370. AANTAL VERSCHILPUNTEN TUSSEN SCHADEVERGOEDING EN PRIJSVERMINDERING: GELDING BIJ OVERMACHT, 
GEEN SCHADEVEREISTE EN BEPERKING TOT WEDERKERIGE CONTRACTEN – Om in prijsvermindering een van 
schadevergoeding losstaande remedie te ontwaren, moeten verschilpunten bestaan. Anders dan 
schadevergoeding, is prijsvermindering zo mogelijk bij overmacht.1150 Denk aan prijsvermindering bij 
gedeeltelijk tenietgaan van een huurgoed (art. 1722 BW) en bij verlies van de helft van de oogst 
voordat hij van de grond is afgescheiden (art. 21 Pachtwet). Voor toerekenbare tekortkomingen zijn 
minwaarden echter via zowel schadevergoeding als prijsvermindering te ondervangen. In 
tegenstelling tot schadevergoeding, geldt bij prijsvermindering voorts geen schadevereiste. Bewijs 
van gedeeltelijke uitvoering volstaat.1151 De vraag rijst of dat bewijs niet tegelijk het bewijs van 
schade oplevert. Dat prijsvermindering enkel speelt bij wederkerige contracten1152 doet tot slot niet 
af aan de mogelijkheid tot overlapping met schadevergoeding voor die contracten.  

371. RUIMER SCHADEVERGOEDINGSBEREIK – Ook is schadevergoeding ruimer dan prijsvermindering. 
Schadevergoeding compenseert ook andere schade dan het loutere verschil in waarde tussen de 
overeengekomen en de verkregen prestatie. Denk aan winstderving en immateriële schade.1153 Dit overtuigt 
echter evenmin om vermindering van een contractprijs bij toerekenbare tekortkomingen enkel als 

                                                             
1145 Artikel 14, lid 1 van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en 
gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van 
het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PB L 326 van 11.12.2015, blz. 
1): “De lidstaten zien erop toe dat de reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging voor iedere periode waarin er 
sprake was van non-conformiteit, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger toe te schrijven is.” 
1146 Artikel 12, lid 4 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (Com(2015) 634 final): "De prijsvermindering moet in 
verhouding staan tot de waardevermindering van de digitale inhoud die de consument heeft ontvangen ten opzichte van de 
waarde die de digitale inhoud zou hebben wanneer deze met de overeenkomst in overeenstemming was geweest." 
1147 Artikel 12 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten 
van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (COM(2015) 635 final): "De 
prijsvermindering moet in verhouding staan tot de waardevermindering van de goederen die de consument heeft 
ontvangen ten opzichte van de waarde die de goederen zouden hebben wanneer deze met de overeenkomst in 
overeenstemming waren geweest." 
1148 HUUR: Artikelen 1722, 1724 en 1726 BW; artikel 2, § 1 in fine Woninghuurwet. PACHT: Artikelen 15 en 21 Pachtwet. 
REISCONTRACTEN: Artikelen 14 en 15 Reiscontractenwet. 
1149 Artikel II.1.5 van aankondiging van dienstenopdracht 2013/S 047-075038 van 7 maart 2013, L-Luxemburg: Sluiten van 
raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar 
het Nederlands luidt zo: "De kwaliteit van de prestaties dient zodanig te zijn dat de tekst onmiddellijk kan worden gebruikt 
voor publicatie of anderszins." 
1150 JANSEN 2015-I, 740 (met verwijzingen); WÉRY 2011-I, 664. 
1151 JANSEN 2015-I, 740. 
1152 JANSEN 2015-I, 738. 
1153 BRULEZ 2015, 408-409; JANSEN 2015-I, 133-134; WÉRY 2011-I, 664. 
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prijsvermindering aan te merken. Dat ruimere geldingsbereik van schadevergoeding geeft enkel aan dat 
prijsvermindering bij toerekenbare tekortkomingen een deel van de schade vergoedt, en dus valt onder het 
overkoepelende begrip “schadevergoeding”. Meerdere auteurs gewagen dan ook van (schade)vergoeding.1154  

372. VERSCHILLENDE BEREKENING: IRRELEVANTIE INTEGRALITEITSLIMIETEN – Voorts zou prijsvermindering, 
anders dan schadevergoeding, niet aan de integraliteitslimieten onderworpen zijn. Zo zou de 
proportionele berekening van prijsvermindering voorbijgaan aan de voorzienbaarheidsbeperking 
(art. 1150 BW).1155 Bijzonder twijfelachtig is of dit kan overtuigen. Formeel hapert dit, aangezien 
prijsvermindering niet algemeen is gecodificeerd, en inwerking van die limiet dus niet uit de tekst van 
de wet is af te leiden. Materieel is dat onderscheid ook weinig relevant. De door prijsvermindering 
gecompenseerde schade betreft intrinsieke schade. Ook bij schadevergoeding is deze schade, zeker 
omdat zij ziet op de in de overeenkomst vervatte prestatie, quasi standaard voorzienbaar bij de 
contractsluiting (infra nr. 1525).1156 Ook prijsverminderingsadepten geven dit toe.1157 Dit geldt te 
meer nu onvoorzienbaarheid van de omvang van schade niet van belang is naar Belgisch recht (infra 
nr. 1583). Ook de vermeende niet-gelding van de schadebeperkingsplicht1158 lijkt weinig overtuigend. 
Waarom zouden contractpartijen bij prijsvermindering zijn vrijgesteld van de daaraan ten grondslag 
liggende (infra nr. 1856) verplichting tot uitvoering te goeder trouw (art. 1134, derde lid BW)?  

373. VERSCHILLENDE BEREKENING: ABSOLUTE BEREKENING VERSUS PROPORTIONELE BEREKENING – Aperter 
verschilpunt zou zijn dat schadevergoeding absoluut is te berekenen terwijl prijsvermindering zich 
relatief laat becijferen.1159 Schadevergoeding focust bij intrinsieke schade op het verschil in waarde 
tussen de overeengekomen en de verkregen prestatie. Prijsvermindering is proportioneel aan de 
vermindering van de waarde van niet-conforme goederen in vergelijking met de waarde van 
conforme goederen. Onder artikel 50 CISG geldt zo als formule1160: waarde niet-conforme goederen x 
overeengekomen prijs / waarde conforme goederen.1161 Deze formule baande zich een weg naar de 

                                                             
1154 BELGIË: SIMONT/FORIERS 2014, 640; VAN RYN/HEENEN 1981, 533-534. CISG: SCHLECHTRIEM 1986, 78. 
1155 BELGIË: JANSEN 2015-I, 741. CISG: LIU 2005, nr. 3.3 in fine; SONDAHL 2003, nr. A.2 ("While a seller may escape liability from 
having to pay damages if he can successfully assert a foreseeability or force majeure defense, these exemptions are 
specifically not applicable to Article 50."). 
1156 POTHIER 1821, 181, nr. 161 (“Ordinairement les parties sont censées n’avoir prévu que les dommages et intérêts que le 
créancier, par l’inexécution de l’obligation, pourrait souffrir par rapport à la chose même qui en a été l’objet, et non ceux 
que l’inexécution de l’obligation lui a occasionés d’ailleurs dans ses autres biens.”). 
1157  JANSEN 2015-I, 741 ("Daarenboven is het meestal voorzienbaar dat een tekortkoming in de uitvoering een 
'minderwaarde' teweeg kan brengen."); BERGSTEN/MILLER 1979, 263 ("It may be doubted whether it is of great significance 
that the remedy of reduction of price is not subject to the test of foreseeability. It would always appear to be foreseeable 
that non-conformity in respect of quantity or quality would lead to a reduction in value of the goods, although the amount 
of that reduction might not be foreseeable."). 
1158 JANSEN 2015-I, 740. 
1159 Verschil tussen prijsvermindering en schadevergoeding: BELGIË: JANSEN 2015-I, 197-198, 703-707 en 738-739 (met verschil 
qua buitengerechtelijke prijsvermindering); WÉRY 2011-I, 665 (voorzichtiger). FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 347-348 ("[L]es règles 
d'évaluation de la diminution du prix et des dommages-intérêts divergent nettement. Ceux-ci sont estimés en fonction du 
préjudice juridiquement réparable, alors que celle-là est proportionnelle à la diminution de la valeur de la chose [...]"). CISG: 
BERGSTEN/MILLER 1979, 272-273; HONNOLD 1999, 335-338; LIU 2005, nr. 3; LOOKOFSKY 2000, 126; MURIÁ TUÑÓN 1998, nr. 4.2.2; 
SONDAHL 2003, nr. A.2; WILL 1987, 369-372; J.S. ZIEGEL, "Report to the Uniform Law Conference of Canada on Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods", 1981, www.cisg.law.pace.edu, art. 50 ("the right to claim a price reduction 
must be carefully distinguished from the right to claim damages"). 
1160 Bedenker: M. WILL, "Article 50 CISG" in Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, 
www.cisg.law.pace.edu, (368) 371. 
1161 BELGIË: Antwerpen 1 oktober 2012, TBBR 2015, 78, noot S. JANSEN (“In dit geval zal de koper, na de vaststelling van de 
niet-conforme levering […] de prijs kunnen verminderen overeenkomstig de hiernavolgende formule: (waarde van 
geleverde goederen) x contractprijs) / (waarde van de goederen die geleverd moesten worden, indien ze geleverd waren 
geweest)”); JANSEN 2015-I, 197-198 (met talrijke verwijzingen). CISG: Pretore di Locarno Campagna 27 april 1992 
(cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html) (“Pursuant to well-settled case law, reduction of the price is performed in 
accordance with the following formula: reduced price: convened price = objective value of the non-conforming goods: value 
of conforming goods.”); HONNOLD 1999, 335-338; WILL 1987, 371 (uitgebreid). 
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PECL (art. 9:401) en de DCFR (art. III.-3:601), en via de intussen ingetrokken CESL (art. 120, lid 1)1162 
naar een recent voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor 
de levering van digitale inhoud (art. 12, lid 4)1163 en een voorstel voor een richtlijn betreffende 
bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van 
goederen (art. 12)1164. 

374. ILLUSTRATIE VAN VERSCHIL QUA BEREKENINGSWIJZE – A koopt een lamp die € 400 waard is voor de voordelige 
prijs van € 200. Door niet-conforme levering is zij toch slechts € 300 waard. Schadevergoeding berekent de 
rechter hier op basis van het verschil in waarde tussen de overeengekomen prestatie (€ 400) en de verkregen 
prestatie (€ 300). De schadevergoeding bedraagt hier dus € 100. Bij prijsvermindering krijgt de benadeelde 
€ 150 [waarde niet-conform goed (€ 300) x contractprijs (€ 200) / waarde conform goed (€ 400) = € 150)]. 
Neem echter dat A een lamp koopt voor € 400 die bij de contractsluiting slechts € 200 waard is, en door niet-
conforme levering slechts € 100 waard is bij de levering. Dan bedraagt schadevergoeding ook € 100, zijnde het 
verschil in waarde tussen de overeengekomen prestatie (€ 200) en de verkregen prestatie (€ 100). 
Prijsvermindering komt dan echter neer op € 200 ([waarde niet-conform goed (€ 100) x contractprijs (€ 400) / 
waarde conform goed (€ 200) = € 200)].1165  

375. DOELSTELLINGEN PROPORTIONELE PRIJSVERMINDERING: NAKOMINGSPLICHT EN WAARDEVERHOUDING – Die 
berekeningswijze van prijsvermindering zou verband houden met de morele plicht om verbintenissen na te 
komen.1166 In dit opzicht verschillen prijsvermindering en schadevergoeding eigenlijk niet. Schadevergoeding is 
evenzeer aan die nakomingsplicht gelieerd. De primauteit van het positief belang berust net op de met de 
bindende kracht van contracten samenhangende nakomingsplicht (infra nr. 891). De rechtsleer verantwoordt 
die berekening van prijsvermindering echter ook zo dat de koper de voor- en nadelen van zijn koop moet 
behouden.1167 De bij de contractsluiting bestaande verhouding tussen de aankoopprijs en de objectieve waarde 
moet gelijk blijven. Deed de koper initieel een slechte zaak (bad bargain) door meer te betalen dan de waarde 
van de goederen of doordat de prijs daalde tussen de contractsluiting en de leveringsdatum, dan moet dit 
procentueel weerspiegeling vinden in de prijsvermindering. Deed de koper initieel een goede zaak, dan moet 
hij na prijsvermindering procentueel een even goede zaak doen als bij de contractsluiting. Door rekening te 
houden met dat evenwicht (balance of bargain) kan de benadeelde meer krijgen via prijsvermindering dan bij 
schadevergoeding. 1168  Ook deze gedachte komt echter voor bij schadevergoeding. Bij begroting van 

                                                             
1162 Artikel 120, lid 1 CESL luidde zo: “De vermindering moet in verhouding staan tot de waardevermindering van dat wat op 
het tijdstip van nakoming ter nakoming werd ontvangen in vergelijking met de waarde van dat wat zou zijn ontvangen 
wanneer de nakoming conform de overeenkomst was geweest." 
1163 Artikel 12, lid 4 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (Com(2015) 634 final): "De prijsvermindering moet in 
verhouding staan tot de waardevermindering van de digitale inhoud die de consument heeft ontvangen ten opzichte van de 
waarde die de digitale inhoud zou hebben wanneer deze met de overeenkomst in overeenstemming was geweest." 
1164 Artikel 12 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten 
van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (COM(2015) 635 final): "De 
prijsvermindering moet in verhouding staan tot de waardevermindering van de goederen die de consument heeft 
ontvangen ten opzichte van de waarde die de goederen zouden hebben wanneer deze met de overeenkomst in 
overeenstemming waren geweest." 
1165 Uitgebreid: JANSEN 2015-I, 203-204 (met talrijke verwijzingen). 
1166 CISG: LIU 2005, nr. 3.1 ("price reduction [...] is concerned with the promise, the moral duty to keep it and more 
specifically with the moral right of the buyer to have the promise kept, and not as concerned with the actual economic 
efficiency of the promise as the damages remedy."); SONDAHL 2003, nr. A.2, voetnoot 38 ("Actio quanti minoris is concerned 
with the seller’s moral duty to keep the promise [...]"). 
1167 BELGIË: JANSEN 2015-I, 204-205. CISG: BERGSTEN/MILLER 1979, 273; HONNOLD 1999, 336; LIU 2005, nr. 3.1; MURIÁ TUÑÓN 1998, 
nr. 4.2.2; SONDAHL 2003, nr. A.2 ("Unlike expectation damages, which are designed to preserve the benefit of the bargain for 
the aggrieved party, price reduction attempts to preserve the proportion of the bargain."); WILL 1987, 369 ("The proportion 
between the purchase price and the objective value of the goods is maintained.") en 371. 
1168 Duidelijk: BERGSTEN/MILLER 1979, 273 ("If the buyer made a bad bargain, in that he contracted to pay more than the value 
of the goods or the price went down between the conclusion of the contract and the delivery date the buyer has just as bad 
a bargain in percentage terms after the price has been reduced. If the buyer made a good bargain, after reduction of the 
price he has just as good a bargain in percentage terms as at the time of the original contract. Where the buyer made a 
good bargain and therefore would recover more in damages than by reducing the price, the Civil law allows him to claim the 
higher amount of damages, thereby breaking the original balance of bargain, only if he can show that the seller was at 
fault."). 



142 
 

schadevergoeding is dat risicoverdelingsargument relevant voor de plafonnering van het negatief belang door 
het positief belang (infra nr. 1290), en als onderbouw van de voorzienbaarheidsbeperking (infra nr. 1513).  

376. PROPORTIONELE PRIJSVERMINDERING BUITEN WEENS KOOPVERDRAG – Is prijsvermindering in 
navolging van die doctrine onder de CISG, zoals gevolgd door de Europese harmoniseringsprojecten 
(supra nr. 373), wel op zo van schadevergoeding verschillende wijze (“proportioneel”) te berekenen 
dat prijsvermindering een autonome sanctie oplevert? Zowel het Duitse (Minderung in § 441, lid 3 
BGB1169) als het Nederlandse (gedeeltelijke ontbinding in art. 6:270 NBW1170) model laten uitschijnen 
van wel. Maar volgt ook het interne Belgische recht die opvatting? 

377. BEREKENING PRIJSVERMINDERING BIJ KOOPGEBREKEN – Voor de gevolgen van de actio quanti minoris verstrekt 
de wet geen richtsnoeren. Artikel 1644 BW bepaalt enkel dat de terug te betalen prijs "door deskundigen zal 
worden bepaald".1171 Volgens sommigen gaf het Hof van Cassatie al aan de proportionele berekening te 
volgen.1172 Overtuigend is dat niet. Het bestreden arrest had de actio aestimatoria, ingesteld wegens verborgen 
vochtproblemen, geraamd op de objectieve waardevermindering van het goed bij de aankoop, op grond dat die 
vordering beoogt "de aankoopprijs evenredig te doen dalen met de omvang van de verborgen gebreken die de 
waarde ervan verminderen". Het bijwoord "evenredig" duidt, blijkens die vergoeding, echter niet op een 
proportionele berekening. De terug te betalen prijs werd immers, net zoals dit bij schadevergoeding kan (supra 
nr. 360), geraamd op de werkzaamheden om de gebreken te verhelpen.1173 Andere rechtsleer vermeldt dit 
arrest dan ook als bewijs dat het onderscheid tussen prijsvermindering en schadevergoeding beperkt is.1174 In 
1978 besliste het Hof van Cassatie overigens dat de kwalificatie van terugbetaling van een deel van de prijs als 
“schadeloosstelling” de wettigheid van een arrest niet aantast.1175 Recentelijk oordeelde het Franse Hof van 
Cassatie dat de actio quanti minoris beoogt de benadeelde te verplaatsen naar de positie waarin hij zou 
hebben verkeerd indien van een gebrek geen sprake was geweest.1176 Als vergoeding van het positief belang 
verschilt prijsvermindering dan niet van schadevergoeding.  

378. BEREKENING PRIJSVERMINDERING BIJ CONSUMENTENKOOP – De bepalingen inzake prijsvermindering bij 
consumentenkoop bieden evenmin aanwijzingen voor de proportionele berekening. Artikel 1649quinquies, § 3, 
eerste lid BW gewaagt zo enkel van het recht van de consument op passende prijsvermindering of ontbinding 
van de koopovereenkomst indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of indien de 
verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder overlast voor de consument die herstelling of vervanging 
verricht. Ook de Richtlijn consumentenkoop gewaagt enkel van passende vermindering (art. 3, lid 5, eerste 
volzin). Uiteraard lezen voorstanders van een autonome prijsverminderingsremedie daarin dat de berekening 
dan proportioneel verloopt.1177 Om prijsvermindering tot autonome remedie verheven, trachten zij op die 
manier het onderscheid met schadevergoeding te verscherpen.  

379. BEREKENING HUURPRIJSVERMINDERING – Prijsvermindering bij genotsderving voor de huurder wegens 
dringende en langer dan veertig dagen durende herstellingen, berekent de rechter ook op een met 

                                                             
1169 § 441, lid 3 BGB luidt: „Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des 
Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die 
Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.” 
1170 Artikel 6:270 NBW bepaalt: „Een gedeeltelijke ontbinding houdt een evenredige vermindering in van de wederzijdse 
prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid.” 
1171 Begin 2015 schrapte Frankrijk dit laatste deel van artikel 1644 BW (art. 10 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à 
la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures: 
"A la fin de l'article 1644 du code civil, les mots: «, telle qu'elle sera arbitrée par experts» sont supprimés."). De wetgever 
meende dat dit verplicht geachte (Cass.civ.III.fr. 11 juni 2013, JurisData nr. 2013-011387) deskundigenonderzoek een te 
dure en te zware procedurele last inhield. In België is dit onderzoek facultatief (Cass. 20 april 2012, Pas. 2012, 869).  
1172 JANSEN 2015-I, 390-391; SIMONT/FORIERS 2014, nr. 70 (wijst op verschil tussen actio quanti minoris en schadevergoeding). 
1173 Cass. 10 maart 2011, Pas. 2011, 749 (met die nuance dat geen rekening werd gehouden met de prijs waartegen het 
pand achteraf werd doorverkocht). 
1174 BRULEZ 2015, 409, voetnoot 1789 (kritisch). 
1175 Cass. 15 september 1978, Arr.Cass. 1978-79, (52) 54. 
1176 Cass.civ.III.fr. 1 februari 2006, nr. 05-10.845, JurisData nr. 2006-031925 (vergoeding herstelwerken om onroerend goed 
in gewenste staat te brengen: "l'action estimatoire de l'article 1644 du Code civil permet de replacer l'acheteur dans la 
situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés."). 
1177 Bijv. JANSEN 2015-I, 705. 
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schadevergoeding analoge wijze door de huurprijs te verminderen "naar evenredigheid van de tijd en van het 
gedeelte van het verhuurde goed waarvan hij het genot heeft moeten derven" (art. 1724 BW). Wanneer de 
huurder of pachter in zijn genot is gestoord door een rechtsvordering betreffende de eigendom van het erf 
"heeft hij recht op een evenredige vermindering van de huurprijs of de pachtprijs" (art. 1726 BW). Volgens 
sommigen wijzen die "naar evenredigheid" en "evenredige vermindering" op de van schadevergoeding 
onderscheiden proportionele berekening.1178 Dit overtuigt niet. Beide geven aan dat de tijd en dat gedeelte van 
het verhuurde goed parameters zijn voor begroting van die schadevergoeding, en niet zozeer dat de rechter 
een proportionele berekening moet verrichten. Die berekening is op te vatten in de zin van het Duitse § 536, lid 
1 BGB, dat een passende huurprijsvermindering mogelijk maakt voor de tijd waarin de bruikbaarheid van het 
gehuurde goed was verminderd.1179  

380. MOGELIJKHEID OM INTRINSIEKE SCHADE DIRECT VIA SCHADEVERGOEDING TE VERGOEDEN – 

Prijsverminderingsspecialisten erkennen dat de benadeelde ook bij prijsvermindering in de situatie is 
te plaatsen alsof de overeenkomst correct was uitgevoerd.1180 Hamvraag is waarom de rechter dan 
niet meteen het positief belang volledig via schadevergoeding compenseert, zonder een deel 
daarvan uit te lichten als prijsvermindering? Dit geldt te meer daar de rechtsleer prijsvermindering in 
het algemeen tot het positief belang aanvulbaar acht, voor zover geen dubbele compensatie 
optreedt.1181 Ook bij prijsvermindering is immers te vermijden dat de benadeelde meer dan het 
positief belang afwentelt.1182 Dat zelfs aanhangers van autonome prijsvermindering aangeven dat 
voor waardevermindering prijsvermindering en schadevergoeding niet cumuleerbaar zijn1183, duidt 
ook op het indemnitaire karakter van prijsvermindering. Die gedachte impliceert immers dat beide 
sancties dat nadeel gelijkelijk compenseren. Zou prijsvermindering immers van schadevergoeding 
verschillen, dan zou schadevergoeding voor de waardevermindering wel mogelijk zijn ten belope van 
het niet door prijsvermindering gecompenseerde nadeel. Wellicht om die reden is het belang van de 
proportionele berekening beperkt in het internationale kooprecht.1184  

381. SCHADEVERGOEDING ALS PRIJSVERMINDERING BIJ LINEAIRE BEREKENING – Hoewel gespecialiseerde rechtsleer prat 
gaat op proportionele berekening als kenmerk voor prijsvermindering (supra nr. 373), ziet zij ook in de typische 
schadeformule van het verschil tussen de lagere waarde van gebrekkige goederen en de hogere waarde van 
niet-gebrekkige goederen een toepassing van prijsvermindering. Bij een verkoop van een perceel zonder 
toepassing van het toe te passen Bosdecreet, waardoor kopers een ontbossingsvergoeding moesten betalen 
om bomen te kappen, kende een rechter zo op grond van artikel 1611 BW schadevergoeding toe voor die 
ontbossingsvergoeding.1185 Volgens prijsverminderingsadepten is dit prijsvermindering.1186 Een bouwpromotor 

                                                             
1178 JANSEN 2015-I, 509 en 705. 
1179 § 536, lid 1 BGB: “Hat die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter einen Mangel, der ihre Tauglichkeit zum 
vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt, oder entsteht während der Mietzeit ein solcher Mangel, so ist der Mieter für die Zeit, in 
der die Tauglichkeit aufgehoben ist, von der Entrichtung der Miete befreit. Für die Zeit, während der die Tauglichkeit 
gemindert ist, hat er nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten.” 
1180 Duidelijk: JANSEN 2015-I, 651 ("De schuldeiser moet dus in de situatie worden geplaatst alsof de overeenkomst correct 
was uitgevoerd."). 
1181 BELGIË: BRULEZ 2015, 409 (prijsvermindering via schadevergoeding aanvulbaar tot positief belang); JANSEN 2015-I, 650 
(paragraafopschrift: "Omvang van de aanvullende schadevergoeding bij een prijsvermindering: het positieve contractbelang 
vergoeden"); WÉRY 2014-II, 450 (cumul met schadevergoeding). Artikel 1646 BW laat een cumul toe met een vergoeding van 
"de door de koop veroorzaakte kosten". Artikel 1645 BW laat zelfs "vergoeding van alle schade" toe. Artikel 1649quinquies 
BW laat bij consumentenkoop cumul tussen prijsvermindering en schadevergoeding toe. CISG: Artikel 45, lid 2 CISG; LIU 

2005, nr. 3.2 ("As is clear, the two remedies are incompatible only to the extent that they overlap."); PERALES VISCASILLAS 2001, 
nr. 183 ("Si bien es posible solicitar la reducción del precio o la indemnización de los daños y perjuicios de forma alternativa, 
es posible también solicitar ambos de forma cumulativa."). CESL: Artikel 120, lid 3 CESL preciseerde zelfs: "Een koper die de 
prijs vermindert, kan niet tevens vergoeding krijgen van de schade die daardoor wordt gecompenseerd, maar behoudt zijn 
recht op vergoeding van alle verder geleden schade."; KALAMEES/SEIN 2015, 274-275.  
1182 JANSEN 2015-I, 646 (onder verwijzing naar KALAMEES/SEIN 2015, 274-275: "men moet evenwel vermijden dat de 
schuldeiser zich in een betere situatie zal bevinden dan bij de correcte uitvoering van de overeenkomst"; die evenwel op p.  

204 aangeeft dat prijsvermindering hoger kan uitvallen dan schadevergoeding). 
1183 JANSEN 2015-I, 646 ("Die 'bijkomende' of 'aanvullende' schadevergoeding [moet] verschillen van de waardevermindering 
[waaraan] de prijsvermindering remedieert."). 
1184 LIU 2005, nr. 3.2 ("the importance of the price-reduction remedy in international sales law is somewhat limited"). 
1185 Antwerpen 30 oktober 2006, NFM 2007, 52, noot A. VAN DEN BOSSCHE. 



144 
 

verkocht een appartement met garage, maar liet na die garage te leveren. De koper hoefde de prijs van de 
garage niet te betalen.1187 Volgens bepaalde rechtsleer komt dit neer op prijsvermindering.1188 Dezelfde 
opmerking gaat op voor de levering van een niet-conforme zonnebank, waar de lineaire schadevergoeding a 
rato van de minwaarde van het toestel1189 zogezegd neerkwam op prijsvermindering1190. De proportionele 
berekening blijkt dus niet zo kenmerkend voor prijsvermindering. 

382. CONCLUSIE: PROPORTIONELE BEREKENING NIET TYPEREND VOOR PRIJSVERMINDERING – Prijsvermindering 
is dus vaak niet anders te berekenen dan schadevergoeding (supra nrs. 372-379). Vier bemerkingen 
dringen zich op. Allereerst bepleiten sommigen om prijsvermindering te berekenen via de 
gemakkelijkere schadeformule van het verschil tussen de lagere waarde van gebrekkige goederen bij 
de levering en de hogere waarde van niet-gebrekkige goederen. 1191  Die schadevergoeding 
kwalificeert de rechtsleer dus zelf als prijsvermindering (supra nr. 381).1192 Daarnaast kan de rechter 
de voor prijsvermindering kenmerkende proportionele berekening ook bij schadevergoeding 
toepassen indien deze beter strookt met het positief belang. Voorts oordelen rechters soeverein over 
schadebegroting.1193 Mocht een rechter oordelen dat minwaarden voor integraal schadeherstel 
proportioneel zijn te begroten, maakt hij dan niet gewoon gebruik van die bevoegdheid om schade 
soeverein te begroten? Tot slot gaf de Uniewetgever, in de nieuwe pakketreizenrichtlijn, recentelijk 
duidelijk aan prijsvermindering te bezien als vorm van schadevergoeding: “De schadevergoeding of 
prijsverlaging uit hoofde van deze richtlijn en de uit hoofde van die verordeningen en internationale 
overeenkomsten toegekende compensatie of prijsverlaging worden met elkaar verrekend om te 
voorkomen dat te veel schadevergoeding wordt uitgekeerd.” (art. 14, lid 5 in fine).1194  

383. ENKEL AUTONOME PRIJSVERMINDERING BIJ OVERMACHT EN ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST – Anders 
dan schadevergoeding, is prijsvermindering ook mogelijk bij niet-toerekenbare tekortkomingen 
(supra nr. 370) en zelfs – evenals ontbinding1195 – zonder rechterlijke tussenkomst.1196 In die gevallen 

                                                                                                                                                                                              
1186  JANSEN 2015-I, 736 ("Deze schadevergoeding kan bijgevolg ook worden gekwalificeerd als een soort van 
'prijsvermindering'."). 
1187 Brussel 9 december 2003, T.App. 2006, 18. 
1188 JANSEN 2015-I, 736. 
1189 Luik 5 december 2000, JLMB 2001, 1686. 
1190 JANSEN 2015-I, 737. 
1191 Die schadeformule is volgens sommigen alvast een eenvoudiger om prijsvermindering te becijferen: C. TWIGG-FLESNER, 
"Consumer Sales Directive (99/44)" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC Consumer Law Compendium, 
München, Sellier, 2008, (407) 436 ("A simpler calculation would be to reduce the price according to the difference between 
the value of the goods as delivered and the value they would have had if there had been no lack of conformity."). 
1192  Vgl. JANSEN 2015-I, 706 (verbeterings- of herstelkosten vormen vaak een leidraad voor de berekening van 
prijsvermindering in de praktijk). 
1193 BELGIË: Cass. 19 februari 1968, Pas. 1968, I, 763; Cass. 23 juni 1981, Arr.Cass. 1980-81, 1235; Cass. 10 juni 1982, Arr.Cass. 
1981-82, 1251; Cass. 23 november 1983, Arr.Cass. 1983-84, 351; Cass. 7 maart 1984, Arr.Cass. 1983-84, 861; Cass. 28 mei 
1986, Arr.Cass. 1985-86, 1323; Cass. 8 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 164; Cass. 30 september 2009, P.08.1102F, 
www.cass.be; AELBRECHT 2005, 376; BAECK 2012-I, 272; DE CORTE/DE GROOTE 2012, 746; DE TEMMERMAN 2012, 269 
(buitencontractueel); DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 182; DURANT 2015, 477; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 315; 
FONTAINE 2001, 1038; INDICATIEVE TABEL 2012, 99 (buitencontractueel); LACONTE 2005, 530; LIMPENS 1960, 688; SIMAR/SIMAR 2008, 
8 (buitencontractueel); VANDEPUTTE 1977, 244; VAN OMMESLAGHE 2010, 909. FRANKRIJK: COLMET DE SANTERRE 1865, 96; DEMOGUE 

1924, 73; DEMOLOMBE 1868, 558 (“L’application […] rentre nécessairement dans le domaine du fait”); FABRE-MAGNAN 2012, 
679-680; HUC 1894, 209; MOKAIESH 2001, 17 en 20; PIERRE 2012, 51; REISS 2003, 310; RÉMY 2001, 122-123; TALLON, 279; VINEY 

2005, 89-96; WHITTAKER 2009, 201. LUXEMBURG: Cass.lux. 3 juli 2014, JTL 2014, 137. 
1194  Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en gekoppelde 
reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PB L 326 van 11.12.2015, blz. 1). De bij dat 
artikel horende overweging 36 spreekt wel van het voorkomen van “overcompensatie”. De Engelse versie van dat artikel 
spreekt ook van het voorkomen van “overcompensation”. 
1195 De buitengerechtelijke ontbinding lijkt deels door het Hof van Cassatie te zijn erkend: Cass. 2 mei 2002, Arr.Cass. 2002, 
1167; Cass. 2 mei 2002, Arr.Cass. 2002, 1177; Cass. 16 februari 2009, Arr.Cass. 2009, 537 ("Krachtens artikel 1184, derde lid, 
BW, moet de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte worden gevorderd. Die regel 
staat er niet aan in de weg dat een contractpartij in een wederkerige overeenkomst op eigen gezag en op eigen risico beslist 
haar verbintenissen niet uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd 
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mag de rechtsleer gerust spreken van autonome prijsvermindering. Die erkenning biedt voordelen. 
Anders dan bij schadevergoeding, hoeft de benadeelde zich immers niet tot de rechter te wenden 
om de minwaarde van het gepresteerde te verhalen.1197 Ook oogt het coherenter om alle vormen 
van "prijsvermindering" te groeperen. Bij gerechtelijke prijsvermindering wegens toerekenbare 
tekortkoming is daarentegen wel tegelijk sprake van schadevergoeding.  

4 Dekkingsovereenkomst 

384. VERSCHIL TUSSEN CONTRACTPRIJS EN DEKKINGSPRIJS – Na een wanprestatie kan een benadeelde een 
dekkingsovereenkomst sluiten (infra nr. 2050). Handelaars kopen zo elders vervanggoederen 
wanneer hun leverancier nalaat waar te leveren.1198 Verkopers zetten hun bederfelijke of aan sterke 
prijsschommelingen onderhevige waren elders af wanneer hun afnemers hun afnameverplichting 
niet nakomen.1199 Een benadeelde opdrachtgever kan een andere aannemer aanstellen. In die 
gevallen kan de rechter de intrinsieke wanprestatieschade berekenen aan de hand van het verschil 
tussen de prijs uit de oorspronkelijke (niet-nagekomen) overeenkomst (waarde overeengekomen 
prestatie) en de prijs uit de dekkingsovereenkomst (infra nr. 1892).1200  

385. ILLUSTRATIES VAN DEKKINGSFORMULE – Komt een aannemer zijn verbintenissen niet na, dan kan de rechter 
schadevergoeding begroten op basis van het verschil tussen de contractprijs en de prijs van uitvoering door een 
derde.1201 Komt een verkoper zijn leveringsplicht niet na, dan kan de rechter schadevergoeding bepalen op 
basis van het verschil tussen de contractprijs en de prijs om diezelfde goederen elders aan te schaffen.1202 Bij 
concrete schadeberekening moet het wel gaan om een overeenkomst die de benadeelde daadwerkelijk heeft 
gesloten.1203 In bepaalde gevallen begroot de rechter geleden schade in abstracto. Dan berekent hij het verschil 
tussen de contractprijs en de marktprijs van de goederen op het moment van overeengekomen levering.1204 
Komt de schuldenaar van de geldelijke prestatie (bijv. koper of huurder) zijn betalingsplicht niet na, dan kan de 
rechter de schade bij het positief belang berekenen via de minprijs bij de doorverkoop of doorverhuur aan een 

                                                                                                                                                                                              
beschouwt.”). Vgl. DUPONT 2010, 343-345; JANSEN 2015-I, 681 (wil explicietere cassatierechtspraak); STIJNS 2003, 258-272; VAN 

LOOCK 2008, 541-547. Contra: BAECK 2011, 1845-1849 (enkel erkenning van feitelijke ontbinding).  
1196 Denk aan de praktijk van de Europese instellingen om de prijs van ondeugdelijke externe vertalingen op eigen initiatief 
in te korten (supra nr. 369). BELGIË: BRULEZ 2015, 415-416; JANSEN 2015-I, 675-684; WÉRY 2011-I, 668-669. Het aan 
schuldvergelijking gestelde liquiditeitsvereiste zou botsen met buitengerechtelijke prijsvermindering (JANSEN 2015-I, 740). 
Wettelijke schuldvergelijking, zonder rechterlijke tussenkomst (art. 1290 BW), is mogelijk mits de vorderingen liquide zijn 
(art. 1291 BW), hetgeen impliceert dat schuldvergelijking pas mogelijk is wanneer het bedrag van de vordering vaststaat. Bij 
schadevergoeding dient de rechter dit bedrag doorgaans nog te bepalen, zodat sprake is van een niet-liquide vordering (Kh. 
Charleroi 27 november 1991, JLMB 1992, 449) en enkel gerechtelijke schuldvergelijking mogelijk is. FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 
349. 
1197 BRULEZ 2015, 415-416 (voordelen dat prijsvermindering ook kan bij overmacht en buitengerechtelijk toepasbaar is). 
1198 BELGIË: Luik 9 januari 2014, JLMB 2015, 496; Kh. Luik 7 november 1911, JL 1912, 37; Kh. Gent 31 maart 1920, Pas. 1921, 
III, 62; DE JONGHE/SAMYN/VERLINDEN 2007, 866; FONTAINE 1991, 38; HANOTIAU 1987, nr. 23; JAFFERALI 2014, 932; KRUITHOF 1989, 39; 
KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; STIJNS 1994, 610; TILLEMAN 2011, 1279; TILLEMAN 2012, 804; VAN OMMESLAGHE 2010, 1605; 
VAN RYN/HEENEN 1981, 537; WÉRY 1993, 318. FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 713; LAITHIER 2004, 451. SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 

2015, 28. ITALIË: CARLO ROSSELLO 1990, 94-145; SEGALERBA 1999, 121. DUITSLAND: KUCKUK 2000, 743; LANGE/SCHIEMANN 2003, 590; 
SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 340. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 16; LÜCHINGER 2002, 352. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 177; KEIRSE 2012, 
231. COMMON LAW: ANDREWS 2011, 575; CORBIN 1964, 246; FARNSWORTH 1990, 224; MCGREGOR 2014, 267; MCKENDRICK 2007, 421; 
STANNARD 2007, 247; WADDAMS 1999, 756. CISG: KNAPP 1987, 559; SAIDOV 2002, 355; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 632; 
SCHWENZER/MANNER 2008, 480. CESL: BEHESTHI 2013, 8; MOŽINA 2012, 650. INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 133. 
1199 BELGIË: Gent 29 oktober 1993, TGR 1994, 143, noot I. GEERS (intrekking bod van 2,27 miljoen BEF op huis door kopers en 
onredelijke dekkingsverkoop door verkopers tegen 2 miljoen BEF, beperking schadevergoeding tot 100 000 BEF ipv 270 000 
BEF); GEERS 1994, 145; HANOTIAU 1987, nr. 33; VAN OMMESLAGHE 2010, 1605. COMMON LAW: STANNARD 2007, 247. CISG: GOTANDA 

2011, nr. 26. 
1200 Cass. 1 april 1943, Pas. 1943, I, 122 (begroting schade wegens niet-nakoming leveringsplicht op verschil tussen 
overeengekomen prijs en prijs waartegen koper het goed bij een derde had aangekocht); DÍEZ-PICAZO 1996, 685. 
1201 STOCKMEYER 2003, 33. 
1202 Cass. 1 april 1943, Pas. 1943, I, 122 ("ce dommage devait être évalué d'après la différence entre le prix du contrat et le 
prix auquel elle s'était effectivement procuré la marchandise chez un tiers"). 
1203 Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368. 
1204 BRIDGE 2013, 431; CARTWRIGHT 2007, 262-263. 
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derde.1205 Wil een verkoper aanspraak maken op vergoeding van die minprijs, dan moet hij aantonen dat hij de 
goederen voor minder heeft doorverkocht.1206  

B Extrinsieke schade 

1 Begripsduiding 

386. SCHADEVERGOEDING NIET BEPERKT TOT UITGEBLEVEN PRESTATIE – Op contractueel vlak onderstreept 
het Hof van Cassatie dat schade krachtens artikel 1149 BW niet noodzakelijk beperkt is tot niet-
uitvoering van de contractuele verplichting.1207 Vanuit de vermogensgerelateerde opvatting van 
schade (supra nr. 251) kan de rechter namelijk rekening houden met verdere gevolgen van de 
wanprestatie, zoals de impact op andere goederen van de benadeelde.1208 Onder het positief belang 
kan de benadeelde dan ook verzoeken om compensatie van schade die wanprestatie berokkende 
aan andere bestanddelen van zijn vermogen, die hij bij contractnakoming niet had geleden.1209  

387. ANDERE TERMINOLOGIE – Bij extrinsieke schade spreekt bepaalde Franse doctrine van collaterale schade 
(dommages collatéraux)1210, spreken de DCFR en de CESL van overige schade (further loss; art. III.-3:706 en III.-
3:707 DCFR en art. 164 en 165 CESL), en gewagen Nederland1211, de common law1212 en Duitse commentaren 
op de CISG1213 van gevolgschade (consequential damage of Folgeschäden). In België komt deze term voor in het 
vervoersrecht.1214 Niet steeds duidelijk is echter wat gevolgschade nu precies betekent. Nederlandse rechtsleer 
verstaat onder gevolgschade schade door gebreken van de geleverde zaak, schade in het overige vermogen van 
de schuldeiser, winstderving, indirecte schade en fysieke schade.1215 De common law hanteert de term 
consequential damages in drie betekenissen. Gevolgschade is zo onvoorzienbare en dus onvergoedbare schade 
(loss which is too remote to be recoverable). Daarnaast ziet gevolgschade soms op vergoedbare winstderving. 
Tot slot ziet dat begrip in bepaalde gevallen enkel op extrinsieke schade. TREITEL spreekt dan van personal injury 
or damage to property (other than the very thing contracted for) suffered as a result of the breach .1216 Wegens 
die vaagheid bepleiten sommigen dan ook om die term te verlaten.1217 

388. MISLEIDENDE TERMEN "UITVOERING BIJ EQUIVALENT" EN "VERVANGENDE SCHADEVERGOEDING" – 

Aangezien extrinsieke schade vergoedbaar is, zijn termen als "uitvoering bij equivalent" en 
"vervangende schadevergoeding" misleidend voor schadebegroting (supra nr. 141). Beide termen 
geven aan dat de rechter schadevergoeding afstemt op de beloofde prestatie. De wanprestant voert 
de niet-verrichte prestatie bij equivalent uit1218, of zorgt voor geldelijke vervanging1219. Niets minder, 

                                                             
1205 Bergen 10 april 1989, RNB 1989, 539 (ontbinding koopovereenkomst wegens niet-opdagen koper voor notaris en 
vergoeding verschil met doorverkoopprijs); Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368; DÍEZ-PICAZO 1996, 685. 
1206 Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368 (afwijzing van die vordering: "l'appelante ne produit toujours pas le moindre 
élément établissant qu'elle aurait revendu le mobilier à un prix inférieur à celui convenu avec l'intimée."). 
1207 Cass. 1 april 1982, Pas. 1982, I, 909. 
1208 CARINGELLA 2011, 767; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 645. 
1209 Cass.civ.I.fr. 20 november 1990, D. 1991, 455, noot J.-L. AUBERT; ANCEL 2003, 256; BAKELS 1994, 99 (voorbeeld van 
exploderend televisietoestel of met vogelpest besmette kippen); DORNIS 2014, 528; ENGEL 1973, 484; HUBER/MULLIS 2007, 
277; KAROLLUS 1991, 220; LAITHIER 2004, 168. 
1210 ANCEL 2003, 256. 
1211 MÖLLER 2008, 34; TJONG TJIN TAI 2007, 229. 
1212 Vgl. DORNIS 2014, 528; TREITEL 1991, 87. Vgl. Kh. Antwerpen 30 januari 2002, RHA 2004, 31 ("gevolgschade"); ANDERSON 

1988, 270-280 (consequential damages als niet-vergoedbare schade: “Thus, it is necessary to distinguish between incidental 
damages, which a seller may recover, and consequential damages, which he may not.”). 
1213 Bijv. KAROLLUS 1991, 220 ("Schäden an sonstigen Gütern des vertragstreuen Teils" als "sonstige Folgeschäden"). 
1214 Cass. 23 januari 2014, Pas. 2014, 193, www.cass.be (overweging 6); A. VAN INGELGEM, conclusie als advocaat-generaal bij 
Cass. 23 januari 2014, Pas. 2014, (193) 194 (“dommage consécutif”); BERNAUW 2009, 326-333; HAAK/VERHEYEN 2011, 64-69; 
STEVENS 2009, 741. 
1215 MÖLLER 2008, 34. 
1216 TREITEL 1991, 87. 
1217 CORBIN 1964, 87 (“The use of [the term ‘consequential damages’] should be abandoned.”). 
1218 BELGIË: DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 311. FRANKRIJK: BACACHE 2011, 1726 ("Les dommages et intérêts seraient dus en 
vertu d'un simple 'droit au paiement' lequel, à défaut de porter sur la prestation promise elle-même, s'opérerait par 
équivalent. [...] En effet, s'il s'agit uniquement d'exécuter par équivalent la prestation promise, cette exécution a forcément 
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maar ook niets meer. Andere dan intrinsieke schade blijft zo buiten het vizier. Voert de wanprestant 
een verbintenis uit bij equivalent, dan kan schadevergoeding enkel slaan op de prestatie van de 
overeenkomst. Zo verliest schadevergoeding bij wanprestatie haar vergoedende karakter.1220 Die 
gelijkschakeling tussen schadeherstel en uitvoering bij equivalent valt dan ook te verwerpen.1221 

2 Vergoedbaarheid 

389. POTHIER: EXTRINSIEKE SCHADE VERGOEDBAAR BIJ OPZET – Sinds POTHIER (1761) staat vast dat 
extrinsieke schade verhaalbaar is. Deze auteur benadrukte dat bij opzettelijke wanprestaties andere 
beginselen gelden dan bij niet-opzettelijke wanprestaties. Hij preciseerde dat de in gebreke gebleven 
schuldenaar in dat geval instaat voor alle schade die de benadeelde door die opzettelijke 
wanprestatie heeft geleden. De wanprestant staat bij opzet dan niet enkel in voor schade die de 
benadeelde lijdt met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst zelf (propter rem ipsam), 
maar ook voor alle schade die hij in zijn andere goederen heeft geleden.1222  

390. EXTRINSIEKE SCHADE BIJ NIET-OPZETTELIJKE WANPRESTATIE – Thans is extrinsieke schade ook 
vergoedbaar wanneer de wanprestant niet opzettelijk tekortschiet (infra nr. 1528). Contractpartijen 
hebben economisch niet enkel belang bij verkrijging van de directe prestatie van de overeenkomst. 
Ook hebben zij belang bij het nut dat zij rechtmatig van de tegenprestatie konden verwachten.1223 
Het positief belang is dan ook niet beperkt tot vergoeding van intrinsieke schade. Dat de levering van 
gebrekkige of niet-conforme goederen schade kan berokkenen aan andere bestanddelen van het 
vermogen van de koper, is doorgaans zelfs voorzienbaar bij de sluiting van de overeenkomst.1224  

391. ILLUSTRATIES VAN VERGOEDBARE EXTRINSIEKE SCHADE – Degene die gewond geraakt aan het oog bij een 
golfcursus of een paintballmatch, ziet zijn claim zo niet beperkt tot het voordeel dat hij uit de overeenkomst 
kon halen.1225 De vliegtuigmaatschappij staat zo in voor de extra dagvergoedingen en extra sociale bijdragen 
die de werkgever door een vluchtvertraging aan zijn vervoerde werknemers is verschuldigd.1226 De vertaler die 
een vertaalfout maakt, staat in voor daaruit resulterende overbodige verpakkingskosten en extra 
douanerechten.1227 De schrijnwerker die een binnendeur plaatst, staat ook in voor de schade die hij daarbij 
toebracht aan de vloer.1228 Plaatst hij een boekenkast, dan staat hij bij instorting ook in voor de hem 
meegedeelde (infra nr. 1570) bijzonder dure inhoud. Wie tegen chemicaliën bestendige handschoenen 
verkoopt, staat zo ook in voor de verwondingen van de koper wanneer die handschoenen gebrekkig blijken. De 

                                                                                                                                                                                              
pour mesure celle qui était prévue puisque 'l'équivalent ne peut pas dépasser le promis'."); FAURE-ABBAD 2007, 172, nr. II.A.2; 
LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305 (“l’équivalent ne peut dépasser le promis.”); ROME 2011, 1745; STOFFEL-MUNCK 2006-I, 33; TOSI-
DUPRIET 2014, 25. LUXEMBURG: RAVARANI 2014, 1116. 
1219 HENS 2009, II.4, 183; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 645. 
1220 BELGIË: KRUITHOF/BOCKEN 1994, 645 ("De term 'vervangende' schadevergoeding is dan ook enigszins misleidend. Deze 
schadevergoeding heeft immers niet alleen tot doel de uitgebleven uitvoering te 'vervangen', maar strekt bovendien ertoe 
om alle schadelijke gevolgen van de niet-uitvoering uit te wissen."). FRANKRIJK: BACACHE 2011, 1726. 
1221 DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 311 ("La compensation qu'obtient le créancier d'une obligation inexécutée n'étant 
cependant pas réduite [...] à la contre-valeur de la prestation inexécutée, il nous paraît inexact d'assimiler réparation d'un 
dommage et exécution par équivalent."). 
1222 POTHIER 1821, 189, nr. 166 ("tous les dommages et intérêts que j'ai soufferts par rapport à mes autres biens"). 
1223 LAITHIER 2004, 147. 
1224 CISG: HUBER/MULLIS 2007, 277. ENGELAND: POOLE 2012, 341. 
1225 BELGIË: Brussel 17 september 2012, TBBR 2015, (255) 258 (“[…] le contenu du dommage en matière contractuelle 
englobe tout préjudice qui est une suite nécessaire de la faute contractuelle, et non pas seulement la privation de l’avantage 
que le cocontractant devait normalement retirer de l’exécution correcte du contrat […]”); Brussel 2 juni 2015, RGAR 2015, 
nr. 15220 (organisator van paintballmatch aansprakelijk voor het toelaten van kinderen zonder masker, waardoor een kind 
gewond geraakte aan het oog). FRANKRIJK: LE GAC-PECH 2007, II.B. 
1226 HvJ 17 februari 2016, nr. C-429/14, ECLI:EU:C:2016:88, Air Baltic. Bespreking: VERHEYEN 2016, 4. 
1227 Lyon 30 oktober 1930, S. 1931, II, 41 (“le traducteur a prévu ou dû prévoir qu’une traduction défectueuse et non 
adéquate entraînerait des conséquences nécessairement dommageables pour les contractants”). 
1228 VANDENBOGAERDE 2015, 154. 
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tuinaanlegger die een verkeerd grasmengsel gebruikte voor de tuin van een horecazaak, staat in voor de kans 
op winstrealisatie die verloren ging door de onmogelijkheid om de tuin commercieel te exploiteren.1229 

392. EXTRINSIEKE SCHADE BIJ PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID – De Wet Productaansprakelijkheid regelt het 
verhaal van een extrinsieke schadepost.1230 De hypothese is die van een leverancier die een 
gebrekkig product levert dat niet de te verwachten veiligheid biedt. Mits bewijs van schade, gebrek 
en oorzakelijk verband (art. 7 WPA) kan de benadeelde de leverancier op grond van de artikelen 1 
juncto 4, § 1 WPA aanspreken in vergoeding van schade aan personen (waaronder morele schade) en 
aan andere goederen dan het gebrekkige goed (art. 11 WPA, franchise van € 500). Deze schade aan 
andere goederen dan het gebrekkige goed is nu precies het nadeel waarop extrinsieke schade doelt. 
Intrinsieke schade is dan verhaalbaar via de gemeenrechtelijke regeling inzake verborgen gebreken.  

393. WEGVERVOERSCHADE: EXTRINSIEKE SCHADE ONDER NATIONAAL RECHT – Bij internationaal en in België 
ook bij nationaal vervoer van goederen over de weg1231 rijst in het kader van het CMR1232 de vraag of 
schade aan andere dan vervoerde goederen wel vergoedbaar is. Artikel 17, lid 1 CMR bepaalt dat de 
vervoerder aansprakelijk is “voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de 
goederen" tussen de inontvangstneming en het ogenblik van de aflevering. Artikel 23, lid 4 in fine 
CMR preciseert dat “verdere schadevergoeding" niet is verschuldigd. Fundamenteel is de vraag of die 
extrinsieke schade onder die uitsluiting valt dan wel vergoedbaar is naar nationaal recht. In 
Nederland oordeelde de Hoge Raad dat die extrinsieke schade naar nationaal recht verhaalbaar is.1233  

394. TIENSE-SUIKER-ARREST: VERGOEDBAARHEID VAN EXTRINSIEKE VERVOERSCHADE VIA INTERN BELGISCH RECHT – Dat 
extrinsieke schade bij goederenvervoer over de weg via nationaal recht verhaalbaar is, blijkt in België uit het 
Tiense-Suiker-arrest van het Hof van Cassatie.1234 Een vervoerder moest 28,5 ton suiker transporteren. Doordat 
zijn silowagen slecht was gereinigd, werd de suiker verontreinigd met meststoffen. Deze 28,5 ton suiker werd 
bijgeladen in een grote vlaksilo met 10 500 ton niet-gecontamineerde suiker. 4500 ton suiker werd zo 
ongeschikt voor consumptie. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat CMR de aansprakelijkheid van de 
vervoerder uitputtend regelt. Het oordeelde dan ook dat de schade aan de in de vlaksilo opgeslagen goederen 
– extrinsieke schade of “contaminatieschade”1235 – onder de schadeuitsluiting van artikel 23, lid 4 CMR viel.1236 
De wegvervoerder stond zo enkel in voor de waarde van de 28,5 ton vervoerde suiker en pro rata (28,5/4500) 
voor de bijkomende kosten. Op verzoek van de ladingbelanghebbenden verwierp het Hof van Cassatie deze 
opvatting. Tot tweemaal toe – een tweede keer na een verwijzingsarrest van het hof van beroep te Gent1237 – 
concludeerde het Hof van Cassatie dat de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan andere dan 

                                                             
1229 Bij begroting van deze winstderving kan de rechter afgaan op de resultaten van voorbijgaande jaren. Wel moet hij acht 
slaan op de concrete omstandigheden, zoals het feit dat de tuin wegens het slechte weer niet had kunnen worden benut. 
1230 Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, BS 22 maart 1991. 
Omzetting van artikel 3, lid 3 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken 
(PB L 210, blz. 29). 
1231 De CMR-regeling geldt in België ook voor nationaal goederenvervoer over de weg. Zie artikel 51, § 1 van de wet van 
15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 
van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de 
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van 
Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor 
internationaal goederenvervoer over de weg, BS 28 februari 2014. 
1232 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, 
ondertekend te Genève op 19 mei 1956 en goedgekeurd door de wet van 4 september 1962, BS 8 november 1962. 
1233 HR 15 april 1994, NJ 1995, 114 (schade aan een partij azijnzuur, die zich in een landtank van de bestemmeling bevond, 
door contaminatie ingevolge het bijladen van een lading azijnzuur die tijdens het wegvervoer was verontreinigd). Voor de 
soortgelijke benadering in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland: STEVENS 2009, 742. 
1234 Cass. 16 januari 2009, RW 2009-10, 738, zoals bevestigd in verenigde kamers in Cass. 23 januari 2014, Pas. 2014, 193. 
1235 Term in Gent 20 juni 2011, ETL 2011, 543, T.Verz. 2012, 145, noot K. BERNAUW (arrest gewezen op verwijzing van het 
arrest van het Hof van Cassatie van 16 januari 2009; Cass. 16 januari 2009, RW 2009-10, 738). 
1236 Antwerpen 19 februari 2007, ETL 2007, 427. 
1237 Gent 20 juni 2011, ETL 2011, 543, T.Verz. 2012, 145, noot K. BERNAUW (na verwijzing van het arrest van het Hof van 
Cassatie van 16 januari 2009; Cass. 16 januari 2009, RW 2009-10, 738). 
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vervoerde goederen niet onder CMR valt. Die schade wordt beheerst door het nationale recht.1238 In België is 
die extrinsieke schade dan dus wel verhaalbaar.  

3 Begroting 

395. VERGOEDING WANPRESTATIE-IMPACT OP OVERIGE VERMOGENSBESTANDDELEN – Van extrinsieke schade 
onder het positief belang geeft de rechtsleer sinds eeuwen het voorbeeld van de handelaar die een 
koe verkoopt waarvan hij weet dat zij besmet is met een ziekte, die uiteindelijk de volledige kudde 
van de koper infecteert. De handelaar is dan niet alleen aansprakelijk voor de zieke koe, maar ook 
voor de schade aan de volledige kudde.1239 Dit civil-lawvoorbeeld – dat naar Belgisch recht thans valt 
onder de regeling van de koopgebreken (art. 1645 BW) – neemt de common law over voor de 
omschrijving van consequential damages.1240 Hoewel vragen kunnen rijzen over de voorzienbaarheid 
(infra nrs. 1528-1534), is die schade vergoedbaar onder het positief belang. Had de handelaar zijn 
verbintenissen correct uitgevoerd, dan was die kudde immers niet besmet.  

396. EXTRINSIEKE SCHADE KAN INTRINSIEKE SCHADE AANZIENLIJK OVERSTIJGEN – Vergoeding van extrinsieke schade kan 
proporties aannemen die de intrinsieke schade aanmerkelijk overstijgen. Denk aan de verwonding van de 
deelnemer aan een golfcursus, waarvan de vergoeding de kostprijs van de golfcursus zonder twijfel aanzienlijk 
overstijgt.1241 Instructief is ook het geval waarin deugdelijk getransporteerde goederen per abuis in een 
verkeerde landtank worden gelost, waardoor in die landtank een onbruikbare mengeling ontstaat.1242 Hierbij 
behoeft het geen betoog dat die extrinsieke schade, en dus de aansprakelijkheid van de vervoerder, enorme 
proporties kan aannemen.1243 Sprekend is het Tiense-Suikergeval waarbij een gecontamineerde lading werd 
bijgeladen in een grote silo met een niet-gecontamineerd product.1244 Door 28,5 ton gecontamineerde suiker in 
een grote silo met 10 500 ton niet-gecontamineerde suiker te storten, was 4500 ton suiker niet langer geschikt 
voor consumptie. Die door de wanprestatie veroorzaakte extrinsieke schade (4500 ton suiker) oversteeg de 
intrinsieke schade (vervoerde 28,5 ton suiker) met een factor van 158 (supra nr. 394). 

397. VERGOEDING EXTRINSIEKE SCHADE BIJ BEWUST VERBORGEN KOOPGEBREKEN – Dat extrinsieke schade 
onder het positief belang verhaalbaar is, blijkt ook uit toepassingsgevallen bij bewust verborgen 
koopgebreken. Conform artikel 1645 BW zijn de verkopers tot volledige schadevergoeding gehouden. 
Zij zijn dus ook gehouden tot vergoeding van de schade die de gebrekkige zaak aan de koper of aan 
andere van zijn goederen veroorzaakte.1245 Dergelijke schade aan andere vermogenselementen van 
de benadeelde is dan onder het positief belang afwentelbaar. Was de wanprestant zijn 
verbintenissen immers naar behoren nagekomen, dan had de benadeelde die schade in zijn andere 
vermogenselementen niet geleden. In Frankrijk legitimeert het Hof van Cassatie de vergoeding van 
deze schadepost dan ook vanuit het principe van integrale schadevergoeding.1246 

398. ILLUSTRATIES VAN EXTRINSIEKE SCHADE BIJ VERBORGEN KOOPGEBREKEN – Van vergoedbare extrinsieke schade zijn 
talrijke voorbeelden te vinden bij verborgen koopgebreken (art. 1645 BW). Een verkoper die te kwader trouw 
een rotte steunbalk verkoopt voor een huis dat daardoor instort, is gehouden tot vergoeding van de waarde 
van het huis1247, net zoals de aannemer ook de inboedel moet vergoeden bij instorting van een huis wegens 

                                                             
1238 Cass. 16 januari 2009, RW 2009-10, 738; Cass. 23 januari 2014, Pas. 2014, 193, www.cass.be (overweging 4). Kritiek op 
eerste arrest: BERNAUW 2009, 333 (alle gevolgschade valt nu buiten het bereik van CMR); STEVENS 2009, 743 (gevolgschade 
valt binnen bereik van CMR). 
1239 POTHIER 1821, 189, nr. 166 (inzake opzet verkoper); TROPLONG 1844, 273 (inzake verborgen gebreken). 
1240 Bijv. POOLE 2012, 341; TREITEL 1991, 87. 
1241 Brussel 17 september 2012, TBBR 2015, 255; Brussel 2 juni 2015, RGAR 2015, nr. 15220 (organisator van paintballmatch 
aansprakelijk voor het toelaten van kinderen zonder masker, waardoor een kind gewond raakte aan het oog ; € 150 
inschrijvingsgeld en € 3 899 medische kosten). 
1242 Hypothese: Antwerpen 19 november 1991, ETL 1992, 127; STEVENS 2009, 740. 
1243 HAAK/VERHEYEN 2011, 69; STEVENS 2009, 743. 
1244 Cass. 16 januari 2009, RW 2009-10, 738; Cass. 23 januari 2014, Pas. 2014, 193, www.cass.be. 
1245 SAGAERT/TILLEMAN/VERBEKE 2010, 146. 
1246 Cass.civ.I.fr. 20 november 1990, D. 1991, 455, noot J.-L. AUBERT. 
1247 TROPLONG 1844, 273. 
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een constructiegebrek1248. De handelaar die gebrekkige wijnvaten levert is aansprakelijk voor het wijnverlies, 
dat tot twintig keer de prijs van de wijnvaten kan bedragen.1249 Soortgelijke gevallen zijn die van verzuurde 
melk die, na vermenging, alle andere producten van de benadeelde onbruikbaar maakt1250, of gebrekkige 
herbicide die een volledige oogst vernielt1251. Zo heeft de benadeelde bij schade veroorzaakt door brandstof 
vermengd met zoutwater, niet alleen recht op terugbetaling van de aankoopprijs van de brandstof, maar op 
vergoeding van alle schade veroorzaakt door de averij.1252 Moderne toepassingen zijn schade aan een 
computer door een met een virus besmette USB-stick1253, vernieling van een woning, een bedrijfsruimte of een 
voorraad wegens de door een gebrekkig goed veroorzaakte brand1254, vernieling van kledij door een gebrekkige 
wasmachine1255, of diefstal van waardevolle voorwerpen door een niet-werkende alarminstallatie1256.  

399. AANSPRAKELIJKHEID VAN BENADEELDE TEGENOVER DERDEN ALS EXTRINSIEKE SCHADE – Bedenk tot slot dat schade 
wegens aansprakelijkheid jegens derden ook als extrinsieke schade is aan te merken.1257 Aangezien dat 
toename van het passief betreft, komt deze schade later aan bod (infra nrs. 426-439).  

C Vertragingsschade 

400. SCHADE WEGENS NAKOMINGSVERTRAGING – Voor wanprestatieschade maakte POTHIER niet enkel 
een onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke schade. Afzonderlijke aandacht ging uit naar 
vertragingsschade.1258 Deze schade is definieerbaar als schade die de benadeelde lijdt doordat zijn 
medecontractant zijn verbintenissen niet tijdig nakomt.1259 De schuldenaar is uiteraard ook gehouden 
tot vergoeding van geleden verlies en gederfde winst die daaruit resulteert.1260 Dit strookt met de 
doeltoestand van het positief belang.1261 Zo oordeelde het Hof van Justitie recentelijk dat de extra 
dagvergoedingen en de extra sociale bijdragen die een werkgever door een vluchtvertraging aan zijn 
werknemers is verschuldigd, afwentelbaar zijn op de in gebreke gebleven vliegtuigmaatschappij.1262 
Die schadevergoeding verplaatst de benadeelde zo naar de positie van tijdige nakoming.  

                                                             
1248 POTHIER 1821, 189, nr. 165 (nuanceert: "mais s'il s'étoit perdu des pierreries ou des manuscrits d'un prix immense, il ne 
devrait pas être chargé en entier de cette perte; il est tenu seulement jusqu'à concurrence du prix auquel peuvent 
ordinairement monter les meubles d'une personne de mon état."). 
1249 POTHIER 1821, 188, nr. 165. 
1250 ENGEL 1973, 484. 
1251 Cass.civ.I.fr. 20 november 1990, D. 1991, 455, noot J.-L. AUBERT. 
1252  Gent 25 mei 2000, RGAR 2001, nr. 13447; STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1550; 
TILLEMAN/VERBEKE 2006, nr. 32, 17; Vgl. Vred. Couvin 14 juni 2001, T.Vred. 2002, 349 (vergoeding morele schade wegens 
verlies hond die overleed aan congenitale hartafwijking). 
1253 Cass.com.fr. 25 november 1997, D. 1999, somm. p. 16, noot O. TOURNAFOND. 
1254 Brussel 8 februari 1979, RW 1979-80, 2933 (brand door gebrekkig televisietoestel); Gent 13 mei 1988, TBBR 1990, 219, 
noot K. BYTTEBIER en P. DE BRUYNE (brand door gebrekkige vaatwasmachine); LAITHIER 2004, 168. 
1255 DORNIS 2014, 528. 
1256 Cass.civ.I.fr. 18 maart 1986, Bull.civ. I, nr. 75. 
1257 TREITEL 1991, 87 ("Consequential damages [...] may for example include amounts which a buyer of goods has to pay to a 
sub-buyer by reason of the seller's failure to deliver in accordance with the contract."). 
1258 POTHIER 1821, 192, nr. 169 („dommages et intérêts qui résultent du retard apporté par le débiteur à l'exécution de son 
obligation”). 
1259 Cass. 14 september 2001, RJI 2001, 85; TF 19 juni 1990, BGE 116 II 441, swisslex, punt 2c; DE WAAL-VAN WESSEM 2011, 145; 
POTHIER 1821, 192, nr. 169; RABL 1998, 13-15; STOLP 2007, 111-114; TREITEL 1991, 129-131. 
1260 POTHIER 1821, 192, nr. 169. 
1261 Cass.civ.III.fr. 28 mei 2013, nr. 12-16.548, ECLI:FR:CCASS:2013:C300632 (verlies van huurinkomsten door laattijdige 
levering); Rb. Gent 28 december 2005, TGR 2006, 7 (inzake vergoeding vertragingsschade bij schade wegens laattijdige 
indiening bouwaanvraag door architect); Rb. Nijvel 21 november 1985, T.Aann. 1990, (289) 291, noot C. MARTENS (impliciet, 
inzake vertraging in uitvoering van ruwbouw); TF 19 juni 1990, BGE 116 II 441, swisslex, punt 2c ("Der Verspätungsschaden 
berechnet sich nach dem positiven Interesse des Gläubigers an der rechtzeitigen Erfüllung und umfasst sowohl entgangenen 
Gewinn (lucrum cessans) wie abgeschlossene Vermögensverminderungen (damnum emergens)."); GAUCH 1999, 199 (inzake 
art. 103, lid 1 CO); GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 175; LOOSCHELDERS (2010), 253; STOCKMEYER 2003, 33 (“If the performance 
of a contract is merely delayed, the plaintiff may seek delay damages to protect his or her expectation interest.”). 
1262 HvJ 17 februari 2016, nr. C-429/14, ECLI:EU:C:2016:88, Air Baltic. Dit is het geval onder het Verdrag van Montreal. Bij 
vluchtvertraging kunnen passagiers schadevergoeding krijgen onder zowel Verordening nr. 261/2004 (vaste bedragen van 
250 tot 600 euro) als onder het Verdrag van Montreal (beperkt tot 4 694 SDR of thans 5 885 euro). Doorgaans opteren zij 
voor de Unieregeling. Anders dan het Verdrag van Montreal, voorziet de passagiersverordening immers in objectieve 
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401. GEEN APARTE SCHADECATEGORIE – Duitsland (§ 280, lid 2 juncto § 286 BGB1263) en Oostenrijk 
(§ 918 ABGB1264) vermelden vertragingsschade als aparte categorie. België ziet uitvoeringsvertraging 
met artikel 1147 BW als aparte schadevergoedingsgrond. Krachtens die bepaling kan de rechter de 
schuldenaar immers veroordelen tot betaling van schadevergoeding “hetzij wegens niet uitvoering 
van de verbintenis, hetzij wegens vertraging in de uitvoering”. Qua schade bepaalt artikel 1149 BW 
echter dat schadevergoeding bestaat in het verlies dat hij heeft geleden en in de winst die hij heeft 
moeten derven. Het Burgerlijk Wetboek maakt dus geen onderscheid qua geleden schade (art. 1149 
BW). Vertragingsschade vormt geen aparte schadecategorie. Door vertraging berokkende schade kan 
dan ook dezelfde vormen aannemen als bij andersoortige wanprestatie, zoals slechte uitvoering of 
niet-uitvoering van contractuele verbintenissen.  

402. NIET-GELDVERBINTENISSEN: REGELING IN ARTIKELEN 1149-1151 BW – Bij geldverbintenissen geldt 
een specifiek regime voor vertragingsschade. In dat geval kan de rechter verwijlinterest toekennen 
als schadevergoeding (art. 1153 BW; infra nr. 3005).1265 Artikel 1153 BW is echter enkel van 
toepassing op verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom. 
Vertraagde nakoming van andere verbintenissen valt daar niet onder. Schade wegens laattijdige 
nakoming van niet-geldverbintenissen is dus volledig geregeld door de gemeenrechtelijke artikelen 
1149 tot en met 1151 BW. Op dit punt vindt het integraliteitsprincipe dan ook toepassing. Geleden 
verlies en gederfde winst zijn dus net als elders vergoedbaar.1266  

403. ILLUSTRATIE: VERTRAGINGEN BIJ AANNEMING – Neem de schrijnwerker die toezegt om vóór 31 december 
2015 een nieuwe wand met schuifdeur te plaatsen in een zeven jaar oude woning. Deze strikte termijn is 
cruciaal voor de opdrachtgever, aangezien de btw daarop begin 2016 stijgt van 6 % naar 21 % voor woningen 
van minder dan tien jaar oud. Komt de schrijnwerker zijn verbintenissen te laat na, dan staat hij in voor dat 
btw-verschil. In dergelijke contracten zijn vaak vertragingsbedingen opgenomen.1267 Aannemingscontracten die 
onder de woningbouwwet vallen, moeten zelfs een vertragingsbeding bevatten (art. 7, sub f Woningbouwwet). 
Die bedingen voorzien dan in forfaitaire raming van schade door laattijdige uitvoering.1268 De benadeelde die 
wil aantonen dat de forfaitaire schadevergoeding kennelijk overdreven is, kan de werkelijke vertragingsschade 
echter aanvoeren als bewijs. Uit cassatierechtspraak blijkt namelijk dat de werkelijke schade ook een rol speelt 
bij de beoordeling welke potentiële schade partijen bij de contractsluiting voor ogen hadden. 1269  Dit 
jurisprudentiële inzicht is inmiddels volledig gerecupereerd onder de nieuwe regeling (infra nr. 2664).1270  

                                                                                                                                                                                              
compensatie, die geen bewijs van schade vooropstelt. Opteren zij voor de andere piste, dan geldt de in het Verdrag van 
Montreal vervatte limiet van 5885 euro wel slechts per passagier. Werkgevers die een team uitsturen, kunnen bij 
vluchtvertragingen dan ook bijzonder hoge schadevergoedingen claimen. De rechtsleer merkt op dat dit arrest de 
aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen verder vergroot, hetgeen leidt tot de vraag of dit zal resulteren in 
prijsdiversificatie naargelang de vlucht door een natuurlijke persoon dan wel door een rechtspersoon is geboekt. Grondige 
bespreking: VERHEYEN 2016, 4. 
1263 § 280, lid 2 BGB bepaalt: "Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter der 
zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen." 
1264 § 918, eerste lid ABGB luidt: "Wenn ein entgeltlicher Vertrag von einem Teil entweder nicht zur gehörigen Zeit, am 
gehörigen Ort oder auf die bedungene Weise erfüllt wird, kann der andere entweder Erfüllung und Schadenersatz wegen der 
Verspätung begehren oder unter Festsetzung einer angemessenen Frist zur Nachholung den Rücktritt vom Vertrag erklären." 
1265 Hier geldt een bijzondere regeling voor betalingsachterstand bij handelstransacties (art. 5 WBH; infra nr. 3006). 
1266 POTHIER 1821, 192, nr. 169 ("Ces dommages et intérêts consistent dans la perte que le créancier a soufferte, et dans le 
gain dont il a été privé par ce retard; pourvu que cette perte et cette privation de gain en aient été des suites nécessaires."). 
1267 Denk aan schadevergoeding waartoe een hoofdaannemer zich jegens zijn opdrachtgever zag veroordeeld (51 dagen 
vertraging x 7500 BEF) omdat zijn onderaannemer zijn verbintenissen laattijdig was nagekomen. De hoofdaannemer kon die 
schadevergoeding echter via het contractuele aansprakelijkheidsrecht terugvorderen van zijn onderaannemer: Cass. 
23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228. 
1268 Bespreking: GOOSSENS 2003, 654-659. 
1269 Cass. 29 februari 1996, Arr.Cass. 1996, 208, Pas. 1996, I, 221. 
1270 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, 790; Brussel 18 maart 2002, JLMB 2003, 1494; DELFORGE 1999, 608; 
GOEGEBUER 2004-II, 27; SAMOY 2001, 346; STIJNS 2002, 1272; VAN DEN BRANDE 2005, 7; VAN DRIESSCHE 2008-I, 36; VAN OMMESLAGHE 

2010, 1677. 
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§ 2. PASSIEFVERMEERDERING 

A Sluitings- en uitvoeringskosten 

404. SLUITINGS- EN UITVOERINGSKOSTEN EN POSITIEF BELANG – Velen oordelen dat onder het positief 
belang ook vergoeding mogelijk is voor kosten die de benadeelde tevergeefs maakte met het oog op 
sluiting en uitvoering van de overeenkomst.1271 Zo stelt bepaalde rechtsleer dat onder het positief 
belang verhaalbaar zijn de kosten die zijn gemaakt om de prestatie te ontvangen.1272 Voor de 
verkoop van roerende goederen bepaalt artikel 1657 BW dat de koopovereenkomst van rechtswege 
ten voordele van de verkoper wordt ontbonden wanneer de termijn voor afhaling is verstreken. 
Daaraan verbonden afhaalkosten zijn verhaalbaar. Sloot de koper een vervoersovereenkomst, maar 
kwam de verkoper zijn verbintenissen in de koopverhouding niet na, dan zou de benadeelde die 
transportkosten via het positief belang kunnen verhalen. Kernvraag is of verhaal van die kosten, die 
het negatief belang typeren (infra nrs. 675-694), wel strookt met het positief belang. Had de koper 
die kosten bij correcte uitvoering ook niet moeten dragen om de prestatie in ontvangst te nemen? 

1 Sowiesokosten 

405. SLUITINGS- EN UITVOERINGSKOSTEN ALS ONVERGOEDBARE SOWIESOKOSTEN – Vanuit het positief belang 
valt niet in te stemmen met de opvatting dat met het oog op sluiting en uitvoering van de 
overeenkomst gemaakte kosten onder het positief belang vergoedbaar verlies opleveren. Was de 
overeenkomst correct uitgevoerd, dan had de benadeelde die kosten immers ook gedragen.1273 
Oostenrijkse auteurs duiden deze kosten aan als sowiesokosten.1274 De benadeelde had deze kosten 
immers sowieso moeten dragen indien zijn medecontractant zijn verbintenissen correct en tijdig was 
nagekomen. Het integraliteitsplafond – de negatieve keerzijde van het vereiste van integraal 
schadeherstel (supra nr. 214) – wettigt die conclusie. Bij vergoeding van die kosten zou hij in een 
betere positie terechtkomen dan die van correcte nakoming. Dit inzicht brengt de Germaanse1275 en 

                                                             
1271 BELGIË: BRULEZ 2015, 431; JAFFERALI 2014, 905 ("L'intérêt positif peut donc inclure les frais effectivement exposés par le 
créancier en vertu du contrat, lesquels relèvent également de l'intérêt négatif."; die misschien zo aangeeft dat het negatief 
belang aldus een surrogaat biedt voor het soms onbecijferbare positief belang); JANSEN 2015-I, 383 ("Artikel 1646 BW 
bepaalt dat de actio redhibitoria in ieder geval (zowel als de koper te goeder trouw als te kwader trouw is) kan worden 
gecumuleerd met de door de koop veroorzaakte kosten."). FRANKRIJK: HUET 1987, 325 en 332 („L’indemnisation des frais 
occasionnés par la vente est due à l’acquéreur, en vertu de l’article 1646 du Code civil quel que soit le comportement du 
vendeur ou sa qualité."); PINNA 2007, 230 (“Dans l’intérêt positif, la perte de dépenses inclut, en revanche, toutes les 
dépenses exposées [...]”). ZWITSERLAND: WESSNER 2001, 908. NEDERLAND: HR 3 januari 2005, AR6460, C03/219HR, RvdW 2005, 
19. 
1272 PINNA 2007, 233.  
1273  Dit is treffend verwoord door de Oostenrijkse auteur RABL: "Der Gläubiger kann nicht neben dem 
Nichterfüllungsschaden kumulativ den Vertrauensschaden geltend machen. So sind etwa Aufwendungen, die er im Hinblick 
auf das abgeschlossene Geschäft gemacht hat (zum Beispiel Kosten, die ihm zur Beschaffung des vorauszuleistenden 
Kaufpreises erwachsen sind), durch die Nichterfüllung nicht verursacht. Solche Aufwendungen wurden zwar durch das 
Ausbleiben der Ware wertlos, jedoch bedeutet diese Entwertung für den Käufer keinen Schaden, weil er in die wirtschaftliche 
Lage versetzt wird, in der er sich im Falle der Lieferung befunden hätte." (RABL 1998, 4-5). 
1274 SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1006. 
1275 DUITSLAND: BGH 21 april 1978, ZR 235/77, NJW DE 1978, (1805) 1806; BGH 10 december 1986, ZR 349/85, NJW DE 1987, 
831; PALANDT/BASSENGE 2005, 386; REIM 2003, 3662-3663; STOPPEL 2004, 82; WEITEMEYER 2005, 275; XYNOPOULOU 2013, 98. 
ZWITSERLAND: Kantonsgericht Basel (Zivilgerichtshof I) 15 april 1996, I.S.T t. St., ZWR 1996, (271) 276; Kantonsgericht St. 
Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a.; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 605. OOSTENRIJK: RABL 1998, 4-5. 
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Angelsaksische1276 rechtspraak en rechtsleer en – in het kielzog daarvan – bepaalde Belgische1277 en 
Franse1278 auteurs terecht ertoe die kosten van het positief belang uit te sluiten.  

406. RISICO OP OVERVERGOEDING – Van oververgoeding is sprake wanneer de benadeelde een 
vergoeding krijgt voor de volledige contractprijs én voor de uitvoeringskosten die hij zich getroostte. 
Ook bij nakoming zou hij die kosten hebben gemaakt. Vergoeding daarvan brengt hem in een betere 
positie dan die van volledige nakoming. Schadevergoeding schendt zo het integraliteitsprincipe.1279 
Vergoeding van winstderving gaat dus niet samen met terugbetaling van kosten die de benadeelde 
maakte ter voorbereiding van zijn contractuele nakoming.1280  

407. ILLUSTRATIES VAN OVERVERGOEDINGSRISICO – De common law illustreert dat risico van oververgoeding soms 
met het geval van de huur van een vrachtwagen met het oog op afhaling van goederen die de verkoper weigert 
af te staan.1281 De benadeelde koper die de vrachtwagen huurde, kan de huurkosten onder zijn positief belang 
niet van de verkoper terugvorderen. Was de verkoper zijn verbintenissen nagekomen, dan had de benadeelde 
koper die kosten immers ook gedragen. Zou schadevergoeding naast het verschil tussen de aankoopprijs uit de 
niet-nagekomen overeenkomst en de dekkingsprijs uit de overeenkomst met een derde, ook de huurkosten 
vergoeden, dan zou de benadeelde bij wanprestatie in een betere positie verkeren dan bij nakoming. Dit zou 
indruisen tegen het door het integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsplafond (supra nr. 214). Krijgt een 
benadeelde koper schadevergoeding voor het verschil tussen de marktprijs en de niet-betaalde contractprijs 
van niet-geleverde olie (abstracte begroting onder positief belang), dan kan hij niet tegelijk vergoeding krijgen 
voor kosten om die olie af te halen. Die kosten had hij bij nakoming immers ook gedragen.1282 

408. DUITSE TOEPASSING: STADTHALLENFALL – Tekenend is het “Stadthallenfall” van het Bundesgerichtshof 
(1986). Een extreemrechtse partij had een evenementenhal gehuurd voor een lezing over Rudolf Hess. Daags 
voor de lezing deelde de verhurende stad mee dat de hal toch niet beschikbaar was en de bijeenkomst niet kon 
plaatsvinden. Daarop verzocht de benadeelde om vergoeding van de vergeefse voorbereidingskosten: onder 
meer 29 000 DM aan reclamekosten. In eerste aanleg wees de rechter deze schadevordering toe. De 
appelrechter hervormde dit vonnis. Het Bundesgerichtshof oordeelde dat de benadeelde aanspraak had op 
schadevergoeding, maar dat vergeefse kosten onverhaalbaar waren. De benadeelde had die kosten ook 
gemaakt indien de stad haar verbintenissen was nagekomen (positief belang).1283 

409. BESLUIT: GEEN VERGOEDING VOOR SOWIESOKOSTEN ONDER POSITIEF BELANG – Wil schadevergoeding 
een equivalent bieden voor uitvoering ("uitvoering bij equivalent"), dan mag de benadeelde geen 
baat hebben bij niet-nakoming. De rechter moet hem in een soortgelijke toestand plaatsen als bij 
nakoming. Onder het negatief belang zijn sluitings- en uitvoeringskosten vergoedbaar (infra nrs. 675-

                                                             
1276 Cullinane v British Rema Manufacturing Co [1954] 1 QB 292, 308 (CA) (“He is not, in my judgment [...] able to claim [...] 
both for loss of capital and for loss of profit [...]”). Zie ook CLARK 2004, 554; CORBIN 1964, 215; MCGREGOR 2014, 36 en 48; 
PETTIT 1987, 421; STOCKMEYER 2003, 34. 
1277 BAECK 2012-I, 292 (“Deze kosten kunnen echter niet beschouwd worden als een nadeel dat de koper heeft geleden 
doordat de koop niet wordt uitgevoerd zoals afgesproken: indien de verkoop was uitgevoerd zoals afgesproken, zou de 
verkoper deze kosten immers ook hebben gemaakt.”); JANSEN 2015-I, 651 (zie evenwel p. 383). 
1278 FABRE-MAGNAN 2012, 680 (“Le créancier ne peut donc prétendre être remboursé, en sus, des coûts qu’il aurait évités si le 
contrat n’avait jamais été conclu”); FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 293; FAUVARQUE-COSSON 2008, 383; GENICON 2007, 725; 
LAITHIER 2008, 156; MOKAIESH 2001, 43. 
1279 CORBIN 1964, 215-218. 
1280 CISG: SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1006 (“Verlangt der Gläubiger im Rahmen des positiven Interesses Ersatz des entgangenen 
Gewinns, so können solche Aufwendungen nicht auch noch als Schaden geltend gemacht werden; denn diese Aufwendungen 
wären bei korrekter Erfüllung, die zur Gewinnerzielung geführt hätte, ohnehin angefallen.”). 
1281 CLARK 2004, 554. 
1282 CORBIN 1964, 217. 
1283 BGH 10 december 1986, ZR 349/85, NJW DE 1987, 831 (ook: REIM 2003, 3662-3663). In 1978 had het Bundesgerichtshof 
ook reeds volgende interessante gedachte uiteengezet: “Anders ist die Beurteilungslage für die Ersatzfähigkeit nutzlos 
gewordener („frustrierter”) Aufwendungen beim Ersatz des sogenannten positiven Interesses (Erfüllungsinteresse). Hier liegt 
die Schwierigkeit – aus dem Blickwinkel der Differenzhypothese – im Kausalitätsgesichtspunkt begründet, weil die 
vertragsbezogenen, später „frustrierten” Aufwendungen des Gläubigers auch beim vertragstreuem Verhalten des Schuldners 
entstanden wären.” (BGH 21 april 1978, ZR 235/77, NJW DE 1978, (1805) 1806). 
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694). Onder het positief belang zijn zij onafwentelbaar. De benadeelde krijgt immers vergoeding voor 
de voordelen uit de overeenkomst.1284 Ook bij wanprestatie dient hij de overeenkomstige last van 
deze voordelen definitief te dragen.1285 Bijgevolg valt hem geen aanspraak toe op die sowiesokosten. 

2 Schaderechtelijke impact  

410. FOUTIEVE SCHADEBEGROTING BIJ VERBORGEN KOOPGEBREKEN – In het licht van het voorgaande zijn 
vraagtekens te plaatsen bij schadebegrotingen bij verborgen koopgebreken. Volgens talrijke auteurs 
zijn de “door de koop veroorzaakte kosten” die een verkoper te goeder trouw krachtens artikel 1646 
BW is verschuldigd, ook verhaalbaar bij kwade trouw van de verkoper.1286 Krachtens artikel 1645 BW 
is de verkoper immers gehouden tot vergoeding van alle schade. 1287 Vergoeding van die kosten 
onder artikel 1645 BW schendt echter het integraliteitsplafond. Als de verkoper zijn contractpartner 
in zijn hypothetische nakomingspositie moet brengen, is het onlogisch om die voor de 
koopovereenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Bij nakoming door zijn medecontractant had hij 
die kosten ook gemaakt. Door vergoeding van die kosten overschrijdt de rechter het 
prestatieperspectief, en is de koper beter af bij tekortschieten van zijn medecontractant. 

411. FOUTIEVE BEGROTING VAN POSITIEF BELANG BIJ CULPA IN CONTRAHENDO – Bij precontractuele 
aansprakelijkheid moet schadevergoeding de benadeelde verplaatsen naar de toestand waarin die 
precontractuele fout was uitgebleven.1288 Wanneer onderhandelingen over een overeenkomst echter 
zo gevorderd zijn dat zij een point of no return hebben bereikt, betrekken rechters echter vaak het 
positief belang in hun vergoeding (infra nr. 910).1289 Dan vergoeden zij soms onverhaalbare schade.  

                                                             
1284 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a (“Nicht erfasst sind hier aber grundsätzlich 
in Erwartung der korrekten Vertragserfüllung durch den Gläubiger getätigte Aufwendungen. Diese Kosten wären auch ohne 
Vertragsverletzung angefallen, und der Gläubiger wird für diese (Gestehungs)kosten durch den Ersatz eines entgangenen 
Gewinns entschädigt”); FABRE-MAGNAN 2012, 680-681 (“[...] il ne peut alors obtenir [...] le remboursement des coûts 
engendrés par la conclusion du contrat (puisque ceux-ci n’ont pas été à fonds perdus dès lors qu’il retire finalement 
compensation pour les avantages de ce contrat).”); MOKAIESH 2001, 43. 
1285 MCGREGOR 2014, 36 ("If he recovers for the loss of his bargain, it would be inconsistent that he should in addition recover 
for expenses which were necessarily laid out by him for its attainment."); LAITHIER 2008, 156; RABL 1998, 4-5. 
1286  BELGIË: BRULEZ 2015, 431 (paragraafopschrift: “’Door de koop veroorzaakte kosten’ wel onderdeel van positief 
contractsbelang.”); HARMEL 1985, 260; HERBOTS/STIJNS/DEGROOTE/LAUWERS/SAMOY 2002, 171 (“In dit geval ontvangt de koper de 
koopprijs en de kosten, tegen teruggave van de zaak. Daarenboven wordt hem een aanvullende schadevergoeding 
toegekend nu de verkoper niet te goeder trouw was”); JANSEN 2015-I, 383 ("Artikel 1646 BW bepaalt dat de actio 
redhibitoria in ieder geval (zowel als de koper te goeder trouw als te kwader trouw is) kan worden gecumuleerd met de 
door de koop veroorzaakte kosten."); PIRSON 2001, 425 (“L’acheteur qui prouve que le vendeur avait connaissance des vices 
affectant la chose vendue pourra réclamer, outre le remboursement du prix et des frais de vente, des dommages et intérêts 
complémentaires”); ROGGE 1998, 720 [“In geval van kwade trouw [...] is de verkoper niet alleen tot terugbetaling van de 
koopprijs verplicht, maar is hij ook gehouden tot alle schade aan de koper te vergoeden (bv. de door de koop veroorzaakte 
kosten)”]; P. VAN DE WIELE, La vente d'immeubles, Brussel, De Boeck, 2001, 93 ("Le vendeur de mauvaise foit [...] devra 
restituer le prix et les frais de vente (et) payer [...] des dommages et intérêts complémentaires."). FRANKRIJK: BENABENT 2011, 
170; BIHI 1986, 261 ("L'acheteur pourra donc réclamer, outre le remboursement du prix et les frais prévus par l'action 
rédhibitoire [...]"); HUET 1987, 325 en 332 („L’indemnisation des frais occasionnés par la vente est due à l’acquéreur, en vertu 
de l’article 1646 du Code civil quel que soit le comportement du vendeur ou sa qualité."); IZORCHE 2000, 409 (ziet vergoeding 
van "door de koop veroorzaakte kosten" als deel van intrinsieke werking van vrijwaring). 
1287 HUET 1987, 325 en 332 („L’indemnisation des frais occasionnés par la vente est due à l’acquéreur, en vertu de 
l’article 1646 du Code civil quel que soit le comportement du vendeur ou sa qualité."). 
1288 Antwerpen 10 november 1999, T.Aann. 2000, 135; Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130; Kh. Brussel 9 mei 1995, 
TBH 1995, 986; Kh. Kortrijk 12 december 2007, RABG 2012, 12, noot E. DE KEZEL; DE BONDT 1993, 160; GALLO 2004, 487, nr. 1; 
KRUITHOF/BOCKEN 1994, 434; SAMOY/HOUTMEYERS 2014, 340; STIJNS/SAMOY 2001, 88; VAN MALDEREN 2009, II.4, 48a-49; VAN 

OEVELEN 2005-I, 1647; VAN OMMESLAGHE 2010, 525; WERY 2003-III, 110. 
1289 Antwerpen 22 maart 1994, RW 1994-95, 296 (vergoeding winstderving onder positief belang bij culpa in contrahendo 
wanneer in hoofde van de reisorganisator van reis naar Indonesië, die reeds zeven maanden voorbereidingen had 
getroffen, het gewettigd vertrouwen was gewekt dat de overeenkomst zou worden gesloten); Antwerpen 19 maart 2001, 
TBH 2001, 120 (vergoeding winstderving onder positief belang (500.000 BEF) bij culpa in contrahendo wanneer minstens 
een beginselakkoord bestond over de distributie van ademhalingsmonitoren en enkel nog over modaliteiten een beslissing 
was vereist); Gent 26 september 2013, T.Not. 2014, 351, noot I. SAMOY EN S. HOUTMEYERS (vergoeding positief belang bij 
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412. ONJUISTE BEGROTING POSITIEF BELANG BIJ CULPA IN CONTRAHENDO – Bepaalde rechters zondigen tegen de regel 
dat winstderving onder het positief belang niet cumuleerbaar is met vergoeding van nutteloos gemaakte 
kosten.1290 Twee ondernemingen onderhandelden twee jaar over de verdeling van een ademhalingsmonitor. 
Plots verbrak een partij de onderhandelingen omdat die distributie niet meer in haar verkoopprogramma 
paste. Gelet op de vergevorderde onderhandelingen oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat een 
beginselakkoord bestond over de verdeling en dat de winstderving uit de ontwerpovereenkomst (500 000 BEF) 
verhaalbaar was.1291 De winstderving werd vanuit het positief belang benaderd.1292 Daarnaast kende het 
100 000 BEF toe voor nutteloze onderhandelingskosten. Deze vergoeding strookte wel niet met die 
doeltoestand. Was de ontwerpovereenkomst uitgevoerd, dan had de benadeelde die onderhandelingskosten 
immers ook moeten dragen. Die kosten waren noodzakelijk voor de sluiting van de overeenkomst. Die 
gecumuleerde vergoeding leidde dus ertoe dat de benadeelde terechtkwam in een gunstigere positie dan die 
waarin hij zou hebben verkeerd indien de ontworpen overeenkomst correct was uitgevoerd.  

413. FOUTIEVE TOEPASSING BIJ PRECONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID KOOPOVEREENKOMST – Dezelfde kanttekening is 
te plaatsen bij een arrest van het hof van beroep te Gent uit 2013.1293 Verkopers hadden onderhandelingen 
onderbroken die zo vergevorderd waren1294 dat de potentiële kopers erop mochten vertrouwen dat de verkoop 
zou doorgaan. Het hof oordeelde dat hun precontractuele aansprakelijkheid in het gedrang was. Het begrootte 
de schadevergoeding via het positief belang. Het nam niet alleen het verlies van een kans om de woning met 
winst door te verkopen in aanmerking, maar ook de “administratie-, correspondentie-, verplaatsings- en 
telefoonkosten” en “registratierechten” die de benadeelde kopers hadden gedragen. Het hof begrootte deze in 
billijkheid op € 25 000. Was de overeenkomst correct nagekomen, dan hadden de kopers die kosten echter ook 
moeten dragen. Eigenlijk waren die kosten dus onverhaalbaar onder dat positief belang.  

414. KLASSIEK VOORBEELD VAN SCHENDING VAN VERBINTENIS TOT OPTREDEN – Zelfs het klassieke voorbeeld 
ter precisering van de draagwijdte van het in artikel 1149 BW neergelegde schadeduo van geleden 
verlies en gederfde winst staat zo op losse schroeven. In navolging van een negentiende-eeuwse 
casus1295, verwees de Franse1296, Belgische1297 en Nederlandse1298 rechtsleer traditioneel naar de 
artiest die tekortkomt aan zijn verbintenis om op te treden. De organisator zou vergoeding krijgen 
voor zowel de uitgaven ter voorbereiding van dat optreden (reclame, zaalhuur en repetitiekosten) als 
de winst die hij had gerealiseerd indien het optreden had plaatsgevonden. Dit rijmt echter niet met 
het positief belang. Cumulatieve vergoeding van de winstmarge en de met het oog op het optreden 
gemaakte kosten brengt de benadeelde in een betere positie dan die van correcte nakoming. Bij 
correcte nakoming had hij die kosten immers moeten maken om de nettowinst te realiseren. 

415. GEVOLGEN VOOR ANDERE TRADITIONELE SCHADEGEVALLEN – Tegen de achtergrond van het positief belang valt 
dus niet langer te verdedigen dat een makelaar van wie de exclusiviteit is geschonden, sowieso recht heeft op 

                                                                                                                                                                                              
precontractuele aansprakelijkheid door abrupt onderbreken onderhandelingen voor aankoop onroerend goed); Luik 
16 januari 1998, JLMB 1998, 589 (vergoeding winstderving onder positief belang bij culpa in contrahendo bestaande in 
afbreken vergevorderde onderhandelingen voor een franchiseovereenkomst omdat beginselakkoord bestond); 
Rb. Dendermonde 5 maart 2004, TBBR 2006, 550; Kh. Brussel 3 februari 1988, JT 1988, 516. 
1290 Antwerpen 19 maart 2001, TBH 2001, 120. 
1291  Het hof stelde dat de afbrekende partij haar onderhandelingspartner echter had doen geloven dat een 
princiepsakkoord bestond en enkel nog modaliteiten bespreking behoefden. Dit bleek uit het feit dat zij de uitvoering van 
de verdeling samen hadden voorbereid door het ontwerpen van een sticker, het vertalen van handleidingen, het aanvragen 
van de nodige erkenningen en het beschikbaar stellen van een testtoestel aan een potentiële klant. 
1292 Antwerpen 19 maart 2001, TBH 2001, (120) 123 (linksboven: "Overwegende dat, in tegenstelling tot de bewering van 
geïntimeerde, de gederfde winst (positief contractsbelang) bij precontractuele aansprakelijkheid wel degelijk voor 
vergoeding in aanmerking komt indien, zoals in casu, bij de wederpartij (appellante) het vertrouwen was gewekt dat een 
overeenkomst met betrekking tot de verdeling van het kwestieus apparaat zou worden gesloten."). 
1293 Gent 26 september 2013, T.Not. 2014, 351, noot I. SAMOY en S. HOUTMEYERS. 
1294 Dit bleek met name uit sms-berichten. 
1295 E. COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code Napoléon, V, Parijs, Henri Plon, 1865, 95. Dat COLMET DE SANTERRE de 
inspiratiebron is: BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 639. 
1296 BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 639; JOSSERAND 1933, 344-345; PLANIOL 1923, 89. 
1297 DE PAGE 1942, 135; KLUYSKENS 1925, 71; KLUYSKENS 1938, 117. 
1298 ASSER/HARTKAMP 2004, 333; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 82. 
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vergoeding van de gemaakte kosten.1299 Schendt zijn medecontractant die verbintenis om iets niet te doen, dan 
heeft de makelaar recht op vergoeding van het verlies van een kans om zijn opdracht te voltooien, maar niet 
bijkomend op vergoeding van de kosten die hij zich daartoe heeft getroost.1300 Had zijn medecontractant het 
exclusiviteitsbeding niet geschonden, dan had de makelaar die kosten immers ook gemaakt. Neem een schilder 
die de opdracht krijgt een schilderij te maken. De opdrachtgever komt zijn betalingsverplichting niet na. 
Opteert de schilder voor zijn negatief belang, dan zijn de kosten voor de aankoop van zijn schildermateriaal 
verhaalbaar. Kiest hij voor zijn positief belang, dan kan hij vergoeding krijgen voor zijn winstderving, maar niet 
voor die materiaalkosten. Die kosten zijn onverenigbaar met de targetpositie van het positief belang. Was de 
overeenkomst immers correct nagekomen, dan had hij deze kosten immers ook gedragen.1301  

B Wanprestatiekosten 

1 Vergeefse kosten 

416. ZONDER ENIG NUT GEMAAKTE KOSTEN – Bij wege van geleden verlies zijn de kosten verhaalbaar die 
ten gevolge van wanprestatie zonder enig nut zijn gemaakt. Onder het positief belang vallen deze 
vergeefse uitgaven binnen het vergoedingsbereik voor zover zij niet zouden zijn gemaakt indien de 
overeenkomst correct was nagekomen. Specifieke aandacht verdient de verhaalbaarheid van wegens 
de wanprestatie tevergeefs betaalde btw (infra nrs. 419-425). 

417. ILLUSTRATIES – Gelet op de grote verscheidenheid is het onmogelijk om deze schadeposten uitputtend te 
inventariseren. Tot deze vergeefse schadeposten kunnen de wegens wanprestatie van de aannemer tevergeefs 
aangekochte materialen 1302  of grondstoffen 1303  behoren. Denk ook aan verminderde productiviteit of 
onbeschikbaarheid van personeel door wanprestatie.1304 Hieronder vallen tevens schade wegens de langere 
duur van het traject en het hogere verbruik van het schip wegens de gebrekkige kwaliteit van de kolen1305, 
administratieve onkosten door de wanprestatie1306, kosten wegens slecht onderhoud door de gebruiker van 
een machine1307, kosten van de verkoper om niet-afgehaalde goederen te bewaren1308, substantiële kosten om 

                                                             
1299 Overweging in Luik 11 september 2003, TBH 2004, (595) 596 ("L'intermédiaire pourra donc, d'une part, se faire 
rembourser des frais engagés et rémunérer pour les prestations accomplies et, d'autre part, être indemnisé pour la perte de 
chance de réaliser sa mission."). 
1300 Voor correctere schadebegroting (bij schending van niet-concurrentiebeding): HALLEMEESCH 2013, 63 (stelt dat schade 
dan wordt bepaald door het verlies aan contractkansen wegens onrechtmatige concurrentie). Vgl. AUGUET 2009, nr. 169; 
VANSTEENBEECK 2013, 978 (preciseert dat schuldeiser moet aantonen dat zijn omzet wegens schending is verminderd). 
1301 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 121. 
1302 Kh. Gent 10 september 2002, TGR 2003, (17) 18 (geldigheid schadebeding wegens voorzienbaarheid van nadeel door 
materiaalaankoop die bouwheer in vertrouwen op contractuitvoering had gedaan). 
1303  Cass.com.fr. 27 oktober 1998, nr. 96-14.094 (productie van 1000 karaffen; vergoeding voor aankoopkosten 
grondstoffen en voor commerciële en financiële schade). 
1304 Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368; Luik 7 maart 2008, JLMB 2008, 1198 (schade wegens wijziging backupsysteem 
ingevolge scannerinstallatie door verkoper, afwijzing van vergoeding van uren besteed aan gegevensherstel wegens niet-
bewijs causale band); Kh. Gent 11 oktober 1996, TBH 1997, 58 (schadevergoeding wegens nietigheid schadebeding bij niet-
betaling vijf facturen, vergoeding van verstoring administratie van bedrijf); Kh. Charleroi 29 oktober 1996, JLMB 1997, 1289 
(niet-gebruik van personeel door aannemer wegens stilliggen werken door contractuele fout van bouwheer); Vred. Kortrijk 
18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601 (personeelskosten voor meubelverkoper wegens niet-afhaling door koper van 
hoeksalon, conventionele schadevergoeding van 30 % conform gemeenrechtelijke schadebegroting). 
1305 Brussel 15 april 1924, Pas. 1925, II, 102. 
1306 Gent 19 oktober 2012, RW 2014, 32, noot R. STEENNOT (€ 1000 schadevergoeding op grond van gemeen recht wegens 
gederfd vakantiegenot en administratieve beslommeringen door niet-conforme levering wagen, waardoor vakantie in 
Turkije werd verbroken); Kh. Gent 10 september 2002, TGR 2003, (17) 18; Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 
601 (administratieve kosten meubelverkoper wegens niet-afhaling door koper van hoeksalon, conventionele 
schadevergoeding van 30 % conform gemeenrechtelijke schadebegroting); ANDERSON 1988, 280; TREITEL/PEEL 2011, 1009. 
1307 Poitiers 14 mei 1996, JurisData nr. 1996-056492 (slecht onderhoud van melkmachine). 
1308 GALVAN 1998, 28. 
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bedrijfskapitaal te lenen wegens de wanprestatie van de koper1309, en verhuiskosten van kopers die kampen 
met ernstige vochtproblemen in het pas aangekochte onroerend goed1310.  

418. RELEVANTIE VAN DOELTOESTAND POSITIEF BELANG – Die wanprestatiekosten zijn uiteraard enkel 
vergoedbaar voor zover zij stroken met het positief belang. Leidraad is steeds de toestand waarin de 
benadeelde had verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen. Zo zijn afhaalkosten 
onder het positief belang in principe onverhaalbare sowiesokosten (supra nrs. 405-409). Was de 
overeenkomst correct nagekomen, dan had de benadeelde die kosten ook gedragen. De redenering 
vanuit de doeltoestand van het positief belang kan die regel wel nuanceren. Naar Zweeds kooprecht 
zijn onder het positief belang zo vergoedbaar kosten die de benadeelde koper maakte voor extra 
verplaatsingen ter afhaling van een goed dat op het overeengekomen tijdstip niet klaar was voor 
levering.1311 De vergoedbaarheid van die zonder enig nut gemaakte kosten verdient instemming. 
Eigenlijk zijn die extra verplaatsingskosten geen sowiesokosten. Bij nakoming had de benadeelde 
immers kunnen volstaan met één verplaatsing om het goed af te halen. Door de wanprestatie waren 
twee verplaatsingen nodig. De extra verplaatsing valt onder het positief belang.  

419. VRAAG NAAR VERGOEDBAARHEID BTW OP GEMAAKTE KOSTEN – De vraag rijst of btw op gemaakte 
kosten onder het positief belang verhaalbaar is. Denk maar aan de technische bijstandskosten die 
een benadeelde zich getroost. Vanuit de doeltoestand van het positief belang komt btw daarover 
voor vergoeding in aanmerking. Was de wanprestant zijn verbintenissen immers correct nagekomen, 
dan had de benadeelde die btw niet gedragen. Delicater is de positie van een huurder die krachtens 
artikel 1732 BW jegens zijn verhuurder gehouden is tot vergoeding van huurschade. In dit geval rijst 
de vraag in hoeverre de in gebreke gebleven huurder moet instaan voor de btw die is verschuldigd 
op de werken en materialen die nodig zijn om de huurschade te herstellen.1312 Is hij die btw ook 
verschuldigd wanneer de verhuurder de btw nooit werkelijk betaalt? Denk aan het geval waarin hij 
de herstelwerken uiteindelijk niet laat uitvoeren of hij de herstellingen zelf verricht.  

420. OVERVLOEDIGE RECHTSPRAAK IN BUITENCONTRACTUEEL VERBAND – Vooral in verkeerszaken bestaat veel 
rechtspraak over btw-verhaal. Die rechtspraak is verruimbaar naar wanprestaties. Onder vroegere 
cassatierechtspraak was btw enkel te vergoeden voor zover de benadeelde deze daadwerkelijk had betaald.1313 
Nu hoeft de benadeelde niet langer te bewijzen dat hij de btw echt heeft betaald.1314 Sinds 19881315 geeft het 
Hof van Cassatie vaak aan dat btw op herstelkosten1316 of op de vervangwaarde1317 verhaalbaar is wanneer de 
benadeelde geen btw-plichtige is en hij die belasting dus niet kan aftrekken of terugkrijgen. Bij wanprestaties 

                                                             
1309 Atlas Concrete Pipe Inc v Roger J. Au & Son Inc 467 F.Supp. 830, 26 U.C.C. Rep. Serv. (Callaghan) 395 (E.D. Mich. 1979) 
(waarover: ANDERSON 1988, 284). 
1310 Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, (2093) 2100 (wegens ernstige vochtproblemen moesten kopers hun woning 
doorverkopen, waarbij zij € 1500 schadevergoeding kregen voor de verhuis- en doorverkoopkosten; het hof van beroep te 
Luik redeneerde duidelijk vanuit het positief belang: "Si l'immeuble n'avait pas été atteint de vices cachés rendant 
l'immeuble inhabitable, les intimés n'auraient pas dû déménager, ce qui occasionne nécessairement des frais"). 
1311 B. LEHRBERG, Köprätt enligt 1990 års köplag, Uppsala, Institutet för Bank- och Affärsjuridik, 2008, 438 (“Köparen har till 
exempel haft utgifter för en extra resa för att avhämta en vara som inte har varit färdig att avlämnas vid den avtalade 
tidpunkten […]”). 
1312 Voorbeeld bij LOUVEAUX 2004, 9-10 (geeft aan dat huurder die op grond van art. 1732 BW de huurschade moet 
vergoeden, ook btw moet betalen op de werken en materialen die nodig zijn om die huurschade te herstellen, zelfs 
wanneer de verhuurder niet bewijst dat hij werkelijk btw heeft betaald).  
1313 Cass. 14 februari 1979, Pas. 1979, I, 699, noot; Cass. 8 mei 1980, Pas. 1980, I, 1115, noot. 
1314 BELGIË: Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533; Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 873. FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 21 oktober 
1987, nr. 86-12.623, JurisData nr. 1987-001529. 
1315 Cass. 13 april 1988, Pas. 1988, I, 936. 
1316 Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61; Cass. 23 december 1992, Pas. 1992, I, 1406; Cass. 15 februari 2010, 
Pas. 2010, 455. 
1317 Cass. 13 april 1988, Pas. 1988, I, 936; Cass. 15 november 1995, Pas. 1995, I, 1046; Cass. 9 januari 1996, Pas. 1996, I, 28; 
Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533; Cass. 29 mei 1996, RW 1996-97, 1431; Cass. 4 september 1996, RGAR 1996, nr. 12684; 
Cass. 9 oktober 1996, Pas. 1996, I, 949; Cass. 12 november 1996, Pas. 1996, I, 1111; Cass. 8 januari 1997, Pass. 1997, I, 39; 
Cass. 9 januari 1997, Pas. 1997, I, 55; Cass. 13 mei 1997, Pas. 1997, I, 564; Cass. 16 april 1999, RW 2002-03, 597; Cass. 11 
mei 2000, Arr.Cass. 2000, 873; Cass. 25 september 2008, Pas. 2008, 2053.  
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krijgt de benadeelde met die btw-vergoeding dan een bedrag dat de toestand kan benaderen waarin hij zou 
hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen.1318  

421. VRIJ BESCHIKKINGSRECHT: VERGOEDING NIET-BETAALDE BTW – De benadeelde hoeft enkel te bewijzen 
dat hij niet btw-plichtig is en hij de gevraagde btw niet kan aftrekken of terugkrijgen. In 
verkeerszaken neemt de rechtspraak zo aan dat het niet uitmaakt dat de benadeelde zijn vernielde 
wagen vervangt door een bij een particulier aangekocht tweedehandsvoertuig1319, zijn wagen niet 
laat herstellen1320 of zijn wagen zelf herstelt1321. Het vrije beschikkingsrecht zou namelijk inhouden 
dat die niet-betaling van de btw niet afdoet aan zijn recht op die btw-vergoeding. Schadevergoeding 
mag niet schommelen naargelang het gebruik dat de benadeelde daarvan maakt (supra nr. 210).1322  

422. VERENIGBAARHEID MET VEREISTE VAN INTEGRAAL SCHADEHERSTEL – Volgens het Hof van Cassatie rijmt 
die vergoedingsregel met het principe van integraal schadeherstel.1323 De rechtspraak neemt zo wel 
afstand van de regel van concrete schadebegroting (supra nr. 227). De benadeelde krijgt immers een 
vergoeding voor niet-geleden nadelen (niet-betaalde btw).1324 Bepaalde Duitse rechtsleer steunt zich 
dan ook op het met het integraliteitsprincipe samenhangende verrijkingsverbod om kritiek te leveren 
op rechters die benadeelden vergoedingen bieden voor btw die zij door Eigenreparatur niet hebben 
betaald.1325 § 249, lid 2 BGB bepaalt dat btw bij zaakbeschadiging enkel verhaalbaar is voor zover 
deze daadwerkelijk is gedragen.1326 Deze bepaling is gericht tegen vergoeding van fictieve kosten.1327  

423. VERENIGBAARHEID MET PEILDATUM EN VERREKENING WANPRESTATIEPOSTERIEURE GEBEURTENISSEN – Het 
integraliteitsprincipe vereist volgens het Hof van Cassatie dat de rechter zich bij schadebegroting op 
de datum van de uitspraak plaatst (supra nr. 232). Volgens vaste naoorlogse cassatierechtspraak1328, 
zoals recentelijk nog bevestigd op buitencontractueel vlak1329, dient de rechter bij schadebegroting 
dan ook rekening te houden met omstandigheden die verband houden met het schadefeit of de 
schade, en gevolgen hebben voor de omvang van de schade (infra nrs. 2799-2816). Is het niet in strijd 
met die rechtspraak om te oordelen dat de rechter bij schadebegroting moet voorbijgaan aan het feit 

                                                             
1318 Vgl. Differenzhypothetische verantwoording inzake schade uit onrechtmatige daad in Cass. 15 februari 2010, Pas. 2010, 
455, waar overweging 2 verwijst naar het integraliteitsprincipe bij onrechtmatige daad. Zie ook punt 16 van conclusie 
advoc.-gen. GOEMINNE voor Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533 ("Daar deze schadevergoeding ertoe strekt hem in zijn 
voorheen bestaande vermogen te herstellen [...]"). 
1319 Cass. 8 januari 1997, Pass. 1997, I, 39; Cass. 25 september 2008, Pas. 2008, 2053. 
1320 BELGIË: Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61. FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 21 oktober 1987, nr. 86-12.623, JurisData 
nr. 1987-001529. 
1321 Cass. 23 december 1992, Pas. 1992, I, 1406. 
1322 BELGIË: Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61; Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533; Cass. 8 januari 1997, Pass. 1997, 
I, 39; Cass. 9 januari 1997, Pas. 1997, I, 55; Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 873; Cass. 15 februari 2010, Pas. 2010, 455; 
Rb. Gent 11 april 2001, RW 2002-03, 1185. FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 8 juli 2004, nr. 02-14.854, JurisData nr. 2004-024553. 
1323 Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533 (de benadeelde aan wie ten gevolge van een onrechtmatige daad een zaak is 
ontnomen, heeft recht op herstel van zijn vermogen door teruggave van deze zaak [...] de appelrechters schenden art. 1382 
en 1383 BW niet door te oordelen dat de benadeelde niet het bewijs moet leveren dat hij op het vervangingsvoertuig btw 
heeft betaald); Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 873. 
1324 BELOT 2007, 1687 (Frans recht, vergoedbaarheid btw indien werkelijk gedragen); CUSTERS 2010, nr. 14690 ("L'examen des 
arrêts de cassation témoigne d'une contradiction dont la Cour fait preuve en matière de reconstitution du patrimoine de la 
personne lésée."). Contra: SIMAR/DE ZUTTER 2013, 10 ("Or, le principe de la réparation intégrale du dommage s'impose en 
toutes circonstances, et ce, quelle que soit l'utilisation de l'indemnité allouée."). 
1325 RÜΒMANN 2012, 39. 
1326 § 249, lid 2 in fine BGB luidt: "Bei der Beschädigung einer Sache schließt der nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die 
Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist." 
1327 RÜΒMANN 2012, 42. 
1328 Cass. 29 september 1948, Pas. 1948, I, 509; Cass. 14 december 1993, Pas. 1993, I, 1066; Cass. 4 januari 1994, Pas. 1994, 
I, 3; Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114 (“pour apprécier en fait un dommage, le juge doit, se plaçant au moment où il 
statue, tenir compte de toutes les circonstances de la cause susceptibles d’influer sur l’existence et l’étendue du dommage; 
qu’à cet égard, il doit prendre en considération tous les événements postérieurs au dommage qui l’auraient aggravé ou 
réduit, à condition que ces événements ne soient pas étrangers au fait générateur du préjudice et à celui-ci.”); Cass. 2 
februari 1996, Pas. 1996, I, 166; Cass. 2 mei 2001, Pas. 2001, 749; Cass. 13 februari 2006, Pas. 2006, 364. 
1329 Cass. 23 april 2012, Pas. 2012, 875. 
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dat de benadeelde geen btw betaalde door zijn goed niet te laten herstellen, zelf te herstellen of te 
vervangen door een tweedehandsvoertuig?  

424. PARALLEL: MATIGING SCHADEBEDINGEN TEN BEDRAGE VAN NIET-BETAALDE BTW – Een parallel is mogelijk met de 
natuurlijke reflex om schadebedingen ten bedrage van niet-betaalde btw te matigen. Op basis van het 
integraliteitsplafond matigen rechters schadebedingen ten bedrage van de btw die in de forfaitaire 
schadevergoeding besloten ligt, maar uiteindelijk niet is gefactureerd. De vrederechter van Kortrijk verklaarde 
zo een schadebeding van 30 % van de verkoopprijs van niet-afgehaalde aangekochte meubelen verenigbaar 
met het gemeen recht. Hij matigde dit bedrag wel ten bedrage van de niet-gefactureerde btw: "Verweerder 
kan wel worden gevolgd in zijn stelling dat, daar er niet is gefactureerd, er ook geen btw is afgedragen, zodat 
de btw (21 %) uit de koopprijs [...] dient te worden getrokken".1330 Ook in een geval van matiging van een 
schadebeding wegens niet-betaling van de koopprijs van een auto hield de betrokken rechter de btw bij de 
berekening van de (werkelijke) schade buiten vergoeding. De verschuldigde btw zou bij doorgaan van de 
verkoop immers niet aan de verkoper maar aan de fiscus zijn toegekomen.1331 Deze rechtspraak ziet dus wel 
degelijk in dat het niet betaamt niet-werkelijk gedragen btw op de aansprakelijke af te wentelen. 

425. POGING TOT VERZOENING BTW-VERGOEDINGSREGEL EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – De doctrine poogt de 
btw-vergoedingsregel te verzoenen met het integraliteitsplafond. Sommigen bepleiten dat de rechter 
die zich over btw-verhaal moet uitspreken voor deze schadepost een voorbehoud moet maken 
indien deze niet vaststaat bij de uitspraak.1332 Creatiever is het om twee situaties te onderscheiden: 
de situatie waarin de rechter bij zijn uitspraak geen kennis heeft van de (wijze van) vervanging van 
het vernielde goed, en de situatie waarin hij daar wel kennis van draagt.1333 In het eerste geval 
strookt de cassatierechtspraak met het vereiste van integraal schadeherstel. Schadevergoeding mag 
niet verschillen naargelang de wijze waarop de benadeelde die aanwendt (supra nr. 209). Voor btw-
verhaal mag de rechter geen bewijs van vervanging vragen. In de tweede situatie heeft de rechter bij 
zijn uitspraak wel kennis van de (wijze van) vervanging. Dit feit is niet vreemd aan de schade. Bij 
schadebegroting moet de rechter hier dus rekening mee houden (infra nrs. 2799-2816). Krachtens 
die regel kan hij dan geen schadevergoeding voor die niet-betaalde btw toekennen.1334  

2 Subaansprakelijkheidskosten 

426. VERGOEDBAARHEID SUBAANSPRAKELIJKHEIDSKOSTEN – Passiefvermeerdering onder het positief 
belang kan ook volgen uit subaansprakelijkheid die de benadeelde door een wanprestatie tegenover 
een eigen schuldeiser in een andere verhouding oploopt.1335 Schoolvoorbeeld is de onderaannemer 
die vertraging oploopt waardoor de hoofdaannemer – al dan niet krachtens een schadebeding – voor 

                                                             
1330 Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601 (de 30 % werd niet berekend op de koopprijs van 116 000 BEF, 
maar op 95 868 BEF, zijnde eerstgenoemd bedrag zonder btw). 
1331 Rb. Antwerpen 4 februari 2011, RW 2013-14, 909 (matiging tot werkelijke schade, aangezien partijen in schadebeding 
hadden voorzien in vergoeding van werkelijke schade). 
1332 CUSTERS 2010, nr. 14690 (verwijzing naar oudere rechtspraak). 
1333 VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 1505-1506. 
1334 VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 1506 (“De cassatierechtspraak die er anders over oordeelt, kan dan ook 
bezwaarlijk worden goedgekeurd.") 
1335 Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228; Arbit.Besl. 24 mei 1988, RHA 1988, (197) 211; Cass.civ.I.fr. 3 juli 1985, 
Bull. I, nr. 210 (vordering afgewezen, want fout van koper-doorverkoper); Cass.civ.III.fr. 16 november 1988, Bull.civ. III, 
nr. 164 (huis geïnfecteerd door termieten en onderverkrijger dagvaardt verkrijger, die op zijn beurt de initiële verkoper 
aanspreekt); BERNAUW 2009, 329 ('verkoopscontractuele aansprakelijkheid jegens derden' als vorm van immateriële 
gevolgschade); DÍEZ-PICAZO 1996, 686; DORNIS 2014, 528; ETIENNY, 666, voetnoot 447 (forfaitaire schadevergoeding wegens 
vertraging in nakoming van eigen verbintenissen); GALVAN 1998, 27; GOOSSENS 2003, 658 (inzake aansprakelijkheid 
hoofdaannemer jegens opdrachtgever wegens vertraging in uitvoering door onderaannemer); HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 
80-81 (inzake oud art. 1282 NBW: “En heeft een koper zich op verbeurte van zekere boete verplicht het gekochte goed 
uiterlijk op een bepaalde dag weer aan een derde te leveren, waartoe hij ten gevolge der wanprestatie van de verkoper niet 
in staat is, dan is ook de boete, die hij dientengevolge verschuldigd is, als verlies te beschouwen.”); HUBER/MULLIS 2007, 277; 
KRAMER 2014, 519-522; LAITHIER 2004, 171; LAITHIER 2008, 156; PINNA 2007, 227, 233 en 472; ROPPO 2006, 959; TILLEMAN 2012, 
357 (inzake art. 1646 BW); VANDEN BERGHE 2010, 96; WESSNER 2001, 908. De mogelijkheid tot verhaal van deze schadepost 
staat al vast sinds ULPIANUS (ZIMMERMAN 1990, 827). 
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daaruit resulterende schade aansprakelijk is jegens de bouwheer.1336 Dat is extrinsieke schade (supra 
nr. 399). Door de benadeelde opgelopen subaansprakelijkheid is immers schade die verder reikt dan 
de in de overeenkomst besloten prestaties. In de common law en onder de CISG wordt die 
schadepost dan ook aangeduid als gevolgschade (consequential damages1337 of Folgeschaden1338).  

427. WEERSLAG WANPRESTATIE OP ANDERE TRANSACTIES – Belet de relativiteit van overeenkomsten (art. 
1165 BW)1339 om bij schadebegroting rekening te houden met de weerslag van wanprestaties op 
andere contracten van de benadeelde? Sinds het boswachtersarrest uit 1909 is het bestaan van een 
overeenkomst als feit aan derden tegenwerpelijk.1340 Illustratief is een cassatiearrest uit 1987.1341 Een 
onderaannemer plaatste deuren anderhalve maand te laat. Hiervoor was de hoofdaannemer een 
forfaitaire schadevergoeding van 7500 BEF per dag vertraging verschuldigd aan de bouwheer. Het 
hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat de onderaannemer aansprakelijk was voor de schade 
die de hoofdaannemer leed doordat hij die schadevergoeding aan de bouwheer moest betalen. Het 
Hof van Cassatie bevestigde dit door te oordelen dat de relativiteit van overeenkomsten de rechter 
niet verbiedt om bij begroting van schadevergoeding die de onderaannemer wegens zijn 
wanprestatie aan de hoofdaannemer is verschuldigd, rekening te houden met de weerslag die zijn 
tekortkoming heeft op de tussen de hoofdaannemer en zijn opdrachtgever gesloten overeenkomst.  

428. AMERIKAANSE AFWENTELING VAN THIRD-PARTY CLAIMS – De Amerikaanse rechtspraak laat in gelijke zin 

afwenteling van third-party claims op de initiële wanprestant toe. Zo beging een koper een wanprestatie door 
olieleveringen stop te zetten.1342 De verkoper leverde als tussenpersoon olie aan zijn klanten. Bij de sluiting van 
die overeenkomst contracteerde de koper zelf met een olieleverancier om dezelfde hoeveelheid olie af te 
nemen. Door die wanprestatie kon de verkoper-tussenpersoon zijn eigen verbintenissen niet langer nakomen. 
Bijgevolg moest hij schadevergoeding betalen aan de leverancier voor onder meer de opslag van de olie. Deze 
schadevergoeding mocht hij afwentelen op die in gebreke gebleven koper.  

429. VERGOEDBAARHEID VANUIT DOELTOESTAND POSITIEF BELANG – Het positief belang legitimeert de 
benadeelde tot afwenteling op de initiële wanprestant van vergoedingen die hij wegens die initiële 
wanprestatie is verschuldigd.1343 Over afwenteling van third-party claims stelt de Amerikaanse 
rechtsleer dan ook dat weigering om deze schadepost te vergoeden, de benadeelde zou brengen in 
een positie waarin hij veel slechter af is dan indien de overeenkomst correct was nagekomen.1344 De 
wanprestant is dus gehouden tot vrijwaring van zijn medecontractant tegen vorderingen van derden 
of medecontractanten in een andere contractsverhouding, die hun oorsprong vinden in zijn 
wanprestatie. Conform de algemene principes (art. 1315, lid 1 BW en art. 870 Ger.W) staat het aan 

                                                             
1336 BELGIË: Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228; GOOSSENS 2003, 658. FRANKRIJK: ETIENNY, 666, voetnoot 447. 
ZWITSERLAND: TF 19 juni 1990, BGE 116 II 441, swisslex, punt 2c. COMMON LAW: KRAMER 2014, 520. 
1337 ANDERSON 1988, 272 (stelt echter vast dat incidental damages vergoedbaar zijn, terwijl consequential damages dat niet 
zijn, met kritiek op die zienswijze); CALAMARI/PERILLO 1987, 629-630; DORNIS 2014, 528; FARNSWORTH 1990, 198-199 (vat termen 
ruimer op en brengt ook de schadebeperkingskosten daaronder); TREITEL 1991, 87; TREITEL/PEEL 2011, 1009. Vgl. GALVAN 1998, 
27 (inzake CISG). 
1338 Oberlandesgericht Keulen 21 mei 1996, CISG-online nr. 254 ("Der Schaden des Klägers ist ein sogenannter Folgeschaden 
im Sinne des Artikel 74 CISG in Form eines Haftungsschadens, der dadurch entstanden ist, daß die Vertragsverletzung der 
Beklagten den Kläger Dritten gegenüber haftbar gemacht hat."); SCHLECHTRIEM/SCHROETER 2013, 304-305. 
1339 Recentelijk: A. DE BOECK, V. SAGAERT EN V. WITHOFS, "Actualia inzake overdracht van schulden, schuldvorderingen en 
contracten en inzake derdenwerking van contracten" in Themis 95 – Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2015, (1) 1. 
1340 Cass. 27 mei 1909, Pas. 1909, I, 272, concl. TERLINDEN. 
1341 Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228. 
1342 Union Carbide Corp v Consumers Powers Co 636 F. Supp. 1498, 1 U.C.C. Rep.Serv. (Callaghan) 2d 1202 (E.D. Mich. 1986) 
(waarover: ANDERSON 1988, 272-273; benadrukt dat het gaat om overeenkomst die vreemd is aan geschonden contractuele 
verhouding: “It was, instead, a settlement of a claim for breach by the seller of an extraneous contract with a third party.”). 
1343 ANDERSON 1988, 272; DÍEZ-PICAZO 1996, 686; GALVAN 1998, 27; PINNA 2007, 472. 
1344 ANDERSON 1988, 273 (“The seller clearly suffered a real loss, and denial of recovery would have left it in a much less 
advantageous position than had the contract been performed.”). 
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de benadeelde-subwanprestant om bestaan en omvang van die schade aan te tonen.1345 Deze 
vrijwaring betreft de contractuele (infra nrs. 430-434) en de buitencontractuele aansprakelijkheid 
(infra nrs. 435-436) die de in de initiële verhouding benadeelde schuldeiser kan oplopen. 

430. VRIJWARING BENADEELDE VOOR CONTRACTUELE SUBAANSPRAKELIJKHEID – De wanprestant in de 
hoofdverhouding kan schaderechtelijk gehouden zijn tot vrijwaring van zijn medecontractant voor 
contractuele subaansprakelijkheid die hij in een andere verhouding oploopt. Deze aansprakelijkheid 
kan resulteren uit het feit dat de niet-nagekomen overeenkomst deel uitmaakt van een ruimere 
transactie en in nauw verband staat met andere overeenkomsten.1346 Het Hof van Justitie oordeelde 
zo recentelijk dat een vliegtuigmaatschappij instaat voor de extra dagvergoedingen en extra sociale 
bijdragen die een werkgever door een vluchtvertraging aan zijn vervoerde werknemers is 
verschuldigd.1347 De vrijwaringsplicht van de hoofdwanprestant kunnen contractpartijen wel via een 
exoneratiebeding beperken. Bij contractuele verhoudingen waar nauwelijks andere schade denkbaar 
is dan die jegens derden, kan een rechter dan wel tot uitholling besluiten.1348 

431. VERHAAL VAN EIGEN SUBAANSPRAKELIJKHEID BIJ NIET-NAKOMING IN EIGENDOMSOVERDRAGENDE KETEN – Illustratief 
voor regres van subaansprakelijkheidskosten zijn wanprestaties in eigendomsoverdragende ketens. Levert een 
verkoper in een keten van eigendomsoverdragende contracten goederen laattijdig of levert hij gebrekkige 
goederen, dan kunnen de onderkopers de onderverkopers op hun beurt aansprakelijk stellen.1349 Deze 
hypothese staat nog los van de mogelijkheid voor de onderkoper om over zijn koper te springen en de 
oorspronkelijke verkoper rechtstreeks aan te spreken. Die jump-actie is mogelijk bij vorderingen wegens 
verborgen koopgebreken. Dergelijke vorderingen zijn immers te bezien als toebehoren van het verkochte goed. 
Op grond van artikel 1615 BW gaat dat accessorium als kwalitatief recht over met de verkoop.1350 Aan de orde 
is hier echter de hypothese waarin de onderkoper de onderverkoper aanspreekt. In dat geval beschikt de 
onderverkoper over een feitelijke regresvordering jegens zijn verkoper. De schaderechtelijke gevolgen van zijn 
eigen schadeclaim kan hij dan met zijn eigen schadevordering op de initiële verkoper verhalen.1351  

432. VERGOEDINGEN BIJ KOOP EN AANNEMING – Vergoeding van aansprakelijkheidskosten komt frequent voor bij 
koop en aanneming. Verkopers zijn zo aansprakelijk voor schadevergoedingen die hun koper is verschuldigd 
jegens de huurder voor schade die verborgen gebreken hebben veroorzaakt.1352 Tevens staan verkopers in voor 
de lasten van een lening die hun koper was aangegaan voor uiteindelijk niet-geleverde goederen.1353 Zo zijn 
verkopers aanspreekbaar voor de schadevergoeding die een koper-onderaannemer wegens vertraging in de 
werken is verschuldigd aan zijn hoofdaannemer doordat de geleverde verf van slechte kwaliteit was.1354 De 

                                                             
1345 BELGIË: Cass. 10 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 235 (rechter mag geen uitspraak doen over niet-gevorderde 
schadevergoeding); Cass. 28 november 1984, Arr.Cass. 1984-85, 432 (rechter mag schadevergoeding niet vaststellen op een 
lager bedrag dan waarover partijen het eens waren geworden); Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24; Cass. 13 oktober 2011, 
Pas. 2011, 2237, vijfde en zesde overweging (ontbinding); Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 807, noot N. VAN DE 

SYPE (contractuele aansprakelijkheid van advocaat bij niet-inachtneming van beroepstermijn, punt 4.2.4). FRANKRIJK: 
Cass.civ.II.fr. 8 juli 1987, nr. 85-14.052, JurisData nr. 1987-701245. 
1346 Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228; Cass.Req.fr. 21 oktober 1925, DP 1926, I, 9 (koper van gebrekkig voertuig 
heeft recht op vergoeding van schadevergoeding die hij zelf is verschuldigd jegens slachtoffer van ongeval); Arbit.Besl. 
24 mei 1988, RHA 1988, (197) 211; DORNIS 2014, 528; PINNA 2007, 472; TILLEMAN 2012, 359 (inzake art. 1646 BW). 
1347 HvJ 17 februari 2016, nr. C-429/14, ECLI:EU:C:2016:88, Air Baltic. Bespreking: VERHEYEN 2016, 4. 
1348 VANDEN BERGHE 2010, 96. 
1349 CIVIL LAW: Cass.com.fr. 29 oktober 1968, Bull.civ. 1968, IV, 264, nr. 295; PINNA 2007, 472. COMMON LAW: Contigroup 
Companies Inc v Glencore AG [2005] 1 Lloyd's Rep 241 (Glick QC) (laattijdige levering); KRAMER 2014, 520; TREITEL 1991, 87. 
1350 Cass. 5 december 1980, Arr.Cass. 1980-81, 382 ("Overwegende dat derhalve een tweede koper een recht op vrijwaring 
bezit rechtstreeks tegen de eerste verkoper, zonder dat het nodig is dat de tweede koper de eerste koper aanspreekt zodat 
deze dan zelf die eerste verkoper zou moeten betrekken."). 
1351 Dit blijkt duidelijk uit de cassatierechtspraak volgens dewelke in die rechtsverhouding de korte termijn van artikel 1648 
BW geldt: Cass. 29 januari 2004, Arr.Cass. 2004, 149, Pas. 2004, 186; Cass. 25 juni 2010, Pas. 2010, 2067. 
1352 Cass.fr. 16 november 1853, S. 1954, I, 176, D. 1953, I, 322 (schadevergoeding voor genotsderving wegens afbraak 
gehuurd gebouw); Parijs 30 december 1864, S. 1865, II, 133 (schadevergoeding voor genotsderving wegens afbraak en 
heropbouw gebrekkige gemene muur van gehuurde handelspand). 
1353 ANDERSON 1988, 272. 
1354 PPG Industries (Singapore) Pte Ltd v Compact Metal Industries Ltd [2013] SGCA 23 (Singapore), overweging 20 ("Put 
simply, if a defendant breaches its contract which consequently causes delay to a construction project, the defendant must 
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huurder die krachtens artikel 1735 BW jegens de verhuurder moet instaan voor huurschade wegens 
wanprestatie van een door hem ingeschakelde aannemer1355, kan die vergoeding op die aannemer verhalen. 
Dat een bouwheer niet over een rechtstreekse aanspraak tegen zijn onderaannemer beschikt1356, impliceert 
dat hij de hoofdaannemer kan aanspreken. Wel kan de hoofdaannemer die aansprakelijkheidskosten op grond 
van artikel 1149 BW verhalen op de onderaannemer.1357 Verschuldigdheid van conventionele boeten door de 
hoofdaannemer is voorzienbaar bij de contractsluiting (infra nr. 1597).1358 

433. AFWENTELBAARHEID VAN DOOR HANDELSAGENT VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN – Krachtens artikel X.19 WER kan 
de handelsagent die recht heeft op een uitwinningvergoeding bovendien schadeloosstelling krijgen voor het 
verschil met de werkelijk geleden schade (supra nr. 183). Zo kon de handelsagent aanspraak maken op 
bijkomende vergoeding van schade die hij lijdt doordat hij wegens de beëindiging van de handelsagentuur 
vergoedingen was verschuldigd aan derden.1359 Denk aan vergoedingen omdat hij een overeenkomst met 
huurders 1360 , subagenten 1361 , handelsvertegenwoordigers 1362  of leveranciers 1363  moest beëindigen. De 
opzeggings- en cliënteelvergoedingen vormen schade onder het positief belang.1364 Had de principaal de 
overeenkomst niet geschonden, dan was de handelsagent die vergoedingen namelijk niet verschuldigd.  

434. VLOTTERE AFWENTELING BIJ PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID – De Wet Productaansprakelijkheid bevat 
een afwijkende regeling.1365 Levert een leverancier een gebrekkig product, dan kan de benadeelde 
hem op grond van artikel 1 juncto artikel 4, § 1 WPA aanspreken in vergoeding van schade aan 

                                                                                                                                                                                              
be taken to know that the other party, which is a sub-contractor to the project, would be liable to the main contractor in 
liquidated damages."; laattijdige levering van bestelde verf en veroordeling tot $ 1 040 663 schadevergoeding). 
1355 Krachtens artikel 1735 BW is de huurder immers aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan 
door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders. De term „huisgenoten” vatten België en Frankrijk dan zo ruim 
op dat ook zelfstandige aannemers daaronder vallen. BELGIË: Cass. 21 januari 1999, RW 1998-99, 1454, noot J.H. HERBOTS. 
Vgl. Rb. Brugge 17 september 1990, RW 1992-93, 856. FRANKRIJK: Cass.fr. 29 mei 1954, D. 1954, 571 (huurder aansprakelijk 
voor huurschade ten gevolge van brand veroorzaakt door loodgieter). 
1356 Geen enkele wettelijke bepaling voorziet in een rechtstreekse vordering voor de bouwheer jegens de onderaannemer. 
Luik 29 januari 2015, JT 2015, 488 (“Le sous-traitant ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard du maître 
de l’ouvrage.”; buitencontractuele aanspraak is wel mogelijk, op voorwaarde dat de fout van de onderaannemer tegelijk 
schending inhoudt van de algemene zorgvuldigheidsnorm en de schade verschilt van die welke resulteert uit de 
contractuele wanprestatie). Dat een dergelijke vordering wel ter beschikking staat van de onderaannemer (art. 1798 BW) 
schendt de grondwet niet (Arbitragehof nr. 111/2006, 28 juni 2006, BS 15 september 2006, 47132. 
1357 BELGIË: Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228; GOOSSENS 2003, 658. FRANKRIJK: Cass.civ.III.fr. 23 november 1994, 
nr. 92-16.527; Metz 9 maart 1994, JurisData 1994-041640; ETIENNY, 666, voetnoot 447. COMMON LAW: KRAMER 2014, 520. 
1358 Metz 9 maart 1994, JurisData 1994-041640. Contra: Cass.civ.III.fr. 23 november 1994, nr. 92-16.527, LexisNexis 
(afwijzing van cassatieberoep op grond dat die onvoorzienbaarheid niet was opgeworpen voor het hof van beroep).  
1359 Onder voormalig artikel 21 van de handelsagentuurwet: Antwerpen 9 november 1999, AJT 2000-01, (571) 574, noot S. 
BEYAERT (afwijzing wegens ontbreken bewijs); Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130 (culpa in contrahendo, negatief belang); 
Brussel 29 april 2002, DAOR 2002, (257) 260 (afwijzing wegens ontbreken bewijs); Luik 7 maart 2013, DAOR 2013, 369; 
DAMBRE, 1411; DE KEYSER/BEAUFILS 1996, 10; NAEYAERT 2012, 716 en 718.  
1360 Brussel 10 juni 2013, DAOR 2013, 378, noot P. NAEYAERT, overweging 23 (afwijzing vordering); Gent 25 april 2012, A.R. 
nr. 2009/AR/2732, onuitg., 19, en Luik 6 december 2010, A.R. nr. 2009/AR/1197, onuitg., 7 (in NAEYAERT 2013, 396, voetnoot 
47); NAEYAERT 2012, 716. 
1361 Luik 7 maart 2013, DAOR 2013, (369) 377, linkerkolom laatste paragraaf; NAEYAERT 2013, 395. 
1362 Antwerpen 9 november 1999, AJT 2000-01, (571) 574, noot S. BEYAERT (afwijzing wegens ontbreken bewijs); Brussel 
5 februari 1992, JT 1993, 130 (voorbeeld inzake precontractuele aansprakelijkheid, negatief belang); DAMBRE 1995, 1411; 
NAEYAERT 2012, 716 en 718; NAEYAERT 2013, 395. 
1363 Luik 7 maart 2013, DAOR 2013, (369) 377, linkerkolom laatste paragraaf. 
1364 Antwerpen 9 november 1999, AJT 2000-01, (571) 574, noot S. BEYAERT (bijkomende vergoeding voor ontslag van 
personeel indien handelsagent aantoont dat opzegtermijn die hij aan dat personeel heeft moeten geven de termijn 
overschrijdt waarop de eigen opzegvergoeding is berekend; afwijzing wegens ontbreken bewijs); Brussel 29 april 2002, 
DAOR 2002, 257; Luik 7 maart 2013, DAOR 2013, (369) 377, linkerkolom laatste paragraaf; NAEYAERT 2012, 717-719 
(benadrukt terecht dat de rechter rekening moet houden met de gevolgen van de na te leven opzeggingstermijn. In die 
periode blijft de handelsagentuur immers bestaan, waardoor de vergoedingen die de handelsagent verschuldigd zal zijn 
jegens zijn subagenten of personeelsleden, in omvang zullen afnemen). 
1365 Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, BS 22 maart 1991. 
Omzetting van artikel 3, lid 3 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB 
L 210, blz. 29). 
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personen (met inbegrip van morele schade) en aan andere goederen dan het gebrekkige goed (art. 
11 WPA, franchise van € 500). Aan die contractuele aansprakelijkheid kan hij wel ontkomen door 
binnen een redelijke termijn aan het slachtoffer de identiteit mee te delen van de producent of van 
degene die hem het product heeft geleverd (art. 4, § 2 WPA). Daarna kan hij zelf niet meer 
aansprakelijk worden gesteld. 1366  Dit aansprakelijkheidsafstoten werkt sneller dan het via 
schadevergoeding afwentelen van subaansprakelijkheid die de benadeelde opliep door een 
wanprestatie van een contractpartij in een andere verhouding. Spreekt de benadeelde de leverancier 
zelf in schadevergoeding aan, dan beschikt deze uiteraard over een regresrecht (art. 9 WPA).  

435. VRIJWARING BENADEELDE VOOR ZIJN BUITENCONTRACTUELE SUBAANSPRAKELIJKHEID – Onder het positief 
belang staat niet enkel verhaal open voor contractuele subaansprakelijkheid, maar ook voor 
buitencontractuele subaansprakelijkheid. De wanprestatievergoeding in de eerste verhouding dekt 
zo de kosten die zijn verbonden aan eventuele buitencontractuele subaansprakelijkheid die een 
contractpartij in een tweede verhouding oploopt door een wanprestatie in de eerste verhouding.  

436. ILLUSTRATIES BIJ VERBORGEN KOOPGEBREKEN – Illustratief zijn de kosten van buitencontractuele 
subaansprakelijkheid die een koper wegens verborgen koopgebreken oploopt. Zo staat vast dat een koper zijn 
verkoper te kwader trouw onder artikel 1645 BW kan aanspreken voor de aansprakelijkheidsgevolgen van een 
door een gebrekkige zaak veroorzaakt ongeval.1367 Verzwijgt een garagehouder bij een onderhoudsbeurt 
bewust dat de wiellagers niet naar behoren functioneren, dan staat hij zo ontegensprekelijk in voor de 
schaderechtelijke gevolgen van een door die gebrekkige wiellagers veroorzaakt ongeval.  

437. VERHAAL MITS VERVULLING VERGOEDBAARHEIDSVEREISTEN – Schade bestaande in wegens wanprestatie of 
onrechtmatige daad opgelopen subaansprakelijkheid is slechts vergoedbaar voor zover is voldaan aan de 
vergoedbaarheidsvoorwaarden. De benadeelde moet zo aantonen dat die subaansprakelijkheid in oorzakelijk 
verband staat met de wanprestatie in de initiële verhouding.1368 Die schade moet ook met voldoende zekerheid 
vaststaan. Stelt een onderkoper geen claim in tegen zijn verkoper, zelf benadeelde koper in de initiële 
verhouding, dan lijdt die benadeelde koper uit de initiële verhouding op dit punt geen schade en kan hij daar 
ook geen vergoeding voor krijgen.1369 Toch komt het voor dat subaansprakelijkheid op de datum van de 
uitspraak over de in de initiële contractsverhouding te verkrijgen schadevergoeding nog niet in een uitspraak of 
minnelijke schikking is gekristalliseerd. Dan kan de rechter verklaren dat de wanprestant gehouden is om de 
door de benadeelde op te lopen schadevergoeding te compenseren. Ook kan hij de gevolgen van die 
subaansprakelijkheid in billijkheid begroten, of kan hij een voorbehoud voor de toekomst maken.1370 

438. AANSPRAKELIJKHEIDSSCHADE MOET VOORZIENBAAR ZIJN BIJ CONTRACTSLUITING – In zowel de common 
law1371 als onder het Weens Koopverdrag1372 verifiëren rechters of de aansprakelijkheidsschade 
voorzienbaar was bij de sluiting van de overeenkomst. In de regel geeft dit geen al te grote 
problemen. 1373  In een recent geval oordeelde het hof van beroep te Singapore zo dat een 
verfleverancier behoorde te voorzien dat levering van gebrekkige verf aan een onderaannemer van 

                                                             
1366 Rb. Namen 14 november 1997, JLMB 1998, 644; Kh. Hasselt 8 november 1999, RW 2001-02, 100, noot A. DE BOECK. 
1367 Cass.Req.fr. 21 oktober 1925, DP 1926, I, 9 (met een aan het negatief belang analoge verantwoording). 
1368 Cass.com.fr. 15 maart 1976, JCP 1977, II, 18632, noot GHESTIN (hand van koper van gebrekkige machine verbrijzeld bij 
installatie bij onderverkrijger, vordering afgewezen wegens ontbreken bewijs van oorzakelijk verband); J. GHESTIN, noot 
onder Cass.com.fr. 15 maart 1976, JCP 1977, II, 18632; P. MALINVAUD, noot onder Kh. Parijs 5 december 1973 en Parijs 11 
december 1975, JCP 1977, II, 18531; ROPPO 2006, 959; TILLEMAN 2012, 358 (inzake art. 1646 BW). 
1369 McSherry v Coopers Creek Vineyard Ltd (2005) 8 NZBLC 101 (Nieuw-Zeeland). 
1370 Vgl. KRAMER 2014, 520-521. 
1371 PPG Industries (Singapore) Pte Ltd v Compact Metal Industries Ltd [2013] SGCA 23 (Singapore); KRAMER 2014, 520. 
1372 BGH 25 november 1998, CISG-online nr. 353; OGH (Oostenrijk) 6 februari 1996, CISG-online, nr. 224; Oberlandesgericht 
Keulen 21 mei 1996, CISG-online nr. 254, punt 4; Arbit.Besl. CIETAC CISG/1995/05 van 22 maart 1995, CISG-online nr. 1118; 
Arbit.Besl. CIETAC CISG/1997/07 van 23 april 1997, CISG-online nr. 1163; GALVAN 1998, 27; HUBER/MULLIS 2007, 277; 
SCHLECHTRIEM/SCHROETER 2013, 305. 
1373 COMMON LAW: PPG Industries (Singapore) Pte Ltd v Compact Metal Industries Ltd [2013] SGCA 23 (Singapore); KRAMER 

2014, 520. CISG: BGH 25 november 1998, CISG-online nr. 353; OGH (Oostenrijk) 6 februari 1996, CISG-online, nr. 224; 
Oberlandesgericht Keulen 21 mei 1996, CISG-online nr. 254, punt 4. 
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een groot bouwproject met zich zou brengen dat de hoofdaannemer een schadeclaim zou instellen 
tegen die onderaannemer: "[I]f a defendant breaches its contract which consequently causes delay to 
a construction project, the defendant must be taken to know that the other party, which is a sub-
contractor to the project, would be liable to the main contractor in liquidated damages."1374  

439. ONVOORZIENBAARHEID VAN (OMVANG) AANSPRAKELIJKHEIDSKOSTEN – Toch komt het voor dat de 
aansprakelijkheidsschade van de subwanprestant voor de hoofdwanprestant onvoorzienbaar was. In de 
common law en onder het Weens Koopverdrag is dit het geval wanneer in de onderverhouding van de 
benadeelde koper een uitzonderlijk hoog strafbeding voorligt.1375 Hetzelfde geldt wanneer de benadeelde tot 
een onredelijke schikking komt met zijn benadeelde medecontractant. Denk aan instemming met te hoge 
schadevergoedingen of met compensatie bij een te zwakke claim.1376  Onvergoedbaar is uiteraard ook 
aansprakelijkheidsschade die niet was te voorzien.1377 In Amerika kon een wanprestant zo niet voorzien dat zijn 
medecontractant bij wanprestatie een punitieve vergoeding zou oplopen.1378 Zouden Belgische rechters op 
gelijke wijze beslissen? Doorgaans gaat het immers om onvoorzienbaarheid van de omvang van 
aansprakelijkheidsschade. In België volstaat voor vergoedbaarheid echter dat het bestaan van die schade 
voorzienbaar was (infra nr. 1583). Een spitsvondig raadsman kan wel betogen dat die punitieve vergoeding 
onafwentelbaar is wegens onvoorzienbaarheid van dat schadetype (infra nr. 1735). Bepaalde Franse rechtsleer 
poneert zo dat schade van ongebruikelijke omvang sowieso in schade van een ander type resulteert.1379 Deze 
redenering bloeit ook in de common law1380 en onder de internationale rechtsinstrumenten1381.  

3 Bereddingskosten 

440. VERHAAL VAN BEREDDINGSKOSTEN – Tot de passiefkant van geleden verlies onder het positief 
belang behoren ook de kosten van schadebeperkende maatregelen. De benadeelde schuldeiser kan 
namelijk eveneens vergoeding bekomen voor kosten die hij heeft gemaakt om verdere nadelige 
gevolgen van de wanprestatie te beperken.1382 De strekking van deze bereddingskosten komt aan 
bod bij de bespreking van de schadebeperkingsplicht (infra nrs. 1962-1998). 

C Bijstandskosten 

441. NIET-INTEGRALE VERGOEDBAARHEID VERDEDIGINGS- EN VASTSTELLINGSKOSTEN – Bij de vordering tot 
schadevergoeding doen rechtzoekenden doorgaans een beroep op juridische en andere technische bijstand. 
Fundamenteel is de vraag naar vergoedbaarheid van die kosten. Vanuit het positief belang vertonen dergelijke 
kosten een vergoedbaar karakter. Het integraliteitsprincipe is dan ook een recurrent motief in buitenlandse 

                                                             
1374 PPG Industries (Singapore) Pte Ltd v Compact Metal Industries Ltd [2013] SGCA 23 (Singapore). 
1375  Oberlandesgericht Keulen 21 mei 1996, CISG-online nr. 254, punt 4 in fine ("Angesichts dessen wäre die 
Voraussehbarkeit des Schadens nur dann zu verneinen, wenn dieser als so außergewöhnlich hoch anzusehen wäre, daß die 
Beklagte damit nicht rechnen mußte."). 
1376 In de common law is de basiscase de Canadese zaak Biggin & Co Ltd v Permanite Ltd [1951] 2 KB 314. Dit Bigginsprincipe 
doet denken aan redeneringen naar Belgisch recht inzake verhaalbaarheid van juridische bijstandskosten in de periode 
voorafgaand aan de wet van 21 april 2007. Kwam een benadeelde met zijn juridische raadsman een bijzonder hoog ereloon 
overeen, dan kon de rechter de verhaalbaarheid op basis van de schadebeperkingsplicht temperen.  
1377 Arbit.Besl. CIETAC CISG/1995/05 van 22 maart 1995, CISG-online nr. 1118; Arbit.Besl. CIETAC CISG/1997/07 van 23 april 
1997, CISG-online nr. 1163 ("There is no evidence to show that [Seller] knew or should have known [Buyer] would incur such 
a loss when signing the contract. Accordingly, the Arbitration Tribunal cannot support this claim of the [Buyer]."). 
1378 Elf Enterprise Caledonia Ltd v London Bridge Engineering Ltd [1997] Scot CS 1. 
1379 LAITHIER 2011-III, 1157 („l’on peut se demander si un dommage à l’étendue inhabituelle ne devient pas un dommage d’un 
type différent”). 
1380 L. HOFFMANN, "The Achilleas: custom and practice or foreseeability?", Edinburgh Law Review 2010, 52; TREITEL/PEEL 2011, 
1052. 
1381 UNIDROIT: BONELL 2002, 323; FRENK/STORME 1997, 193; LIU 2007, 471; MCKENDRICK 2009, 886-887; UNIDROIT 2010, 271. CISG: 

SAIDOV 2008, 117, voetnoot 90; STOLL/GRUBER 2005, 766 (“If the extent of the loss is significantly higher than what was 
foreseeable, then a different loss materialized than that which was foreseeable.”). DCFR: PHILIPPE 2010, 534. 
1382 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be (vermelding kosten voor instandhouding en onderhoud van pand bij positief belang 
bij ontbinding koopovereenkomst); ASSER/HARTKAMP 2004, 335-336; ENGEL 1997, 717; FARNSWORTH 1990, 199; FAUVARQUE-
COSSON/MAZEAUD 2008, 294 ("The increase in costs [...] consists of all the expenses incurred by the obligee to limit, reduce or 
eliminate the damage."); FAUVARQUE-COSSON 2008, 383; GALVAN 1998, 28; GENICON 2007, 728; JOLING/VERMEULEN 2011, 642; 
LAITHIER 2004, 170; PETIT 1995, 158; SAMOY/DANG VU 2012, 86; SCHLOSSER 1996, 162; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186. 
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rechtsleer1383, dat door Amerikaanse rechtsleer wordt ingeroepen tegen de daar gevolgde onverhaalbaarheid 
van advocatenkosten1384. Louter op basis van dat beginsel geldt dus dat de in het gelijk gestelde partij geen 
financieel nadeel mag ondervinden van het in rechte afdwingen van haar wanprestatievergoeding.1385 Was de 
wanprestant zijn verbintenissen correct nagekomen, dan had de benadeelde zijn verdedigings- en 
vaststellingskosten namelijk niet hoeven te dragen.1386 De Belgische realiteit is echter anders.  

1 Juridische bijstand 

442. ADVOCATENKOSTEN ENKEL VERGOEDBAAR VIA FORFAITAIRE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING – Sinds 2007 
valt vergoedbaarheid van advocatenkosten niet langer onder het aansprakelijkheidsrecht, maar 
onder het procesrecht.1387 De wetgever gaf aan de "rechtsplegingsvergoeding" een nieuwe invulling. 
Artikel 1022, eerste lid Ger.W. definieert die vergoeding sindsdien als “een forfaitaire 
tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij”. 
Voortaan omvat die vergoeding dus niet enkel de kosten van materiële proceshandelingen van 
advocaten, maar ook hun kosten en erelonen. Bovenop deze vergoeding kan een benadeelde dus 
geen vergoeding krijgen voor gedragen advocatenkosten. Dit komt dan ook uitvoeriger aan bod bij 
de procesrechtelijke beperkingen aan het integraliteitsprincipe (infra nr. 2743).  

2 Andere technische bijstand 

443. ANDERE TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN VALLEN NIET ONDER RECHTSPLEGINGSVERGOEDING – Kosten van 
andere technische bijstand dan die van een advocaat vallen niet onder de rechtsplegingsvergoeding 
(infra nrs. 2760-2767).1388 Artikel 1022 Ger.W. voorziet enkel in een wettelijk forfait voor kosten van 
juridische bijstand. Dit blijkt ook duidelijk uit het opschrift van die wet van 21 april 2007. Dat is 
immers de wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de 
bijstand van een advocaat. Ook de parlementaire voorbereidingen wijzen op deze restrictie.1389  

444. ANDERE TECHNISCHE BIJSTANDKOSTEN VERGOEDBAAR ONDER POSITIEF BELANG – Het vereiste van 
integraal schadeherstel wettigt dat kosten van andere technische bijstand dan die van een advocaat 
buiten de rechtsplegingsvergoeding om afwentelbaar zijn.1390 Die kosten vallen onder het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht.1391 Zo onderbouwde het Hof van Cassatie het verhaal van die kosten in 
contractueel verband zelfs vanuit het positief belang.1392 Vanuit de vaststelling dat schadevergoeding 
bij wanprestatie de benadeelde moet verplaatsen naar een toestand alsof geen wanprestatie was 

                                                             
1383 A. ALCINO DE BARROS en S.J. BUENO DE MIRANDA, "Major shifting: The Brazilian way” in M. REIMANN (ed.), Cost and fee 
allocation in civil procedure, Dordrecht, Springer, 2012, (89) 89; DE LUCA 2012, 186-187 (vergelijkbare Differenzhypothese); 
FAUVARQUE-COSSON 2008, 383; KRAMER 2014, 525; LAITHIER 2004, 170; VOGEL 2010, 331 (Luxemburg: "Le droit à la réparation 
intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d'avocat."). 
1384 NIERENGARTEN 2012, 228-229; ROWE 1982, 652 en 657-659. 
1385 ROWE 1982, 654 ("The argument for general indemnity initially having greatest intuitive appeal is that the prevailing 
party, having been adjudged to be in the right, should not suffer financially for having to prove the justice of his position."). 
1386 Vgl. CORNELIS 2000-I, 565 (“Er kan immers moeilijk worden betwist dat die uitgaven niet zouden zijn gedaan indien de 
schuldenaar zijn verbintenis correct in natura had uitgevoerd, en dat zijn vermogen erdoor is verminderd: het gaat dus 
ontegensprekelijk om schade.”). 
1387 Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een 
advocaat, BS 31mei 2007. Totstandkomingsgeschiedenis: KORMAZER/LAMON 2009, 47-61. 
1388 Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463; Bergen 6 januari 2014, JLMB 2014, 1341; CASTERMANS 2009, 575; KNAEPEN 2013, 16; T. 
LYSENS en L. NAUDTS, "Deskundige. Verzoener, bemiddelaar of arbiter", NJW 2010, (338) 340; TAELMAN/VOET 2009, 151. 
1389 Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-1686/5, 27. 
1390 Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271; Bergen 6 januari 2014, JLMB 2014, (1341) 1345; Rb. Brussel 25 februari 
2005, JLMB 2005, 699 ("De basisregel bestaat in het volledige herstel van de schade, met inbegrip van de kosten van een 
advocaat en een technisch adviseur die het noodzakelijke gevolg zijn van de fout."). Men beroept zich hier ook op het 
beginsel van gelijkheid van wapens (Brussel 16 januari 2003, JLMB 2003, 832; COLLE/ZEGERS 2006, 38) en op het recht op een 
eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM (COLLE/ZEGERS 2006, 38; DE CONINCK 2006, 343; TAELMAN 2006, 185). 
1391 Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-1686/5, 27; GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008, BS 22 januari 2009, 3343, 
overweging B.11.3; CASTERMANS 2009, 575; LAMINE/SCHOENAERTS/VAES 2003, 186; SAGAERT/SAMOY 2009, 6. 
1392 Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7. Vgl. Cass. 6 januari 2010, Pas. 2010, 20. 
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opgetreden, bevestigde het Hof de verhaalbaarheid van die kosten. De benadeelde had deze kosten 
immers niet hoeven te maken indien zijn contractpartner zijn verbintenissen correct was nagekomen. 

D Ontbindingskosten 

1 Verkrijgingskosten 

445. ONTBINDINGSKOSTEN – Onder het positief belang vallen ook de aan ontbinding gerelateerde 
kosten. Stel dat een wanprestatie dermate ernstig is dat de benadeelde ontbinding verkrijgt. In dat 
geval kan hij de kosten ter verkrijging van die ontbinding onder het positief belang – net zoals onder 
het negatief belang (infra nr. 706) – op de wanprestant verhalen. Was de wanprestant zijn 
contractuele verbintenissen nagekomen, dan was de overeenkomst immers niet ontbonden. De 
benadeelde schuldeiser had de aan de ontbinding verbonden kosten dan ook niet hoeven te maken.  

446. REIKWIJDTE – Zoals bij het negatief belang (infra nr. 706), heeft deze schadepost onder meer 
betrekking op kosten verbonden met aangetekende zendingen1393, kosten van ingebrekestelling1394 
en van dagvaarding1395, bepaalde proceskosten1396, en kosten van betekening van de rechterlijke 
beslissing1397. Die kosten voor het inleiden en het voeren van de procedure tot ontbinding van de 
overeenkomst zouden immers niet zijn gemaakt indien de overeenkomst correct was nagekomen.  

447. NUANCE: RECHTSPLEGINGSVERGOEDING – Verhaal van invorderingskosten is te nuanceren. De 
Belgische wetgever heeft vergoeding voor kosten van juridische bijstand voor de rechtspleging 
immers forfaitair vastgelegd in de rechtsplegingsvergoeding (supra nr. 442). Vallen de werkelijke 
kosten van juridische bijstand hoger uit dan het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding, dan kan de 
benadeelde hiervoor dus geen vergoeding claimen (art. 1022 in fine Ger.W.; infra nr. 2743). 

2 Restitutiekosten 

448. NA ONTBINDING TE RESTITUEREN PRESTATIES GEEN SCHADE – Ontbinding van overeenkomsten leidt 
niet enkel tot bevrijding van nog te leveren prestaties. Ook geeft zij aanleiding tot wederzijdse 
teruggave van geleverde prestaties. Aangezien contractpartijen deze prestaties na ontbinding 
wederzijds teruggeven, zijn deze vanzelfsprekend niet langer als schade te kwalificeren. Bij 
ontbinding is het positief belang namelijk te bepalen middels vergelijking van de toestand van de 
benadeelde na die restituties en de toestand waarin hij bij nakoming zou hebben verkeerd (supra nr. 
311). Nadelen die herstel vinden via restituties zijn zo verrekend bij de bepaling van de actuele 
positie van de benadeelde. Die positie zet de rechter af tegen de hypothetische toestand, die op zijn 
beurt fungeert als maatstaf voor de omvang van de ontbindingsaanvullende schadevergoeding. 

449. KOSTEN VOOR NAKOMING RESTITUTIEVERPLICHTINGEN WEL SCHADE ONDER POSITIEF BELANG – Dat de te 
restitueren prestaties niet langer vergoedbaar zijn, resulteert uit het in het integraliteitsprincipe 
besloten vergoedingsplafond, zoals veruitwendigd via de toestandsvergelijking (supra nr. 448). Dit 
impliceert niet dat kosten voor nakoming van die restitutieverplichtingen na ontbinding van verhaal 
zijn uitgesloten.1398 Denk aan de kosten die verband houden met terugname van de eigen prestatie 
en teruggave van de verkregen prestatie. Uiteraard vereist dit het bewijs dat de benadeelde deze 

                                                             
1393 Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601 (administratieve kosten, waaronder die van aangetekende 
zendingen voor meubelverkoper wegens niet-afhaling door koper van aangekocht hoeksalon, conventionele 
schadevergoeding van 30 % strookt met gemeenrechtelijke schadebegroting) 
1394 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181. 
1395 Rb. Namen 24 oktober 2008, T.App. 2009, (36) 38 (ontbinding koopovereenkomst wegens niet-betaling koopprijs, 
eerder positief belang). Vgl. Cour de justice civile Genève 11 juni 1965, Luya t. Mordasini, SJ 1966, (577) 580. 
1396 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107-108 (nietigheid); KELLER 1949, 263; WEBER 2009, 583. 
1397 Rb. Namen 24 oktober 2008, T.App. 2009, 36 (ontbinding wegens niet-betaling koopprijs en vergoeding voor "frais [de 
résolution] de la vente (citation, signification, transcription, commandement de payer et PV de carence)"). 
1398  BELGIË: JAFFERALI 2014, 907 ("dommage de restitution"). ZWITSERLAND: ANEX 1977, 156. CISG: Oberlandesgericht 
Braunschweig 28 oktober 1999, CISG-online nr. 510 (kosten voor behoud van goederen); HUBER/MULLIS 2007, 275. 
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kosten niet had gemaakt indien de overeenkomst was nagekomen. Onder de CISG worden die kosten 
bovendien doorgaans voorzienbaar geacht.1399 

450. UITGAVEN IN PERIODE TUSSEN SLUITING OVEREENKOMST EN RESTITUTIES NA ONTBINDING – Onder deze schadepost 
verhaalbare kosten zijn onder meer kosten die zijn gemaakt tussen de sluiting van de overeenkomst en de 
nakoming van restitutieverbintenissen uit ontbinding. Denk aan kosten om het (niet-afgehaalde) goed op te 
slaan1400 of klaar te maken voor verzending, vervoerskosten1401, en kosten van verzekering voor daarmee 
gepaard gaande risico's 1402 . Ook kosten voor inontvangstname van het te recupereren goed zijn zo 
verhaalbaar. 1403  Hieronder vallen ook kosten tot instandhouding en behoud 1404 , herstel 1405  en zelfs 
vervanging1406 van het goed. Zelfs tijdverlies is in deze context vergoedbaar.1407 Financieringskosten zoals 
interesten die lopen in de periode tussen de sluiting van de overeenkomst en de ontbindingsrestituties (of 
doorverkoop aan een derde) zijn in deze context evenzeer voor afwenteling vatbaar.1408 

451. VERGOEDBAARHEID ONDER POSITIEF BELANG ALS CORRECTIE OP RESTITUTIEBEGINSELEN – In principe 
vallen vervoerskosten om het goed terug te geven ten laste van de restitutieschuldenaar. 
Schadevergoeding kan dit corrigeren. Voor zover hij het slachtoffer is van de wanprestatie kan hij die 
kosten gecompenseerd zien. Omgekeerd vallen kosten om het restitutiegoed opnieuw in ontvangst 
te nemen ten laste van de restitutieschuldeiser.1409 Schadevergoeding kan ook dit restitutiebeginsel 
corrigeren. Onder het positief belang kan hij die afhaalkosten op de wanprestant verhalen.1410 
Restituties staan los van enige contractuele fout. Schadevergoeding niet. Bij contractnakoming had 
de benadeelde die afhaalkosten immers niet hoeven te dragen. Schadevergoeding bij ontbinding 
voor het positief belang corrigeert bijgevolg die restitutiebeginselen. 

§ 3. VOORDEELSTOEREKENING 

452. SAMENHANG MET POSITIEF BELANG – Schadebegroting focust op de benadeelde. Zijn positie 
omvat zowel zijn na- als voordelen. Bijgevolg moet de rechter ook nagaan welke voordelen de 

                                                             
1399 HUBER/MULLIS 2007, 275 ("As a general rule, the cost of a necessary inspection, and the cost of transport back to the 
seller and the cost for the preservation of the goods will be foreseeable and compensable."). 
1400 Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601 (nutteloze opslagtijd en -ruimte voor meubelverkoper wegens 
niet-afhaling door koper van aangekocht hoeksalon, conventionele schadevergoeding van 30 % in overeenstemming met 
gemeenrechtelijke schadebegroting); Kh. Turnhout 27 oktober 1977, RW 1977-78, 2088; ANDERSON 1988, 280 en 289 (met 
vermelding van zaak waarin deze kosten wegens ontbreken van bewijs onvergoedbaar werden geacht); HONSELL 2010, 1033; 
MAGNUS 2013-II, nr. 21; TILLEMAN 2012, 356 (art. 1646 BW). 
1401 Artikel 2-710 van de Uniform Commercial Code; ANDERSON 1988, 280; ENGEL 1997, 717; HONSELL 2010, 1033. 
1402 Oberlandesgericht Braunschweig 28 oktober 1999, CISG-online nr. 510 (kosten voor behoud van goederen); ANEX 1977, 
156 (inzake negatief belang); HONSELL 2010, 1033 (positief belang); HUBER/MULLIS 2007, 275 (positief belang). 
1403 HONSELL 2010, 1033. 
1404 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be (vermelding kosten voor instandhouding en onderhoud van pand bij positief belang 
bij ontbinding koopovereenkomst, met verduidelijking in grieven dat het daarbij onder meer ging om onder meer deze 
kosten); art. 2-710 van de Uniform Commercial Code; MAGNUS 2013-II, nr. 21; TILLEMAN 2012, 808 (art. 1657). 
1405 Luik 15 februari 1999, JLMB 2000, 914 (verborgen gebreken); Luik 25 april 2002, RGAR 2003, nr. 13742 (verborgen 
gebreken, kosten voor aanpassing van autochassis).  
1406 Luik 21 mei 1974, JL 1974-75, 82 (vergoeding verplaatsingskosten wegens aankoop gebrekkig voertuig); Kh. Brussel 
29 juni 1979, TBH 1979, 592. 
1407 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be (vermelding kosten voor instandhouding en onderhoud van pand bij positief belang 
bij ontbinding koopovereenkomst, met verduidelijking in grieven dat het daarbij onder meer ging om het feit dat de 
benadeelde verkoopster "zich ter beschikking moest houden voor menigvuldige bezichtigingen"); Gent 19 oktober 2012, 
RW 2014, 32, noot R. STEENNOT (vordering tot vergoeding van tijdverlies, wellicht vervat onder noemer "ernstige morele 
schade" waarvoor hof van beroep € 1000 schadevergoeding op grond van gemeen recht toekent); HONSELL 2010, 1033; 
TREITEL/PEEL 2011, 1009. VERBORGEN GEBREKEN: Kh. Turnhout 27 oktober 1977, RW 1977-78, 2087; DEKKERS 1971, 479; 
DEKKERS/VERBEKE 2007, 493; HUET 2001, 321; STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1550; TILLEMAN 2012, 
357; TILLEMAN/VERBEKE 2005, 61; TILLEMAN/VERBEKE 2006, nr. 32, 17; VAN CAUWELAERT 1980, 203; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 28 
(precontractueel). BEGROTING: L.E. GROSS, “Time and tide wait for no man: should lost personal time be compensable?", 
Rutgers Law Journal 2002, 683-711. 
1408 ANDERSON 1988, 282. 
1409 Dit zou zelfs gelden wanneer een beding de vervoerskosten ten laste legt van de andere partij (PINNA 2007, 474). 
1410 BELGIË: BAECK 2012-I, 313; JAFFERALI 2014, 907 (positief belang). FRANKRIJK: PINNA 2007, 474. ZWITSERLAND: WEBER 2009, 583. 
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benadeelde dankzij de wanprestatie toevielen (supra nrs. 223-226). Dit kan gaan om de realisatie van 
een vermogenstoename (infra nrs. 453-459) dan wel om het uitblijven van een vermogensafname 
(infra nrs. 460-462). Zo moet de rechter nagaan in hoeverre de benadeelde besparingen kon 
verrichten doordat hij zijn verbintenissen niet (volledig) hoefde uit te voeren. 1411  Positieve 
belangenschade begroot hij immers door de huidige toestand van de benadeelde te vergelijken met 
die waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was uitgevoerd.1412  

A Werkelijke vermogensvermeerdering 

1 Recuperatie of niet-levering prestatie 

453. VERREKENING VAN RECUPERATIE OF NIET-LEVERING VAN EIGEN PRESTATIE – Als belangrijkste toepassing 
van voordeelstoerekening bij begroting van positieve belangenschade geldt dat de rechter rekening 
moet houden met het feit dat de benadeelde zijn eigen prestatie soms niet (meer) hoeft te 
verrichten1413 of via ontbinding recupereert1414. Neem nu dat een verkoper tekortschiet en de koper 
zelf nog niet de volledige prijs heeft betaald. Het onbetaalde deel van de contractprijs is een voordeel 
dat de koper uit de wanprestatie put. Dit voordeel moet de rechter in mindering brengen op 
schadevergoeding.1415 Indien de koper wanpresteert, dan moet hij in hoofde van de verkoper de 
marktprijs van de (nog) niet geleverde goederen in mindering brengen op de schadevergoeding.1416 
Zo moet de rechter ook de netto-opbrengst van de verkoop van geleased materieel aftrekken van 
schadevergoeding bij vroegtijdige ontbinding ten nadele van de leasingnemer.1417  

454. VERANTWOORDING VANUIT POSITIEF BELANG – De oplossing ligt voor de hand. Aangezien de benadeelde dat 
deel van de contractprijs nooit heeft betaald, levert dat geen schade op. Door dat onbetaalde deel te houden 
en nog eens via schadevergoeding vergoed te zien, zou de benadeelde overcompensatie bekomen. 
Voordeelstoerekening en correcte begroting van het positief belang fungeren dan als buffer. Moet de rechter 
de benadeelde via schadevergoeding verplaatsen naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de 
overeenkomst correct was uitgevoerd, dan kan hij niet anders dan rekening houden met het feit dat hij in die 
doeltoestand genoemde voordelen niet zou hebben genoten. Bij hypothetische wederzijdse contractnakoming 
zou ook deze benadeelde zijn eigen prestatie per definitie naar behoren hebben verricht. 

455. VERREKENING BIJ DOORVERKOOP GERECUPEREERDE OF NIET-GELEVERDE PRESTATIE – Gaat het bij de 
gerecupereerde of niet-geleverde prestatie om een goed, dan is een onderscheid mogelijk 
naargelang al dan niet een doorverkoop plaatsvond. Denk aan de fabrikant die goederen produceert 
voor een bestelling die niet wordt afgenomen. Kan die benadeelde die goederen elders verkopen, 
dan heeft hij geen recht op vergoeding van de volledige waarde daarvan. Dan kan hij enkel aanspraak 
maken op vergoeding van het verschil tussen de in de niet-nagekomen overeenkomst vastgestelde 
prijs en de prijs waarop hij krachtens de vervangovereenkomst recht heeft (infra nr. 1892). De koper 

                                                             
1411 HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 76; KELLER 1949, 268; STONE 2008, 570 (“In making that calculation, account must be taken 
of any costs which the claimant may have saved by the defendant’s non-performance.”). 
1412 CHEN-WISHART 2010, 546-547; PETTIT 1987, 456; STONE 2008, 570. 
1413 HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 76; PETTIT 1987, 456 ("Finally, under the expectation measure, courts must inquire whether 
the plaintiff realized any savings that he would not have realized if the contract had been performed. The most important 
item in this category is usually the value to the plaintiff of not having to perform his side of the contract."). 
1414 Brussel 9 juni 1997, AJT 1998-99, 180 (rechter moet schadeforfait dat leasinggever bij ontbinding vordert, verrekenen 
met nettoverkoopopbrengst van geleasd goed); Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 590; PINNA 2007, 492-493. 
1415 PETTIT 1987, 456. 
1416 PETTIT 1987, 456. 
1417 Cass. 8 november 2002, Pas. 2002, 2150 (derde onderdeel in fine: "Overwegende tenslotte dat het niet strijdig is met de 
aard van een leasingovereenkomst [...] dat de rechter die de overeenkomst ontbonden verklaart, de opbrengst van de 
geleasde zaak toerekent op de contractueel bedongen vergoedingen die aan de leasinggever toekomen en op de door de 
leasingnemer verschuldigde achterstallen."); Brussel 23 juni 1999, RW 1999-2000, 367, noot E. DIRIX; Luik 30 oktober 1997, 
TBBR 1998, 380; BALLON 2013, 405; LIBERT/BEKAERT 2007, VIII, A (schadebedingen moeten bepalen dat verkoopopbrengst van 
het geleasede goed van de schadevergoeding wordt afgetrokken, aangezien de leasinggever bij wanprestatie van de 
leasingnemer anders een groter voordeel zou halen uit de overeenkomst dan bij normale uitvoering). 
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kan wel niet aanvoeren dat de verkoper geen schade heeft geleden doordat hij het goed (met winst) 
kan doorverkopen aan een derde. Dit is enkel correct indien de verkoper of fabrikant niet over 
genoeg goederen beschikt om twee verkopen tegelijk te sluiten: de verkoop aan de koper zelf en de 
verkoop aan een derde.1418 Anders is sprake van volumeverlies, en moet de rechter de volledige 
winstderving uit de niet-nagekomen overeenkomst vergoeden (infra nr. 1897).  

2 Verrekening restwaarde 

456. VERREKENING RESTWAARDE BIJ NIET-DOORVERKOOP – Ook wanneer een benadeelde verkoper geen 
andere koper vindt, kan de restwaarde van goederen (deels) onverhaalbaar zijn.1419 Een koper van 
een boot koopt vóór de levering uitrusting voor die boot. Dat materiaal is niet (integraal) 
vergoedbaar.1420 Hij kan dat materiaal immers nog zelf gebruiken. Deze verhaalslimiet berust op 
voordeelstoerekening. Houdt hij het materiaal maar benut hij het niet, dan berust die limiet op zijn 
schadebeperkingsplicht. 1421  Denk aan de restwaarde van de kachel die niet werkt, maar de 
benadeelde om esthetische redenen behoudt.1422 Een schrijnwerker die hout zaagt voor kasten, 
waarbij de opdrachtgever zich bedenkt, kan dat nog benutbaar hout niet volledig vergoed zien.1423  

457. VLOET-ARREST ALS ILLUSTRATIE – In Nederland boog de Hoge Raad zich over die kwestie.1424 Een stichting 
had bouwonderneming Vloet ingeschakeld voor gevelbeplating. De stichting ontbond die overeenkomst echter 
wegens slechte uitvoering. Vloet kreeg wel vermindering van de schadevergoeding met het bedrag dat de 
stichting haar nog was verschuldigd. De Hoge Raad oordeelde dat wanneer het positief belang telt, ook de 
tegenprestatie verschuldigd blijft. Als Vloet dus via het positief belang ervoor zorgt dat de stichting een 
deugdelijke gevelbeplating krijgt, dan heeft Vloet ook recht op betaling van de overeengekomen prijs. De Hoge 
Raad veroordeelde de stichting tot betaling van de openstaande facturen op grond dat de stichting anders “in 
een voordeliger positie zou worden gebracht in vergelijking met de situatie waarin zij zou hebben verkeerd 
wanneer de overeenkomst door Vloet naar behoren zou zijn nagekomen.”1425 

3 Gedeeltelijke ontvangst tegenprestatie 

458. VOORDEEL UIT GEDEELTELIJKE UITVOERING DOOR WANPRESTANT – Denk qua toerekening van 
vermogensvermeerdering ook aan voordelen die de benadeelde uit partiële nakoming door de 
wanprestant haalde. 1426  Schadevergoeding moet hem enkel tegemoetkomen voor het niet-
nagekomen deel van zijn contractuele aanspraken. Dat de rechter het uit partiële nakoming 
resulterende voordeel moet aanrekenen op schadevergoeding vloeit voort uit het positief belang. Hij 
moet de benadeelde immers verplaatsen naar de positie van hypothetische uitvoering van de 
overeenkomst. De benadeelde heeft echter geen recht op een gunstigere positie.1427  

459. TOEPASSING BIJ SCHADEBEDINGEN – Voordeelstoerekening bij gedeeltelijke contractnakoming vindt analoge 
steun in de wettelijke voorschriften voor matiging van schadebedingen. Volgens artikel 1231, § 2 BW kan de 
rechter schadebedingen verminderen "wanneer de hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd" (infra nrs. 
2574-2589). Net die gedachte ligt ten grondslag aan de in het gemeen aansprakelijkheidsrecht noodzakelijke 
aanrekening van voordelen die een benadeelde uit gedeeltelijke nakoming haalt. 

                                                             
1418 Kh. Sint-Niklaas 26 juli 1955, RW 1955-56, 900; LIMPENS 1960, 689. 
1419 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 590 (negatief belang bij nietigverklaring, verrekening restwaarde van tevergeefs voor 
exploitatie kapsalon aangekocht meubilair); PINNA 2007, 239 (spreekt van “la déduction de la valeur produite”). 
1420 COOTER/EISENBERG 1985, 1465. 
1421 De benadeelde is niet gehouden om het risico te dragen van de doorverkoop van het goed. Zie PINNA 2007, 241. 
1422 Aix-en-Provence 23 april 2002, JurisData nr. 2002-179706. 
1423 Negatief belang: VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 65 (hergebruik van hout door meubelmaker). 
1424 HR 16 september 2005, RvdW 2005, nr. 100, 917. 
1425 HR 16 september 2005, RvdW 2005, nr. 100, (917) 924. 
1426 CHEN-WISHART 2010, 547; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 76. 
1427 HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 76 ("If C has received some benefit from partial performance by D, that must be taken into 
account so that the damages compensate him only for the missing part of D's performance. The courts often assert that 
damages should be no more than C needs to put him in the position he would have been in had there been no breach of 
contract."). 



170 
 

B Uitgebleven vermogensvermindering 

460. UITGESPAARDE KOSTEN – Andere voordelen die de benadeelde dankzij de wanprestatie geniet, 
moet de rechter eveneens van schadevergoeding aftrekken of bij begroting van schadevergoeding in 
rekening brengen. Denk aan kosten die de benadeelde uitspaart doordat hij zijn verbintenissen, met 
een beroep op de niet-uitvoeringsexceptie, niet meer hoeft na te komen.1428  

461. ILLUSTRATIES – Neem nu dat een industriële machine wegens wanprestatie niet beschikbaar is. Dat de 
benadeelde minder interimpersoneel in dienst moest nemen, kan de rechter dan in aanmerking nemen bij 
begroting van het positief belang.1429 Voorbeeld uit de rechtspraak is de commissaris of zaakvoerder van wie de 
overeenkomst zonder wettige reden vroegtijdig is beëindigd door de vennootschap. Bij schadebegroting houdt 
de rechter dan rekening met onder meer het feit dat de commissaris of de zaakvoerder geen kosten meer 
hoefde te maken voor uitvoering van het mandaat bij de vennootschap.1430  

462. VERBOD TOT CUMUL HERSTEL VAN NIET-CONFORM GELEVERDE ZAAK EN NIET-BETALING KOOPPRIJS – Zo 
oordeelde het Hof van Cassatie dat de koper die zich op niet-conforme levering van de gekochte zaak 
(beton) beroept en geen ontbinding van de overeenkomst vordert, "niet vermag én de verkoopprijs 
niet te betalen én terzelfdertijd schadevergoeding te vorderen tot herstel van de geleverde zaak".1431 
Deze beslissing berust op voordeelstoerekening. Zou de benadeelde koper immers de koopprijs niet 
hoeven te betalen én tegelijk schadevergoeding kunnen vorderen tot herstel van de geleverde zaak, 
dan zou hij in een betere positie terechtkomen dan die van correcte nakoming. 

C Bijzonderheden 

1 Immateriële voordelen 

463. IMMATERIËLE VOORDELEN – Moeilijker valt de verrekening van immateriële voordelen die een 
benadeelde bij wanprestatie kan genieten. Tekenend is een wrongful-birthgeval waarin de rechter 
had vastgesteld dat de gynaecoloog aansprakelijk was omdat hij de overeengekomen sterilisatie niet 
correct had uitgevoerd.1432 Door die wanprestatie kreeg de betrokken vrouw een vijfde kind. Hier 
oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat de kosten van het grootbrengen en de opvoeding 
van een kind voortvloeien uit de geboorte en dus uit de mislukte sterilisatie, en de wanprestant deze 
dus moest vergoeden. Daarvan moest de rechter echter aftrekken de voordelen die ontstonden door 
kinderbijslag, belastingverminderingen en bouwpremies.1433 Ook immateriële voordelen, zoals de 
vreugde van het ouderschap, kan de rechter verrekenen.1434 Dit komt later aan bod (infra nr. 2415). 

2 Nieuw-voor-oud-aftrek 

464. VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEBRUIKTE ZAKEN – Controversieel onder het positief belang is 
begroting van schadevergoeding bij verlies of beschadiging van gebruikte zaken. Meer specifiek rijst 
de vraag of de rechter bij schadebegroting een nieuw-voor-oud-aftrek moet toepassen.1435 Indien de 

                                                             
1428 FARNSWORTH 1990, 200 (ontbinding). 
1429 HOGG 2011, 374; STONE 2008, 570. 
1430 Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 281; TILLEMAN 

2005, 365, voetnoot 555 (onwettig ontslag zaakvoerder). 
1431 Cass. 15 mei 2009, Pas. 2009, 1207. 
1432 Wrongful-birthclaims zijn mogelijk naar Belgisch recht. Wrongful-lifeclaims niet. Dit blijkt uit een mijlpaalarrest van het 
Hof van Cassatie uit 2014 (Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186). Hier oordeelde het hoogste rechtscollege dat een 
kind geen schadevergoeding kon krijgen voor de geboorte met spina bifida (open rug). De wrongful-birthclaim van de 
ouders was voordien wel toegewezen. Het Hof verwierp de wrongful-lifeclaim van het kind op Differenzhypothetische 
wijze: “Er bestaat geen vergoedbare schade in de zin van [de artikelen 1382 en 1383 BW] wanneer de vergeli jking moet 
worden gemaakt tussen de toestand van een gehandicapt bestaan van een persoon en zijn niet-bestaan.” 
1433 Antwerpen 8 september 2003, NJW 2004, 558. 
1434 DE KEZEL 2004, 550; KRUITHOF 1987, 2762. 
1435 Dit wordt ook wel vetusteitsabattement ("abattement au titre de la vétusté"; JOURDAIN 2001, 275) of aftrek wegens 
vetusteit of slijtage (VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 1496) genoemd. DUITS: "Abzug neu für alt" (LANGE 1979, 
171-174). ENGELS: "account new for old" (MCGREGOR 2014, 18). 
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aankoop van een gelijkaardig goed als het vernielde goed onmogelijk blijkt en het goed niet 
herstelbaar is, dan kan de benadeelde een vergoeding krijgen om een nieuw goed aan te kopen. De 
vraag rijst dan of de rechter rekening moet houden met de meerwaarde van dat goed ten opzichte 
van het vernielde goed. Moet hij dat vermogensverschil via een ouderdomscoëfficiënt in mindering 
brengen op de schadevergoeding?  

465. INTEGRALITEITSPRINCIPE EN VETUSTEITSAFTREK – Principieel lijkt een vetusteitsaftrek baseerbaar op 
het integraliteitsprincipe. De benadeelde mag via schadevergoeding immers niet in een betere 
positie terechtkomen dan die waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was 
uitgevoerd. Verplicht de rechter een wanprestant om een nieuw vervanggoed te leveren of de 
nieuwwaarde te vergoeden zonder toepassing van een vetusteitsaftrek, dan kan het slachtoffer zich 
met die schadevergoeding verrijken.1436 Vergoeding van de nieuwwaarde van een beschadigd of 
vernield goed zou het evenwicht tussen schadevergoeding en schade dan doorbreken.  

466. OUDE FRANSE CASSATIERECHTSPRAAK: VEREISTE VAN VETUSTEITSAFTREK – In het verleden besliste het Franse Hof 
van Cassatie dat de bewaarnemer (spoorwegmaatschappij) bij verlies van de in bewaring gegeven zaak (een 
tweedehandsfiets) instond voor de nieuwwaarde, onder aftrek van een vetusteitpercentage.1437 Volgens het 
Franse Hof van Cassatie is sprake van integrale schadevergoeding wanneer de benadeelde de herstelkosten 
terugbetaalt of een bedrag betaalt dat overeenkomt met de vervangwaarde van het goed.1438 Bij verhaal van 
de aankoopprijs van een nieuw goed (nieuwwaarde) moet de rechter een aftrek voor vetusteit toepassen.1439  

467. VERGOEDING HEROPBOUWKOSTEN VAN DOOR BRAND VERNIELD GEBOUW ZONDER VETUSTEITSAFTREK – Stel dat een 
gebouw afbrandt. Vóór het schadegeval bedroeg de verkoopwaarde van het gebouw € 100 000. De heropbouw 
kost echter € 500 000. Hier zou het overdreven zijn om € 500 000 schadevergoeding te eisen. De rechter kan 
schadevergoeding toestaan voor de aankoopwaarde van een gelijkaardig gebouw, aangetast door dezelfde 
mate van vetusteit, vermeerderd met de kosten om intussen een ander onroerend goed te huren. Alternatief is 
het slachtoffer de heropbouwwaarde aan te bieden, onder aftrek van een ouderdomscoëfficiënt.1440 SAVATIER 
verantwoordt de vetusteitsaftrek vanuit de billijkheid: "[O]n ne peut équitablement admettre que le bailleur 
profite gratuitement de l'amélioration, et que l'incendie ait alors cet effet imprévu de l'enrichir miraculeusement 
aux dépens du fermier."1441 

468. INTEGRALITEITSPRINCIPE OOK ARGUMENT TEGEN VETUSTEITSAFTREK – Het integraliteitsprincipe lijkt te 
neigen naar een aftrek wegens ouderdom (supra nr. 465). Evenzeer is het echter op te vatten ter 
afwijzing van die aftrek.1442 Bij onrechtmatige daad oordeelt de rechtspraak zo dat herstel van de 

                                                             
1436 Cass.civ.II.fr. 1 april 1963, D. 1963, 453, noot MOLINIER, JCP 1963, II, 13408, noot ESMEIN ("en refusant aux victimes une 
indemnité égale audit coût de reconstruction, sous déduction de la différence du neuf au vieux, pour éviter un 
enrichissement [...] la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé"; inzake het integraliteitsprincipe); SIMAR/DE ZUTTER 2013, 8; 
LANGE 1979, 172; MOLINIER 1963, 453; SAVATIER 1954, 73; TREITEL 1991, 77; SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 

1984, 851; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 1496; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 749. Bepaalde auteurs stellen 
dat het gaat om boekhoudkundige verrijking van het slachtoffer en achten dat niet problematisch (bijv. PIERRE 2012, 59). 
1437 Cass.com.fr. 27 oktober 1947, D. 1948, 55 ("[L]a responsabilité des administrations de chemins de fer est limitée, en cas 
de perte, à la valeur de l'objet perdu aux jour et lieu de l'expédition et cette valeur, en ce qui concerne les bicyclettes 
d'occasion ou usagées, est déterminée par le prix fixé pour une machine neuve, sous déduction de la somme correspondante 
à son degré d'usure."). 
1438 Cass.civ.II.fr. 1 april 1963, D. 1963, 453, noot MOLINIER; Cass.civ.II.fr. 28 oktober 1954, JCP 1955, II, 8765, noot SAVATIER 
(vergoeding voor slechts vervangwaarde van het goed); Cass.civ.II.fr. 1 april 1963, D. 1963, 453, noot MOLINIER. 
1439 Cass.com.fr. 27 oktober 1947, D. 1948, 55; Cass.civ.fr. 2 juli 1953, D. 1954, 73, noot R. SAVATIER; MOLINIER 1963, 453; 
R. SAVATIER, noot onder Cass.civ.II.fr. 28 oktober 1954, JCP 1955, II, 8765 ("La règle fondamentale [...] selon laquelle le propre 
de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage en replaçant la 
victime dans une situation semblable à celle qui aurait été la sienne en l'absence de l'accident, veut donc que les dommages-
intérêts ne dépassent en aucun cas la valeur de la chose endommagée."). 
1440 Cass.civ.fr. 2 juli 1953, D. 1954, 73, noot R. SAVATIER (contractueel); J. BIGOT, noot onder Cass.II.fr. 23 november 1966, JCP 
1967, 15169 (buitencontractueel). 
1441 R. SAVATIER, noot onder Cass.civ.fr. 2 juli 1953, D. 1954, (73) 73. 
1442  BELGIË: Pol. Hasselt 19 oktober 1990, Limb.Rechtsl. 1991, 106; FAGNART 1997, 94; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 7; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 749. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 16 december 1970, Bull.civ. 1970, II, 265, nr. 346; Cass.civ.III.fr. 17 april 
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functionele waarde van een beschadigd goed onvermijdelijk een economische meerwaarde tot 
gevolg heeft, zodat die meerwaarde geen verrekening vereist.1443 Veelal is het onmogelijk om een 
zaak zodanig te herstellen of te vervangen dat de benadeelde een gelijke zaak verkrijgt.1444 De 
Engelse rechtspraak wijst vestusteitsaftrek af in dat geval: "If the claimant derives incidentally a 
greater benefit than mere indemnification, it arises only from the impossibility of otherwise effecting 
such indemnification without exposing him to some loss or burden, which the law will not place on 
him."1445 Evenzo weigert het Franse Hof van Cassatie elke beperking van schadevergoeding wanneer 
de aankoop van een nieuwe zaak de enige optie is voor schadeherstel.1446  

469. AFWIJZING VETUSTEITSAFTREK: GEEN VERVANGING ZONDER EXTRA KOSTEN EN WANPRESTANT ALS DADER – 

Stel dat de benadeelde een goed moet herstellen of vervangen. Dan kan hij aanspraak maken op alle 
reparatiekosten of op compensatie van de vervangwaarde van het goed. De vervangwaarde is vaak 
de nieuwwaarde. Dit geldt evenzeer wanneer die reparatie of vervanging leidt tot verbetering van de 
situatie van het slachtoffer. Het principe van integrale schadevergoeding sluit dan een aftrek wegens 
ouderdom uit.1447 In Frankrijk oordeelt het Hof van Cassatie zo dat een oudersdomscoëfficiënt de 
benadeelde niet plaatst in de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien het schadefeit niet was 
begaan. De benadeelde zou ten onrechte extra kosten moeten dragen door een fout van een 
derde.1448 Dit geldt zeker wanneer de gebruikswaarde niet wijzigt.1449 Denk aan de bewaarnemer die 
een Nikon D800 verliest. Hoewel deze spiegelreflexcamera al enkele jaren oud is, lijkt het onbillijk om 
een vetusteitsaftrek toe te passen. De gebruikswaarde wijzigt niet. Dit alles geldt te meer nu de 
benadeelde zijn ongunstige positie niet zelf initieerde (supra nr. 76).  

470. ILLUSTRATIES VAN VERGOEDING NIEUWWAARDE ZONDER VETUSTEITSAFTREK – Illustratief is een Frans 
cassatiearrest uit 1997.1450 Een woning vertoonde structurele scheuren, waardoor heropbouw was vereist. De 
verkoper kende deze gebreken. De koper kende die niet. De heropbouw kostte meer dan de waarde of de prijs 
van het gebouw. Hier paste het hof van beroep een vetusteitsaftrek toe. Het Hof van Cassatie vernietigde dit 
arrest. De verkoper diende alle heropbouwkosten te vergoeden. Ook casseerde het een arrest dat een 
ouderdomsaftrek toepaste in een geval waarin een aannemer een dak van slechte kwaliteit had gelegd. Het hof 
van beroep had geoordeeld dat de plaatsing van een nieuw dak, gelet op de slijtage van het huidige dak, de 
bouwheren een voordeel zou opleveren. Het Hof van Cassatie wees die redenering af. De benadeelde 
bouwheren hadden immers recht op een conform dak. Door een abattement toe te passen had het hof van 

                                                                                                                                                                                              
1991, Bull.civ. 1991, III, nr. 118; Cass.civ.II.fr. 14 juni 1995, Bull.civ. 1995, II, 107, nr. 186 (buitencontractueel); Cass.civ.III.fr. 
8 oktober 1997, nr. 98-19-808, Bull.civ. III, nr. 193; CHARTIER 1996, 88-89; GRIDEL 2002, 235; GUITTARD 1978, 10; JOURDAIN 2001, 
275; RODIÈRE 1977, 630; LE TOURNEAU 2010, 263; MALAURIE/AYNÈS/GAUTIER 2007, 241; PIERRE 2012, 59 („[...] un coefficient de 
vétusté, rejetée par notre ordre juridique, à tout le moins par la jurisprudence judiciaire"). ENGELAND: Harbutt’s "Plasticin" Ltd 
v Wayne Tank & Pump Co [1970] 1 QB 447 CA (waarover: MCGREGOR 2014, 19 en TREITEL 1991, 77). DUITSLAND: LANGE 1979, 
173 (wijst op deze kwestie: "In gewissen Umfang berührt die Zubilligung eines Abzuges freilich immer das Prinzip des vollen 
Ausgleichs."). NEDERLAND: ROIJACKERS 2009, 71; SMITS/WIJERS 1995, 210 (weigering aftrek bij onbillijkheid). 
1443 Corr. Brugge 1 april 1992, TBR 1992, 23: (vernieling bij ongeval van in handen van gemeente zijnde verlichtingsbak langs 
weg, waarbij gemeente op kosten van aansprakelijke een nieuwe bak mag plaatsen; rechter oordeelde dat geen sprake was 
van verrijking wanneer geen functionele meerwaarde ontstaat door deze vervanging); Corr. Hasselt 6 september 1990, 
Limb.Rechtsl. 1990, 219, noot R. BROEKMANS; Pol. Hasselt 19 oktober 1990, Limb.Rechtsl. 1991, 106 (buitencontractueel). 
Vgl. Cass.civ.III.fr. 17 april 1991, Bull.civ. 1991, III, nr. 118 (niet-conforme levering van dak). 
1444 BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 4-5; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 7. 
1445 The Gazelle (1844) 2 W.Rob (Adm.) 279 (waarover: MCGREGOR 2014, 18-19). 
1446 Cass.civ.fr. 16 december 1970, Bull.civ. 1970, II, 265, nr. 346; Cass.civ.II.fr. 8 juli 1987, nr. 85-14.052, JurisData nr. 1987-
701245; Cass.civ.fr 17 april 1991, Bull.civ. 1991, III, nr. 118; Cass.civ.fr. 14 juni 1995, Bull.civ. 1995, II, 107, nr. 186. Vóór 
1970 liet het Hof van Cassatie die aftrek wel toe (Cass.civ.II.fr. 28 oktober 1954, JCP 1955, II, 8765, noot SAVATIER; 
Cass.civ.II.fr. 1 april 1963, D. 1963, 453, noot MOLINIER; Cass.II.fr.civ. 23 november 1966, JCP 1967, II, 15169). 
1447 BARBIÉRI 2003, 2. 
1448 Cass.civ.fr. 16 december 1970, Bull.civ. 1970, II, 265, nr. 346.  
1449 SMITS/WIJERS 1995, 210. 
1450 Cass.civ.III.fr. 8 oktober 1997, nr. 98-19-808, Bull.civ. III, nr. 193.  
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beroep de benadeelde bouwheren niet naar de hypothetische situatie van conforme levering verplaatst.1451 Die 
rechtspraak staat op het punt te worden verankerd in de Code civil: "En cas d'atteinte à un bien corporel, 
l'indemnité sera de la plus faible des deux sommes représentant le coût de la remise en état et celui du 
remplacement du bien, sans qu'il soit tenu compte de sa vétusté."1452 

471. BELGISCHE RECHTSPRAAK TEGEN OUDERDOMSAFTREK – Bij onrechtmatige daad blijkt de rechtspraak 
eveneens afkerig te staan tegenover de ouderdomsaftrek. Veelal aan de orde is vergoeding, op basis 
van de nieuwwaarde, van beschadigde of vernielde elektriciteitspalen, verlichtingspalen en 
verkeerslichten.1453 Hoofdargument is dat vervanging van die domeingoederen functioneel is en niet 
leidt tot een vergoedbare meerwaarde.1454 Zo besliste het Hof van Cassatie dat de rechter de 
nieuwwaarde in aanmerking moet nemen wanneer de beschadigde goederen voor doorverkoop zijn 
bestemd. Bij diefstal van voor doorverkoop bestemde gordijnen, oordeelde het Hof dat het 
slachtoffer recht had op vergoeding van de nieuwwaarde van gelijkaardig afgewerkte gordijnen.1455  

472. EVENWICHT TUSSEN AFWIJZING OUDERSDOMSCOËFFICIËNT EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – In het licht van 
het door het integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsplafond lijkt een ouderdomscoëfficiënt in 
bepaalde gevallen wel op zijn plaats. Stel dat een goed pas wordt vervangen nadat een periode is 
verstreken die langer is dan de helft van de levensduur van dat goed. Verkrijgt de benadeelde dan de 
waarde van een nieuw goed, zonder toepassing van een ouderdomscoëfficiënt, dan komt hij in een 
veel betere positie terecht dan bij contractuele nakoming.1456 Neem zo een vervallen boerderij die 
afbrandt wegens nalatigheid van de huurder. Vanuit het integraliteitsplafond achtte het Franse Hof 
van Cassatie een vetusteitsaftrek meer dan wenselijk.1457 Dit blijft uiteraard koorddansen. Soms is 
vergoeding van de nieuwwaarde de enige manier om het positief belang correct te vergoeden.  

473. INTERMEZZO: SLIJTAGEVERREKENING IN VERZEKERINGSRECHT – Vaak weerspiegelt het aansprakelijkheidsrecht 
redeneringen uit het verzekeringsrecht (supra nr. 118). Het verzekeringsrecht geeft hier echter wel toepassing 
aan oudersdomscoëfficiënten. Artikel 121, § 5 van de verzekeringswet schrijft voor dat bij verzekering tegen 
nieuwwaarde, de slijtage van een beschadigd goed of van het beschadigde gedeelte van een goed slechts mag 
worden afgetrokken indien deze hoger ligt dan 30 % van de nieuwwaarde. Ligt de slijtage lager dan 30 % van de 
nieuwwaarde, dan is een ouderdomscoëfficiënt uitgesloten. Tot 30 % van de nieuwwaarde stemmen het 
aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht dus overeen.  

                                                             
1451 Cass.civ.III.fr. 17 april 1991, Bull.civ. 1991, III, nr. 118 ("[L]a cour d'appel, qui n'a pas replacé les maîtres d'ouvrage dans 
la situation où ils se seraient trouvés si les désordres ne s'étaient pas produits, n'a pas satisfait aux exigences du premier des 
textes susvisés et a violé le second."). 
1452 Artikel 1278, eerste lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Deze bepaling is 
gebaseerd op artikel 1380, eerste lid Catala-ontwerp: "En cas de destruction ou de détérioration d'un bien, la victime a droit, 
sans déduction au titre de la vétusté, à une indemnité lui permettant le remplacement ou la remise en état du bien. Il n'est 
pas tenu compte de la plus value éventuellement inhérente à la réparation." 
1453 Cass. 25 september 1979, Pas. 1980, I, 117; Rb. Antwerpen 18 juni 2012, RW 2014-15, 792 (verkeerslicht); Rb. Brussel 
7 september 1995, Iuvis 1996, 553 (elektriciteitspaal); Rb. Dendermonde 20 april 1990, Iuvis 1993, 80; Rb. Hasselt 28 mei 
1993, Iuvis 1997, 750 (elektriciteitsleiding); Rb. Kortrijk 10 juni 1994, Iuvis 1996, 552; Corr. Brugge 1 april 1992, TBR 1992, 
23; Pol. Hasselt 19 oktober 1990, Limb.Rechtsl. 1991, 106; Corr. Hasselt 6 september 1990, Limb.Rechtsl. 1990, 219, noot 
R. BROEKMANS; Vred. Brugge 20 november 1990, Iuvis 1993, 91 (elektriciteitspaal); Vred. Namen 15 oktober 1996, Iuvis 1997, 
770 (geen vetusteitsaftrek voor één geïsoleerde paal wanneer vervanging ervan in loten gebeurt); Vred. Westerlo 28 mei 
1993, Turnh.Rechtsl. 1993, 139 (geen vetusteitaftrek bij vervanging bril); Pol. Aalst 9 januari 1997, Iuvis 1999, 934; 
Pol. Leuven 2 april 1998, Iuvis 1999, 935; Pol. Namen 27 februari 1998, Iuvis 1999, 944 (geen vetusteitsaftrek voor één 
geïsoleerde elektriciteitspaal, wanneer vervanging ervan in loten gebeurt). 
1454 Duidelijk: Rb. Antwerpen 18 juni 2012, RW 2014-15, 792 (verkeerslicht; enkel eventuele vetusteitsaftrek indien 
vaststaat dat vervanging binnen afzienbare tijd ook zonder het ongeval zou zijn gebeurd). 
1455 Cass. 25 september 1979, Pas. 1980, I, 117 (buitencontractueel). 
1456 SIMAR/DE ZUTTER 2013, 8. 
1457 Cass.civ.fr. 2 juli 1953, D. 1954, 73, noot R. SAVATIER ("L'indemnité mise à sa charge au cas d'incendie doit donc être 
calculée d'après le prix nécessaire pour reconstruire la maison, diminué de la différence du neuf au vieux."). 
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Afdeling II. Winstderving 

474. DOOR WANPRESTATIE UITGEBLEVEN VERMOGENSTOENAME – De basisregel dat schadevergoeding de 
benadeelde moet naar zijn hypothetische nakomingspositie moet verplaatsen, impliceert dat 
winstderving afwentelbaar is op zijn contractpartner.1458 In artikel 1149 BW heet het dan ook dat 
schadevergoeding bestaat in het verlies dat de schuldeiser heeft geleden en "in de winst die hij heeft 
moeten derven". Winstderving bestaat hier in de wegens wanprestatie uitgebleven verhoging van het 
actief die voor de benadeelde redelijkerwijs uit nakoming van de overeenkomst had moeten 
voortvloeien.1459 Duitsland en Oostenrijk omschrijven winstderving onder het positief belang in 
abstracte zin als winst die de benadeelde volgens de gewone gang van zaken kon verwachten.1460  

475. VERWANTE NOTIES COMMERCIËLE SCHADE, ECONOMISCHE SCHADE EN FINANCIËLE SCHADE – De 
rechtspraktijk vat winstderving ook onder andere noemers. Commerciële schade staat zo synoniem 
voor winstderving.1461 Vaak is deze notie echter beperkt tot reputatieschade en cliënteelverlies.1462 
Ook economische schade staat synoniem voor winstderving.1463 Die schade omvat soms wel ook 
geleden verlies.1464 Zo verstaat de DCFR onder economische schade onder meer verlies van inkomen 
of gederfde winst, gemaakte kosten en vermindering van de waarde van een eigendom (art. III.-
3:701). Financiële schade fungeert ook als synoniem voor winstderving.1465 Die term wijst echter ook 
op de financiële last die de benadeelde moet dragen wegens de transactie.1466  

476. HETEROGENITEIT VAN WINSTDERVINGSTYPES – Ook voor winstderving geldt dat een volledig overzicht van alle 
schadeposten onmogelijk is. Een benadeelde kan winst derven doordat hij de doorverkoop of productie 
wegens wanprestatie niet kan doorvoeren1467 of verwachte meerwaarden niet kan realiseren1468. Denk aan de 

                                                             
1458 KRAMER 2014, 465. 
1459 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.b; CARINGELLA 2011, 775; CIAFARDINI/IZZO 2011, 
1275; ENGEL 1973, 484; GUGGENHEIM 1995, 153; KRAMER 2014, 465; LAITHIER 2004, 172; LAITHIER 2008, 156; LANGE 1979, 40; 
MOKAIESH 2001, 3; PINNA 2007, 242; REISS 2003, 309; SCHLOSSER 1996, 162; TALLON, 279; TRIOLA 2004, 1096. 
1460 In Duitsland bepaalt § 252 BGB dat “[a]ls entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit 
Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte”. § 1293, tweede volzin ABGB wijst in lijn daarmee op vergoedbaarheid van 
“der Entgang des Gewinnes, den jemand nach dem gewöhnlichen Laufe der Dingen zu erwarten hat.” 
1461 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589 (winstderving bij vernietiging van overdracht van handelszaak als dommage 
commercial; PINNA 2007, 243 ("l'expression "préjudice commercial" sera utilisée pour désigner le gain manqué"); 
SAGAERT/TILLEMAN/VERBEKE 2010, 137 (schadevergoeding bij niet-conforme levering op grond van art. 1610 BW).  
1462 Cass.com.fr. 30 januari 1990, nr. 88-16.224, LexisNexis (commerciële schade in zin van cliënteelverlies); Cass.civ.III.fr. 16 
juni 1999, nr. 97-20.789, LexisNexis (commerciële schade in zin van cliënteelverlies huurder); Cass.com.fr. 28 januari 2004, 
nr. 01-17.270, JurisData nr. 2004-022193 (commerciële schade in de zin van ontevredenheid van cliënteel); Nancy 24 
januari 2000, JurisData nr. 2000-123190; HUBER/MULLIS 2007, 279; RODIÈRE 1977, 628.  
1463 Cass.com.fr. 30 januari 1990, nr. 88-16.224, LexisNexis (slechte werking van geleasede droogmachine voor fotolabo; 
"l'arrêt a retenu le préjudice économique équivalent au manque à gagner pendant 16 mois"); Cass.com.fr. 28 november 
2000, nr. 98-14.748, LexisNexis (economische schade als winstderving wegens levering gebrekkige machine); Cass.com.fr. 
18 december 2001, nr. 99-14.856, LexisNexis (economische schade wegens ongerechtvaardigde weigering om beloofd 
krediet te verstrekken); Cass.it. 12 maart 1993, nr. 2973, Foro it. 1994, I, 956 (pregiudizio economico als winstderving); 
Toulouse 27 mei 2004, JurisData nr. 2004-243932 (economische schade als winstderving); BÉLOT 2007, 1681. 
1464 Cass.com.fr. 17 juli 2001, nr. 97-18.592, LexisNexis. 
1465 Cass.com.fr. 5 december 1995, nr. 93-21.524, LexisNexis (winstderving wegens gebrekkige software omschreven als "le 
préjudice financier lié à la perte de bénéfices"); Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, Bull.civ. 1998, I, 348, nr. 275; Cass.civ.fr. 24 
april 2003, Bull.civ. 2003, III, 73, nr. 81 (financiële schade in zin van gederfde huurinkomsten); Cass.com.fr. 28 januari 2004, 
nr. 01-17.270, JurisData nr. 2004-022193 (financiële schade in zin van gederfde winstmarge); Cass.civ.III.fr. 18 februari 
2004, nr. 02-17523, JurisData nr. 2004-022385 (financiële schade in zin van verlies van kans op huurinkomsten). 
1466 Cass.com.fr. 14 december 1993, Bull.civ. 1993, IV, 348, nr. 476 ("un très important préjudice financier résultant à la fois 
de la perte d'exploitation et du versement à l'organisme prêteur d'intérêts intermédiaires"); PINNA 2007, 243. 
1467 Brussel 2 juni 1992, JLMB 1994, 354; Brussel 31 oktober 1996, AJT 1997-98, 149, noot B.W.; BAKELS 1994, 99; 
DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 312; LAITHIER 2004, 172; PINNA 2007, 242; VON BAR/CLIVE 2009, 924; WESSNER 2001, 908. 
1468 Brussel 9 december 2003, T.App. 2006, 18 (winstderving wegens niet-levering van garage bij aankoop appartement). 
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concessiehouder die doorverkoopwinst derft doordat hij wagens niet geleverd krijgt.1469 Verhaalbaar zijn zo 
ook het verminderde aantal bestellingen doordat gebrekkige goederen zijn geleverd1470, de winstmarge die een 
invoerder derft doordat hij goederen niet kan invoeren omdat zijn kredietgever zonder rechtvaardiging het 
beloofde documentair krediet weigert.1471 Indien een huis instort door de aannemer, moet hij de mislopen 
huur vergoeden om de opdrachtgever te plaatsen in de toestand waarin hij bij nakoming zou hebben 
verkeerd.1472 De commissaris, zaakvoerder, architect of voetballer van wie de overeenkomst op onregelmatige 
wijze vroegtijdig wordt beëindigd, hebben ook recht op vergoeding van de inkomsten die zij zouden hebben 
verworven indien de overeenkomst tot de eindduur was nagekomen.1473 De architect en aannemer van wie de 
opdracht buiten hun toedoen door wanprestatie van een medecontractant overdreven lang aansleept, kunnen 
vergoeding krijgen voor winstderving door het mislopen van andere opdrachten.1474 De winnaar van een 
televisiespel heeft recht op vergoeding van de prijs die hij daarbij had gewonnen.1475  

§ 1. BEGROTING 

477. STRUCTUUR – Winstderving is moeilijker begrootbaar dan geleden verlies (supra nr. 349).1476 Bijzondere 
aandacht gaat uit naar het vereiste van concrete begroting van winstderving (infra nrs. 478-489), de vaststelling 
van de nettowinstmarge (infra nrs. 500-507), het gegeven dat de focus ligt op de positie van de benadeelde 
(infra nrs. 508-509), en de mogelijkheid tot billijkheidsbegroting (infra nrs. 498-499). Daarna gaat de aandacht 
naar de invloed van de tijd, met aandacht voor toekomstige winst (infra nrs. 511-524), cliënteelverlies (infra 
nrs. 525-527), verlies van winstkansen (infra nrs. 528-546) en winstderving over langere perioden (infra nrs. 
547-572). Tot slot komen enkele bijzonderheden aan bod: verlieslatende contracten (infra nrs. 573-578), 
gebruiksderving (infra nrs. 579-605), volumeverlies (infra nr. 606) en winstvermoedens (infra nr. 607). 

A Begrotingswijze 

1 Concrete begroting 

478. INTEGRALITEITSPRINCIPE: CONCRETE WINSTDERVINGSBEGROTING – De aangezochte rechter oordeelt 
soeverein over bestaan en omvang van wegens wanprestatie gederfde winst.1477 Dit belet niet dat de 
benadeelde over zijn aanspraak op integrale vergoeding blijft beschikken. Uit dat vereiste volgt dat 
de rechter schade in principe in concreto moet begroten (supra nr. 227).1478 Dit geldt evenzeer voor 
winstderving. Bij begroting daarvan mag de rechter geen abstractie maken van de situatie van de 
benadeelde. Zo moet hij acht slaan op het specifieke doel waarvoor de benadeelde de niet-
uitgevoerde prestatie had bestemd. Rechters die zonder rechtvaardiging nalaten in concreto te 

                                                             
1469 Cass.com.fr. 28 januari 2004, nr. 01-17.270, JurisData nr. 2004-022193 (ontbinding concessieovereenkomst met Nissan 
wegens laattijdige levering wagens; beslissing dat deze wanprestatie noodzakelijkerwijs had geleid tot financiële schade in 
zin van derving van winstmarge van 15 % op elke niet-geleverde wagen: 175 000 FF + verlies van premies van 1,3%). 
1470 TF 26 april 1956, BGE 82 II 136 (swisslex) ("Entgegen der Auffassung der Beklagten kann der Schaden im Sinne dieser 
Bestimmung im Falle der Lieferung einer mangelhaften Kaufsache darin bestehen, dass dem Käufer Gewinn entgeht, weil 
seine Kunden davon absehen, ihm weitere Erzeugnisse des Verkäufers abzunehme."); ENGEL 1997, 718; LAITHIER 2004, 172. 
1471 Cass.com.fr. 18 december 2001, nr. 99-14.856, LexisNexis. 
1472 LAITHIER 2004, 173. 
1473 Luik 23 november 1989, JLMB 1990, 802 (commissaris); Brussel 16 mei 2000, RW 2000-01, 1241 (commissaris); 
Rb. Nijvel 8 april 2011, RJI 2011, 239 (architect); Arbrb. Antwerpen 31 maart 1999, 293 (derving loon door voetballer, op 
grond van art. 4 van wet van 24 februari 1978 op de betaalde sportbeoefenaars, vordering afgewezen); Kh. Dendermonde 
16 juni 2011, TRV 2013, 274, noot (commissaris, met correctie via voordeelstoerekening); Kh. Dendermonde 27 juni 2013, 
DAOR 2013, (277) 281 (commissaris, met correctie via voordeelstoerekening); TILLEMAN 2005, 365 (zaakvoerder, met 
correctie via voordeelstoerekening). 
1474 Rb. Aarlen 10 juni 1992, JLMB 1993, 1312 (architect); Kh. Charleroi 29 oktober 1996, JLMB 1997, 1289 (aannemer). 
1475 Rb. Brussel 26 januari 2012, DCCR 2012, 125. 
1476 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.b; PETTIT 1987, 454. 
1477 Cass.com.fr. 9 oktober 1991, nr. 89-16.242, LexisNexis; Cass.com.fr. 15 januari 2002, nr. 99-15.399; BÉLOT 2007, 1681. 
1478 Cass. 26 juni 1953, Arr.Cass. 1953, (752) 753; Gent 18 mei 2001, T.Not. 2001, 684, noot J. BYTTEBIER (miskenning 
voorkeurrecht waarbij schadevergoeding werd geacht af te hangen van concrete omstandigheden, waaronder inzicht om 
niet-aangeboden onroerend goed te kopen); Rb. Gent 10 januari 2007, IRDI 2007, (13) 17 (inzake winstderving bij inbreuk 
op auteursrecht). Vgl. naar Duits recht: LANGE 1979, 212. Zie ook WEYTS 2014-II, 268-269 (buitencontractueel). 
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begroten, vinden geen dekking bij het Hof van Cassatie.1479 Anders dan het Duitse (§ 252 BGB) en het 
Oostenrijkse (§ 1293 ABGB) recht, beschikt het Belgische recht niet over een gemeenrechtelijke 
bepaling die zonder meer toestaat om winstderving in abstracto te begroten.  

479. ILLUSTRATIE: CONCRETE WINSTDERVINGSBEGROTING BIJ WONINGKOOP – Een woning was verkocht voor 
€ 210 000. De koper had de overeenkomst gesloten onder opschortende voorwaarde van verkrijging van een 
lening. Twee weken later deelde de koper mee dat hij geen lening kon krijgen. Toen de verkopers hem om een 
bewijs vroegen, kon hij niet aantonen dat hij een lening had aangevraagd. De koper bleek een makelaar te zijn 
die zo kopers wou aantrekken en telkens de overeenkomst verbrak als hij geen koper kon vinden. De schade 
werd in concreto begroot op € 15 000. Dit was het verschil tussen de prijs waartegen de benadeelden hun 
woning uiteindelijk verkochten (€ 195 000) en de met de koper-makelaar overeengekomen prijs (€ 210 000).1480 

480. WINSTDERVINGSOMVANG KAN VERSCHILLEN VOLGENS PRESTATIEBESTEMMING – Concrete beoordeling 
van winstderving impliceert dat de omvang van die schadevergoeding kan verschillen naargelang het 
doel waarvoor de benadeelde de te verkrijgen prestatie bestemt.1481 Aan de benadeelde staat het om 
de bestemming van een prestatie en daaruit voortvloeiende winstderving te bewijzen (art. 870 
Ger.W.).1482 Denk aan de niet-nagekomen runderverkoop. Zijn de runderen aangekocht als slachtvee, 
dan begroot de rechter winstderving op basis van de mislopen doorverkoopprijs.1483 Zijn zij echter 
voor melkproductie bestemd, dan focust de rechter op de winst die daaruit is gederfd.1484  

481. AANKOOP GOEDEREN VOOR VERHUUR DAN WEL VOOR DOORVERKOOP – Winstderving verschilt zo naargelang de 
benadeelde goederen aankocht om te verhuren dan wel om te verkopen.1485 Komt een aannemer zijn 
verbintenissen om een gebouw op te trekken niet naar behoren na, dan kan de bouwheer schadevergoeding 
voor gederfde huurinkomsten bekomen indien hij bewijst dat hij de appartementen zou hebben verhuurd.1486 
Kopers van een huis die het voor doorverkoop bestemden, hebben aanspraak op vergoeding van door de 
mislopen doorverkoop gederfde winst, voor zover zij die specifieke bestemming aantonen.1487 Een aangekocht 
huis vertoonde vochtproblemen. De kopers betoogden dat zij daardoor huurinkomsten derfden omdat zij van 
plan waren een deel van het huis te verhuren. Het hof van beroep aanvaardde dit gedeeltelijk omdat het huis 
over twee verschillende deuren en brievenbussen beschikte.1488 

482. VOORNEMEN VAN BEGUNSTIGDE VAN MISKEND VOORKEURRECHT – De impact van de prestatiebestemming op 
winstderving is ook illustreerbaar aan de hand van twee zaken die voorkwamen voor het hof van beroep te 
Gent. In een eerste geval was in 1976 een handelshuurovereenkomst gesloten voor een vakantiecentrum. Deze 
voorzag in een voorkeurrecht voor de huurder. Kort na een huurhernieuwing werd het goed, met miskenning 

                                                             
1479 FRANKRIJK: Cass.com.fr. 9 juli 1996, nr. 94-16.829, JurisData nr. 1996-003342; Cass.civ.III.fr. 23 oktober 2002, nr. 00-
22.112 (benadeelde had geen gegevens verstrekt om schade te begroten: "Qu'en se déterminant ainsi sans évaluer le 
préjudice en se fondant sur les éléments de l'espèce, la cour d'appel a violé le texte [de l'article 1149 du Code civil]"); 
Cass.com.fr. 13 februari 2007, nr. 05-20.249; Cass.com.fr. 20 maart 2007, nr. 05-12.588, LexisNexis. 
1480 Kh. Tongeren 13 november 2006, T.App. 2007, 30. 
1481 TREITEL/PEEL 2011, 991-992. 
1482  Gent 18 mei 2001, T.Not. 2001, 684, noot J. BYTTEBIER (miskenning conventioneel voorkeurrecht waarbij 
schadevergoeding afhing van concrete omstandigheden, waaronder het inzicht om het niet-aangeboden onroerend goed te 
kopen); PINNA 2007, 223; WEBER 2009, 583 (meer algemeen). 
1483 Parsons (Livestock) Ltd v Uttley Ingham & Co Ltd [1978] QB 791 (CA). Varkenskweker Parsons kocht voerinstallaties. 
Uttley Ingham installeerde de ventilator verkeerd. Het voer beschimmelde en vele varkens stierven. De winstderving uit de 
verkoop van die varkens werd wel afgewezen wegens onvoorzienbaarheid (too remote). 
1484 FRANKRIJK: Poitiers 14 mei 1996, JurisData nr. 1996-056492 ("la perte doit s'apprécier par rapport à la production 
atteinte l'année du dommage avant que les effets de l'enzootie ne se manifestent.", de melkproductie per geit was wegens 
een uierziekte door het slechte onderhoud van de melkmachines gezakt van 4,42 liter naar 3,6 liter per dag). AMERIKA: 
Southwestern Tel & Tel Co v Krause, 92 S.W. 431 (CALAMARI/PERILLO 1987, 609-610; melkkoeien niet waarderen als slachtvee). 
1485 BELGIË: JAFFERALI 2014, 908 (spreekt bij doorverkoop van "extrinsieke winstderving"). ENGELAND: KRAMER 2014, 185-186. 
1486 Cass.civ.fr. 24 april 2003, Bull.civ. 2003, III, 73, nr. 81. 
1487 Gent 26 september 2013, T.Not. 2014, 351, noot I. SAMOY EN S. HOUTMEYERS (vergoeding positief belang bij culpa in 
contrahendo, vergoeding kansverlies om niet-verkochte goed met winst door te verkopen, begroting naar billijkheid). 
1488 Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, (2093) 2100 (Van de gevorderde schadevergoeding (21 x € 500 of € 10 500 gederfde 
huurinkomsten) kende het hof een deel toe (€ 2500). De benadeelden bewezen immers niet dat zij het appartement aan 
die prijs en voor die periode hadden kunnen verhuren.) 
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van dat voorkeurrecht, aan een derde verkocht. Zo misliep de handelshuurder de kans om het goed aan te 
kopen. Het hof ging uitvoerig na of die begunstigde wel het inzicht had om het niet-aangeboden onroerend 
goed te kopen. Het hof van beroep achtte die kans gering en begrootte de schadevergoeding, gelet op de 
gedane investeringen en de huurlasten, op 500 000 BEF.1489 In een andere zaak sprak dat hof van beroep zich 
uit over de miskenning van een recht van voorkeur om te huren. De verkoper van een woning bedong met de 
koper-projectontwikkelaar in zijn voordeel een recht van voorkeur in de huuronderhandelingen met kandidaat-
huurders voor een winkelcentrum. Uiteindelijk miskende de koper dit voorkeurrecht van de verkoper door de 
beoogde winkelruimte aan een derde te verhuren. De benadeelde verzocht om € 2 430 000 schadevergoeding. 
Het hof van beroep ging grondig na of de verkoper bij nakoming van dat voorkeurrecht wel de kans zou hebben 
gegrepen om een huurovereenkomst te sluiten tegen gelijkwaardige voorwaarden als die welke aan de derde 
waren geboden. Het oordeelde van wel en stelde de schadevergoeding vast op € 175 000.1490 

483. CONCRETE WINSTDERVING KAN PRESTATIEWAARDE OVERTREFFEN – De concrete begroting is van 
invloed op de schadevergoeding. De contractueel gederfde winst kan veel hoger liggen dan de niet-
uitgevoerde prestatie. Met de te verkrijgen prestatie in het achterhoofd kan de benadeelde zo 
andere lucratieve overeenkomsten hebben gesloten. Zijn winstderving omvat dan de winstmarges 
die hij met die andere overeenkomsten zou hebben gerealiseerd.1491 Denk aan de bouwheer die 
contracteerde met een aannemer voor een skistation, om dit vóór de Winterspelen te exploiteren. 
De aannemer liep veel vertraging op. Het Franse Hof van Cassatie oordeelde dat de bouwheer 
aanspraak kon maken op het hoge schadeforfait van 12,28 miljoen FF.1492 Wanneer de benadeelde 
koper een (quasi-)monopolie heeft op de markt en goederen (zoals grondstoffen) niet ontvangt, 
omvat winstderving zo ook de extra hoge winstmarge die dat monopolie zou hebben opgeleverd.1493  

484. ILLUSTRATIE: HUURSCHADE BIJ DOORVERKOOP OF AFBRAAK – Concrete schadebegroting kan ook leiden tot lage 
winstderving. Volgens artikel 18, lid 1 van de Britse Landlord and Tenant Act 1927 is een verhuurder bij niet-
nakoming door een huurder van zijn herstelverplichting zo niet schadegerechtigd indien de huurder kan 
aantonen dat die eigenaar toch voornemens was het verhuurde goed af te breken.1494 In België oordeelde het 
Hof van Cassatie echter dat de huurder huurschade moet vergoeden (art. 1732 BW), onafhankelijk van de vraag 
of die schade bij doorverkoop een impact had op de verkoopprijs.1495 Aan het einde van de huur was een 
plaatsbeschrijving opgemaakt met de huurschade. Nog vóór de rechterlijke uitspraak verkocht de verhuurder 
het goed door aan een derde. De rechter aanvaardde het argument van de huurder dat de verhuurder geen 
schade leed doordat de huurschade geen impact had op de verkoopprijs. Dit doorstond de cassatietoets dus 
niet. Die doorverkoop was volgens het Hof van Cassatie een gebeurtenis die zich na de tekortkoming van de 
huurder had voorgedaan, en geen verband hield met de tekortkoming van de huurder noch met de schade zelf.  

485. VASTSTELLINGSPROBLEMEN OBJECTIEVE PRESTATIEWAARDE – Indien een koper het slachtoffer wordt 
van een wanprestatie en hij zijn gebouw wou doorverkopen, dan kan de rechter winstderving op 
basis van de doorverkoopprijs berekenen.1496 Dit veronderstelt uiteraard dat die doorverkoopprijs 
bepaalbaar is. Had de overeenkomst betrekking op een prestatie die geen objectieve marktwaarde of 
meer dan die waarde weerspiegelde, dan is die bepaalbaarheid moeilijker.  

                                                             
1489 Gent 18 mei 2001, T.Not. 2001, 684, noot J. BYTTEBIER. Vgl. Brussel 31 oktober 1996, AJT 1997-98, 149, noot B.W. 
(schending van verkoopbelofte en vergoeding gederfde winst). 
1490 Gent 7 november 2012, TBBR 2014, 332, noot A. DE BOECK. 
1491 PINNA 2007, 221-226 en 244-245 (“Il n’en demeure pas moins que l’appréciation subjective est nécessaire au regard de 
l’indemnisation intégrale du préjudice.”, p. 223). 
1492 Cass.civ.III.fr. 6 november 1996, nr. 95-10.497. 
1493 Over deze problematiek: GOETZ/SCOTT 1979, 335-336; PINNA 2007, 245-246. 
1494 Artikel 18, lid 1 in fine Landlord and Tenant Act 1927 luidt: "[...] and in particular no damage shall be recovered for a 
breach of any such covenant or agreement to leave or put premises in repair at the termination of a lease, if it is shown that 
the premises, in whatever state of repair they might be, would at or shortly after the termination of the tenancy have been 
or be pulled down, or such structural alterations made therein as would render valueless the repairs covered by the covenant 
or agreement." Zie ook aangehaald als voorbeeld in TREITEL/PEEL 2011, 992. 
1495 Cass. 30 januari 2004, Arr.Cass. 2004, 162, JLMB 2005, 771, Pas. 2004, 194. 
1496 Gent 26 september 2013, T.Not. 2014, 351, noot I. SAMOY EN S. HOUTMEYERS (positief belang bij culpa in contrahendo; 
vergoeding verlies van kans om niet-verkochte goed met winst door te verkopen, begroting naar billijkheid). 
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486. WINSTDERVINGSBEGROTING BIJ BESTEMMING VOOR EIGEN GEBRUIK: CONSUMENTENSURPLUS – Bestemt 
een contractpartij een prestatie – zoals de constructie van een gebouw – voor persoonlijk gebruik, 
dan weerspiegelt de prestatie niet alleen een objectieve marktwaarde. Bij wanprestatie is het voor 
die rechter dan moeilijker om schadevergoeding te begroten. Het slachtoffer was immers 
eindgebruiker. Zijn hoofddoel was niet om winst te halen uit de tegenprestatie. Dit is de 
problematiek van het consumentensurplus (consumer surplus). Deze meerschade komt neer op het 
verschil tussen de subjectieve waarde (voor de benadeelde) en de marktwaarde van de prestatie. De 
benadeelde zou dit verschil bij contractnakoming hebben verkregen.1497 Zelfs wanneer een prestatie 
objectief gezien geen (markt)waarde heeft, staat niet-nakoming zo niet in de weg aan 
schadevergoeding. De benadeelde zou zich diep in zijn positief belang geraakt zien indien de rechter 
zou heengaan langs dit consumentensurplus door enkel objectieve marktwaarde te vergoeden.1498  

487. CONSUMENTENSURPLUS EN IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING – In België kan de rechter die problematiek 
afhandelen via immateriële schadevergoeding.1499 De vraag is dan hoe ver deze moet reiken om de benadeelde 
te plaatsen in de toestand waarin hij bij contractnakoming zou hebben verkeerd. Begroting in concreto is dan 
bijzonder complex.1500 In voorkomend geval kan begroting in abstracto soelaas bieden.1501  

488. EXTRINSIEKE WINSTDERVING: IMPACT VAN NEVENTRANSACTIES – Winstderving kan conform de 
subjectieve beoordeling ernstig uitdeinen (supra nr. 483). Niet alleen de winst die de benadeelde 
verwachtte uit die prestatie zelf is vergoedbaar, maar ook de winstmarge die hij verhoopte te halen 
uit op basis daarvan gesloten overeenkomsten (extrinsieke winstderving1502). Vergoedbaar is ook de 
winst die hij verwachtte uit een met de niet-nagekomen prestatie verbonden en daarvan afhankelijke 
transactie.1503 Leerzaam is het geval van de benadeelde koper aan wie de gekochte goederen niet 
worden geleverd, terwijl hij deze reeds tegen een hogere prijs aan een derde had doorverkocht. De 
uit deze doorverkoop gederfde winst is voor verhaal vatbaar, aldus het Hof van Cassatie.1504  

489. VOORZIENBAARHEIDSLIMIET – De winst die een benadeelde door de initiële wanprestatie in verbonden 
verhoudingen derft, is wel slechts vergoedbaar binnen de voorzienbaarheidsgrens.1505 Was het voor de 
wanprestant bij de contractsluiting onvoorzienbaar dat zijn contractpartner winst zou kunnen halen uit 
nevencontracten, dan is die extrinsieke winstderving niet verhaalbaar. Artikel 1150 BW kan zo een grens stellen 
aan die uitdeining van wanprestatieschade in de vorm van winstderving (infra nrs. 1572-1575). 

2 Abstracte begroting 

490. GERMAANSE KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN ABSTRACTE EN CONCRETE WINSTDERVINSBEGROTING – In de 
Germaanse rechtsordes kunnen benadeelden afstand doen van de subjectieve beoordeling van hun 
winstderving. Abstracte schadeberekening is dan nuttig indien het moeilijk of zelfs onmogelijk is om 
die subjectieve winstderving aan te tonen.1506 De Duitse, de Oostenrijkse en de Zwitserse wetgever 

                                                             
1497 KOFFMAN/MACDONALD 1998, 429 (omschrijven dit als "the excess utility or subjective value which would have been 
obtained from the contractual performance"); POOLE 2012, 332 ("The 'consumer surplus' is defined as the excess utility or 
subjective value over and above the market value of the performance contracted for and which would have been secured 
had the contract been properly performed."). 
1498 KOFFMAN/MACDONALD 1998, 429. 
1499 BEATSON 2010, 597; CHEN-WISHART 2010, 554; OGUS 2008, 134; PINNA 2007, 224-225. 
1500 OGUS 2008, 134 ("However, where performance confers a significant amount of non-financial utility on the promisee, 
typically because what is supplied is for the promisee's own consumption or enjoyment, it is impossible for the court to 
quantify this accurately."). 
1501 PINNA 2007, 224-225. 
1502 JAFFERALI 2014, 908. 
1503 BELGIË: Cass. 26 juni 1953, Arr.Cass. 1953, (752) 753; JAFFERALI 2014, 908 (spreekt van extrinsieke winstderving). FRANKRIJK: 
PINNA 2007, 224 (spreekt van “la prise en considération de l’ensemble contractuel dans lequel le contrat inexécuté s’insère”). 
1504 Cass. 26 juni 1953, Arr.Cass. 1953, (752) 753 (in eerste overweging bij bespreking tweede middel staat te lezen dat 
"deze schade op vaste en feitelijke gegevens, zoals een voortverkoop, berekend en vastgesteld kan worden" en er dan 
"geen aanleiding toe bestaat ze willekeurig op grond van theoretische gegevens te berekenen"). 
1505 Cass. 26 juni 1953, Arr.Cass. 1953, 752 (verwijzing naar voorzienbaarheid in eerste middel); JAFFERALI 2014, 908. 
1506 DORNIS 2014, 537; PINNA 2007, 225. 
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bieden zo de keuze om winstderving in abstracto dan wel in concreto te berekenen.1507 In het Duitse 
kooprecht kan de koper in die zin opteren voor vergoeding aan de hand van het verschil tussen de 
contractprijs en de hogere marktprijs waartegen hij het goed had kunnen verkopen.1508  

491. WETTELIJKE KEUZEMOGELIJKHEID IN GERMAANSE STELSELS – In Duitsland blijkt uit § 252 BGB dat de rechter 
winstderving in abstracto kan berekenen. Daarin staat winstderving immers omschreven als "der Gewinn, 
welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den 
getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte". Het Oostenrijkse 
§ 1293, tweede volzin ABGB bepaalt zo dat van geleden verlies is onderscheiden “der Entgang des Gewinnes, 
den jemand nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge zu erwarten hat”. In Zwitserland schrijft artikel 42, lid 2 
CO zo in het algemeen voor dat de rechter niet-cijfermatig bewijsbare schade naar billijkheid schat, rekening 
houdende met “den gewöhnlichen Lauf der Dinge”. Uit de bewoordingen “gewöhnlichen Lauf(e) der Dinge” 
volgt ontegensprekelijk dat winstderving in deze drie Germaanse rechtsstelsels in abstracto berekenbaar is.1509  

492. ABSTRACTE WINSTDERVINGSBEGROTING IS GEEN BOVEN- OF ONDERGRENS SCHADEVERGOEDING – 

Abstracte winstdervingsbegroting heeft geen absolute gelding. De Duitse hogere rechtspraak en het 
merendeel van de Duitse rechtsleer menen zo dat de in § 252 BGB vervatte abstracte begroting enkel 
beoogt de bewijslast voor de benadeelde te verlichten, zonder dat die abstracte schade een 
minimum- of maximumgrens inhoudt.1510 Dit strookt met het integraliteitsprincipe.1511 § 252 BGB 
vestigt geen maximum. Bijgevolg kan de benadeelde opteren voor concrete schadebegroting. Zo kan 
hij aantonen dat hij meer schade heeft geleden dan de in abstracto berekende winstderving. § 252 
BGB vestigt evenmin een ondergrens. De wanprestant kan dus bewijzen dat de in concreto geleden 
schade minder bedraagt dan de in abstracto berekende winstderving. Zo kan hij bewijzen dat de 
benadeelde in concreto helemaal geen schade heeft geleden. § 252 BGB doet bijgevolg niet af aan de 
mogelijkheid om aan te tonen welke winstderving de wanprestatie concreet heeft teweeggebracht.  

493. TOEPASSING ABSTRACTE WINSTDERVINGSBEGROTING IN ROMAANSE RECHTSTRADITIE – De 
bewijsexoneratie die het Duitse recht via abstracte winstdervingsbegroting realiseert, is ook 
verenigbaar met ons uitgangspunt dat alle wanprestatieschade moet worden vergoed. Artikel 1149 
BW laat dus toe om winstderving in bepaalde gevallen in abstracto te begroten. De rechter kan de 
winstderving dan bepalen via de winst die volgens de gewone gang van zaken zou zijn gerealiseerd. 
Voor de Romaanse rechtstraditie vindt dit inzicht steun in Spanje. De Spaanse rechtsleer vult het met 
artikel 1149 BW verwante artikel 1106 CCE namelijk vaak in via het Duitse criterium van de "gewone 
gang van zaken" (supra nr. 491; el curso normal de las cosas) voor begroting van winstderving.1512  

494. BELGIË: ABSTRACTE WINSTDERVINGSBEGROTING BIJ RENTESCHADE – Bij de renteschade zal blijken dat abstracte 
winstdervingsbegroting niet vreemd oogt binnen het Belgische schaderecht. Renteschade is winstderving 
wegens vertraging in betaling van schadevergoeding. Daar blijkt dat België al aanvaardt dat de rechter moeilijk 
in concreto aantoonbare renteschade baseert op het quod plerumque fit dat renteschade "volgens de gewone 

                                                             
1507 DORNIS 2014, 537; GRUNSKY 1994, 484; LANGE 1979, 214-215. 
1508 GRUNSKY 1994, 485; JUD 2003, 241; LANGE 1979, 215. 
1509 DORNIS 2014, 537; GRUNSKY 1994, 484-485. 
1510 BGH 17 december 1963 - V ZR 186/61, BGH NJW 1964, 661 ("Das Berufungsgericht sieht in der Vorschrift des § 252 Satz 
2 BGB - wonach es darauf ankommt, welcher Gewinn nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge oder nach den besonderen 
Umständen [...] mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte - eine Beweiserleichterung für den Geschädigten; er 
brauche die Erwartung des Gewinns nicht zur vollen Gewißheit darzutun, vielmehr genüge an Stelle positiven Nachweises 
bloße Wahrscheinlichkeit eines Gewinnentgangs."); GRUNSKY 1994, 482 en 484 ("Das Abstellen auf den gewöhnlichen Lauf 
der Dinge stellt lediglich eine Beweiserleichterung für den Geschädigten dar. Von einem abstrakt zu ersetzenden Schaden 
lässt sich allenfalls dann sprechen, wenn dem Geschädigten ein Anspruch unabhängig davon zusteht, ob er einen konkreten 
Vermögensnachteil erlitten hat."); JUD 2003, 241; LANGE 1979, 211-214.  
1511 LANGE 1979, 212. 
1512 PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 421 (met citaten uit R. DE ÁNGEL YÁGÜEZ, "Comentario a los artículos 1106 y 1107 del Código civil" in 
Comentarios al Código Civil, II, Madrid, 1993, (45) 50, uit L. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Derecho de daños, Madrid, Civitas, 
1999, 323, alsook uit M.M. NAVEIRA ZARRA, El resarcimiento del daño en la responsabilidad civil, Madrid, Edersa, 2006, 89). 
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gang van zaken" zou zijn geleden.1513 Een deel van de rechtsleer stelt hier zelfs voor om deze berekeningswijze 
te hanteren (infra nr. 2974).1514 Dat deze "gewone gang van zaken" kenmerkend is voor abstracte schade, blijkt 
ook uit de bewoordingen die RONSE hanteert. Hij stelt dat wanneer de eiser een hogere rentevoet wil, hij een 
bijzonder bestanddeel van de schade, "afwijkend van de gewone gang van zaken", moet bewijzen.1515 

495. CONCRETE SCHADEBEGROTING BLIJFT OOK DAN UITGANGSPUNT – Net als in Duitsland (supra nr. 492), 
moet de benadeelde kunnen bewijzen dat hij in concreto meer winst heeft gederfd. De wanprestant 
moet zelf ook kunnen bewijzen dat de benadeelde in concreto minder winst heeft gederfd dan in 
abstracto is gebleken. Ook in België gaat de rechtspraak bij winstderving uit wanprestatie niet steeds 
in op de bestemming van de niet-nagekomen prestatie. De rechtspraak lijkt zo soms uit te gaan van 
een vermoeden van exploitatie van de niet-nagekomen prestatie.  

496. TOEPASSING BIJ AANNEMING – Neem nu de aannemer die zijn verbintenissen niet (naar behoren) nakomt. 
De rechter moet winstderving dan in principe begroten tegen de achtergrond van het voorgenomen doel van 
zijn prestatie. Winstderving is daarbij anders te berekenen naargelang de benadeelde het gebouw zelf wou 
bewonen dan wel wou doorverkopen, verhuren of gebruiken voor goederenproductie. De rechtspraak gaat die 
bestemming echter niet steeds na. Zo was een bouwpromotor zijn verplichting tot levering van garages bij 
appartementen niet nagekomen. Op grond dat parkeerplaatsen in de buurt schaars waren, overwoog het hof 
van beroep te Brussel dat men appartementen met garages aan een hogere prijs kon verhuren en verkopen 
dan zonder garages. Zonder echter na te gaan wat de voorgenomen bestemming was, oordeelde het hof dat de 
appartementen een grotere meerwaarde zouden hebben gehad indien de garages waren geleverd. Deze 
schade begrootte het hof naar billijkheid op € 6000 per appartement.1516 Dit is een illustratie van abstracte 
winstdervingsbegroting bij wanprestatie.  

497. ABSTRACTE SCHADEBEREKENING ALS WINSTVERMOEDEN IN WONINGBOUWWET – De Belgische wetgever heeft in 
abstracte winstdervingsbegroting wegens wanprestatie voorzien in de Woningbouwwet (Wet Breyne).1517 In 
artikel 7, sub f staat namelijk te lezen dat de onder die wet vallende overeenkomsten melding moeten maken 
van de schadevergoedingen wegens vertraging in de uitvoering of levering en dat “deze vergoedingen […] 
minstens met een normale huurprijs (van het afgewerkte goed waarop de overeenkomst betrekking heeft) 
[moeten] overeenstemmen”. Als ondergrens voor de schadevergoeding focust dit artikel zo op de normale 
huurprijs. Dit geeft aan dat de wetgever uitging van een vermoeden van winstderving door laattijdige 
uitvoering of levering. Niet de in concreto door de benadeelde gederfde winst, maar de normale (in abstracto) 
winstderving geldt daar dus als minimumvergoeding voor vertragingen in uitvoering of levering. 

3 Billijkheidsbegroting 

498. BILLIJKE WINSTDERVINGSBEGROTING – Bij begroting van winstderving wegens wanprestatie grijpen 
rechters vaak terug naar begroting in billijkheid. De Zwitserse Code des Obligations (art. 42, lid 2 CO), 
de Italiaanse Codice civile (art. 2056, lid 2 CCI) en de Unidroit-principes (art. 7.4.3)1518 verlenen 
rechters deze bevoegdheid wanneer zij het bedrag van die schade niet exact kunnen vaststellen. 
Italië voorziet zelfs in die mogelijkheid voor winstderving. Luidens artikel 2056, lid 2 CCI houdt de 
rechter bij begroting van winstderving namelijk in billijkheid rekening met de omstandigheden van 

                                                             
1513 RICHARD/CISELET/SIMON 1962, 773 ("Il est toutefois certain que le juge peut apprécier l'existence de ce préjudice et son 
importance en se fondant sur des présomptions de fait et notamment celle déduite du quod plerumque fit ou du 'cours 
normal des choses'."). 
1514 DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 332; FAGNART 2006, 199; LACONTE 2005, 533; RICHARD/CISELET/SIMON 1962, 776; RONSE/DE 

WILDE 1988, 247; ULRICHTS 2002, 1149 (rentevoet is vrij bepaalbaar op grond van marktrente). 
1515 RONSE 1954, 330. 
1516 Brussel 9 december 2003, T.App. 2006, 18. 
1517 Grondige bespreking van deze wet: N. CARETTE, Handboek Wet Breyne, Antwerpen, Intersentia, 2015, 530 p. 
1518 Artikel 7.4.3. Unidroit luidt: “Kan het bedrag van de schade niet met een voldoende mate van zekerheid worden 
vastgesteld, dan schat de rechter de omvang van de schade.” (waarover: PATOCCHI/FAVRE-BULLE 1998, 598). 
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het geval.1519 De Zwitserse rechter kan winstderving schatten wanneer hij deze niet exact kan 
vaststellen. Daarbij kan hij rekening houden met de natuurlijke gang van zaken (art. 42, lid 2 CO).1520  

499. TALRIJKE TOEPASSINGSGEVALLEN IN BELGISCHE RECHTSPRAAK – Ook in België stellen rechters winstderving 
frequent naar billijkheid vast. Het integraliteitsprincipe biedt daar de grondslag voor. Die begroting werd bij 
winstderving zo toegepast bij niet-levering door de bouwpromotor van een garage bij de aankoop van een 
appartement met garage tegen een globale prijs1521 en bij miskenning van een conventioneel voorkeurrecht 
door een verkoper1522 of een verhuurder1523. Naar billijkheid zijn ook begroot het verlies van een kans op 
winstrealisatie door miskenning van een exclusiviteitsclausule in een makelaarsovereenkomst1524, winstderving 
van de architect wegens onbeschikbaarheid voor andere opdrachten door laattijdige betaling van erelonen 
door de opdrachtgever1525, winstderving van de commissaris van wie de overeenkomst met een vennootschap 
zonder wettige reden vroegtijdig was beëindigd1526, winstderving van pachters van wie de pachtovereenkomst 
op onregelmatige wijze vroegtijdig was beëindigd 1527  en winstderving wegens niet-uitvoering van een 
verbintenis om op te treden, waarbij het onmogelijk was het aantal toeschouwers te ramen1528. 

B Bijzonderheden 

1 Nettowinstmarge 

500. VERGOEDBAARHEID NETTOWINSTMARGE – Bij begroting van winstderving onder het positief belang 
ligt de focus uiteraard op de nettowinstmarge van de benadeelde.1529 Zo kunnen kosten die verband 
houden met reclame, levering, opslag en personeel noodzakelijk zijn om winst te realiseren.1530 
Aangezien deze kosten ook zouden zijn gemaakt bij correcte uitvoering van de overeenkomst, zijn zij 
onder het positief belang niet op de wanprestant afwentelbaar. Dit zijn sowieskosten (supra nr. 405).  

501. VERREKENING NAKOMINGSKOSTEN – Een autodealer sluit een overeenkomst om speciaal ontworpen auto's 
te produceren. Nadat de fabrikant één vierde van de auto's heeft geleverd, beëindigt de koper de 
overeenkomst zonder rechtvaardiging. De fabrikant kan de resterende auto's en onderdelen, wegens het 
ontbreken van een markt voor auto's met dat specifieke design, niet doorverkopen. De winstderving is dan te 
berekenen aan de hand van het verschil tussen de overeengekomen prijs en de hypothetische kosten voor 

                                                             
1519 Artikel 2056, lid 2 CCI luidt: "Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso." 
Dit is een verbijzondering van artikel 1226 CCI (“Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato 
dal giudice con valutazione equitativa."; waarover: RESCIGNO 1984, 84-85). 
1520 Artikel 42, lid 2 CO bepaalt: “Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht 
auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.” Toepassing: 
Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.b (verwijst naar deze bepaling bij begroting van 
winstderving bij positief belang); Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 51. Meer: ENGEL 1973, 485; LUTERBACHER 

2005, 89; WEBER 2009, 583-584 (“Der entgangene Gewinn lässt sich in der Regel nicht mit absoluter Genauigkeit nachweisen 
[...]; gegebenenfalls ist er gemäss OR42 zu schätzen.”). 
1521 Brussel 9 december 2003, T.App. 2006, 18. 
1522 Gent 18 mei 2001, T.Not. 2001, 684, noot J. BYTTEBIER. 
1523 Gent 7 november 2012, TBBR 2014, 332, noot A. DE BOECK. 
1524 Gent 17 december 2002, DAOR 2002, 314. 
1525 Rb. Aarlen 10 juni 1992, JLMB 1993, 1312. 
1526 Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282. 
1527 Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204 (vernietiging van beslissing waarin dergelijke winstderving ten onrechte niet naar 
billijkheid was begroot). 
1528 Kh. Eupen 18 oktober 1990, JLMB 1991, 1466. 
1529 BELGIË: Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601 (beoordeling of conventionele schadevergoeding van 30 % 
in overeenstemming is met gemeenrechtelijke schadebegroting, sprake van brutowinstmarge); JAFFERALI 2014, 909 ("[P]our 
calculer le manque à gagner extrinsèque, il faut veiller à déduire des gains espérés les frais qui auraient dû être exposés pour 
les obtenir."). FRANKRIJK: PINNA 2007, 250. NEDERLAND: BAKELS 1994, 99 (benadrukt dat winstderving op nettobasis is te 
berekenen). DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 478-479 (inzake Duitse bepaling § 252 BGB). COMMON LAW: CALAMARI/PERILLO 1987, 591; 
HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 76. ZWEDEN: B. LEHRBERG, Köprätt enligt 1990 års köplag, Uppsala, Institutet för Bank- och 
Affärsjuridik, 2008, 437 (“Den skadelidande parten har rätt till ersättning bara för sin faktiska nettoförlust”). 
1530 Zie echter Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601 (beoordeling of conventionele schadevergoeding van 
30 % in overeenstemming is met gemeenrechtelijke schadebegroting). 
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nakoming van de eigen verbintenissen van de benadeelde.1531 Een schrijnwerker die platen op maat zaagt voor 
zolderkasten, waarbij de opdrachtgever zich daags voor de plaatsing bedenkt, kan de contractprijs vergoed 
zien, onder aftrek van de plaatsingskosten en de eventuele restwaarde van die platen (supra nr. 456)1532. 

502. WINSTDERVING VERGOEDBAAR BIJ OMZETDALING WEGENS WANPRESTATIE – Winstderving is uiteraard 
verhaalbaar wanneer wanprestatie tot omzetdaling heeft geleid.1533 Dit volgt uit het vereiste van 
integraal schadeherstel. Een beroepsverkoper die slechts een deel van de bestelde goederen 
verkrijgt en winst derft doordat hij de niet-verkregen goederen niet kan doorverkopen, kan onder het 
positief belang van de groothandelaar vergoeding verkrijgen voor dat nadeel. Zonder wanprestatie 
had die verkoper de goederen kunnen doorverkopen en had hij die winstmarge niet gederfd.1534  

503. ILLUSTRATIES – Kan een contractant niet alle bestellingen verzorgen doordat de geleverde software voor 
voorraadbeheer niet werkt, dan kan hij daardoor gederfde winst vergoed zien, zeker indien de wanprestatie tot 
omzetdaling leidde.1535 Soortgelijke vergoedingen voor vermindering van exploitatiemarge vielen toe aan de 
koper van een verpakkingsmachine die niet werkte1536, of aan de architect van wie de opdracht buiten zijn 
toedoen te lang aansleepte waardoor hij andere opdrachten misliep1537. De koper van voor de productie van 
airco's bestemde compressoren die gebrekkig bleken en die elders geen compressoren meer kon krijgen, zag zo 
de winst vergoed die hij derfde doordat hij de airco's voor dat verkoopseizoen niet meer kon verkopen.1538  

504. GEEN VERGOEDING VOOR LOUTER OMZETVERLIES – Winstderving is verhaalbaar bij omzetdaling. Dat 
enkel de nettowinstmarge voor vergoeding in aanmerking komt, impliceert dat de benadeelde geen 
aanspraak kan maken op vergoeding van de volledige omzetdaling.1539 Rechters die een vergoeding 
voor verminderde omzet toekennen – en dus gemaakte kosten niet in mindering brengen – schenden 
artikel 1149 BW. Zij houden zich niet aan het integraliteitsplafond door meer schadevergoeding toe 
te kennen dan de geleden schade.1540 Schadebedingen die voorzien in schadevergoeding ter waarde 
van omzetverlies, lopen zo matiging op wegens kennelijke buitensporigheid.1541 

                                                             
1531 Lieberman v Templar Motors Co 236 N.Y. 139, 140 N.E. 222, 29 A.L.R. 1089 (1923) (CALAMARI/PERILLO 1987, 591). 
1532 Vgl. inzake negatief belang: VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 65 (hergebruik van hout door meubelmaker). 
1533 Cass.civ.I.fr. 11 juni 1980, Bull.civ.I 1980, nr. 185; Cass.com.fr. 3 mei 1983, Bull.civ. IV 1983, nr. 131; Rb. Aarlen 10 juni 
1992, JLMB 1993, 1312; Vred. Brasschaat 10 mei 1978, T.Vred. 1979, 117 (afwijzing wegens verkeerde grondslag); 
Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 313; LE TOURNEAU 2010, 263; 
PINNA 2007, 490; TILLEMAN 2012, 359; VANDEPUTTE 1977, 244. 
1534 Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601 (beoordeling of conventionele schadevergoeding van 30 % 
strookt met gemeenrechtelijke schadebegroting: "de normale werkzaamheid van eiseres is om te kopen en te verkopen, 
zodat werkelijk elke niet gerealiseerde verkoop een gederfde winst inhoudt (met andere woorden, mocht men dezelfde 
meubelen aan een andere koper ook kunnen verkopen, dan zouden er twee contracten geweest zijn, terwijl er nu maar één 
is)"). Vgl. Cass.com.fr. 27 oktober 1998, nr. 96-14.094 (inzake productie van 1000 karaffen; vergoeding voor aankoopkosten 
grondstoffen en voor commerciële en financiële schade); PINNA 2007, 490; VANDEPUTTE 1977, 244. 
1535 Parijs 9 april 1992, JurisData nr. 1992-020976 (niet-nakoming overeenkomst tot programmeren van specifieke software 
voor abonnementbeheer, ontbinding overeenkomst met schadevergoeding voor commercieel nadeel van opdrachtgever); 
Montpellier 26 maart 1992, JurisData nr. 1992-034216 (levering gebrekkige software voor onder meer voorraadbeheer en 
boekhouding, ontbinding overeenkomst met schadevergoeding voor onder meer productieverlies wegens onregelmatig 
beheer van de voorraden door dat gebrekkige programma). 
1536 Montpellier 9 april 1992, JurisData nr. 1992-034230 (vergoeding vermindering exploitatiemarge en cliënteelverlies). 
1537 Rb. Aarlen 10 juni 1992, JLMB 1993, 1312; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 313. 
1538 United States Federal District Court 9 september 1994, Delchi Carrier v Rotorex (cisgw3.law.pace.edu/cases/940909u1. 
html; punt 8 van titel IV: "UNCCISG permits recovery of lost profit resulting from a diminished volume of sale."). 
1539 PINNA 2007, 250-251. 
1540 Cass.civ.I.fr. 30 juni 1998, nr. 96-21.238; Cass.com.fr. 3 december 2002, nr. 00-16.818; Cass.civ.I.fr. 28 november 2012, 
nr. 11-24.188, LexisNexis ("que ce cocontractant ne peut ainsi recevoir à titre de dommages-intérêts le montant du chiffre 
d'affaires qu'il aurait réalisé pendant cette période, mais seulement la marge qu'il pouvait escompter, déduction faite des 
charges qu'il aurait dû exposer pour la poursuite du contrat"); Lyon 13 februari 2003, JurisData nr. 2003-211565; Parijs 
3 februari 2005, JurisData nr. 2005-266410; Parijs 18 november 1986, JurisData nr. 1986-027831 (commerciële schade is 
enkel te berekenen op grond van nettowinst); Toulouse 27 mei 2004, JurisData nr. 2004-243932. 
1541 Vgl. Lyon 22 maart 2007, JurisData nr. 2007-332143 (niet-nakoming door detailhandelaar van verbintenis om bepaalde 
hoeveelheid bier af te nemen; matiging van schadebeding dat voorzag in vergoeding van de omzet over één jaar). 
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505. ABRUPTE EN ONGEGRONDE CONTRACTVERBREKING LEIDT NIET TOT VERGOEDING OMZETVERLIES – Ook bij abrupte 
onrechtmatige contractverbreking kan de benadeelde geen aanspraak maken op vergoeding van zijn 
omzetverlies. Een onderneming die abrupt en zonder reden een overeenkomst voor communicatieadvies 
verbreekt, is geen vergoeding verschuldigd voor de daardoor mislopen omzet, maar enkel voor de 
nettowinstmarge die de benadeelde uit verdere uitvoering kon verwachten.1542 De abrupte onrechtmatige 
verbreking van een overeenkomst tot uitoefening van een medische activiteit kan niet leiden tot 
schadevergoeding ter waarde van de volledige erelonen van de benadeelde arts zonder rekening te houden 
met zijn beroepskosten.1543 Een opdrachtgever die een overeenkomst tot publicatie van twee reiscatalogi 
onregelmatig beëindigt, staat enkel in voor de door de uitgever mislopen nettowinstmarge.1544  

506. NIET-AFGIFTE WAGENS AAN VERVOERDER LEIDT NIET TOT VERGOEDING OMZETVERLIES – Illustratief is de 
onverhaalbaarheid van omzetverlies in een Franse zaak. Trucking Auto Company (TAC) sloot een overeenkomst 
met LST om 4500 Renaultwagens van de productiefabrieken naar Marseille te vervoeren. LST leverde de 
wagens echter nooit af. TAC verkreeg ontbinding, maar had geen aanspraak op haar verwachte omzet van 
5 963 000 FF. TAC had slechts recht op de nettowinstmarge a rato van 5 % van die omzet. De rechter 
verminderde dit zelfs met 30 % wegens onzekerheid van voorspellingen op basis van de in het verleden 
gerealiseerde omzet (5 963 000 FF x 70 % = 4 174 100 FF x 5 % = 208 705 FF vergoedbare winstderving).1545  

507. VERREKENING UITGESPAARDE KOSTEN VIA VOORDEELSTOEREKENING – Niet de brutowinstmarge, maar 
de nettowinstmarge is verhaalbaar onder het positief belang. De benadeelde mag bij wanprestatie 
door schadevergoeding niet beter af zijn dan bij nakoming. Bij winstdervingsbegroting moet de 
rechter zo acht slaan op kosten die de benadeelde door de wanprestatie niet hoefde te maken, maar 
zou hebben gemaakt indien zijn contractpartner zijn verbintenissen wel was nagekomen. Dit kan via 
voordeelstoerekening1546 of meteen via schadebegroting. Kosten voor sluiting en uitvoering van de 
overeenkomst voldoen zo niet aan de doeltoestand van het positief belang (supra nrs. 405-409). Was 
de overeenkomst correct uitgevoerd, dan had de benadeelde die kosten immers ook gedragen.  

2 Benadeeldenfocus 

508. RELEVANTIE VAN DOOR BENADEELDE GEDERFDE WINST – Uit het integraliteitsprincipe en het daarin 
gelezen positief belang volgt dat schadebegroting focust op de positie van de benadeelde. Dit geldt 
uiteraard in dezelfde mate voor gederfde winst als voor geleden verlies. Enkel de door de benadeelde 
gederfde winst is bepalend voor de exacte omvang van schadevergoeding.1547  

509. IRRELEVANTIE VAN DOOR WANPRESTANT GEREALISEERDE WINST – Winst die de wanprestant dankzij 
wanprestatie kan realiseren, is eenvoudiger vast te stellen dan winst die de benadeelde daardoor 
derft. Winstafdracht kan zo bewijsverlichting opleveren. Door de wanprestant gerealiseerde winst is 
bij schadebegroting evenwel irrelevant (infra nrs. 1377-1390). Slaagt een benadeelde niet in het 
bewijs van zijn winstderving, dan kan hij geen schadevergoeding vorderen op basis van de winst die 
de wanprestant zelf realiseerde.1548 Dat de wanprestant zelf geen winst haalde uit wanprestatie 

                                                             
1542 Cass.com.fr. 3 december 2002, nr. 00-16.818. 
1543 Cass.civ.I.fr. 30 juni 1998, nr. 96-21.238. 
1544 Lyon 13 februari 2003, JurisData nr. 2003-211565 ("cependant le préjudice ne peut pas être calculé à raison du chiffre 
d'affaires perdu, mais bien plutôt du manque à gagner que représente l'absence d'exécution de cette prestation"). 
1545 Parijs 3 februari 2005, JurisData nr. 2005-266410. 
1546 GRUNSKY 1994, 479 ("Ohne das schädigende Ereignis angefallene Unkosten sind bei der Berechnung des entgangenen 
Gewinns im Wege der Vorteilsausgleichung zu berücksichtigen."). 
1547 FRANKRIJK: PINNA 2007, 251-252 (stelt dat winstmarge bij karakteristieke verbintenissen overeenstemt met verschil 
tussen waarde van prestatie en overeengekomen prijs, en bij geldelijke verbintenis met het verschil tussen contractprijs en 
kosten van uitvoering). DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 486 (inzake § 252 BGB).  
1548 GRUNSKY 1994, 486 ("Hätte der Geschädigte ohne das schädigende Ereignis keinen Gewinn gemacht, so hat er zumindest 
keinen Schadensersatzanspruch gegen den Schädiger auf Herausgabe des Gewinns, den dieser aus seinem widerrechtlichen 
Verhalten gezogen hat."). 
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vormt zo geen verweer tegen een schadeclaim. 1549  Het vereiste van integraal schadeherstel 
impliceert dus dat rechters enkel rekening mogen houden met de winstmarge van de benadeelde. 

§ 2. TIJDASPECT 

510. INVLOED VAN TIJD OP WINSTDERVING – Tijd is van invloed op schadevergoeding (infra nrs. 2787-3193). Dit is 
ook zo bij winstderving. Begroting van winstderving vertoont vanuit temporeel oogpunt drie problematische 
aspecten. Allereerst rijst de vraag naar begroting van derving van toekomstige winst. Die toekomstige winst is 
verhaalbaar indien het bestaan daarvan voldoende zeker is. Niet evident is het om de omvang daarvan 
nauwkeurig vast te stellen (infra nrs. 511-524). Daarna ligt de focus op vergoeding van cliënteelverlies (infra 
nrs. 525-527) en winstkansen (infra nrs. 528-546). Bij kansverlies ligt de toe te passen 
proportionaliteitsberekening niet voor de hand. Een ander problematisch tijdsaspect van begroting van 
winstderving onder het positief belang is derving van winst over langere perioden (infra nrs. 547-572).  

A Toekomstige winst 

511. DERVING VAN TOEKOMSTIGE WINST – Bij begroting van schadevergoeding moeten rechters ook 
acht slaan op toekomstige schade. Artikel 9:501, lid 2, sub b PECL bepaalt zo dat de benadeelde ook 
vergoeding kan krijgen voor toekomstige schade waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat zij zich 
zal voordoen. Een voorontwerp tot herziening van het Franse aansprakelijkheidsrecht voorziet in een 
gelijkaardige vergoedbaarstelling.1550 Aldus kan een benadeelde vergoeding krijgen voor toekomstige 
winstderving. Dit is dan de winst die de benadeelde bij contractnakoming in de toekomst zou hebben 
verkregen, maar die hij door wanprestatie niet kon realiseren. 1551  Lijdt een contractpartij 
reputatieschade, dan kan dit zo repercuteren op zijn toekomstige winstrealisatie.1552  

512. COMPLEX BEWIJS EN BEGROTING TOEKOMSTIGE WINSTDERVING – Dat de rechter toekomstige winstderving bij 
zijn uitspraak moet actualiseren, maakt bewijs en begroting van die winstderving bijzonder delicaat. De vraag 
rijst welke waarde de rechter op die datum moet hechten aan winst die in de toekomst zou zijn behaald indien 
de overeenkomst correct was uitgevoerd. De common law volgt als verdienstelijke stelregel dat de benadeelde 
alle beschikbare gegevens moet meedelen om (toekomstige) winstderving te berekenen.1553 Laat hij na dit te 
doen, dan kan dit resulteren in afwijzing van zijn schadeclaim.1554 Tot op zekere hoogte is onzekerheid wel 
toelaatbaar. Winstderving is dan benaderbaar vanuit kansverlies (infra nrs. 528-546).  

1 Bestaande activiteit 

                                                             
1549 GRUNSKY 1994, 486 ("Umgekehrt wird der Schadensersatzanspruch nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Schädiger 
seinerseits keinen Gewinn gemacht hat."). 
1550 Artikel 1236 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile bepaalt immers: "Le préjudice futur 
est réparable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel." 
1551 Cass. 20 september 2001, Pas. 2001, 1436 (impliciet, rechter mocht winstderving hier echter niet ex aequo et bono 
begroten, aangezien partijen eerdere exploitatieresultaten konden voorleggen); Rb. Luik 19 oktober 2010, T.Agr.R. 2011, 66 
(opzegging pacht voor eigen gebruik en niet-naleving opzeggingsmotief, vordering tot vergoeding winstverlies opgezegde 
pachters niet ex aequo et bono begrootbaar, geen gegevens aangedragen over winstrealisatie in verleden); CAUFFMAN 2005-
I, 837-838 (vergoedbaarheid toekomstige schade); DÍEZ-PICAZO 1996, 687; TILLEMAN 2012, 360 (inzake art. 1646 BW); X, “The 
requirement of certainty in the proof of lost profits”, Harvard Law Review 1951, vol. 64, (317) 319. 
1552 Nancy 24 januari 2000, JurisData nr. 2000-123190 (afwijzing in dit geval: "Par ailleurs, la demande de dommages et 
intérêts pour préjudice commercial doit être rejetée, l'exploitant ne démontrant pas avoir subi une atteinte à son image de 
marque du fait des allégations du comité d'entreprise relatives à la mauvaise qualité des prestations."); TILLEMAN 2012, 360. 
1553 Capita Alternative Fund Services (Guernsey) Ltd v Driver Jonas (a firm) [2012] EWCA Civ 1407, overweging 80. 
1554  BELGIË: Rb. Luik 19 oktober 2010, T.Agr.R. 2011, 66 (opzegging pacht voor eigen gebruik en niet-naleving 
opzeggingsmotief, vergoeding winstverlies opgezegde pachters niet ex aequo et bono begrootbaar, geen gegevens 
aangedragen over winstrealisatie in verleden); Kh. Namen 15 januari 2002, JLMB 2002, 1589. FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 10 
februari 1998, nr. 96-12.772, JurisData nr. 1998-000727 (niet-bewijs tijdelijke gebruiksderving); Cass.civ.III.fr. 16 juni 1999, 
nr. 97-20.789, LexisNexis; Cass.com.fr. 22 oktober 2002, nr. 99-11.713, LexisNexis ("la société Stic plastiques, qui n'avait pas 
débuté son activité de production et qui ne jouissait d'aucune réputation particulière, ne caractérisait pas l'existence d'un 
préjudice commercial"); Cass.com.fr. 11 juni 2013, nr. 12-21.424, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00613 (hof van beroep verwierp 
ten onrechte winstderving wegens abrupte beëindiging distributieovereenkomst).  
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513. IMPACT VAN BESTAANDE DAN WEL NIEUWE ACTIVITEIT OP BEGROTING VAN TOEKOMSTIGE WINSTDERVING – 

Benadeelden moeten dus melding maken van alle hun ter beschikking staande gegevens op basis 
waarvan de rechter (toekomstige) winstderving kan berekenen (supra nr. 512).1555 Amerika kent hier 
richtsnoeren, die navolging krijgen in Engelse1556 en Franse1557 doctrine. Conform de toelichting op 
§ 352 Second Restatement of Contracts is voor toekomstige winstderving een onderscheid mogelijk 
tussen ondernemingen met een bestaande activiteit en die met een nieuwe activiteit.1558  

514. EXTRAPOLATIE VAN ONDERNEMINGSRESULTATEN – Voor verhaal onder het positief belang moet 
toekomstige winstderving met voldoende zekerheid vaststaan. Hierbij moet de rechter nagaan of de 
benadeelde voldoende gegevens aanbracht ten bewijze van die toekomstige winst. Schiet hij daarin 
tekort, dan verliest hij zijn aanspraak. De benadeelde kan de rechter overtuigen om in het verleden 
gerealiseerde winst te aanvaarden als indicatie voor winst die in de toekomst zou zijn gerealiseerd 
indien de wanprestant zijn verbintenissen correct was nagekomen.1559 Bij bestaande werkzaamheden 
baseert de rechtspraak winstdervingsbegroting dan ook vaak op recente exploitatieresultaten.1560  

515. WETTELIJKE TOEPASSING BIJ UITWINNINGSVERGOEDINGEN VOOR HANDELSAGENTEN EN HANDELSVERTEGENWOORDIGERS 

– De wetgever schreef die methode zelfs uitdrukkelijk voor bij begroting van de uitwinningsvergoeding voor 
handelsagenten. Artikel X.18 WER bepaalt zo dat de uitwinningvergoeding voor handelsagenten niet meer mag 
bedragen dan het bedrag van een jaar vergoeding, "berekend op basis van het gemiddelde van de vijf 
voorafgaande jaren of op basis van de gemiddelde vergoeding in de voorafgaande jaren indien de 
handelsagentuurovereenkomst minder dan vijf jaar heeft geduurd". Toekomstige winstderving begroot de 
wetgever hier dus door extrapolatie van in het verleden gerealiseerde winst. Voor handelsvertegenwoordigers 
waarvan de overeenkomst zonder dringende reden werd beëindigd of door de handelsvertegenwoordiger om 
een dringende reden werd beëindigd, voorziet artikel 101, derde lid van de arbeidsovereenkomstenwet in een 
gelijkaardige berekening. De uitwinningsvergoeding is dan gelijk aan het loon van drie maanden voor de 
handelsvertegenwoordiger die gedurende één tot vijf jaar bij dezelfde werkgever was tewerkgesteld. 

                                                             
1555 Capita Alternative Fund Services (Guernsey) Ltd v Driver Jonas (a firm) [2012] EWCA Civ 1407, overweging 80. 
1556 KRAMER 2014, 474-475. 
1557 PINNA 2007, 263-264. 
1558 In de commentaren bij § 352 Second Restatement of Contracts staat te lezen: “The main impact of the requirement of 
certainty comes in connection with recovery for lost profits. [...] If the breach prevents the injured party from carrying on a 
well established business, the resulting loss of profits can often be proved with sufficient certainty. Evidence of past 
performance will form the basis for a reasonable prediction as to the future. However, if the business is a new one or if it is a 
speculative one that is subject to great fluctuations in volume, costs or prices, proof will be more difficult.”  
1559 BÉLOT 2007, 1683 (gebruik van omzetcijfer als begrotingsinstrument); KRAMER 2014, 474; X, “The requirement of certainty 
in the proof of lost profits”, Harvard Law Review 1951, vol. 64, (317) 319 ("In attempting to persuade a court to accept the 
past profits as an indication of what the future profits would have been, the figures adduced should show the previous 
earning power of the business to have been fairly stable."). 
1560 BELGIË: Cass. 20 september 2001, Pas. 2001, 1436 (pachters verloren wegens plaatsing van omheining het genot van de 
gepachte grond en verzochten om vergoeding van de door die wanprestatie veroorzaakte schade; bodemrechter overwoog 
dat zij hun exploitatieresultaten van vóór de onbruikbaarheid hadden kunnen voorleggen, maar begrootte de schade toch 
ex aequo et bono; het Hof van Cassatie vernietigde dit vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel omdat het 
overging tot billijkheidsbegroting ondanks de vaststelling dat "verweerders minstens hun exploitatieresultaten voor 
onbruikbaarheid zouden kunnen voorgelegd hebben"). Dit was dus een impliciete maar zekere aanvaarding van de projectie 
van vroegere exploitatieresultaten als mogelijke methode om (toekomstige) winstderving te begroten; Brussel 31 januari 
2014, RABG 2015, (645) 649-650, noot P. NAEYAERT (begroting van bijkomende schadevergoeding bij beëindiging van 
handelsagentuurovereenkomst op analoge wijze als voor uitwinningsvergoedingen is vastgesteld in art. X.18 WER: 
12 maanden commissies op basis van het gemiddelde van de vijf voorafgaande jaren); Rb. Luik 19 oktober 2010, T.Agr.R. 
2011, 66 (opzegging pacht voor eigen gebruik en niet-naleving opzeggingsmotief, vordering tot vergoeding winstverlies 
opgezegde pachters niet ex aequo et bono begrootbaar, geen gegevens aangedragen over winstrealisatie in verleden). 
FRANKRIJK: Cass.com.fr.11 oktober 1994, nr. 93-12.437 (vroegere verkoopcijfers als leidraad voor begroting winstderving bij 
verbreking door leverancier van overeenkomst van exclusieve verdeling); Poitiers 14 mei 1996, JurisData nr. 1996-056492 
(melkproductie uit verleden als indicatie voor derving toekomstige winst uit mislopen melkproductie door verkeerd gebruik 
melkmachine). COMMON LAW: Canlin Ltd v Thiokol Fibres Canada Ltd (1983) 142 DLR (3d) 450 (Ontario CA), punt 14 en 
Parabola Investments Ltd v Browallia Cal Ltd [2011] 1 QB 477 (CA) (waarover: KRAMER 2014, 474). 
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516. DESKUNDIGENADVIES MOGELIJK VOOR PROJECTIE BEHAALDE RESULTATEN – Deskundigen kunnen 
rechters bijstaan om in het verleden behaalde winst naar toekomstige winstderving te extrapoleren. 
Artikel 962 Ger.W. bepaalt dat de rechter deskundigen kan gelasten vaststellingen te doen of 
technisch advies te geven (eerste lid). De rechter kan dan de deskundigen aanwijzen waarover de 
partijen het eens zijn (tweede lid). De rechter is niet verplicht dat advies te volgen (vierde lid).1561 

517. ILLUSTRATIES – Een onderhoudsfirma schond haar verplichting om melkmachines te onderhouden. 
Hierdoor liepen melkgeiten een uierziekte op. De winstderving werd berekend op basis van de melkproductie 
in de periode die aan die ziekte voorafging.1562 Fictief maar niet minder realistisch is de levering van een 
broodautomaat aan een bakkerij die na twee maanden niet langer functioneert. De winstderving is dan 
berekenbaar door een projectie van de gemiddelde winstmarge in de twee voorafgaande maanden. Inzake 
handelsagentuur vormen de in het verleden behaalde commissies zo ook een nuttige aanwijzing voor de 
uitwinningsvergoeding (art. X.18 WER; supra nr. 515).1563 De rechtspraak past dit soms naar analogie toe op 
bijkomende schadevergoeding die in voorkomend geval aan handelsagenten is verschuldigd.1564  

2 Nieuwe activiteit 

518. TOEKOMSTIGE WINSTDERVING BIJ NIEUWE ACTIVITEIT – Toekomstige winstderving vergt een 
complexere denkoefening wanneer de benadeelde weinig of geen exploitatiegegevens kan 
voorleggen. Deze bedenking gaat op voor recente ondernemingen of ondernemingen die zich 
recentelijk op een nieuwe activiteit toelegden. Het Franse Hof van Cassatie oordeelt dan soms dat de 
aangevoerde winstderving wegens wanprestatie onvoldoende zeker is.1565 In Amerika blijkt die factor 
ook een obstakel.1566 De toelichting op § 352 Second Restatement of Contracts stipt zo aan dat 
winstderving speculatiever is wanneer de onderneming recentelijk is opgestart.1567  

519. ONVERGOEDBAARHEID HYPOTHETISCHE TOEKOMSTIGE WINSTDERVING – Hypothetische winstderving komt niet 
voor verhaal in aanmerking. Schade is immers met voldoende zekerheid te bewijzen. Illustratief is het geval van 
miskenning van een conventioneel recht van voorkeur om een pand te huren met het oog op exploitatie van 

                                                             
1561 Illustratief is een miskenning van een conventioneel recht van voorkeur om een pand met het oog op exploitatie van 
een supermarkt te huren. Deloitte had geraamd dat de benadeelde begunstigde jaarlijks € 135 000 had kunnen genereren 
indien hij op die plaats een supermarkt had kunnen exploiteren. Het hof van beroep te Gent ging niet akkoord met dat 
deskundigenadvies, en stelde dat die studies gesteund waren op "oncontroleerbare cijfers" en uitgingen van 
"hypothetische premissen en veronderstellingen" die geenszins bewezen waren, zodat daarop bezwaarlijk was af te gaan 
om het inkomstenverlies te bepalen. Gent 7 november 2012, TBBR 2014, (332) 336, noot A. DE BOECK. 
1562 Poitiers 14 mei 1996, JurisData nr. 1996-056492 ("la perte doit s'apprécier par rapport à la production atteinte l'année 
du dommage avant que les effets de l'enzootie ne se manifestent.", waar de melkproductie per geit wegens een uierziekte 
door het slechte onderhoud van de melkmachines was gezakt van 4,42 liter naar 3,6 liter per dag). 
1563 Oud recht: Antwerpen 9 november 1999, AJT 2000-01, 571, noot S. BEYAERT (uitwinningsvergoeding op zes maal het 
gemiddelde maandelijkse commissieloon over de laatste vijf jaren); Brussel 10 juni 2013, DAOR 2013, 378, noot P. NAEYAERT. 
1564 Brussel 31 januari 2014, RABG 2015, (645) 649-650, noot P. NAEYAERT (handelsagent was met twee principalen 
verbonden op grond van verschillende handelsagentuurcontracten: een contract in verband met kredietovereenkomsten 
en een contract in verband met schuldsaldoverzekeringen; de bijkomende schadevergoeding betrof hier de schade die de 
handelsagent leed door het verlies van het cliënteel in verband met het product (de schuldsaldoverzekeringen) van de 
andere principaal, dat nauw verbonden was met het product van de beëindigde handelsagentuurovereenkomst). 
1565 Cass.com.fr. 22 oktober 2002, nr. 99-11.713, LexisNexis ("Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que [...] 
que les comptes prévisionnels de la société Stic plastiques étaient soumis à l'aléa de la prévision économique, d'autant plus 
élevé qu'il s'agissait en l'espèce d'une société nouvelle créant son activité en employant pour cela un outil industriel inventé 
par son dirigeant, que, dès lors, il n'existait aucune certitude sur le chiffre d'affaires réalisé, sur son évolution soumise à la 
réaction de la concurrence et sur le bénéfice dégagé, qu'en outre le préjudice lié à la réduction de protection du brevet 
dépendait de divers aléas auxquels il convenait d'ajouter l'incidence de l'évolution des autres techniques de production, 
toujours possibles et même probables sur une période de vingt ans, diminuant l'attrait de l'invention de [X] et qu'enfin, la 
société Stic plastiques, qui n'avait pas débuté son activité de production et qui ne jouissait d'aucune réputation particulière, 
ne caractérisait pas l'existence d'un préjudice commercial.") 
1566 X, “The requirement of certainty in the proof of lost profits”, Harvard Law Review 1951, vol. 64, (317) 319 ("Inability to 
rely upon a past history of profits has been most important in barring recovery for new businesses which had not built up 
such a record before the defendants' wrong took place."). 
1567 Commentaren bij § 352 Second Restatement of Contracts (“However, if the business is a new one or if it is a speculative 
one that is subject to great fluctuations in volume, costs or prices, proof will be more difficult.”). 
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een supermarkt (supra nr. 516). Een accountantskantoor had geraamd dat de benadeelde begunstigde jaarlijks 
€ 135 000 had kunnen genereren indien hij op die plaats een supermarkt had kunnen exploiteren. Het hof van 
beroep te Gent wees dit af op grond dat die studies op "oncontroleerbare cijfers" waren gesteund en van 
"hypothetische premissen en veronderstellingen" uitgingen.1568 

520. ABSTRACTE BEGROTING TOEKOMSTIGE WINSTDERVING BIJ NIEUWE ACTIVITEIT – Bij begroting van 
toekomstige winstderving van een nieuwe activiteit kan de techniek van abstracte schadebegroting 
nut vertonen. Het Duitse § 252 BGB en het Oostenrijkse § 1293 ABGB bieden die mogelijkheid. Deze 
bepalingen definiëren winstderving als de winst die volgens de gewone gang van zaken kon worden 
verwacht.1569 Bij toekomstige winstderving van recentere ondernemingen die over weinig of geen 
referentiepunten beschikken, kan de rechter dan uitgaan van de winst die hoogstwaarschijnlijk 
volgens een normale gang van zaken (dus bij uitblijven van wanprestatie) zou zijn gerealiseerd.  

521. EXTRAPOLATIE VAN SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN BIJ ABSTRACTE WINSTBEGROTING – Bij abstracte 
begroting van toekomstige winstderving kan de rechter uitgaan van de productie van soortgelijke 
ondernemingen in dezelfde of een soortgelijke regio.1570 Soortgelijke transacties op dezelfde markt 
kunnen ook een indicatie vormen voor toekomstige winstderving.1571 Indien gelijkaardige transacties 
bestaan op de markt, kan de rechter een vergelijking maken met die transacties, met inachtneming 
van de situatie van de onderneming die door de wanprestatie is getroffen.  

522. ABSTRACTE BEGROTING TOEKOMSTIGE WINSTDERVING VANUIT EERDER VERRICHTE ACTIVITEITEN – Gelijkt de nieuwe 
activiteit op een eerder verrichte activiteit, dan kan de rechter afgaan op de exploitatieresultaten daarvan. In 
een Engelse zaak huurde een Grieks staatsburger een pand in Londen om een Grieks restaurant te beginnen. 
Omdat de eigenaar het rustig genot van het pand verstoorde, kon de huurder dit voornemen niet realiseren. 
De huurder kreeg een vergoeding vanuit de vaststelling dat hij al een Grieks restaurant had uitgebaat en wel 
degelijk winst zou hebben gerealiseerd.1572  

3 Kapitalisatie en disconto 

523. KAPITALISATIEMETHODE – De rechter kan bij derving van toekomstige winst opteren voor 
toekenning van een eenmalig kapitaalbedrag. Kapitalisatie is de methode waarbij hij toekomstige 
schade begroot door een periodiek (jaarlijks of maandelijks) te betalen bedrag ("rente") voor 
toekomstige schade in een eenmalig bedrag ("kapitaal") om te zetten.1573 Over kapitalisatie van 
duurschade oordeelt het Hof van Cassatie dat de rechter bij afwijzing van de door het slachtoffer 
gevorderde kapitalisatiemethode, door billijkheidsbegroting van de schade, moet aangeven waarom 
kapitalisatie onmogelijk is en waarom die schade niet op andere wijze valt te begroten.1574  

524. DISCONTO VOOR VROEGTIJDIGE VERGOEDING VAN TOEKOMSTIGE SCHADE – Omvat schadevergoeding 
op de uitspraakdatum ook toekomstige winstderving, dan verrijkt de benadeelde zich door die 
toekomstige schade vroegtijdig vergoed te zien. Dat bedrag kan de benadeelde immers vroegtijdig 
herinvesteren. Hierdoor kan hij meer winst realiseren dan bij nakoming. Om schending van het door 

                                                             
1568 Gent 7 november 2012, TBBR 2014, (332) 336, noot A. DE BOECK. 
1569 Bespreking: GRUNSKY 1994, 476; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 280. 
1570 Esso Petroleum Co Ltd v Mardon [1976] 1 QB 801 (CA) (waarover: KRAMER 2014, 488; winst uit algemeen soortgelijke 
andere bedrijven als begrotingscriterium); DÍEZ-PICAZO 1996, 687; X, “The requirement of certainty in the proof of lost 
profits”, Harvard Law Review 1951, vol. 64, (317) 319. 
1571 PINNA 2007, 263. 
1572 Vasiliou v Hajigeorgiou [2010] EWCA Civ 1475 (www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2005/236.html). 
1573 BOONE/RONSIJN 2015-I, 65-66; DE TEMMERMAN 2002, 264; B. DE TEMMERMAN, "Kapitaliseren volgens 'Levie' of volgens 
'Schryvers'? Twee visies op (on)zekerheid van schade", TPR 2004, (177) 181; SIMOENS 1999, 164; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 
710 (kapitalisatie als "de omzetting in een kapitaal van al de (jaarlijks of maandelijks te vervallen) renten over de 
(vermoedelijke) periode waarover de vergoeding verschuldigd is"). 
1574 Cass. 24 september 2014, JLMB 2014, 1800 (buitencontractueel: „Pour évaluer ex aequo et bono un dommage 
permanent, le juge doit indiquer la raison pour laquelle la méthode de capitalisation invoquée par la victime ne peut être 
admise et constater qu’il est impossible de déterminer autrement ledit dommage.”).  
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het positief belang gevestigde vergoedingsplafond te vermijden, kan de rechter een discontovoet 
toepassen. Voor vergoeding van toekomstige schade in het algemeen oordeelt het Hof van Cassatie 
zelfs dat de rechter bij kapitalisatieberekening rekening moet houden met het voordeel dat voor de 
benadeelde resulteert uit vervroegde verkrijging van schadevergoeding voor toekomstige schade.1575  

4 Cliënteelverlies 

525. TOEKOMSTIGE WINSTDERVING WEGENS CLIËNTEELVERLIES – Uit artikels in de Amerikaanse Corporate 
Reputation Review blijkt dat de reputatie van ondernemingen van aanmerkelijke invloed is op hun 
vermogen om winst te genereren.1576 Logisch is dan ook dat wanneer zij hun handelsreputatie door 
een wanprestatie aangetast zien, dit ook in de toekomst tot winstderving zal leiden. Die materiële 
schade kan daarin bestaan dat de benadeelde in de toekomst bepaalde winst derft wegens 
cliënteelverlies.1577 Dit nadeel is afwentelbaar onder het positief belang.1578  

526. WINSTDERVING WEGENS CLIËNTEELVERLIES DOOR WANPRESTATIE – Zo achtte het Zwitserse Bundesgericht 
cliënteelverlies door levering van gebrekkig vlees vergoedbaar.1579 In het kaasarrest oordeelde het Duitse 
Bundesgerichtshof in dezelfde zin.1580 Een Nederlandse kaasexporteur had aan een Duitse kaasimporteur 
goudakaas geleverd. Drie procent van de kaas was gebrekkig. De Duitse koper verkocht die kaas door aan zijn 
vaste klanten en verloor hierdoor vier grote afnemers. Door dit cliënteelverlies leed hij toekomstige 
winstderving. Het Bundesgerichtshof overwoog dat een ideaaltypische schuldenaar in aanmerking moet nemen 
dat gebrekkige leveringen aan een tussenhandelaar tot klantenverlies en winstderving kunnen leiden. De 
common law biedt in dezelfde zin verkopers schadevergoeding voor reputatieschade wanneer groothandelaars 
gebrekkige goederen leveren.1581 De Franse rechtspraak kende zo schadevergoeding toe voor cliënteelverlies 
bij slechte werking van een foto-ontwikkelingsmachine 1582 , bij laattijdige levering van wagens die de 
concessiehouder al had doorverkocht1583, en bij wanbeheer van een hotel met restaurant door de huurder1584.  

527. ZEKERHEID EN VOORZIENBAARHEID CLIËNTEELVERLIES – Doordat de wanprestatie het imago van de 
onderneming aantast, verliest een deel van het cliënteel zijn vertrouwen in de onderneming en derft 
de onderneming daardoor toekomstige winst. Die toekomstige winst is verhaalbaar voor zover zij 
met voldoende zekerheid vaststaat en voorzienbaar is. Het bewijsvereiste moet de rechter daarbij 
realistisch stellen. Het verlies van bepaalde contracten of klanten moet de benadeelde met enige 
waarschijnlijkheid aantonen. Een Canadese zaak leert ons dat de benadeelde onder het positief 
belang niet hoeft aan te tonen welke overeenkomsten of klanten nu specifiek verloren gingen door 

                                                             
1575 Cass. 14 januari 1998, Arr.Cass. 1998, 69; Cass. 24 juni 2003, Arr.Cass. 2003, 1488 ("Overwegende dat de appelrechters 
de toekomstige materiële en morele schade uit blijvende arbeidsongeschiktheid berekenen door vermenigvuldiging van 
een jaarlijks bedrag met het aantal jaren vermoedelijke overleving zonder rekening te houden met het voordeel van de 
betaling ineens van het kapitaal; Dat het aldus berekende kapitaal hoger is dan de schade die verweerster naar het oordeel 
van de appèlrechters lijdt."). Voorbeelden van toekomstige schade: DE TEMMERMAN 2002, 264; B. DE TEMMERMAN, 
"Kapitaliseren volgens 'Levie' of volgens 'Schryvers'? Twee visies op (on)zekerheid van schade", TPR 2004, (177) 181. 
1576 J.M. DE LA FUENTE SABATE EN E. DE QUEVEDO PUENTE, “Empirical Analysis of the Relationship Between Corporate Reputation 
and Financial Performance: A Survey of the Literature”, Corporate Reputation Review 2003, vol. 6, (161) 162-176; DOWLING 

2006, 138; M.E. GRAHAM EN P. BANSAL, “Consumers’ Willingness to Pay for Corporate Reputation: The Context of Airline 
Companies”, Corporate Reputation Review 2007, vol. 10, (189) 191-192. 
1577  CARINGELLA 2011, 776; DÍEZ-PICAZO 1996, 688; ESMEIN 1961, 114; GALVAN 1998, 27; HUBER/MULLIS 2007, 279; 
SCHLECHTRIEM/SCHROETER 2013, 305.  
1578 FRANKRIJK: Cass.com.fr. 10 februari 1970, nr. 68-13.383, LexisNexis; Cass.com.fr. 30 januari 1990, nr. 88-16.224, 
LexisNexis; Cass.com.fr. 28 januari 2004, nr. 01-17.270, JurisData nr. 2004-022193; ESMEIN 1961, 114. SPANJE: DÍEZ-PICAZO 

1996, 688. ITALIË: CARINGELLA 2011, 776. 
1579 TF 28 oktober 1998, CISG-online nr. 413 ("Das gilt auch für Goodwill-Nachteile bzw. für einen Schaden, der dadurch 
entsteht, dass der Käufer einen Kunden aufgrund einer mangelhaften Lieferung ganz verliert. Ein derartiger Schaden kann 
für den Verkäufer voraussehbar sein."). 
1580 BGH 24 oktober 1979, WM 1989, 36 (waarover: SCHLECHTRIEM/SCHROETER 2013, 305). 
1581 Cointat v Myham & Son [1913] 2 KB 220 (waarover: TREITEL 2003, 992). 
1582 Cass.com.fr. 30 januari 1990, nr. 88-16.224, LexisNexis. 
1583 Cass.com.fr. 28 januari 2004, nr. 01-17.270, JurisData nr. 2004-022193. 
1584 Cass.com.fr. 10 februari 1970, nr. 68-13.383, LexisNexis. 
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de wanprestatie.1585 Dat bepaalde overeenkomsten hoogstwaarschijnlijk zouden zijn gesloten, acht 
het Franse Hof van Cassatie zo voldoende.1586 

B Verlies van winstkansen 

1 Zekerheidsvereiste 

528. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VERGOEDBAARHEIDSVOORWAARDEN OP WINSTDERVING – Wanneer een 
benadeelde zijn positief belang inroept, kan hij zijn winstderving verhalen. Uiteraard moet aan de 
algemene vergoedbaarheidsvoorwaarden zijn voldaan. Zo moet hij aantonen dat die winstderving in 
causaal verband staat met de wanprestatie.1587 De wanprestant kan wel aantonen dat de winst 
onvoorzienbaar was ten tijde van de contractsluiting (infra nr. 1689).1588 Fundamenteler is dat 
winstderving met voldoende zekerheid moet vaststaan (supra nr. 512).1589 Rechters dulden echter 
enige onzekerheid over de omvang van winstderving (infra nrs. 531-536), en kunnen een beroep op 
de kansverliesleer toelaten (infra nrs. 537-546). 

529. GEEN HYPOTHETISCHE WINSTDERVING – Rechters mogen geen vergoeding toekennen voor louter 
hypothetische winstderving. Winstderving mag niet te speculatief zijn. 1590  The Court will not 
guess.1591 Brengt de benadeelde onvoldoende bewijzen aan voor zijn winstderving, dan wijst de 
rechter zijn vordering af.1592 Een rechter die winstderving afwijst zonder na te gaan of in concreto 
sprake is van winstderving, schendt echter artikel 1149 BW.1593 Indien een minieme mogelijkheid dat 
de benadeelde bij nakoming winst zou hebben gerealiseerd, zou volstaan om vergoeding te krijgen 
voor winstderving, dan zou de benadeelde zich vaak ten onrechte verrijken met schadevergoeding. 

530. ILLUSTRATIES VAN HYPOTHETISCHE WINSTDERVING – Van hypothetische winstderving is sprake wanneer de 
benadeelde doorverkoper niet met toereikende zekerheid aantoont dat hij voldoende afnemers had.1594 
Rechters die een huurder wegens de slechte staat van een gehuurd hotelgebouw vergoeding voor 

                                                             
1585 Howeling Nurseries Ltd v Fisons Western Corp (1988) 49 DLR (4th) 205, punt 210 (KRAMER 2014, 473). 
1586 Cass.com.fr. 4 maart 1997, nr. 94-18.787, LexisNexis ("Attendu qu'en relevant que le rapport d'expertise faisait 
apparaître qu'il existait, pour la société SCS du fait de l'absence de conclusion de contrats, un préjudice "plausible", 
interprété par la cour d'appel comme "pouvant passer pour vrai" et non comme synonyme d'hypothétique, c'est, hors toute 
dénaturation, sans se contredire et en justifiant légalement sa décision, que la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice 
subi par la société SCS résultait non seulement de l'impossibilité de justification de contrats conclus mais encore de 
l'éventualité retenue par l'expert de l'absence de conclusion des contrats."). 
1587 LAITHIER 2008, 156; PINNA 2007, 490 (inzake vergoeding van positief belang bij ontbinding door Franse rechtspraak). 
1588 LAITHIER 2004, 172-173; LAITHIER 2008, 156; WEINBERGER 2014, nr. 67 (inzake wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde 
terugbetaling van kredieten (winstderving): "L’importance de l’information relative à la clause de réinvestissement paraît 
d’autant plus grande au regard des principes régissant la réparation du dommage contractuel, particulièrement celui qui, 
hormis le cas du dol, cantonne la réparation au dommage prévisible, entendu comme le dommage que le débiteur 
contractuel normalement prudent et diligent a pu concrètement prévoir au moment de la conclusion de la convention."). 
1589 DE ANGEL YAGÜEZ 1991, 50; LAITHIER 2004, 172; PINNA 2007, 248; WEBER 2009, 584; DIEZ-PICAZO 1996, 687. 
1590 FRANKRIJK: PINNA 2007, 266. SPANJE: PEREZ VELAZQUEZ 2013, 422. ITALIË: TRIOLA 2004, 1096. NEDERLAND: JOLING/VERMEULEN 2011, 
642. COMMON LAW: Double G Communications Ltd v News Group International Ltd [2011] EWHC 961 (QB) (KRAMER 2014, 471). 
1591 Double G Communications Ltd v News Group International Ltd [2011] EWHC 961 (QB) (waarover: KRAMER 2014, 471: "Yet 
is is important not to depart from the task of estimating probable loss and cross over into the realm of pure guesswork.") 
1592  FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 10 februari 1998, nr. 96-12.772, JurisData nr. 1998-000727 (niet-bewijs tijdelijke 
gebruiksderving); Cass.civ.III.fr. 16 juni 1999, nr. 97-20.789, LexisNexis; Cass.com.fr. 22 oktober 2002, nr. 99-11.713, 
LexisNexis ("la société Stic plastiques, qui n'avait pas débuté son activité de production et qui ne jouissait d'aucune 
réputation particulière, ne caractérisait pas l'existence d'un préjudice commercial"); Cass.com.fr. 11 juni 2013, nr. 12-
21.424, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00613 (hof van beroep verwierp ten onrechte winstderving wegens abrupte beëindiging 
distributieovereenkomst). BELGIË: Rb. Luik 19 oktober 2010, T.Agr.R. 2011, 66 (opzegging pacht voor eigen gebruik en niet-
naleving opzeggingsmotief, vordering tot vergoeding winstverlies opgezegde pachters niet ex aequo et bono begrootbaar, 
geen gegevens aangedragen over winstrealisatie in verleden); Kh. Namen 15 januari 2002, JLMB 2002, 1589. COMMON LAW: 
Capita Alternative Fund Services (Guernsey) Ltd v Driver Jonas (a firm) [2012] EWCA Civ 1407, overweging 80. 
1593  Recentelijk: Cass.civ.III.fr. 24 oktober 2012, nr. 11-11.973, LexisNexis (evenwel met afwijzing van middel dat 
appelrechters niet hadden nagegaan of niet-afwerking van villa winstderving had opgeleverd). 
1594 TRIOLA 2004, 1096. 
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cliënteelverlies toekennen, schenden artikel 1149 BW wanneer die huurder die schade niet heeft bewezen.1595 
Appelrechters die een benadeelde ontlener van een medisch toestel een vergoeding voor onbeschikbaarheid 
toekennen tot de herstel- of vervangdatum schenden artikel 1149 BW indien de benadeelde niet had 
aangetoond dat uit die onbeschikbaarheid winstderving resulteerde.1596 Vertraging bij levering van een 
machine leidt niet tot vergoedbare exploitatieverliezen indien de ruimte waarin de machine moest worden 
geïnstalleerd op de leveringsdatum nog niet in gebruik was.1597 

531. GEEN TE STRIKT BEWIJSVEREISTE – De tegenpool van vergoedbaarstelling van speculatieve 
winstderving bestaat in het te strikt stellen van het bewijsvereiste. Absolute zekerheid dat de 
benadeelde winst derfde of zal derven is zelden aanwezig.1598 Een hoge graad van waarschijnlijkheid 
moet volstaan.1599 Vergelijk dit met de voor causale zekerheid gestelde eisen (infra nr. 2110). 
Absolute zekerheid over de causale band is zo evenmin vereist.1600 Gerechtelijke zekerheid volstaat. 
Dit is een zo hoge waarschijnlijkheid dat niet ernstig aan het tegendeel valt te denken.1601  

532. BEWIJS VAN MISLOPEN SLUITING VAN OVEREENKOMSTEN MET ANDERE AFNEMERS – In Frankrijk vereisen bepaalde 
rechters dat de benadeelde aantoont dat hij al overeenkomsten had gesloten met afnemers. Tevens moet de 
benadeelde bewijzen dat hij die overeenkomsten niet kon uitvoeren wegens niet-nakoming van de initiële 
overeenkomst. 1602  Is dat geen Überforderung van ons rechtspraakbestel? Dergelijke vereisten achten 
praktizijnen dan ook zonder meer overdreven.1603 Dat overeenkomsten met derden hoogstwaarschijnlijk 
zouden zijn gesloten, moet volstaan om daaruit gederfde winst tot afwenteling toe te laten.1604 Een benadeelde 
hoeft niet te bewijzen welke overeenkomsten of klanten nu precies verloren gingen door de wanprestatie.1605 

                                                             
1595 Cass.civ.III.fr. 16 juni 1999, nr. 97-20.789, LexisNexis. 
1596 Cass.civ.I.fr. 10 februari 1998, nr. 96-12.772, JurisData nr. 1998-000727 ("Attendu qu'en allouant à Mme Mounouchy, en 
plus de la somme de 54 002,14 francs représentant l'intégralité du devis de réparation du fibroscope prêté, la somme 
forfaitaire de 40 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation, tout en relevant qu'elle ne justifiait pas de la perte de gain 
résultant de sa privation temporaire, la cour d'appel a violé le texte [de l'article 1149 du Code civil]."). 
1597 Kh. Namen 15 januari 2002, JLMB 2002, 1589 (inzake CISG). 
1598 ZWITSERLAND: WEBER 2009, 584. SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 422 ("si lo exigible fuera una certeza absoluta, difícilmente 
se obtendrían indemnizaciones por lucro cesante"). 
1599 KRAMER 2014, 470 en 473; TICHÝ 2014, 715. 
1600 Gent 3 november 2011, T.Gez. 2012, (205) 208 (afwijzing wrongful-lifeclaim van kind via Differenzhypothese; punt 1.3.2: 
"Een volledige vergoeding van de werkelijk geleden schade veronderstelt dat met gerechtelijke zekerheid - d.i. een 
redelijke, maar daarom niet noodzakelijk absolute/wetenschappelijke zekerheid - wordt aangetoond dat de schade zich 
zonder de fout niet zou hebben voorgedaan"); Luik 20 juni 2013, RGAR 2014, 15036; BOCKEN 2007, 276-277; BOONE 2004, 92; 
DURANT 2010-II, 64 (over gerechtelijke zekerheid van schade); LIERMAN 2007, 259; PHILIPPE 2013, 1009. 
1601 RONSE 1954, 159. Overname van formulering: Brussel 17 november 2008, TRV 2011, 300, noot B. BELLEN; Luik 20 juni 
2013, RGAR 2014, 15036 ("Le juge peut retenir comme certaine une relation très vraisemblable lorsqu'il ne doit pas 
raisonnablement considérer que le contraire est possible, bien que, théoriquement, ce ne soit pas absolument exclu."); 
BOCKEN 2010, 136; BOONE 2004, 92; FAGNART 2009, 165; LIERMAN 2007, 259; SIMOENS 2004-II, 319; VAN OEVELEN 2014, 996. 
1602 Cass.com.fr. 9 oktober 1991, nr. 89-16.242, LexisNexis (overeenkomst tot verkoop van forellen: "la cour d'appel, 
appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis a retenu que la société Aquadis n'établissait pas 
que les clients allemands étaients liés à elle par un contrat qui avait été rompu en raison de sa carence à leur fournir les 
quantités de truites promises aux dates convenues par la faute des pisciculteurs"); Cass.com.fr. 15 januari 2002, nr. 99-
15.399, LexisNexis (cliënteelverlies niet vergoedbaar omdat niet was aangetoond dat het te wijten was aan sluiting van 
camping wegens wanprestatie: "aucun élément n'établit que cette fermeture ait eu pour effet de priver le terrain de 
camping d'une clientèle; qu'ainsi la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain 
d'appréciation des éléments de preuve produits." 
1603 PINNA 2007, 248, met nuttige verwijzing naar O. GAST EN P. PIERANI, “Comptes d’exploitation prévisionnels et franchise: 
vers un débat d’experts”, LPA 1999, 31 mei, (6) 6-14; C.C. VER HULST, “Dommage immatériel: du préjudice résultant des 
pertes d’exploitation”, LPA 2001, 3 december, (4) 7-8. 
1604 Cass.com.fr. 4 maart 1997, nr. 94-18.787, LexisNexis. 
1605 Howeling Nurseries Ltd v Fisons Western Corp (1988) 49 DLR (4th) 205 (in KRAMER 2014, 473: "Even though the plaintiff 
may not be able to prove with certainty that it would have obtained specific contracts but for the breach, it may be able to 
establish that the defendant's breach of contract deprived it of the opportunity to obtain such business."). 
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533. GEEN ABSOLUTE ZEKERHEID VEREIST – Voor vergoeding van winstderving volstaat gerechtelijke 
zekerheid. Nieuwe codificaties stellen zich op dit punt dan ook realistischer op.1606 Het nieuwe 
Tsjechische Burgerlijk Wetboek gaat zo in het schaderecht dan ook niet uit van absolute zekerheid. 
Diverse waarschijnlijkheidsgraden vormen het vertrekpunt. Deze gaan van gewone en hoge tot aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.1607 Net als in Frankrijk en Spanje1608, is in België geen 
absolute zekerheid vereist voor toekomstige winstderving.1609 Zou de rechtspraak dat wel vereisen, 
dan zou de benadeelde in veel gevallen waarin hij wellicht daadwerkelijk winst heeft gederfd, toch 
schadevergoeding mislopen.1610 Indien hij daarentegen telkens schadevergoeding zou krijgen indien 
hij mogelijks winst heeft gederfd, dan zou hij zelfs een vergoeding krijgen wanneer hij helemaal geen 
winst heeft gederfd.  

534. ILLUSTRATIE VAN GERECHTELIJKE ZEKERHEID OVER WINSTDERVING – Illustratief voor de vereiste graad van 
zekerheid is een cassatiearrest over een fout van een gynaecoloog waardoor de geboorte van een gehandicapt 
kind (met open rug) niet was vermeden (supra nr. 274).1611 Hier is de contractuele wrongful-birthclaim 
interessant. Over de zekerheid staat daar te lezen dat volledige vergoeding van werkelijk geleden schade 
veronderstelt dat "met gerechtelijke zekerheid – d.i. een redelijke, maar daarom niet noodzakelijk 
absolute/wetenschappelijke zekerheid – wordt aangetoond dat de schade zich zonder de fout niet zou hebben 
voorgedaan".1612 In dit concrete geval zouden de ouders met dergelijke zekerheid tot zwangerschapsafbreking 
zijn overgegaan indien de diagnose op 16 weken zwangerschap zou zijn gesteld.  

535. WINSTDERVING MOET NAAR ALLE REDELIJKE WAARSCHIJNLIJKHEID VASTSTAAN – De gerechtelijke 
zekerheid geldt zo ook voor winstderving. Zo verwerpt de toelichting op § 1-106 van de Uniform 
Commercial Code, dat wijst op het positief belang1613, elk vereiste van wiskundige zekerheid over 
schade.1614 Zo kan de benadeelde volstaan met het bewijs dat hij subovereenkomsten van de niet-
nagekomen overeenkomst naar redelijke1615 waarschijnlijkheid zou hebben gesloten en dat deze hem 
tot voordeel zouden hebben gestrekt. De Italiaanse rechtsleer benadrukt terecht dat een loutere 
mogelijkheid niet volstaat.1616 Zowel de Unidroitbeginselen (art. 7.4.3) als de DCFR (art. III-3:-701, lid 
2) stellen toekomstige schade pas verhaalbaar als deze met redelijke zekerheid vaststaat.1617  

536. ILLUSTRATIE – De soepelheid waarmee winstderving vaststelbaar is, blijkt uit een Engelse case uit 1895. 
Een joodse kleermaker had met de eigenaars van de krant The Jewish Chronicle een overeenkomst gesloten om 

                                                             
1606 Denk aan het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Tsjechië: Wet nr. 89/2012 SIG, Občanský zákoník (BW), die op 1 januari 
2014 in werking is getreden. Uitgebreid: TICHÝ 2014, 709. 
1607 Het Tsjechische schaderecht kent nu drie graden van waarschijnlijkheid: een gewone waarschijnlijkheid (§ 2925 CCT), 
een hoge graad van waarschijnlijkheid (§ 1729, lid 1 CCT) en een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid (§ 2915, lid 1 
CCT), waarbij in het tweede geval 80 % en in het derde geval 90 % zekerheid wordt vereist. Zie TICHÝ 2014, 717-719. 
1608 FRANKRIJK: ORTSCHEIDT 2001, 38. SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 422. 
1609 Schade in algemeen: overweging 1.3.2 van Gent 3 november 2011, T.Gez. 2012, (205) 208 ("Een volledige vergoeding 
van de werkelijk geleden schade veronderstelt dat met gerechtelijke zekerheid - d.i. een redelijke, maar daarom niet 
noodzakelijk absolute/wetenschappelijke zekerheid - wordt aangetoond dat de schade zich zonder de fout niet zou hebben 
voorgedaan"). Cassatie: Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186. 
1610 FRANKRIJK: ORTSCHEIDT 2001, 40. SPANJE: DE ANGEL YAGÜEZ 1991, 50; PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 422. 
1611 Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186. 
1612 Gent 3 november 2011, T.Gez. 2012, (205) 208. 
1613 § 1-106, lid 1 UCC luidt: “The remedies provided by this Act shall be liberally administered to the end that the aggrieved 
party may be put in as good a position as if the other party had fully performed […]” 
1614 Officiële commentaar bij § 1-106 UCC (www.mindserpent.com/American_History/ucc/ucc1.html) (“any doctrine that 
damages must be calculable with mathematical accuracy” is af te wijzen en “[c]ompensatory damages are often at best 
approximate: they have to be proved with whatever definiteness and accuracy the facts permit, but no more”). 
1615 DE ANGEL YAGÜEZ 1991, 50 (spreekt van "razonable verosimilitud"); PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 422; HUBER/MULLIS 2007, 275 
(reasonable certainty); ORTSCHEIDT 2001, 39-45 ("Le dommage réparable doit être raisonnablement certain"). 
1616 CIAFARDINI/IZZO 2011, 1275; TRIOLA 2004, 1096. 
1617 Artikel 7.4.3 Unidroit-principes bepaalt zo: "Compensation is due only for harm, including future harm, that is 
established with a reasonable degree of certainty". Artikel III.-3:701, lid 2 DCFR bepaalt ook dat vergoedbare schade ook 
ziet op "future loss which is reasonably likely to occur." 
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gedurende één jaar elke week op de voorpagina reclame te maken voor zijn bedrijf.1618 De uitgever kwam zijn 
verbintenissen niet na. De benadeelde kleermaker kreeg dat jaar geen nieuwe klanten. Daar die kleermaker op 
geen enkele andere manier reclame kon maken, was die advertentie de enige manier om klanten te lokken. 
Zijn winstderving werd dan ook redelijkerwijs vermoed vast te staan. Absolute zekerheid werd niet vereist. 

2 Kansberekening 

537. VERLIES VAN WINSTKANSEN – Zekerheid is dus net als voor andere schade een voorwaarde voor 
vergoedbaarheid van winstderving. Draagt de benadeelde onvoldoende bewijselementen aan om de 
rechter te overtuigen, dan kan de rechter de vergoedbaarheid soeverein afwijzen. Ook biedt de 
kansleer (infra nr. 2112) nog een uitweg.1619 De rechter kan dan schadevergoeding verlenen, niet 
voor winstderving als dusdanig, maar voor de verloren kans op realisatie van die winst.1620  

538. ILLUSTRATIES VAN VERLOREN WINSTKANSEN – Interessant als toepassing is het geval van een befaamd 
architectenbureau dat deelneemt aan een competitie voor de bouw van een stadium voor de Olympische 
Spelen in Tokio 2020. Doordat een verkoper bepaalde goederen niet tijdig levert, missen zij echter de deadline 
voor deelname aan die competitie. Van de verkoper kunnen zij dan hoogstens het verlies van een kans op 
winstrealisatie vorderen.1621 Een wanprestatievergoeding is zo ook mogelijk voor het verlies van de kans op 
winst uit toekomstige bestellingen van een bestaande klant1622 of voor het gelijk halen in hoger beroep1623. 
Kansverlies biedt zo ook een uitweg wanneer niet zeker is of kandidaat-kopers na de wanprestatie van de 
verkopers nog steeds bereid waren om de woning over te kopen.1624  

539. BEGROTING VAN VERLOREN WINSTKANSEN – Begroting van verlies van winstkansen mondt 
uiteraard uit in lagere schadevergoeding dan compensatie voor zuivere derving van winst.1625 De 
hoegrootheid van de kans beïnvloedt daarbij de omvang van winstderving (infra nr. 2203). Neem nu 
de bouwheer die een aannemer opdraagt zijn opbrengsteigendom met het oog op verhuring op te 
frissen. Bij wanprestatie kan de bouwheer vergoeding vorderen voor het verlies van een kans op 
inkomsten uit appartementenverhuur. Was de aannemer zijn verbintenissen immers correct 
nagekomen, dan had de bouwheer die appartementen wellicht verhuurd. Deze kans op 
winstrealisatie, maar niet de winstrealisatie als dusdanig, komt voor vergoeding in aanmerking.1626  

540. WAARSCHIJNLIJKHEIDSBEREKENING – Bij verlies van winstkansen is schadevergoeding evenredig 
aan de waarschijnlijkheid van de verloren kans (infra nr. 2203). Bij bepaling van de kansomvang gaat 
de rechter uit van de waarschijnlijkheid van een gunstige uitkomst.1627 Zo gaat hij na met welke 

                                                             
1618 Marcus v Myers (1895) 11 T.L.R. 327 (waarover: MCGREGOR 2003, 309). 
1619 Dit betreft geen verlies van een opportuniteit om een andere overeenkomst te sluiten, zoals bij het negatief belang, 
maar zuiver kansverlies bij het positief belang. Vgl. CAUFFMAN 2005-I, 838. Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85, noot; Cass. 
5 januari 1962, Pas. 1962, I, 531 (winstderving wegens schending niet-concurrentiebeding); TREITEL/PEEL 2011, 1023. 
1620 VERBORGEN GEBREKEN: DEKKERS 1971, 479; HUET 2001, 321; TREITEL/PEEL 2011, 1023; TILLEMAN/VERBEKE 2006, 17. 
1621 Vgl. voorbeeld in SCHWENZER/HACHEM 2008, 98. 
1622 Jackson v Royal Bank of Scotland Plc [2005] UKHL 3 (waarover: TREITEL/PEEL 2011, 1023). 
1623 BELGIË: Antwerpen 7 oktober 2002, NJW 2003, 493, noot E. BREWAEYS; Brussel 10 juni 2002, RW 2005-06, 352; Gent 23 
juni 1998, TBBR 1999, 351; Rb. Antwerpen 26 juni 2003, TBBR 2004, 174; Rb. Brussel 14 april 2000, JLMB 2001, 426, noot 
J.P. BUYLE; Rb. Neufchâteau 6 november 1985, RRD 1986, 412. FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 7 februari 1989, JurisData nr. 1989-
700351; Cass.soc.fr. 14 februari 2001, JurisData nr. 2001-008303; Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011, JurisData nr. 2011-021031; 
Cass.civ.I.fr. 4 december 2001, JurisData nr. 2001-012183; Cass.civ.I.fr. 22 november 2007, JurisData nr. 2007-041470. 
COMMON LAW: Corfield v Bosher & Co [1992] 1 EGLR 163 (waarover: TREITEL/PEEL 2011, 1024). 
1624 Gent 26 september 2013, T.Not. 2014, 351, noot I. SAMOY EN S. HOUTMEYERS (vergoeding positief belang bij culpa in 
contrahendo, met vergoeding verlies van kans om niet-verkochte goed met winst door te verkopen, begroting naar 
billijkheid). Vgl. Cass.com.fr. 22 november 1991, nr. 89-20.402. 
1625 TREITEL/PEEL 2011, 1024. 
1626 Cass.civ.III.fr. 18 februari 2004, nr. 02-17523, JurisData nr. 2004-022385. 
1627 BELGIË: Cass. 21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999; Antwerpen 28 oktober 2013, P&B 2014, 208; Antwerpen 27 oktober 
2014, RABG 2015, (776) 779; Bergen 16 januari 1997, JLMB 1997, 443; Brussel 22 april 2002, NJW 2003, (379) 382; Luik 30 
juni 2006, JLMB 2007, (347) 349; Rb. Brussel 23 mei 1996, JLMB 1997, 435; Rb. Brussel 14 april 2000, JLMB 2001, 426, noot 
J.P. BUYLE; Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 834, noot J. VAN DONINCK en S. WIJNS. FRANKRIJK: Cass.com.fr. 7 



193 
 

waarschijnlijkheid de benadeelde het voordeel zonder de wanprestatie zou hebben gerealiseerd. Dit 
is te vinden in artikel 7.4.3, lid 2 van de Unidroit-principes: "Compensation may be due for the loss of 
a chance in proportion to the probability of its ocurrence." Uit cassatierechtspraak blijkt dat de 
rechter bij begroting van kansschade zelfs verplicht is acht te slaan op die waarschijnlijkheid.1628  

541. WAARSCHIJNLIJKHEIDSBEREKENING BIJ VERLOREN WINSTKANSEN – Kansverlies op huurwinst stelt de rechter zo 
vast op basis van de huurprijs in het verleden of de huurprijs van gelijkaardige appartementen in de omgeving, 
met een berekening in functie van de verhuurkans. Een makelaar van wie de exclusiviteit was geschonden, 
kreeg zo aanspraak op vergoeding van het verlies van een verkoopkans, in billijkheid begroot op 60 000 BEF.1629 
Kopers die een deel van een onroerend goed wilden verhuren, konden dit voornemen wegens ernstige 
vochtproblemen niet realiseren. Het hof van beroep te Luik besliste dat die kopers echter niet bewezen dat zij 
zonder die vochtproblemen het appartement aan € 500 en voor de volledige periode van 21 maanden zouden 
hebben verhuurd. Het hof begrootte die genotsderving via een waarschijnlijkheidsberekening op € 2500.1630  

542. VERLIES VAN KANS OP REPUTATIEVERBETERING – Een toepassing van kansverlies bij winstderving is 
het verlies van een kans tot reputatieverbetering.1631 Een reclamebureau had toegezegd reclame te 
maken door met een spandoek over Manchester te vliegen.1632 Het besloot echter om over te vliegen 
tijdens de herdenking van de wapenstilstand. Dit was een ongepast tijdstip. Deze wanprestatie leidde 
tot een verkoopsdaling van de onderneming. De benadeelde kreeg dan ook schadevergoeding voor 
het verlies van een kans om haar reputatie via die reclamestunt te verbeteren.  

543. FREQUENTE BILLIJKHEIDSBEGROTING – De common law bestempelt verlies van winstkansen soms 
als noodzakelijkerwijs speculatief.1633 Begrotingsperikelen beletten evenwel niet dat de benadeelde 
het bestaan van schade volgens de algemene bewijsregels moet aantonen.1634 Begroting van verloren 
winstkansen resulteert zo frequent in ramingen (infra nr. 2207). Vele rechters ramen 
kanspercentages1635 of volledige kansschade1636 dan ook in billijkheid. Bepaalde rechtspraak oordeelt 

                                                                                                                                                                                              
januari 2004, nr. 01-17426, JurisData nr. 2004-021745; Cass.com.fr. 20 oktober 2009, JurisData nr. 2009-049987; 
Cass.civ.II.fr. 17 februari 2011, JurisData nr. 2011-002342; Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011, JurisData nr. 2011-021031. 
1628 Cass. 21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999 (verlies van kans doordat advocaat verzuimde hoger beroep in te stellen, 
vernietiging bestreden arrest door niet-berekening slaagkansen). 
1629 Gent 17 december 2002, DAOR 2002, 314. 
1630 Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, (2093) 2100. 
1631 Vgl. ENONCHONG 1996, 597; TREITEL 2003, 992. 
1632 Aerial Advertising Co v Batchelors Peas Ltd (Manchester) [1938] 2 All ER 788. 
1633 TREITEL/PEEL 2011, 1024. 
1634 Cass.it. 5 april 2003, nr. 5375, ItalgiureWeb, 9 ("la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. 
presuppone che il pregiudizio economico, di cui la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica"); 
Cass.it. 14 mei 1998, nr. 4894, ItalgiureWeb, 10; Arbh. Gent 17 juni 2003, NJW 2003, (853) 855 ("Bij gebrek aan bewijs van 
schade is evident ook geen toekenning van een schadevergoeding ex aequo et bono mogelijk."); Rb. Kortrijk 12 december 
2007, RABG 2012, (12) 18, noot E. DE KEZEL; Rb. Luik 19 oktober 2010, T.Agr.R. 2011, 66; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 
2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; CARINGELLA 2011, 811; CIAFARDINI/IZZO 2011, 1299; 
GIANNINI 1986, 5 ("La liquidazione equitativa ha per presupposto imprescindibile la certezza circa l'esistenza del danno"); 
PINNA 2007, 267; RESCIGNO 2003, 1226; RONSE 1954, 148 (buitencontractueel); TRIOLA 2004, 1105; VISINTINI/PINORI 1999, 38. Ten 
onrechte anders: VAN LEUVEN 2009, 517 ("De ex aequo et bono [...] schadevergoeding [...] kan enkel toegekend worden als de 
schade niet zeker is.”). 
1635 Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 259, noot B. VAN DEN BERGH (20 % kans op toewijzing vordering); 
Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277 (10 % kans op toewijzing vordering); Brussel 15 oktober 1998, AJT 1998-99, 
692 (kansverlies voor makelaar van één derde van de gebruikelijke commissie); Luik 30 juni 2006, JLMB 2007, (347) 349 
(verlies van 50 % kans op verzekeringsdekking doordat verzekeringsmakelaar cliënt niet inlichtte over opzegging van polis); 
Luik 22 januari 2013, JLMB 2013, 1756 (75 % kans op toewijzing vordering); Rb. Antwerpen 12 april 2002, TBBR 2004, 159 
(matige kans op herziening van vonnis naar billijkheid begroot op 50 %); Rb. Antwerpen 26 juni 2003, TBBR 2004, 174 (naar 
billijkheid op 75 % geraamd verlies van een kans om vrijgesproken bestuurder in hoger beroep veroordeeld te zien). 
1636 Bergen 6 mei 1996, JLMB 1997, 432; Brussel 15 oktober 2013, RW 2014-15, 1510 (verlies van kans op vermindering van 
belastingaanslag doordat de advocaat niet tijdig een procedure instelde); Rb. Luik 2 februari 1999, JLMB 1999, 1357 (verlies 
van kans voor vastgoedmakelaar op verkrijging commissie na schending van exclusiviteitsbeding, begroot op 50 000 BEF). 
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zelfs dat kansschade enkel op die manier begrootbaar is.1637 Staat het bestaan van een winstkans niet 
vast, dan kan de rechter echter niet overgaan tot die begroting. Dan is immers niet voldaan aan één 
van de voorwaarden voor contractuele aansprakelijkheid.1638 Typerend voor billijkheidsbegroting is 
dan ook dat het bestaan van schade vaststaat, maar onduidelijk is welke omvang zij heeft.1639  

544. TOEPASSINGSGEVALLEN VAN BILLIJKHEIDSBEGROTING BIJ VERLOREN WINSTKANSEN – De rechtspraak begrootte zo 
naar billijkheid het verlies van een kans, door miskenning van een exclusiviteitsclausule in een 
makelaarsovereenkomst, om een onroerend goed met winst te verkopen1640, het verlies van een kans op 
huurinkomsten uit een deel van het aangekochte huis wegens aanwezigheid van een verborgen gebrek 
bestaande in vochtproblemen1641 en het verlies van een kans – door niet-realisatie van een project – om 
inkomsten te halen uit de verkoop van een ontworpen meubel aangezien de ontwerper contractueel recht had 
op een percentage van het omzetcijfer dat de fabrikant zou realiseren1642. 

545. KWALIFICATIE VAN MATERIËLE REPUTATIESCHADE ALS IMMATERIËLE SCHADE OM STRIKTERE BEWIJS- EN 

BEGROTINGSREGELS TE OMZEILEN – Sommigen kwalificeren materiële reputatieschade als immateriële 
schade om te ontkomen aan de striktere bewijs- en begrotingsregels inzake materiële schade. Bij 
immateriële schade aanvaardt de rechtspraak sneller billijkheidsbegrotingen. Zo bepaalt het 
Nederlandse artikel 6:106, lid 1 NBW expliciet dat voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, 
de benadeelde recht heeft “op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding”.  

546. OMZEILING WINSTDERVINGSBEWIJS VIA IMMATERIËLE SCHADE – De omzeiling van winstdervingsbewijs via 
immateriële schadevergoeding is illustreerbaar met Spaanse rechtspraak. Een uitgever van een telefoongids 
verbond zich ertoe de gegevens van een advocaat te publiceren. Die uitgever kwam deze verplichting niet na. 
De advocaat kreeg een immateriële schadevergoeding, omdat afbreuk was gedaan aan zijn reputatie.1643 De 
kwalificatie als immateriële schade bood een uitweg voor de moeilijke bepaling van zijn winstderving. Het was 
immers niet evident om inkomensverlies uit toekomstig cliënteelverlies vast te stellen. Immateriële schade mag 
de rechter in Spanje immers in billijkheid vaststellen.1644 Verwant is een arrest van het hof van beroep te 
Brussel dat oordeelde over de uitgever van de Gouden Gids die was afgeweken van de in zijn algemene 

                                                             
1637 Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 259, noot B. VAN DEN BERGH ("De omvang van de toe te kennen 
schadevergoeding kan niet anders dan op forfaitaire wijze worden vastgesteld."); Antwerpen 20 september 2010, TBBR 
2012, 277 (oordeel dat vergoeding van kansverlies noodzakelijkerwijs forfaitair verloopt); Antwerpen 27 oktober 2014, 
RABG 2015, (776) 779 ("Het bedrag van de verschuldigde schadeloosstelling kan daarom onmogelijk anders dan forfaitair 
worden geraamd"); Bergen 6 mei 1996, JLMB 1997, (432) 434; Luik 28 maart 1991, JLMB 1992, (77) 83 ("l'évaluation d'une 
telle chance ne peut être faite qu'ex aequo et bono"); Luik 2 september 2010, JLMB 2011, (467) 470; Rb. Brussel 5 mei 1995, 
JLMB 1995, 1014 (verlies van kans om van rechter gunstige beslissing te krijgen is slechts ex aequo et bono begrootbaar). 
1638 Cass.it. 14 mei 1998, nr. 4894, ItalgiureWeb, 10; Arbh. Gent 17 juni 2003, NJW 2003, (853) 855 ("Bij gebrek aan bewijs 
van schade is evident ook geen toekenning van een schadevergoeding ex aequo et bono mogelijk."). 
1639 Gent 26 september 2013, T.Not. 2014, 351, noot I. SAMOY EN S. HOUTMEYERS (vergoeding van positief belang bij culpa in 
contrahendo, vergoeding verlies van kans om niet-verkochte goed met winst door te verkopen, begroting naar billijkheid); 
Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282. Vgl. 
Cass.civ.III.fr. 6 september 2011, nr. 09-15.644, LexisNexis; RESCIGNO 1984, 83 ("la norma [...] stabilisce doversi valutare e 
liquidare il danno in via equitativa quando l'esistenza del danno sia certa e invece non sia certa la misura del danno."). 
1640 Gent 17 december 2002, DAOR 2002, 314; Gent 1 februari 2006, DCCR 2007, 114 (hof meende echter dat hier geen 
sprake was van kansverlies en volledige commissie van 3 % op verkoopprijs werd toegekend als schadevergoeding); Rb. Luik 
2 februari 1999, JLMB 1999, 1357. Vgl. Gent 26 september 2013, T.Not. 2014, 351, noot I. SAMOY EN S. HOUTMEYERS 

(vergoeding van positief belang bij precontractuele aansprakelijkheid, vergoeding verlies van kans om niet-verkochte goed 
met winst door te verkopen, begroting naar billijkheid). 
1641 Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, (2093) 2100. 
1642 Luik 2 september 2010, JLMB 2010, 467. 
1643 STS 9 mei 1984, RJ 1984, 1799, nr. 2403. Vgl. Kh. Seine 20 februari 1932, Gaz.Pal. 1932.1, 895 (veroordeling 
cinematografische ondernerming tot schadevergoeding wegens publicatie gegevens artiest op affiches in kleinere letters 
dan overeengekomen, waarbij rechter echter niet gewaagt van immateriële schade). 
1644 DÍEZ-PICAZO 1996, 688; GÓMEZ POMAR 2007, 26; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2008, 144; VICENTE DOMINGO 2002, 228-229 (over 
instrumentalisering van immateriële schade). Denk aan STS 14 juli 2005, RJ 2005, 13784, nr. 6532) (kwalificatie van 
materiële kansschade als immateriële schade). Vgl. GALAND-CARVAL 2001, 105 (stelt dat vergoeding van immateriële schade 
dan vaak voorwendsel is om de moeilijk vast te stellen economische schade niet te begroten). 
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voorwaarden opgenomen publicatieregels. Zonder de schadeposten te preciseren, oordeelde het hof dat een 
"prijsvermindering met de helft" in dat geval "een redelijke en gepaste schadevergoeding" uitmaakte.1645 

C Winstderving over langere periode 

1 Tijdsinvloed op winstderving 

547. TIJDSIMPACT OP HOEGROOTHEID WINSTDERVING – De duur van de periode waarin de benadeelde 
winst derft, is van aanmerkelijke invloed op de omvang van schadevergoeding.1646 Winstderving is 
dan ook vooral problematisch wanneer zij zich uitstrekt over langere perioden. Verwerft een koper 
een industriële machine om deze door te verkopen, dan beoogt hij realisatie van eenmalige en 
ogenblikkelijke winst. Begroting van winstderving blijkt in dat geval een stuk eenvoudiger dan 
wanneer de koper over een lange periode winst wou halen uit het aangekochte goed. Denk aan het 
geval waarin hij die machine wou verhuren of gebruiken om goederen te produceren.  

548. SCHADERECHTELIJKE RELEVANTIE VAN REFERENTIEPERIODE – Conform het in artikel 1149 BW gelezen 
vereiste van integrale schadevergoeding komt winstderving onder het positief belang in principe 
voor de volledige dervingsperiode voor vergoeding in aanmerking.1647 Schadevergoeding moet alle 
schade compenseren. Bij niet-nakoming van overeenkomsten waarmee de benadeelde langdurige 
winstverwerving beoogde, rijst dan de vraag naar de in acht te nemen referentieperiode. 
Fundamenteel om het wanprestatieslachtoffer volledige schadevergoeding te waarborgen is de 
correcte vaststelling van de referentieperiode waarin winstderving afwentelbaar is.1648  

549. TYPEGEVALLEN VAN WINSTDERVING OVER LANGERE PERIODE – Winstderving vertoont een langdurig karakter bij 
duurovereenkomsten, zoals distributieovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten of 
leasingovereenkomsten. In leasingcontracten bepalen schadebedingen dan ook doorgaans dat indien de 
overeenkomst wegens wanprestatie van de leasingnemer vroegtijdig een einde neemt, de leasinggever recht 
heeft op alle verschuldigde huursommen tot het einde van de leasingovereenkomst.1649 Hetzelfde geldt 
uiteraard voor andere overeenkomsten die voor bepaalde duur zijn aangegaan. Denk aan commissarissen, van 
wie de mandaatduur wettelijk is vastgesteld op een hernieuwbare termijn van drie jaar (art. 135, § 1, eerste lid 
W.Venn.). De door een vennootschap onwettig ontslagen commissaris kan onder zijn positief belang aanspraak 
maken op de winst die hij zou hebben gerealiseerd indien zijn mandaat tot de einddatum was uitgevoerd.1650  

a Nakomingsvertraging 

550. VERTRAGING IN NAKOMING VAN NIET-GELDVERBINTENISSEN – Indien uitvoering van verbintenissen 
vertraging heeft opgelopen, blijkt het betrekkelijk eenvoudig om de referentieperiode te bepalen. Bij 
vertraging in nakoming loopt de referentieperiode waarbinnen winstderving als vergoedbaar is te 

                                                             
1645 Brussel 15 september 2000, AJT 2001-02, (479) 480. 
1646 JOLING/VERMEULEN 2011, 643; KRAMER 2014, 467. 
1647 KRAMER 2014, 467. 
1648 FRANKRIJK: PINNA 2007, 253-263. NEDERLAND: HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 90 (ontbinding van huurovereenkomsten). 
1649 Luik 30 oktober 1997, TBBR 1998, 380; Brussel 20 januari 1999, RW 2001-02, 126; Kh. Gent 26 september 2001, TGR 
2001, 324; Kh. Gent 25 januari 2001, TGR 2001, 175; Kh. Charleroi 12 oktober 1993, JLMB 1995, 794; Rb. Brussel 24 
november 1995, JLMB 1996, 886 (een schadebeding dat bij wijze van forfaitaire vergoeding de in gebreke gebleven huurder 
betaling oplegt van alle nog te vervallen huurgelden is rechtsgeldig als er bedongen is dat de wederverkoopprijs van het 
goed van de verschuldigde bedragen zal worden afgetrokken); BALLON 2013, 405; BRUYNS 2004, 611, nr. 42; 
KILESTE/BUYSSCHAERT/PENNING 1992, 575; LIBERT/BEKAERT 2007, VIII, A ("Traditioneel bevatten de leasingcontracten dan ook een 
schadebeding, waarbij de vergoeding van het opgelopen of op te lopen nadeel forfaitair wordt bepaald op het (al dan niet 
geactualiseerde) bedrag van alle nog te vervallen huurtermijnen en de restwaarde."); SAGAERT/TILLEMAN/VERBEKE 2010, 308. 
1650 Dit geldt ook voor zaakvoerders. Algemeen: Luik 23 november 1989, JLMB 1990, 802; Brussel 16 mei 2000, RW 2000-01, 
1241; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, 274, noot; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 281 ("In de 
regel wordt aangenomen dat de commissaris recht heeft op een schadevergoeding die minstens gelijk is aan de honoraria 
voor zijn controleopdracht dewelke hij nog tegoed had indien hij niet ontslagen was."); TILLEMAN 2005, 365. 
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bezien, tot de datum waarop de medecontractant zijn verbintenissen daadwerkelijk nakomt. Dit is 
rechtspraak in Frankrijk1651 en in de common law1652.  

551. ILLUSTRATIES – Gederfde huurinkomsten zijn zo vergoedbaar in de vertragingsperiode bij laattijdige 
oplevering van een onroerend goed1653 of bij laattijdige indiening van een bouwaanvraag door een architect1654. 
Een aannemer die vertraging oploopt bij zijn werken, moet in die periode ook instaan voor verminderde 
productie1655 of gebruiksderving1656. In geval van vertraging bij publicatie kan de auteur de uitgever aanspreken 
in vergoeding van de auteursrechten die hij had verkregen indien zijn werk op de overeengekomen datum was 
gepubliceerd.1657 De overnemer van een camping kan aanspraak maken op winst die hij derft sinds de datum 
waarop die camping moest zijn overgedragen.1658  

552. VERTRAGING IN NAKOMING VAN GELDVERBINTENISSEN – Bij vertraagde nakoming van verbintenissen 
die bestaan in betaling van een geldsom kent de rechter voor de referentieperiode verwijlinterest 
toe (art. 1153 BW).1659 Deze winstdervingsvergoeding is verschuldigd vanaf de aanmaning (art. 1153, 
derde lid BW) tot de datum waarop de schuldenaar zijn verbintenissen nakomt. Voor de details van 
deze specifieke regeling volstaat een kruisverwijzing (infra nrs. 3000-3068). 

b Nakomingsonderbreking voor schadeherstel 

553. NAKOMINGSONDERBREKING VOOR SCHADEHERSTEL – Verwant aan de hypothese van vertraging bij 
contractnakoming (supra nrs. 550-552) is de met het oog op schadeherstel onderbroken nakoming. 
Ook wanneer uitvoering voor schadeherstel is onderbroken, en de contractpartner zo winst heeft 
gederfd, blijkt het betrekkelijk eenvoudig om de referentieperiode te bepalen. Indien de debiteur zijn 
verbintenissen opschort om schade te herstellen en zijn medecontractant daardoor winst derft, 
stemt de referentieperiode overeen met de duur die nodig is om die schade te herstellen.  

554. ILLUSTRATIES – Winstderving is zo verhaalbaar gedurende de periode waarin herstellingen zijn uit te 
voeren wegens slechte uitvoering van de opdracht door de aannemer.1660 De bouwheer kan een in gebreke 
gebleven architect zo aanspreken in vergoeding van gebruiksderving voor de periode van uitvoering van 
reparatiewerken.1661 De rechter kan een aannemer die een vloer niet volgens de regels van de kunst legt zo 
veroordelen tot schadevergoeding a rato van de genotsderving van een voor een schrijnwerkerij bestemde 
loods gedurende de herstellingsperiode. 1662  Een telecombedrijf dat zonder verwittiging een analoge 

                                                             
1651 Cass.civ.I.fr. 5 februari 1991, nr. 89-18.649 (vertraging in levering van machine).  
1652 Victoria Laundry (Windsor) Ltd v Newman Industries Ltd [1949] 2 KB 528 (waarover: P. GILLIES, Concise contract law, 
Sydney, The federation press, 1988, 247 en in POOLE 2012, 331: "Lost expectation will be the profits lost during the period 
when the machinery should have been in operation."). 
1653 Rb. Nijvel 8 april 2011, RJI 2011, 239; MOKAIESH 2001, 10; REISS 2003, 310. 
1654 Rb. Gent 28 december 2005, TGR 2006, 7. 
1655  GAUCH 1999, 199. De uitbater van een café met terras die wegens vertraging in uitvoering van de 
aannemingsovereenkomst een aantal dagen zijn terras niet kan exploiteren, kan voor die periode van vertraging evenzeer 
aanspraak maken op een vergoeding van zijn winstderving (potentieel geval: T. LESCRAUWAET, "Brugse café krijgt geen vol 
terras maar werkers op stoep", De Standaard 2014, 21 maart, (1) 28). 
1656 Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993. 
1657 Parijs 13 oktober 1993, JurisData nr. 1993-023642 (enkel vergoeding voor eerste oplage, ten bedrage van 6 000 FF voor 
250 exemplaren, en niet 24 000 FF voor vier oplagen zoals in hoger beroep gevorderd, aangezien benadeelde na ontbinding 
verdere publicaties kon verzekeren bij andere uitgevers). 
1658 Cass.com.fr. 26 februari 2013, nr. 12-11.692, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00203. 
1659 Voor de kwalificatie van verwijlinterest als winstderving: ORTSCHEIDT 2001, 225. 
1660 Cass.civ.III.fr. 9 juli 1997, nr. 95-21.464, JurisData nr. 1997-003319. 
1661 Rb. Nijvel 8 april 2011, RJI 2011, 239. 
1662 Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993 (met afwijzing in overweging 6 van 2.1.2.2: "Gezien herstel reeds 
mogelijk was na het neerleggen van het eindverslag en de herstellingswijze niet in natura werd voorgesteld, noch 
gevorderd, doch bij equivalent, kan geen verdere genotsderving worden toegestaan tot de dag van het volledig herstel, 
gezien dit op een verrijking van eiser zou neerkomen."). 
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telefoonlijn verwijdert, staat zo in voor de winstderving die de onderneming lijdt in de periode tot het herstel 
van die telefoonlijn, daar die onderneming voornamelijk per fax en per telefoon opdrachten binnenkrijgt.1663 

c Overeenkomsten voor onbepaalde duur 

555. WINSTDERVINGSPERIODE BIJ NIET-NAKOMING VAN CONTRACTEN VOOR ONBEPAALDE DUUR – Behalve bij 
een uitdrukkelijke wettelijke regeling – zoals bij arbeidsovereenkomsten voor betaalde 
sportbeoefenaars1664 – is de winstdervingsperiode lastiger te bepalen bij zuivere wanprestaties.1665 
Bij contracten voor onbepaalde duur is de referentieperiode dan de opzegperiode.1666 De rechtspraak 
kent zo schadevergoeding toe voor de volledige opzegperiode wanneer een contractpartij abrupt de 
overeenkomst voor onbepaalde duur beëindigt.1667 De redenering luidt dat de rechter de benadeelde 
bij het positief belang moet verplaatsen naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de 
overeenkomst was opgezegd met naleving van de contractuele of wettelijke opzegtermijn. De 
benadeelde derft dan slechts winst in het tijdvak waarin de opzegtermijn niet is nageleefd.  

556. EXTRA VERGOEDING BIJ SCHADE OVER LANGERE PERIODE DAN OPZEGPERIODE – Schadevergoeding is bij 
niet-nakoming van overeenkomsten voor onbepaalde duur in principe beperkt tot de opzegperiode. 
Soms strekt schade zich echter uit over een langere periode. Kan de benadeelde dit bewijzen, dan 
kan de rechter extra schadevergoeding toekennen. Dit is het geval wanneer de wanprestatie het 
voortbestaan van de benadeelde onderneming in gevaar heeft gebracht.1668 Behelst de geleden 
schade een ingrijpende verstoring van de financiële situatie van de onderaannemer, dan is de schade 
wegens wanprestatie niet beperkt tot de activiteitsvermindering gedurende de opzegperiode.1669 

d Overeenkomsten voor bepaalde duur 

557. WINSTDERVINGSPERIODE BIJ NIET-NAKOMING VAN CONTRACTEN VOOR BEPAALDE DUUR – Voor de 
winstdervingsperiode bij zuivere niet-nakoming van overeenkomsten voor bepaalde duur zijn twee 
hypothesen denkbaar: die waarin de overeenkomst voorzag in een opzegmogelijkheid en die waarin 
dat niet het geval was. Voorziet de overeenkomst voor bepaalde duur in een opzegmogelijkheid, dan 
moet de rechter de wegens de onterechte opzegging gederfde winst volgens het Franse Hof van 
Cassatie ook aan de hand van de opzegperiode berekenen.1670 Bevat de overeenkomst voor bepaalde 
duur echter geen dergelijke opzegmogelijkheid, dan is het uitgangspunt dat de einddatum van de 
overeenkomst het einde van de referentieperiode bepaalt.1671  

                                                             
1663 Brussel 31 januari 2014, RGAR 2015, nr. 15171. 
1664 Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd voor betaalde sportbeoefenaars. Artikel 5, lid 2 van de wet 
van 24 februari 1978 op de betaalde sportbeoefenaars voorziet in schadevergoeding bij verbreking zonder dringende 
reden: "Bij ontstentenis van een koninklijk besluit is het bedrag van die vergoeding gelijk aan het lopende loon 
overeenstemmend met de nog verschuldigde lonen tot het einde van het sportseizoen met een minimum van 25 pct. van 
het jaarloon." 
1665 De zopas besproken hypothese van vertraagde of onderbroken uitvoering van zijn verbintenissen, die in feite ook neer 
komt op een niet-conforme uitvoering, laat ik hier buiten beschouwing.  
1666 HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 90 (inzake schade bij ontbinding van huurovereenkomsten, vanuit toestandsvergelijking). 
1667 Antwerpen 28 oktober 1996, AJT 1996-97, 531; Kh. Luik 22 december 1999, RRD 2001, 39 (schadevergoeding ter 
waarde van drie maand opzeg). Inzake onterechte beëindiging van handelsagentuurcontracten: B. TILLEMAN, E. DURSIN, E. 
TERRYN, C. HEEB EN P. NAEYAERT, "Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: Tussenpersonen 1999-2009", TPR 
2010, (589) 992 (berekenen vergoeding wegens onrechtmatige beëindiging van handelsagentuurovereenkomst conform 
het gemeen recht aldus dat zij overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn).  
1668 FRANKRIJK: PINNA 2007, 261 (met uitwerking van voorbeeld uit handelsagentuur). NEDERLAND: HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 90 
(inzake schadevergoeding bij ontbinding van huurovereenkosmten). 
1669 Douai 5 december 2002, nr. R.G. 2002/05070 (waarover: PINNA 2007, 261). 
1670 Cass.com.fr. 14 december 1999, nr. 97-16.945. 
1671 FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 28 november 2012, nr. 11-24.188, LexisNexis ("en vertu du principe de la réparation intégrale, le 
cocontractant subissant la résiliation fautive d'un contrat à durée déterminée doit être replacé dans la situation qui aurait 
été la sienne si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme"); Luik 23 november 1989, JLMB 1990, 802; Brussel 16 mei 
2000, RW 2000-01, 1241; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, 274, noot; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, 
(277) 281 (vergoeding winst die commissaris wegens onregelmatig ontslag heeft gederfd tot einde van mandaat); 
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558. WONINGHUUR VAN KORTE DUUR – Illustratief voor de winstdervingsperiode bij niet-nakoming van 
overeenkomsten voor bepaalde duur zonder opzegmogelijkheid is de regeling van woninghuurcontracten van 
korte duur. Indien een verhuurder een woninghuurovereenkomst van korte duur vroegtijdig beëindigt wegens 
wanprestatie van de huurder of een huurder daarbij vroegtijdig uit zijn woning trekt (art. 3, § 6, lid 4 
Woninghuurwet), dan is die huurder (behoudens inwerking van de schadebeperkingsplicht via wederverhuur; 
vgl. art. 1760 BW; infra nr. 1819) huur verschuldigd tot het einde van de looptijd van die huurovereenkomst.1672  

559. SCHADEBEDINGEN IN LEASINGOVEREENKOMSTEN – Inspirerend voor de bepaling van de winstdervingsperiode 
bij niet-nakoming van overeenkomsten voor bepaalde duur zijn schadebedingen die frequent voorkomen in 
leasingcontracten. Schadebedingen bepalen dan vaak dat indien de leasingovereenkomst wegens wanprestatie 
van de leasingnemer vroegtijdig een einde neemt, de leasinggever behalve teruggave van het leaseobject 
(eigendomsrecht), de restwaarde en de verkoopkosten, recht heeft op alle verschuldigde huursommen 
(verhoogd met verwijlinteresten) tot het einde van de leasingovereenkomst. Zowel de rechtspraak1673 als de 
rechtsleer1674 aanvaarden de geldigheid van deze bedingen unaniem.  

560. ANDERE TOEPASSINGSGEVALLEN – De rechtspraak vergoedde winstderving ook tot het einde van de looptijd 
bij de kandidaat-verzekeringnemer die een overeenkomst met een verzekeringsmakelaar schond door de 
vooropgestelde verzekeringsovereenkomst voor bepaalde duur uiteindelijk niet te ondertekenen. De makelaar 
kreeg een commissievergoeding voor de overeengekomen drie jaar.1675 Dezelfde principes vonden toepassing 
bij de verdeler die de overeenkomst met de leverancier vroegtijdig beëindigde1676, de werknemer van wie de 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wegens een fout van de werkgever vroegtijdig een einde nam1677, en 
de vennootschap die de overeenkomst met een commissaris op onregelmatige wijze beëindigde1678.  

561. WETTELIJKE VASTLEGGING REFERENTIEPERIODE BIJ WEDERBELEGGINGSVERGOEDINGEN – De wetgever 
heeft voor wederbeleggingsvergoedingen herinnerd aan de gemeenrechtelijke referentieperiode die 

                                                                                                                                                                                              
Cass.com.fr. 20 oktober 1982, Bull.civ. 1982, IV, 272, nr. 324 (beëindiging concessieovereenkomst); Cass.com.fr. 23 april 
2003, Bull.civ. 2003, IV, 65, nr. 55 ("beëindiging van handelsagentuurovereenkomst voor bepaalde duur); ETIENNY, 604 
(“l’article 1149 du Code civil impose alors des dommages-intérêts réparant l’entier préjudice résultant de la méconnaissance 
de la durée obligatoire”). NEDERLAND: HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 90 (inzake schade bij ontbinding van huurovereenkomsten). 
1672 BELGIË: Cass. 8 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 164 (wegens niet-ontvankelijkheid ging het Hof niet in op het middel 
dat "de rechtbank, bij het uitspreken van de ontbinding met ingang van de datum waarop de vordering in rechte is 
ingesteld, in beginsel de eisers had moeten veroordelen tot betaling van alle, op die datum vervallen, huurgelden, zonder 
rekening te houden met de door de nieuwe huurder betaalde huurprijs"); Brussel 2 juni 1992, JLMB 1994, 354; Rb. Leuven 
21 oktober 2009, Huur 2011 (24) 26. Voor mogelijkheid om bij woninghuur van korte duur conventioneel in 
opzegmogelijkheden te voorzien: M. DAMBRE, "De vervroegde beëindiging van de woninghuur van korte duur" (noot onder 
Vred. Zomergem 18 januari 2008), TBBR 2009, 378-380 en DURANT 2010-I, 382-385. FRANKRIJK: Cass.civ.III.fr. 1 juni 1988, nr. 
87-10251, JurisData nr. 1988-000854 (vergoeding voor verhuurder kwam overeen met alle nog tot het einde van de 
huurovereenkomst verschuldigde huurgelden: "l'arrêt [...] en a exactement déduit que le locataire était tenu de payer les 
loyers et les charges jusqu'à la date à laquelle le congé aurait pu produire effet"). 
1673 Luik 30 oktober 1997, TBBR 1998, 380; Brussel 20 januari 1999, RW 2001-02, 126; Kh. Gent 26 september 2001, TGR 
2001, 324; Kh. Gent 25 januari 2001, TGR 2001, 175 (beding waarbij schadevergoeding forfaitair is vastgesteld op niet-
vervallen huurgelden is rechtsgeldig); Kh. Charleroi 12 oktober 1993, JLMB 1995, 794, noot P. KILESTE; Rb. Brussel 24 
november 1995, JLMB 1996, 886.  
1674 BALLON 2013, 405; BRUYNS 2004, 611, nr. 42; KILESTE/BUYSSCHAERT/PENNING 1992, 575; LIBERT/BEKAERT 2007, VIII, A. 
1675  Cass.civ.I.fr. 3 november 1999, nr. 97-10.904, JurisData nr. 1999-004387 (juweliersonderneming had een 
verzekeringsmakelaar opgedragen een nieuwe verzekeringsovereenkomst te onderhandelen maar na een protocolakkoord 
weigerde zij de bewuste verzekeringsovereenkomst te sluiten; die onderneming moest winstderving van 
verzekeringsmakelaar vergoeden a rato van commissies voor drie jaar van vooropgestelde verzekeringsovereenkomst). 
1676 Cass.com.fr. 12 juni 2007, nr. 05-21.561, JurisData nr. 2007-039598. 
1677 Dat dan een vergoeding is verschuldigd gelijk aan het bedrag van het tot het verstrijken van de bepaalde termijn 
verschuldigde loon, is zo geregeld voor betaalde sportbeoefenaars die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur 
hebben. Artikel 4, lid 4 van de wet van 24 februari 1978 op de betaalde sportbeoefenaars: "Werd de overeenkomst 
gesloten voor een bepaalde tijd dan heeft de benadeelde partij wegens het verbreken daarvan zonder dringende reden 
vóór het verstrijken van de termijn, recht op een vergoeding gelijk aan het bedrag van het tot het verstrijken van die 
termijn verschuldigd loon."; Arbrb. Antwerpen 31 maart 1999, 293; Pau 10 mei 1994, JurisData nr. 1994-045980 (werkgever 
was wegens foutieve vervroegde beëindiging van arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met een acteur, aan de acteur 
een vergoeding verschuldigd voor het loon dat hij zou hebben verkregen tot het einde van die overeenkomst). 
1678 Luik 23 november 1989, JLMB 1990, 802; Brussel 16 mei 2000, RW 2000-01, 1241; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, 
TRV 2013, 274, noot; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 281 (met correctie via voordeelstoerekening). 
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bij niet-nakoming van overeenkomsten voor bepaalde duur geldt voor winstderving. Dit is het geval 
voor wederbeleggingsvergoedingen bij consumentenkredieten. Artikel VII.97, § 3 WER wijst op de 
referentieperiode voor winstderving. Daarin heet het dat een vergoeding niet hoger mag zijn "dan 
het rentebedrag dat de consument zou hebben betaald gedurende de termijn tussen de vervroegde 
aflossing en de overeengekomen datum waarop de kredietovereenkomst eindigt". De wetgever 
benadrukte die referentieperiode ook bij wederbeleggingsvergoedingen voor kmo-kredieten van 
meer dan één miljoen euro. In de Gedragscode1679 staat zo te lezen dat de periode die in acht wordt 
genomen, "loopt tot aan de volgende contractuele herziening van de interestvoet of, bij het 
ontbreken hiervan, tot aan de eindvervaldag van het krediet".1680 

2 Beperkingen 

562. BEPERKINGEN REFERENTIEPERIODE VOOR WINSTDERVING BIJ OVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE DUUR – 
Aan de referentieperiode voor winstderving uit niet-nakoming van overeenkomsten voor bepaalde 
duur zijn grenzen gesteld. Soms komt de wetgever tussenbeide om de verregaande schadegevolgen 
te beperken (infra nrs. 563-566). Andere restricties resulteren uit de schadebeperkingsplicht (infra 
nrs. 567-570) en uit voordeelstoerekening (infra nrs. 571-572). 

a Wettelijke beperking 

563. WETTELIJKE BEPERKING REFERENTIEPERIODE VOOR WINSTDERVING BIJ CONTRACTEN VAN BEPAALDE DUUR – 

Soms komt de wetgever tussenbeide om de verregaande schaderechtelijke inwerking van de 
referentieperiode op winstderving wegens niet-nakoming van voor bepaalde duur gesloten 
overeenkomsten te temperen. De wederbeleggingsvergoedingen1681 illustreren dit (supra nr. 561). 
Dit zijn vergoedingen voor winst die de kredietgever derft door vervroegde terugbetaling van een 
krediet. 1682  Die vroegtijdige terugbetaling berokkent de kredietgever winstderving omdat hij 
normaliter interesten zou verwerven voor de gehele looptijd van het krediet.  

564. WINSTDERVINGSBEGROTING BIJ VERVROEGDE TERUGBETALING KREDIETEN – De aan het krediet 
gekoppelde betalingstermijn geldt overeenkomstig artikel 1187 BW1683 in het voordeel van beide 
partijen.1684 Naar gemeen recht is vroegtijdige terugbetaling dan ook in principe verboden.1685 Wel 
kan de schuldeiser dat ex ante (in de kredietovereenkomst) of ex post toestaan.1686 Doorgaans gaat 
dit gepaard met betaling van een wederbeleggingsvergoeding. Deze vergoeding richt zich op de door 
de kredietgever gederfde winst. Zijn winstderving komt neer op het verschil tussen de interesten die 
hij had geïnd indien het vervroegd terugbetaalde krediet tot de vervaldatum was terugbetaald en de 

                                                             
1679 Zie punt 10 van III artikel 10, § 1, 3° van Gedragscode van 16 januari 2014 in het kader van de wet van 21 december 
2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 4 maart 2014. 
1680 Dit geldt dus inzake de wederbeleggingsvergoeding die is verschuldigd bij kmo-kredieten van meer dan 1 miljoen euro 
in de zin van artikel 9, § 2, lid 2 van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering 
voor kleine en middelgrote ondernemingen. Zie artikel 1 van het KB van 27 februari 2014 houdende uitvoering van de 
artikelen 10, § 1, tweede lid, en 16, derde lid van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de 
financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 4 maart 2014. 
1681 Soms is sprake van funding-lossvergoedingen (BIQUET-MATHIEU 2015, 272, ziet dit als variant). De term "funding loss" 
geeft echter eerder uiting aan de gedachte dat de kredietinstelling bij vervroegde terugbetaling gehouden kan zijn om het 
uitgeleende geld tegen een lagere rentevoet te beleggen dan in het krediet was voorzien, terwijl de kredietinstelling zelf 
gehouden blijft tot betaling van de fundingprijs tegen de rentevoet die zij was overeenkwam met haar contractpartners. Dit 
is echter niet de schade die de wederbeleggingsvergoeding vergoedt. Uitgebreid: WEINBERGER 2014, nr. 6. 
1682 Kwalificatie als schadevergoeding: VERCAMMEN-VAN DEN VONDER (art. 1907bis BW), laatste paragraaf; E. WYMEERSCH, 
R. STEENNOT EN M. TISON, "Algemeen kredietrecht", TPR 2008, (1046) 1046. 
1683 Artikel 1187 BW luidt: "De tijdsbepaling wordt altijd vermoed te zijn bedongen ten voordele van de schuldenaar, tenzij 
uit het beding of uit de omstandigheden blijkt dat zij ook ten voordele van de schuldeiser bedongen is." 
1684 VERHAEGEN/PURNAL 2009, 306. Meer: M. DE MAN, De verbintenisrechtelijke tijdsbepaling, Brugge, die Keure, 2013, 719 p. 
1685 Bijzondere wettelijke regelingen wijken hiervan af, zoals het consumentenkrediet (art. VII.96 WER: “De consument 
heeft te allen tijde het recht om geheel of gedeeltelijk het verschuldigd kapitaalsaldo vervroegd terug te betalen.”). 
1686 BIQUET-MATHIEU 2015, 274. 
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interesten die hij kan krijgen door dat kapitaal aan marktvoorwaarden te herbeleggen.1687 Deze 
schadeomschrijving strookt met het positief belang. Bij ontbreken van een conventionele 
mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling loopt de referentieperiode voor winstderving dan in 
principe vanaf de vervroegde terugbetaling tot de vervaldatum van het krediet.1688  

565. WETTELIJKE BEPERKING VAN WINSTDERVINGSPERIODE BIJ VERVROEGDE TERUGBETALING KREDIETEN – De 
wetgever beperkte wederbeleggingsvergoedingen bij lening op interest in artikel 1907bis BW tot zes 
maanden interest. Als afwijking van het gemeen recht vergt deze bepaling een beperkende 
uitlegging.1689 Bij louter consensuele overeenkomsten zoals kredietopeningen herneemt het gemeen 
schaderecht zijn gelding. Dan kan de rechter meer schadevergoeding dan de zes maanden interesten 
van artikel 1907bis BW toekennen.1690  De winstdervingsperiode wordt dan opnieuw door de 
vervaldatum van de overeenkomst bepaald.1691  

566. BIJZONDERE BEPERKINGEN: HYPOTHECAIR KREDIET, CONSUMENTENKREDIET EN KMO-KREDIET – Diverse wettelijke 
regelingen beperken de winstdervingsperiode bij vervroegde terugbetaling van kredieten. Voor hypothecaire 
kredieten geldt zo een maximum van drie maanden interest (art. VII.131, § 1, vijfde volzin WER). Bij 
consumentenkredieten geldt dat indien de termijn tussen vervroegde aflossing en het overeengekomen einde 
van de overeenkomst meer dan één jaar bedraagt, de wederbeleggingsvergoeding niet hoger mag zijn dan 1 % 
van het kapitaal dat vervroegd werd afgelost. Indien de termijn niet meer dan één jaar bedraagt, mag de 
vergoeding ten hoogste 0,5 % bedragen van het kapitaal dat vervroegd werd afgelost (art. VII.97, § 1, vierde 
volzin WER). Ook voor kmo's beperkte de wetgever de gevolgen van gemeenrechtelijke winstdervingsbegroting 
door wederbeleggingsvergoedingen tot zes maanden interest te beperken.1692 

                                                             
1687 Vgl. punt 10 van III artikel 10, § 1, 3° van de Gedragscode van 16 januari 2014 in het kader van de wet van 21 december 
2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 4 maart 2014 
("De berekening van de wederbeleggingsvergoeding is gebaseerd op het verschil tussen [d]e interesten die de kredietgever 
[…] van de kredietnemer zou hebben ontvangen mits de kredietnemer de ontleende fondsen volgens de contractueel 
vastgelegde modaliteiten zou hebben terugbetaald en de interesten die de kredietgever […] in plaats daarvan zou 
ontvangen bij de herplaatsing van deze fondsen, aan de hierna bepaalde referentie-interestvoet. De periode die in acht 
wordt genomen loopt tot aan de volgende contractuele herziening van de interestvoet of, bij het ontbreken hiervan, tot 
aan de eindvervaldag van het krediet.", inzake kmo-kredieten van meer dan 1 miljoen euro); Brussel 12 februari 2009, NFM 
2010, 45, noot D. GOYENS; Brussel 11 juni 2009, DAOR 2009, 338, noot; BIQUET-MATHIEU 2015, 267 en 272 (overzicht 
berekeningswijzen); GOYENS 2010, 52 (winstderving valt vaak hoger uit dan de zes maanden interest van art. 1907bis BW); 
VERHAEGEN/PURNAL 2009, 317 en 346; WEINBERGER 2014, nr. 7. 
1688 Brussel 12 februari 2009, NFM 2010, 45, noot D. GOYENS ("La perte d’intérêt est actualisée en fonction de la date 
contractuellement prévue parce que la perte se réalise à chaque échéance future. L’indemnité de remploi correspond donc à 
la somme des pertes futures actualisées"); VERHAEGEN/PURNAL 2009, 309-314. Zie ook didactische herinnering door wetgever 
in artikel VII.97, § 3 WER (oud art. 23, § 4 WCK), waar is bepaald dat de wederbeleggingsvergoeding niet hoger mag zijn 
"dan het rentebedrag dat de consument zou hebben betaald gedurende de termijn tussen de vervroegde aflossing en de 
overeengekomen datum waarop de kredietovereenkomst eindigt". 
1689 Deze bepaling geldt zo enkel voor zakelijke kredietovereenkomsten. Expliciet: Brussel 27 september 2012, BFR 2014, 53, 
noot M. WEINBERGER. 
1690 Grondwettelijk Hof nr. 119/2013, 7 augustus 2013, www.const-court.be, overweging B.4; Brussel 12 februari 2009, 
NFM 2010, 45, noot D. GOYENS (niet-toepasselijkheid van de in art. 1907bis BW neergelegde beperking van de 
referentieperiode tot zes maanden omdat het kredietovereenkomst (kredietopening) betrof en geen leningovereenkomst 
(lening op interest)]; BIQUET-MATHIEU 2015, 278 VERHAEGEN/PURNAL 2009, 321-323; WEINBERGER 2014, nr. 35. 
1691 Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dit onderscheid niet tegen het gelijkheidsbeginsel indruist. Grondwettelijk Hof nr. 
119/2013, 7 augustus 2013, www.const-court.be, B.6.4 ("Gelet op het door de wetgever nagestreefde doel is het 
verantwoord dat de beperking van de contractuele vrijheid, opgelegd bij de in het geding zijnde bepaling, niet werd 
uitgebreid tot de overeenkomsten voor een kredietopening die traditioneel worden gebruikt in zakenrelaties. [...]"). 
1692 Artikel 9, § 2, eerste lid van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor 
kleine en middelgrote ondernemingen luidt: "In het geval het krediet niet gekwalificeerd kan worden als een lening op 
interest als bedoeld in artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt de wederbeleggingsvergoeding, indien deze is 
bedongen, maximaal zes maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde 
rentevoet, voor ondernemingskredieten waarvan het oorspronkelijke kredietbedrag hoogstens 1 miljoen euro bedraagt." 
Lid 2 van deze bepaling luidt: "Voor ondernemingskredieten waarvan het kredietbedrag meer dan 1 miljoen euro bedraagt 
wordt, onverminderd artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, de hoogte van de wederbeleggingsvergoeding 
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b Schadebeperkingsplicht 

567. INWERKING SCHADEBEPERKINGSPLICHT OP WINSTDERVINGSPERIODE BIJ NIET-NAKOMING OVEREENKOMSTEN 

VOOR BEPAALDE DUUR – De schadebeperkingsplicht nuanceert de begrotingsregel dat winstderving bij 
contracten voor bepaalde duur over de restduur is te berekenen. Enkel redelijkerwijs onvermijdbare 
schade is immers verhaalbaar (infra nr. 2030). Komt het slachtoffer zijn schadebeperkingsplicht na 
door een vervangovereenkomst te sluiten, dan is winstderving vergoedbaar tot de datum van die 
dekkingstransactie.1693 Denk aan de benadeelde koper die een bruikbaar goed koopt bij een andere 
verkoper. Illustratief is ook de benadeelde werknemer die een nieuwe baan zoekt. Komt de 
benadeelde zijn schadebeperkingsplicht ten onrechte niet na, dan geldt de referentieperiode voor 
winstderving ook slechts tot het tijdstip waarop hij deze verplichting had moeten nakomen. De 
bewijslast van tekortschieten in die verbintenis rust evenwel op de wanprestant (infra nr. 2099).1694 

568. INVLOED SCHADEBEPERKING OP REFERENTIEPERIODE BIJ WEDERBELEGGINGSVERGOEDINGEN – De invloed van de 
schadebeperkingsplicht op de referentieperiode voor begroting van winstderving blijkt uit de berekening van 
wederbeleggingsvergoedingen wegens vervroegde terugbetaling van kredieten (supra nr. 561). Winstderving is 
daar immers het verschil tussen de interesten die de kredietgever had verworven indien het krediet tot de 
vervaldatum was nagekomen en de interesten die hij kan verkrijgen door het vervroegd terugbetaalde kapitaal 
tegen marktvoorwaarden te herbeleggen.1695 Die herbelegging is een vorm van (ingebouwde) schadebeperking 
(built-in mitigation; infra nr. 2050).1696 

569. VERGOEDING INKOMENSVERLIES VOOR ZOEKTOCHT NAAR NIEUWE BETREKKING – Illustratief is ook het geval van de 
onwettig ontslagen werknemer of bestuurder van een vennootschap die schadevergoeding krijgt voor 
inkomensverlies in de periode waarin hij een nieuwe baan zoekt. In een geval waarin de opdracht van een 
statutair zaakvoerder van een bvba op onregelmatige wijze was herroepen, begrootte het hof van beroep te 
Gent de schadevergoeding zo op basis van de forfaitaire vergoeding die hij voor zijn opdracht kreeg, 
vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin hij naar een nieuwe betrekking zocht.1697 Die zoektocht is 
kwalificeerbaar als een wijze van schadebeperking. Schade in de periode waarin hij naar een nieuwe baan 
zocht, is onvermijdbare schade, die dus onder artikel 1149 BW vergoedbaar is (infra nr. 1924). 

570. INVLOED SCHADEBEPERKING OP REFERENTIEPERIODE IN HUURRECHT – Naar gemeen huurrecht kan de verhuurder 
een huurovereenkomst laten ontbinden bij wanprestatie van de huurder.1698 Artikel 1760 BW regelt de invloed 
van de schadebeperkingsplicht op de referentieperiode voor door de verhuurder geleden winstderving (infra 
nr. 1819).1699 Bij ontbinding te zijnen laste is de huurder dan verplicht "de huurprijs te betalen gedurende de 

                                                                                                                                                                                              
contractueel vastgesteld tussen kredietgever en onderneming, met dien verstande dat deze in overeenstemming moet zijn 
met de berekeningsmodaliteiten hieromtrent vastgesteld in de gedragscode als bedoeld in artikel 10." 
1693 BELGIË: BAECK 2012-I, 326-327; HANOTIAU 1987, nr. 21; JAFFERALI 2014, 931-932; TILLEMAN 2005, 365 (onwettig ontslag 
zaakvoerder). FRANKRIJK: GUYÉNOT 1978, 646 (onwettig ontslag bestuurder); MUSSON 2006, 196; OLLIVIER 2001, 12; PINNA 2007, 
254 (onterecht ontslagen werknemer; vergoeding loonverlies tot datum waarop hij een nieuwe betrekking had gevonden); 
REIFEGERSTE 2002, 93 en 201. NEDERLAND: HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 92 (inzake schade bij ontbinding huurovereenkomst). 
1694  NEDERLAND: Hof ’s-Hertogenbosch 28 oktober 2003, ECLI:NL:GHSHE:2003:AO8146, Tijdschrift voor woon- en 
bedrijfsruimterecht 2004, 31 (waarover: HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 92: kantonrechter had de gevorderde schadevergoeding 
op basis van niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht (art. 6:101 NBW) beperkt tot zes huurtermijnen en aldus de 
overige schade ter zake van gemiste huurpenningen voor rekening van de eiser gelaten; de appelrechter verwierp deze 
opvatting op grond dat eiser weliswaar serieuze pogingen moet ondernemen om de bedrijfsruimte opnieuw te verhuren, 
maar het aan de gedaagde is om zich op dergelijke omstandigheden te beroepen).  
1695 Brussel 12 februari 2009, NFM 2010, 45, noot D. GOYENS ("La perte de la banque correspond à la différence entre l’intérêt 
produit par le placement du crédit remboursé anticipativement et les intérêts au taux de ce crédit qu’elle ne perçoit plus"); 
Brussel 11 juni 2009, DAOR 2009, 338, noot ("L'indemnité de funding loss [...] s'élève à la différence entre, d'une part, les 
intérêts que lui aurait procurés le crédit s'il n'avait pas été remboursé avant terme, et, d'autre part, les intérêts que la 
banque pourra percevoir en replaçant le capital remboursé aux conditions de marché."); GOYENS 2010, 52 (geeft aan dat deze 
winstderving vaak hoger uitvalt dan de zes maanden interest van art. 1907bis BW); WEINBERGER 2014, nr. 7. 
1696 MCGREGOR 2008, 332; WEINBERGER 2014, nr. 8. 
1697 Gent 4 juni 1998, TRV 1999, 41, noot E. JANSSENS. Vgl. GUYÉNOT 1978, 646; TILLEMAN 2005, 365. 
1698 Als verbijzondering van artikel 1184 BW voorziet artikel 1741 BW in die mogelijkheid. 
1699 BELGIË: BAECK 2012-I, 326-327; HANOTIAU 1987, nr. 21; JAFFERALI 2014, 931-932. FRANKRIJK: MUSSON 2006, 196; OLLIVIER 2001, 
12; REIFEGERSTE 2002, 93 en 201. NEDERLAND: HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 92. 
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tijd die voor de wederverhuring nodig is". Gangbaar is de opvatting dat de wetgever die schadevergoeding zo 
vaststelde op de tijd die objectief gezien voor wederverhuring nodig is en niet zozeer op de tijd die 
daadwerkelijk tot de wederverhuring is verstreken. Zo levert de rechter de huurder niet over aan de willekeur 
van de verhuurder om zijn schade al dan niet te beperken.1700 De woorden "de tijd die voor de wederhuring 
nodig is" betekenen dus "de tijd die voor de wederverhuring nodig wordt geacht".1701 Van de verhuurder valt 
tijdige wederverhuring als schadebeperkende maatregel te verwachten. Bepaalde rechtspraak beperkt de 
wederverhuringsvergoeding dan ook tot de schade die de verhuurder had geleden indien hij was ingegaan op 
schadebeperkende voorstellen van de huurder (zoals voorgedragen nieuwe huurders), en het goed snel zou 
hebben wederverhuurd.1702 Aan de huurder staat het om schending van deze ingebouwde schadebeperking 

(infra nr. 2050) aan te voeren.1703 In een geval waarin een contractant een vierjarige overeenkomst voor de 

exploitatie van een verkoopautomaat na 21 maanden vroegtijdig beëindigde, nam de referentieperiode voor 
winstderving zo naar analogie een einde toen de exploitant zijn automaat terugnam en op een andere plaats 
kon exploiteren. De vergoeding voor exploitatieschade beliep zo maar één jaar.1704  

c Voordeelstoerekening 

571. VOORDEELSTOEREKENING EN WINSTDERVINGSPERIODE BIJ CONTRACTEN VOOR BEPAALDE DUUR – De regel 
dat winstderving bij voor bepaalde duur aangegane overeenkomsten is te berekenen over de 
restduur van de overeenkomst is ook nuanceerbaar via voordeelstoerekening (supra nr. 452-473).1705 
In Nederland bepaalt artikel 6:100 NBW zo duidelijk dat wanneer een zelfde gebeurtenis voor de 
benadeelde naast schade tevens voordeel heeft opgeleverd, dit voordeel – voor zover dit redelijk is – 
bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening moet worden gebracht. Voordelen die de 
benadeelde realiseert door eigen inspanningen die losstaan van de wanprestatie zijn dan niet 
verrekenbaar omdat zij niet uit dezelfde gebeurtenis voortvloeien. 1706  Huurinkomsten die de 

                                                             
1700 JAFFERALI 2014, 932, voetnoot 3996; F. LAURENT, Principes de droit civil français, XXV, Parijs, Durand, 1877, 424, nr. 379 
("La loi ne dit pas que le preneur doit payer le prix du bail jusqu'à ce que la chose soit relouée; elle restreint cette obligation 
au temps nécessaire à la relocation. Aller plus loin, c'eût été mettre le preneur à la merci du mauvais vouloir ou de la 
négligence du bailleur; celui-ci n'a aucun intérêt à relouer tant qu'il touche son prix.); STIJNS 1994, 417 (impliciet); S. STIJNS, 
K. VANDERSCHOT en F. VERMANDER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht" in M. DAMBRE, 
B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (529) 585. 
1701 S. STIJNS, K. VANDERSCHOT en F. VERMANDER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht" in  
M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (529) 585. 
1702 Vred. Namen 28 oktober 1977, RRD 1978, 415, noot M. COIPEL (matiging gevorderde betaling huurgelden tot einde 
huurcontract op basis van algemeen beginsel van schadebeperking: "un principe général du droit veut que la victime d'un 
dommage fasse en sorte de le limiter" en rechtsmisbruik); Rb. Luik 13 juni 1986, JL 1987, 874, noot B.C. (abusievelijke 
weigering om vervroegde opzegging door wederzijdse toestemming te betrachten); Rb. Luik 19 mei 1989, JLMB 1989, 1316 
(gerechtsdeurwaarder wil driejarige huurcontract na één jaar vroegtijdig beëindigen omdat gehuurd lokaal te klein blijkt 
voor zijn bloeiende praktijk, hij zoekt huuropvolger en ontruimt het goed voortijdig; de beroepsrechter ziet de houding van 
de verhuurder, die gedwongen uitvoering van de overeenkomst tot het einde van de eerste driejarige periode eist, als 
misbruik van zijn keuzerecht tussen uitvoering en ontbinding en als schending van de schadebeperkingsplicht doordat hij 
het goed sneller had moeten terugnemen en wederverhuren); Kh. Hasselt 13 juni 2007, TBH 2007, 885 (verhuurder van 
machines schendt schadebeperkingsplicht door uitvoering in natura te vorderen van huurovereenkomst wanneer dergelijke 
uitvoering voor de huurder materieel onmogelijk is geworden wegens stopzetting van de bedrijfsactiviteit; beperking 
schadevergoeding tot termijn die overeenkomstig art. 1760 BW nodig is om tot wederverhuring te kunnen overgaan). 
1703  NEDERLAND: Hof ’s-Hertogenbosch 28 oktober 2003, ECLI:NL:GHSHE:2003:AO8146, Tijdschrift voor woon- en 
bedrijfsruimterecht 2004, 31 (waarover: HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 92: kantonrechter had de gevorderde schadevergoeding 
op basis van niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht (art. 6:101 NBW) beperkt tot zes huurtermijnen en aldus de 
overige schade ter zake van gemiste huurpenningen voor rekening van de eiser gelaten; de appelrechter verwierp deze 
opvatting op grond dat eiser weliswaar serieuze pogingen moet ondernemen om de bedrijfsruimte opnieuw te verhuren, 
maar het aan de gedaagde is om zich op dergelijke omstandigheden te beroepen.).  
1704 Nancy 24 januari 2000, JurisData nr. 2000-123190 ("Cependant, cette perte ne porte pas sur la durée restant à courir 
jusqu'à l'échéance normale du contrat, car l'exploitant a récupéré ses machines, qu'il a pu installer ailleurs et ainsi continuer 
à amortir. Il est raisonnable de limiter cette perte à un an d'exploitation."). 
1705 BELGIË: TILLEMAN 2005, 365, voetnoot 555 (vervangende schadevergoeding bij onwettig ontslag van zaakvoerder). 
FRANKRIJK: GUYÉNOT 1978, 646. NEDERLAND: HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 90 (schade bij ontbinding huurovereenkomsten). 
1706 HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI3402, overweging 3.7 (“In het onderhavige geval heeft TSN schade geleden door de - 
op de tekortkoming van [eiseres] gebaseerde - ontbinding, en voordeel gerealiseerd door behaalde winst in het kader van 
nadien, als gevolg van haar eigen inspanningen, gesloten overeenkomsten met derden. Deze schade en dit voordeel vloeien 
dus in beginsel niet voort uit "een zelfde gebeurtenis" in de zin van art. 6:100 BW.”). 



203 
 

verhuurder haalt uit wederverhuur na ontbinding van een huurovereenkomst zijn niet 
verdisconteerbaar via voordeelstoerekening.1707  

572. ILLUSTRATIE: ONREGELMATIGE BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST MET COMMISSARIS – Illustratief voor 
voordeelstoerekening is hier schadevergoeding bij onwettig ontslag van een commissaris of bestuurder van een 
vennootschap.1708 Het Franse Hof van Cassatie oordeelde dat de rechter dan acht moet slaan op het feit dat de 
betrokkene ook geen diensten meer hoeft te verrichten.1709 Dat de commissaris bij onregelmatige vroegtijdige 
beëindiging van zijn opdracht meer tijd heeft voor andere opdrachten en geen kosten meer hoeft te maken 
voor dat mandaat, wordt ook in België via voordeelstoerekening in rekening gebracht.1710 De rechter kan de in 
principe voor de resterende duur van het mandaat verschuldigde winstdervingsvergoeding zo matigen. Is de 
commissaris intussen geen andere controleopdrachten aangegaan, dan kan de vennootschap hetzelfde 
resultaat bereiken door aan te voeren dat hij heeft verzuimd zijn schade te beperken. 

§ 3. BIJZONDERHEDEN 

A Verlieslatende overeenkomsten 

573. WINSTDERVING BIJ VERLIESLATENDE OVEREENKOMSTEN – Randvoorwaarde voor vergoeding van 
winstderving is dat contractnakoming de benadeelde winst had opgeleverd. Contractpartijen maken 
echter soms inschattingsfouten. Niet iedereen sluit lucratieve overeenkomsten. Contracten kunnen 
van bij aanvang verlieslatend zijn. Denk aan wie de nakomingsprijs onderschat. Overeenkomsten 
kunnen ook in de loop van hun bestaan deficitair worden. Denk aan de aannemer die zich ertoe 
verbindt werken tegen een vaste prijs uit te voeren, maar in de loop van de uitvoering met sterk 
stijgende grondstofprijzen of onvoorziene moeilijkheden wordt geconfronteerd. Nakoming van eigen 
verbintenissen weegt financieel gezien dan niet op tegen de te verkrijgen prestatie. Ook dan is sprake 
van een verlieslatende overeenkomst (bad bargain of losing contract; infra nrs. 1247-1319).1711  

1 Invloed op schadevergoeding 

574. INVLOED VAN VERLIESLATEND KARAKTER OP WINSTDERVING ONDER POSITIEF BELANG – Resulteert een 
verlieslatende overeenkomst in een wanprestatie, dan rijst de vraag welke consequenties het 
schaderecht aan dat verlieslatende karakter moet verbinden voor de winstderving. Bij begroting van 
winstderving onder het positief belang moet de rechter in aanmerking nemen dat het contract voor 
de benadeelde nadelig uitvalt. Dat de benadeelde dat nadeel dankzij de wanprestatie kon vermijden, 
is een voordeel dat de rechter moet verrekenen (supra nr. 571). Strijdvraag is of winstderving dan 
gewoonweg nul euro bedraagt en de benadeelde daarnaast nog aanspraak kan maken op integrale 
vergoeding van zijn geleden verlies, dan wel of het inherente verlieslatende karakter van de 
overeenkomst repercuteert op de globale schadevergoeding.  

575. VERLIESLATEND KARAKTER VAN OVEREENKOMST VAN INVLOED OP GLOBALE SCHADEVERGOEDING – Uit het 
integraliteitsprincipe volgt dat het verlieslatende karakter van een overeenkomst gevolgen heeft 
voor schadevergoeding in globo. Dat principe wordt immers niet toegepast naargelang het 
schadetype, maar op de schade die de benadeelde in het geheel heeft geleden. Die deficitaire aard 
voor de benadeelde tast enkel winstderving als dusdanig aan.1712 Bij nakoming had de benadeelde 
geen winst gemaakt maar verlies geleden. Zijn kosten zouden hoger zijn uitgevallen. Overeenkomstig 
het door het integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsmaximum, de doeltoestand van het positief 
belang en het aan elke contractuele verhouding inherente risico, kan de rechter in die hypothese dan 

                                                             
1707 HAANSTRA/SCHOLTEN 2014, 91 (“Gelet op het vereiste dat het voordeel moet voortvloeien uit dezelfde gebeurtenis geldt 
dat inkomsten uit wederverhuur na de ontbinding niet in mindering worden gebracht wegens het ontbreken van causaal 
verband.”). Zij zijn wel in voorkomend geval verrekenbaar via de schadebeperkingsplicht (art. 1760 BW; infra nr. 1819). 
1708 GUYÉNOT 1978, 646; TILLEMAN 2005, 365, voetnoot 555 (schadevergoeding bij onwettig ontslag zaakvoerder). 
1709 Cass.com.fr. 22 november 1977, Dalloz 1978, I, 645, noot J. GUYÉNOT. 
1710 Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, 274, noot; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 281-282. 
1711 In het Frans is sprake van “mauvaise affaire”, "contrat conclu à perte”, "contrat déficitaire” of “contrat perdant”. 
1712 KRAMER 2014, 466 (impliciet); FABRE-MAGNAN 2012, 718; PINNA 2007, 244-245. 
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ook zeker geen vergoeding voor winstderving toekennen. Geleden verlies en winstderving staan niet 
wel los van elkaar en compenseren elkaar als communicerende vaten.1713 De rechter begroot schade 
immers vanuit de impact van de wanprestatie op de globale toestand van de benadeelde. 

576. SCHADEVERGOEDING VAN NUL EURO KAN ZELFS POSITIEF BELANG OVERSTIJGEN – Zou de overeenkomst bij 
nakoming tot verlies voor de benadeelde hebben geleid, dan brengt de rechter dit in mindering op de 
schadevergoeding als geheel. Anders zou de benadeelde zich verrijken. Hij zou in een gunstigere positie komen 
dan indien die verlieslatende overeenkomst was nagekomen. De benadeelde krijgt dan schadevergoeding die 
lager uitvalt dan de kosten die hij heeft of zou hebben gemaakt om zijn nakoming voor te bereiden en te 
verzekeren. Dat de benadeelde geen schadevergoeding krijgt, kan hem soms zelfs gunstiger uitvallen dan 
nakoming van de overeenkomst. Schadevergoeding van € 0 kan dus zelfs zijn positief belang overstijgen.1714  

2 Hoger negatief belang 

577. VERLIESLATENDE OVEREENKOMSTEN EN OVERSCHRIJDING VAN POSITIEF BELANG DOOR NEGATIEF BELANG – 
Kenmerkend voor verlieslatende overeenkomsten is dat het negatief belang hoger uitvalt dan het 
positief belang. Wanprestatieslachtoffers hebben namelijk meer kosten gemaakt dan de winst die zij 
uit de overeenkomst hadden gehaald. Theoretisch kan de benadeelde dus meer schadevergoeding 
krijgen indien hij verzoekt om verplaatsing naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de 
overeenkomst nooit was gesloten (negatief belang).  

578. VRIJ KEUZERECHT TUSSEN POSITIEF EN NEGATIEF BELANG? – Hamvraag is dan of de benadeelde kan 
kiezen voor vergoeding van zijn negatief belang indien zijn positief belang door het nadelige karakter 
van de transactie lager uitvalt. Indien een deficitaire overeenkomst naar behoren wordt nagekomen, 
behaalt de ene contractpartij geen winst, maar lijdt hij verlies. Kan het wanprestatieslachtoffer via 
schadevergoeding aan de nadelige gevolgen van zijn inschattingsfouten ontkomen of vindt het 
negatief belang een bovengrens in het positief belang? Dit komt later aan bod (infra nrs. 1270-1319). 

B Gebruiksderving 

579. DUBBELE SCHEMERZONE – Gebruiksderving is als winstderving te bezien. Gebruiksderving 
bevindt zich wel in de grijze zones tussen materiële en immateriële schade en tussen geleden verlies 
en gederfde winst. Allereerst situeert gebruiksderving zich soms op het snijvlak van materiële en 
immateriële schade. Denk aan gederfd vakantiegenot. Vakantiegenot omvat immers zowel een 
materiële als een immateriële component (infra nrs. 2361-2365). 1715  Men kan spreken van 
gebruiksderving bij de materiële variant en van genotsderving bij de immateriële variant.1716 

580. DIDACTISCHE INDELING BIJ WINSTDERVING – De indeling van gebruiksderving bij winstderving is didactisch. 
Gebruiksderving kan immers ook als geleden verlies voorkomen. Zo lijdt de eigenaar die wegens wanprestatie 
het gebruik derft van een machine en zo aansprakelijkheid oploopt jegens derden, door de gebruiksderving 
immers eerder verlies dan dat hij winst derft.1717 De bouwheer van wie het onroerend goed te laat wordt 
opgeleverd, lijdt verlies indien hij het goed voor eigen gebruik bestemt, maar derft winst indien hij voornemens 
was dit goed te verhuren. Indeling bij winstderving is rechtens irrelevant.1718 Een indeling is wel mogelijk in 
functie van het wanprestatietype: gebruiksderving bij vertraging in nakoming (infra nrs. 584-587), bij zuivere 
niet-nakoming (infra nrs. 588-590), en bij onbeschikbaarheid van een geldsom (infra nrs. 591-593). 

                                                             
1713 PINNA 2007, 245. 
1714 KRAMER 2014, 466, voetnoot 2. 
1715 Bijv. Vred. Gent 13 juni 1990, TGR 1990, 124 (volledige terugbetaling reis wegens gederfd vakantiegenot). 
1716 De praktijk maakt echter geen dergelijk onderscheid. Genotsderving en gebruiksderving worden door elkaar gebruikt. 
1717 LANGE 1979, 179 (genotsderving zowel bij geleden verlies als gederfde winst indeelbaar). 
1718 Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat de kwalificatie die partijen aan schadeposten geven, de vergoedbaarheid niet 
belet. Cass. 6 maart 2013, P. 12.1596.F, www.cass.be, concl. D. VANDEMEERSCH (bij uitspraak over schadevergoeding moet 
rechter juridische aard onderzoeken van door partijen aangevoerde feiten en stukken; hij kan de door hen opgeworpen 
gronden ambtshalve aanvullen door de werkelijke juridische aard van de feiten vast te stellen en te onderzoeken of de 
vordering van het slachtoffer, anders omschreven, vergoedbare schade kan opleveren) 



205 
 

1 Vergoedbaarheid 

581. GEBRUIKSDERVINGSVERGOEDING ONDER ARTIKEL 1149 BW – Gebruiksderving valt onder artikel 1149 
BW. Schadevergoeding bestaat immers in het verlies dat de schuldeiser heeft geleden en in de winst 
die hij heeft moeten derven. Deze winstderving omvat zo het gebruik dat de benadeelde derft. Uit 
het gebruik had de schuldeiser immers winst kunnen putten. De vergoedbaarheid krijgt logischerwijs 
steun in de Romaanse1719, Germaanse1720 en Angelsaksische1721 rechtsfamilies. Ook de Belgische 
rechtsleer ziet vergoedbaarheid van gebruiksderving bij wanprestaties uiteraard onder ogen.1722  

582. ILLUSTRATIES – In de Belgische rechtspraak zijn van dit schadetype diverse illustraties te vinden.1723 
Gebruiksderving kan zo de vorm aannemen van mislopen huurinkomsten.1724 Van gebruiksderving is ook sprake 
bij rendementen die zijn mislopen door laattijdige terugbetaling van een geldsom.1725 De wanprestatie kan 
hebben verhinderd dat de benadeelde met een goed winsten zou genereren1726 of goederen zou produceren. 

583. VERKLARING VANUIT POSITIEF BELANG – Verhaal van gebruiksderving is verklaarbaar vanuit het 
positief belang. Om de benadeelde naar de positie van contractnakoming te verplaatsen, moet de 
rechter zijn gebruiksderving vergoeden. Bij correcte en tijdige nakoming had hij die gebruiksderving 
niet ondergaan. Indien de wanprestatie was uitgebleven, had de benadeelde de gebruiksvoordelen 
genoten.1727 Voor die financiële verplaatsing naar zijn schadeneutrale positie moet dit gebruiksverlies 
dan ook voor vergoeding in aanmerking komen. 

a Nakomingsvertraging 

584. GEBRUIKSDERVING BIJ NAKOMINGSVERTRAGING – Integrale schadeneutralisering onder het positief 
belang vereist dus verhaalbaarheid van gebruiksverlies. Gebruiksderving komt zo allereerst voor bij 
laattijdige nakoming van contractuele verbintenissen. Een opsplitsing is mogelijk naargelang de 
toepassing bij roerende goederen (infra nr. 585) en onroerende goederen (infra nrs. 586-587). 

585. TOEPASSING BIJ ROERENDE GOEDEREN – Levert een verkoper een niet voor doorverkoop bestemd 
roerend goed te laat, dan omvat de schade gebruiksderving in de periode tussen het tijdstip waarop 
het goed had moeten worden geleverd en het moment waarop de rechter uitspraak doet. Bij 
laattijdige verwerking van een beurstransactie kan de benadeelde een bank zo aanspreken voor 
mislopen dividenden of koersstijgingen.1728 Een wasserijbedrijf dat een wasmachine zes maanden te 
laat verkrijgt, kan voor die periode aanspraak maken op een vergoeding voor gebruiksderving.1729 In 
Canada stond een spoorwegmaatschappij in voor de gebruiksderving van een machine voor 

                                                             
1719 FRANKRIJK: MOKAIESH 2001, 9-10; REISS 2003, 310; RODIÈRE 1977, 629. ITALIË: CIAFARDINI/IZZO 2011, 1275; VISINTINI 2009, 58. 
1720 LANGE 1979, 179-185. 
1721 KRAMER 2014, 175. 
1722 CAUFFMAN 2005-I, 836; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 313; ESTIENNE 2002, 22-24; LYSENS/NAUDTS 2011, 221, III.6-8 
(omschrijven positief belang en vermelden gebruiksderving als schadebepost); TILLEMAN 2012, 356 (inzake art. 1646 BW); 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 748. 
1723 Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24; Luik 4 april 1996, JLMB 1999, 5; Rb. Brussel 5 maart 1990, Pas. 1990, III, 105 
(vergoeding van onder meer gederfd genot van betaald voorschot); Rb. Brussel 2 maart 2012, NJW 2013, 758, noot 
R. STEENNOT; Rb. Gent 29 april 1998, TGR 1998, 211; Rb. Gent 28 december 2005, TGR 2006, 7; Rb. Nijvel 8 april 2011, RJI 
2011, 239; Kh. Antwerpen 9 februari 2012, Huur 2012, 184 (geen vergoeding voor onbeschikbaarheid opslagruimte tijdens 
herstelling huurschade omdat huurschade nooit werkelijk werd hersteld); Kh. Charleroi 29 september 1992, JLMB 1993, 
1316; Vred. Gent 13 juni 1990, TGR 1990, 124 (genotsderving reis); Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993. 
1724 Rb. Gent 28 december 2005, TGR 2006, 7. 
1725 Rb. Gent 29 april 1998, TGR 1998, 211. 
1726 Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993. 
1727 LANGE 1979, 179 ("Dem Ersatzberechtigten ist es aber auch verstattet, sich die entgangenen Gebrauchsvorteile bis zu 
einer Beendigung der Reparatur bzw. bis zum Erwerb einer neuen Sache durch Miete eines Gleichrangigen Objektes zu 
verschaffen. Er kann den hierfür erforderlichen Geldbetrag vom Ersatzpflichtigen gem. § 249 S. 2 fordern, da er ohne den 
zum Ersatz verpflichtenden Umstand in Genuss der Gebrauchsvorteile wäre."). 
1728 Sri Lanka Omnibus Co Ltd v Perera [1952] AC 76 (PC) (KRAMER 2014, 186). 
1729 Zie befaamde case Victoria Laundry (Windsor) Ltd v Newman Industries Ltd [1949] 2 KB 528 (CA). 
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spaanplaatproductie doordat de uit België ingevoerde uitrusting bij een treinontsporing was 
beschadigd en de productieopstart zo meer dan drie maanden vertraging had opgelopen.1730  

586. TOEPASSING BIJ ONROERENDE GOEDEREN – Ook bij laattijdige oplevering of herstel van onroerend 
goederen kan de rechter gebruiksdervingsvergoedingen toekennen. Denk aan vertraging in 
uitvoering van (herstel)werken door een architect of aannemer1731, of aan tardieve teruggave van 
een goed door een huurder1732. De gebruiksderving is dan vergoedbaar bij wege van hypothetische 
huurinkomsten in de periode van gebruiksderving.1733 Uit Canada komt het voorbeeld van de boer 
die twee jaar oogstinkomsten misliep door laattijdige overdracht van een landbouwperceel.1734  

587. VERTRAGINGSSCHADE BIJ AANNEMING – Bij aanneming kan die vertragingsschade zo bestaan in derving van 
huurinkomsten wegens laattijdige indiening van de bouwaanvraag door een architect1735 of wegens laattijdige 
oplevering van een onroerend goed1736. Lagere productie1737 of omzetdaling1738 waren hier ook verhaalbaar. 
Denk ook aan productie- en stilstandschade die een hoofdaannemer lijdt doordat hij zijn materieel en 
personeel niet elders kan benutten1739, alsook aan winstdaling door de verhoogde kostprijs van werken1740, 
materieel en personeel1741. Levert echter geen vertragingsschade op het feit dat een bouwheer wegens 
laattijdige uitvoering door de aannemer een goed tijdelijk niet kon gebruiken, zonder dat daaruit extra kosten 
(bijv. om een vervanggoed te huren) voortvloeiden.1742  

b Zuivere niet-nakoming 

588. GEBRUIKSDERVING BIJ ZUIVERE NIET-NAKOMING – Gebruiksderving doet zich ook voor bij 
wanprestaties die niet bestaan in vertraagde nakoming. Levert een verkoper een niet-conforme of 
gebrekkige machine die niet bestemd was voor doorverkoop maar voor eigen inzet, dan kan de koper 
inkomensderving aantonen.1743 Zo komt ook voor vergoeding in aanmerking gebruiksderving in de 
periode van uitvoering van reparatiewerken door contractuele fouten van een architect.1744  

589. BESCHADIGING OF VERNIELING VAN OVEREENKOMSTVOORWERP – Illustratief is het geval waarin een 
contractant een goed beschadigt, vernielt of niet teruggeeft. De vervoerder die goederen beschadigd 
teruggeeft of de huurder die schade aanricht aan het gehuurde goed, berokkent de eigenaar schade 
in de vorm van gebruiksderving in de periode van herstel.1745 De benadeelde ondergaat een nadeel 
doordat hij het beschadigde goed tijdelijk (wegens reparatie of vervanging) niet kan benutten. Die 
gebruiksderving is vergoedbaar, aangezien zij bij correcte nakoming niet zou zijn geleden.  

                                                             
1730 Parta Industries Ltd v Canadian Pacific Ltd (1974) 48 DLR (3d) 463 (British Columbia SC) (KRAMER 2014, 189). 
1731 Bevan Investments Ltd v Blackhall and Struthers (No 2) [1978] 2 NZLR 97 (NZCA) (gebruiksderving sportcentrum). 
1732 Gebruiksderving bij laattijdige nakoming van teruggaveplicht: Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24; MOKAIESH 2001, 9. 
1733 Rb. Nijvel 8 april 2011, RJI 2011, 239; MOKAIESH 2001, 10; REISS 2003, 310. 
1734 Kopec v Pyret (1983) 146 DLR (3d) 242 (Saskatchewan QB) (KRAMER 2014, 186). 
1735 Rb. Gent 28 december 2005, TGR 2006, 7. 
1736 Cass.civ.III.fr. 28 mei 2013, nr. 12-16.548, ECLI:FR:CCASS:2013:C300632. 
1737 GAUCH 1999, 199. 
1738 Denk aan uitbater van café met terras die wegens vertraagde uitvoering van aannemingsovereenkomst een aantal 
dagen zijn terras niet kan exploitaten (potentieel geval: T. LESCRAUWAET, "Brugse café krijgt geen vol terras maar werkers op 
stoep", De Standaard 2014, 21 maart, (1) 28). 
1739 Cass.civ.1.fr. 4 januari 1965, Bull.civ. I, nr. 10, D. 1965, som. 78; Kh. Brussel 29 juni 1979, THB 1979, 592 (inzake 
art. 1645 BW); BAKELS 1994, 99 (stilligschade van gecharterd schip vormt vergoedbare vertragingsschade); GOOSSENS 2003, 
658; H. VAN HOUTTE, noot onder Kh. Antwerpen 14 januari 1971, T.Aann. 1975, (131) 136. 
1740 Cass. 27 juni 1974, Arr.Cass. 1974, (1222) 1223. 
1741 Rb. Nijvel 21 november 1985, T.Aann. 1990, (289) 291, noot C. MARTENS (vertraging in uitvoering van ruwbouw). 
1742 GAUCH 1999, 199. 
1743 Bacon v Cooper (Metals) Ltd [1982] 1 All ER 397. 
1744 Rb. Nijvel 8 april 2011, RJI 2011, 239. 
1745  Vergoedbaarheid gederfde huurinkomsten door gebrekkige nakoming teruggaveplicht door huurder: BELGIË: 
Kh. Antwerpen 9 februari 2012, Huur 2012, 184 (afwijzing want geen werkelijk herstel van huurgoed). COMMON LAW: 
Stellarbridge Management Inc v Magna International (Canada) Inc (2004) 71 OR (3d) 263 (Ontario CA) (vergoeding gederfde 
huurinkomsten tijdens periode van herstel van huurschade); PGF II SA v Royal and Sun Alliance Insurance plc [2010] EWHC 
1459 (TCC), overweging 256 (vergoeding gederfde huurinkomsten tijdens herstelperiode). 
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590. ANDERE TOEPASSINGSGEVALLEN – Komt de contractuele aansprakelijkheid van een architect in het gedrang 
omdat hij zijn controleverplichting niet is nagekomen en lijdt de bouwheer schade door vochtproblemen, dan 
kan deze schadevergoeding krijgen voor gebruiksderving.1746 Zo vielen ook vergoedingen toe voor derving van 
het gebruik van een parketvloer wegens contractuele fouten van een architect1747 en voor derving van het 
gebruik van een voor een schrijnwerkerij bestemde loods omdat de aannemer de slijtvloer niet correct had 
gelegd, in de periode tussen de uitvoering van de werken en de herstelwerken1748.  

c Genotsderving geldsom 

591. REGELING IN ARTIKEL 1153 BW – Schadevergoeding is ook toekenbaar voor onbeschikbaarheid 
van een geldsom.1749 De wetgever regelde deze laattijdige nakoming van geldverbintenissen in artikel 
1153 BW. Daar staat te lezen dat voor verbintenissen die alleen betrekking hebben op betaling van 
een bepaalde geldsom, "de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders 
[bestaat] dan in de wettelijke interest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen".  

592. DIVERSE BEGROTINGSWIJZEN – Bij de interestproblematiek zal blijken dat onbeschikbaarheid van 
een geldsom theoretisch op diverse manieren is te berekenen. Zo kan de schuldeiser bewijzen dat hij 
een gunstige beleggingsmogelijkheid heeft mislopen. Dan derfde hij winst door het missen van een 
geldsom wegens de wanprestatie. Ook kan hij bewijzen dat hij een krediet moest aangaan tegen een 
hoge rentevoet.1750 Deze regeling komt later aan bod (infra nrs. 2969-2970).  

593. DERVING GENOT VAN BIJ ONTBINDING TERUG TE VERKRIJGEN GELDSOM – Naast de hypothese van 
onbeschikbaarheid van een geldsom door laattijdige nakoming van geldverbintenissen, kan de 
rechter ook schadevergoeding toekennen voor derving van de opbrengst van de koopprijs gedurende 
enige tijd na ontbinding van de koopovereenkomst.1751 Na ontbinding krijgt de benadeelde koper de 
betaalde koopsom terug. In de periode tot die restitutie derft hij het genot daarvan. Dit genot komt 
voor regres in aanmerking onder het positief belang. Laat een verkoper na een goed te leveren, dan 
kan de koper zo ook vergoeding krijgen voor derving van het genot van een betaald voorschot.1752  

2  Begrotingswijze 

a Concrete begroting 

594. CONCRETE BEGROTING VAN GEBRUIKSDERVING – Bij toepassing van artikel 1315 BW en artikel 870 
Ger.W. moet de benadeelde die genot derft, het bewijs leveren van de schade die hij daadwerkelijk 
heeft geleden.1753 Ook herinnert het Hof van Cassatie bij contractuele restitutieverplichtingen aan 
het vereiste van concrete begroting van gebruiksdervingschade.1754 Begroting van gebruiksderving 

                                                             
1746 Luik 4 april 1996, JLMB 1999, 5. 
1747 Kh. Charleroi 29 september 1992, JLMB 1993, 1316 (genotsderving parketvloer geraamd op 28 500 + 12 000 BEF). 
1748 Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993. 
1749 COMMON LAW: KRAMER 2014, 198-205. 
1750 PAPART 2008, 473; PETIT 1995, 124 ("Daar bij schade ten gevolge van een onrechtmatige daad de benadeelde soms 
verplicht is geld op te nemen om de geleden schade te herstellen en hiervoor rente te betalen, moet die bijkomende 
schade door vergoedende interest vergoed worden."); RICHARD/CISELET/SIMON 1962, 776; RONSE 1954, 330. 
1751 Rb. Gent 29 april 1998, TGR 1998, 211. 
1752 Rb. Brussel 5 maart 1990, Pas. 1990, III, 105. 
1753 BELGIË: Cass. 10 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 235 (rechter mag geen uitspraak doen over niet-gevorderde 
schadevergoeding); Cass. 28 november 1984, Arr.Cass. 1984-85, 432 (rechter mag schadevergoeding niet vaststellen op een 
lager bedrag dan waarover partijen het eens waren geworden); Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24; Cass. 13 oktober 2011, 
Pas. 2011, 2237, vijfde en zesde overweging (ontbinding); Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 807, noot N. VAN DE 

SYPE (contractuele aansprakelijkheid van advocaat bij niet-inachtneming van beroepstermijn, punt 4.2.4); Kh. Antwerpen 9 
februari 2012, Huur 2012, 184. FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 8 juli 1987, nr. 85-14.052, JurisData nr. 1987-701245. 
1754 Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24 ("le juge doit, en règle, apprécier in concreto le dommage causé au créancier par 
l'inexécution de l'obligation; Attendu qu'en érigeant en règle [...] que, bien qu'elle eût su que le véhicule était irréparable, la 
défenderesse était en droit d'en différer le remplacement jusqu'à ce que lui fût connue l'indemnité à laquelle elle pourrait 
prétendre, sans indiquer les circonstances propres à la cause justifiant cette évaluation de l'indemnité d'attente, le jugement 
attaqué méconnaît l'obligation d'apprécier le dommage in concreto et viole les dispositions légales visées au moyen."). 
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hangt dus af van de concrete omstandigheden. De rechtspraak ziet dit als meest geschikte 
berekeningsmethode.1755 Dit resulteert uit het integraliteitsprincipe1756 en de daarmee verbonden 
toestandsvergelijking1757, zoals ingevuld via het positief belang1758 (supra nr. 227). 

595. ENKEL VERGOEDING VOOR WERKELIJKE GEBRUIKSDERVING: BEWIJS SPECIFIEKE BESTEMMING – Uit het 
beginsel dat de rechter gebruiksderving in concreto moet begroten, vloeit voort dat enkel werkelijk 
geleden gebruiksderving verhaalbaar is. Bij onrechtmatige daad nuanceert de praktijk dit soms zo dat 
de benadeelde niet het bewijs moet leveren van zijn werkelijke verlies, maar dat het bewijs van 
onbruikbaarheid van het voertuig volstaat. 1759  Begroting van winstderving verschilt uiteraard 
naargelang de benadeelde goederen aankocht om te verhuren dan wel om door te verkopen (supra 
nr. 480).1760 Dan staat het aan de benadeelde om de specifieke bestemming te bewijzen. Komt een 
aannemer zijn verbintenissen om een appartementsgebouw op te trekken niet naar behoren na, dan 
kan de bouwheer schadevergoeding voor gederfde huurinkomsten krijgen, mits hij het concrete 
bewijs levert dat hij de appartementen daadwerkelijk zou hebben verhuurd.1761 

596. GEEN GEBRUIKSDERVINGSVERGOEDING VOOR HERSTELPERIODE INDIEN BENADEELDE GOED NIET LAAT HERSTELLEN – Laat 
de benadeelde een goed niet daadwerkelijk herstellen, dan kan de rechter geen gebruiksdervingsvergoeding 
verlenen voor een fictieve herstelperiode. Illustratief is een geschil over de huur van een opslagruimte die na 
tien jaar een einde nam. De verhuurder verzocht na de afrekening om vergoeding van de minnelijk vastgestelde 
huurschade én van de onbeschikbaarheid van de opslagruimte tijdens de herstelwerken. De huurovereenkomst 
voorzag in de mogelijkheid tot het vorderen van een onbeschikbaarheidsvergoeding. Aangezien de verhuurder 
echter besloot om de opslagruimte opnieuw te verhuren zonder herstelwerken te laten uitvoeren, was de 
opslagruimte nooit onbeschikbaar "tijdens de herstelwerken". Vanuit de concrete schadebegroting besliste de 
rechtbank dat die secundaire (gebruiksdervings)schade zich niet had voorgedaan omdat de verhuurder de 
huurschade niet had laten herstellen. Hoewel een schadebeding voorlag, dat gold ongeacht of er werkelijk 
schade was geleden, bleken de feitelijke toepassingsvoorwaarden daarvan niet te zijn vervuld.1762 

597. HUUR VERVANGGOED EN VERGOEDING HUURKOSTEN ALS CONCRETE BEGROTING – Zodra een contractant 
op de hoogte is van de wanprestatie en beseft dat hij gebruiksderving zal lijden, kan hij zijn schade 
beperken. Denk aan de huur van vervanggoederen. Zo kan hij zich gedwongen zien een tijdelijk 
onderkomen te vinden tijdens werken wegens wanprestatie door een verhuurder, verkoper (van een 
gebrekkig goed)1763 of aannemer (die laattijdig nakomt)1764. In principe is de benadeelde gerechtigd 
op vergoeding van gebruiksderving tot de reparatie of vervanging van het wegens wanprestatie 
beschadigde of verloren goed.1765 De meeste rechtspraak betreft schade uit onrechtmatige daad bij 
verkeersongevallen.1766 De rechtspraak benadrukt terecht dat de schadeverwekker onbruikbaarheid 

                                                             
1755 Rb. Bergen 10 september 2004, T.Verz. 2006, 345, noot J. GAILLY; Rb. Brussel 27 september 1989, VR 1990, 178; Rb. 
Brussel 28 september 1992, VR 1993, 205 (buitencontractueel); Rb. Nijvel 8 november 1991, JLMB 1992, 674. 
1756 Cass.civ.II.fr. 8 juli 1987, nr. 85-14.052, JurisData nr. 1987-701245; Kh. Antwerpen 9 februari 2012, Huur 2012, 184. 
1757 LANGE 1979, 179-180. 
1758 Vgl. KRAMER 2014, 177. 
1759 Antwerpen 20 mei 1996, AJT 1996-97, 515 (geen bewijs van werkelijk verlies vereist); Antwerpen 17 juni 1996, AJT 
1996-97, 524 (geen bewijs van werkelijk verlies vereist); Antwerpen 28 mei 1997, TAVW 1998, 39; Pol. Bergen 5 september 
2002, RGAR 2003, nr. 13725. 
1760 KRAMER 2014, 185-186. 
1761 Cass.civ.fr. 24 april 2003, Bull.civ. 2003, III, 73, nr. 81. 
1762 Kh. Antwerpen 9 februari 2012, Huur 2012, 184. 
1763 Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, 2093 (met name p. 2099). 
1764 Rb. Nijvel 21 november 1985, T.Aann. 1990, (289) 291, noot C. MARTENS. 
1765 Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, 2093 (genotsderving onroerend goed wegens vochtproblemen); Rb. Brussel 2 maart 
2012, NJW 2013, 758, noot R. STEENNOT (genotsderving onroerend goed wegens vochtproblemen); Rb. Nijvel 8 april 2011, RJI 
2011, 239 (genotsderving voor periode van reparatiewerken wegens fouten van architect). 
1766 Cass. 23 februari 2000, Arr.Cass. 2000, 474 (gebruiksderving van onherstelbaar voertuig enkel vergoedbaar tijdens 
wachttijd, tussen ongeval en dag waarop eigenaar van voertuig bericht krijgt dat het moet worden vervangen, en tijdens 
mutatietijd, van laatstgenoemde datum tot dag waarop hij zich vervangingsvoertuig aanschaft); Cass. 6 januari 2005, Pas. 
2005, 24 (contractueel); Antwerpen 28 mei 1997, TAVW 1998, 39; Brussel 10 november 1989, VR 1990, 149 
(buitencontractueel); Brussel 6 april 1995, AJT 1995-96, 68, noot F. GLORIEUX; Corr. Charleroi 16 december 1997, JLMB 1999, 
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van een voertuig meest adequaat vergoedt door aan de eigenaar van het beschadigde of vernielde 
voertuig de huur van een gelijkwaardig vervangingsvoertuig terug te betalen.1767  

598. VERVANGHUUR ALS SCHADEBEPERKING – De huur van een vervanggoed geldt als schadebeperking. 
Daaraan verbonden kosten zijn vergoedbaar (infra nrs. 1923-1961). Zo stuurt die interventie de wijze 
van schadebegroting. 1768  Als beginsel geldt wel dat de benadeelde redelijke stappen moet 
ondernemen om zijn schade te beperken (infra nr. 1929). Pas dan zijn de werkelijk gedragen 
huurkosten voor afwenteling vatbaar. De benadeelde moet zo een goed huren dat qua aard en 
kwaliteit overeenstemt met het niet-geleverde of beschadigde goed.1769 Van de benadeelde valt niet 
te verlangen dat hij marktonderzoek verricht om het goedkoopste vervanggoed te vinden.1770 Wel 
mag hij geen voordeel halen uit de wanprestatie door huurkosten van een veel luxueuzer 
appartement of wagen af te wentelen op de wanprestant (infra nrs. 2030-2048).1771 

b Abstracte begroting 

599. ABSTRACTE BEGROTING ALS ALTERNATIEVE BEGROTING VAN GEBRUIKSDERVING – Kan de rechter 
gebruiksderving niet in concreto vaststellen, dan kan hij via abstracte schadebegroting resultaten 
bereiken. Zo kan de huurwaarde of de gemiddelde huurprijs fungeren als referentie voor opgelopen 
gebruiksderving.1772 Denk aan de architect die te lang talmde met indiening van een bouwaanvraag. 
De opdrachtgever kreeg een vergoeding voor gederfde huurinkomsten. Hiertoe aanvaardde de 

                                                                                                                                                                                              
156 (voor vervangingsperiode moet rechter rekening houden met termijn die werkelijk nodig is voor aankoop van nieuw 
voertuig); Rb. Bergen 10 september 2004, T.Verz. 2006, 345, noot J. GAILLY; Rb. Brussel 27 september 1989, VR 1990, 178 
(buitencontractueel); Rb. Brussel 28 september 1992, VR 1993, 205 (buitencontractueel); Rb. Gent 22 november 1999, VR 
2000, 130; Rb. Luik 21 februari 2001, T.Verz. 2001, 530 (buitencontractueel); Rb. Nijvel 8 november 1991, JLMB 1992, 674; 
Vred. Zaventem 27 juni 1995, VR 1996, 50; Pol. Brussel 13 juni 1979, RGAR 1980, nr. 10183 (verlengde immobilisatie van 
voertuig is vergoedbare schade); Pol. Leuven 8 september 1995, VR 1996, 4, vijfde overweging. 
1767 Antwerpen 28 mei 1997, TAVW 1998, 39; Brussel 10 november 1989, VR 1990, 149; Brussel 6 april 1995, AJT 1995-96, 
68, noot F. GLORIEUX; Brussel 23 maart 2000, T.Verz. 2000, 489; Rb. Brussel 28 september 1992, VR 1993, 205 
(buitencontractueel); Rb. Gent 22 november 1999, VR 2000, 130; Rb. Luik 21 februari 2001, T.Verz. 2001, 530; Rb. Nijvel 
8 november 1991, JLMB 1992, 674; Corr. Brussel 28 november 1990, VR 1991, 114; Vred. Zaventem 27 juni 1995, VR 1996, 
50; Pol. Brugge 20 december 2004, RW 2007-08, 162; Vred. Zaventem 27 juni 1995, VR 1996, 50; Pol. Leuven 8 september 
1995, VR 1996, 4, vijfde overweging. Vgl. Tribunal d'instance Montélimar 10 april 1986, JurisData nr. 1986-600969. 
1768 Lagden v O'Connor [2004] 1 AC 1067 (HL), Lord Hope, overweging 27 ("So it was open to him [...] to avoid or mitigate 
that loss by hiring another vehicle while his own car was unavailable to him. The expense of doing so will then become the 
measure of the loss which he has sustained under this head of his claim. It will be substituted for his claim for loss of use by 
way of general damages. But the principle is that he must take reasonable steps to mitigate his loss."). 
1769 Brussel 10 november 1989, VR 1990, 149 (buitencontractueel: “Attendu qu'il ne peut être fait grief à l'appelante d'avoir 
pris en location successivement une BMW 316 et une BMW 320, voitures qui peuvent être considérées de la classe de la 
voiture accidentée, qui est une Audi 100.”); Brussel 23 maart 2000, T.Verz. 2000, 489 (huur van Porsche niet verantwoord en 
begroting gebruiksderving naar billijkheid op grond van niet-nakoming schadebeperkingsplicht); Rb. Gent 22 november 
1999, VR 2000, 130; Corr. Verviers 23 mei 1991, RGAR 1993, nr. 12208; Pol. Brussel 26 oktober 2007, VAV 2008, 155 
(overweging); DALCQ 1987, 366; LANGE 1979, 179 (huur van een "gleichrangigen Objektes"); VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE 

TEMMERMAN 2007, 1521. 
1770 Rb. Luik 21 februari 2001, T.Verz. 2001, 530. 
1771 Vgl. Lagden v O'Connor [2004] 1 AC 1067 (HL), Lord Hope, overweging 27 ("If it is reasonable for him to hire a substitute, 
he must minimise his loss by spending no more on the hire than he needs to do in order to obtain a substitute vehicle. If the 
defendant can show that the cost that was incurred was more than was reasonable - if, for example, a larger or more 
powerful car was hired although vehicles equivalent to the damaged car were reasonably available at less cost - the amount 
expended on the hire must be reduced to the amount that would have been needed to hire the equivalent."). 
1772 Rb. Brussel 2 maart 2012, NJW 2013, 758, noot R. STEENNOT (vergoeding genotsderving onroerend goed wegens 
vochtproblemen, begroot op huurprijs van € 600 per maand); Rb. Nijvel 8 april 2011, RJI 2011, 239; Vred. Torhout 16 januari 
1996, AJT 1998-99, (991) 993 (genotsderving loods wegens ondeugdelijk gelegde betonvloer: "Deze genotsderving dient bij 
gebreke van objectieve berekeningsmaatstaven in billijkheid te worden begroot, waarbij een maandelijke huurprijs wel 
enige leidraad kan bieden."); MOKAIESH 2001, 10; REISS 2003, 310. 
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rechter het bewijs dat het pand meteen na oplevering was verhuurd.1773 De leninglast is daarentegen 
geen referentie wanneer zij de huurwaarde en dus de gebruiksderving niet weerspiegelt.1774 

600. GEEN GROTERE SCHADEVERGOEDING VIA ABSTRACTE SCHADEBEGROTING – Vanuit het Duitse recht valt 
te preciseren dat de benadeelde geen hogere vergoeding kan krijgen door zijn gebruiksderving in 
abstracto in plaats van in concreto te berekenen.1775 Illustratief zijn vooral verkeerszaken. Heeft de 
benadeelde een gratis vervangwagen gekregen van een derde, dan kan hij ook geen vergoeding voor 
gebruiksderving vorderen via abstracte schadebegroting.1776 

c Billijkheidsbegroting 

601. BILLIJKHEIDSBEGROTING VAN GEBRUIKSDERVING – Is gebruiksderving niet in concreto begrootbaar, 
dan kan de rechter deze in billijkheid vaststellen. Deze begroting komt hier vaak voor.1777 Dit is het 
geval wanneer de benadeelde verzoekt om vergoeding van gederfd gebruik van een roerend of een 
onroerend goed, maar hij geen ander goed heeft gehuurd, maar wel gebruik heeft gederfd. 

602. GEEN BILLIJKHEIDSBEGROTING BIJ MOGELIJK BEWIJS HUURKOSTEN – Kan de benadeelde zijn 
gebruiksderving aantonen met een factuur voor de huur van een vervanggoed, dan moet de rechter 
uiteraard de vagere techniek van billijkheidsbegroting afwijzen.1778 Neem de gebruiksderving die 
kopers ondergaan bij vochtproblemen in hun pas aangekocht onroerend goed. De rechter moet de 
gebruiksderving dan fixeren op de huurprijs die zij daadwerkelijk hebben betaald voor de huur van 
een ander appartement.1779  

3 Vergoedbaarheidsbeperkingen 

603. BEPERKINGEN VANUIT INTEGRALITEITSPLAFOND – Vanuit het positief belang mag de rechter een 
benadeelde niet in een nakomingssuperieure positie brengen. De gevolgen hiervan kwamen al deels 
aan bod bij de kwalificatie van huur van vervanggoederen als schadebeperkende maatregel (supra 
nr. 598). De benadeelde moet een goed huren dat naar aard en kwaliteit overeenstemt met het niet-
geleverde of beschadigde goed. Pogingen om huurkosten van een luxueuzer appartement door te 
stoten naar de wanprestant mislukken om die reden (supra nr. 598). Bovenal is die vergoeding 
beperkt tot de periode waarin de benadeelde daadwerkelijk gebruik heeft gederfd.1780 Zo is een quad 
een voertuig voor vrijetijdsbesteding en geen dagelijks gebruikt vervoermiddel. In een dergelijk geval 
volstaat een vergoeding voor gebruiksderving van twee dagen per week.1781 Een horecazaak waarvan 
het aangelegde gazon door een verkeerd grasmengsel eerder een modderpoel werd, derft zo enkel 
winst op de (zonnige) dagen waarin de horecazaak geopend is en de tuin kon worden gebruikt. 

                                                             
1773 Rb. Gent 28 december 2005, TGR 2006, 7 ("Zij vordert een schadevergoeding van € 350 per maand vertraging, hetzij de 
huurprijs die zij vanaf 1 januari 2003 voor het pand ontvangt, in totaal € 2275. Dit bedrag, dat  de effectieve huurinkomsten 
vertegenwoordigt die de eiseres heeft verloren, kan worden toegekend."). 
1774 Rb. Nijvel 8 april 2011, RJI 2011, 239. 
1775 BGH 17 maart 1970, NJW DE 1970, 1120; LANGE 1979, 179. Vgl. Rb. Bergen 10 september 2004, T.Verz. 2006, 345, noot 
J. GAILLY; Pol. Dendermonde 31 maart 1995, T.Verz. 1995, 646. 
1776 BGH 17 maart 1970, NJW DE 1970, 1120. 
1777 Brussel 15 juni 2004, RGAR 2007, nr. 14288 (buitencontractueel; bij gebrek aan gegevens om duur in concreto vast te 
stellen, moet wachttijd bij gerechtelijke beslechting forfaitair worden geraamd op 15 dagen); Rb. Brussel 5 maart 1990, 
Pas. 1990, III, 105 (vergoeding van gederfd genot van betaald voorschot, begroot naar billijkheid); Rb. Brussel 2 maart 2012, 
NJW 2013, 758, noot R. STEENNOT (vergoeding genotsderving onroerend goed wegens vochtproblemen, begroot op 
huurprijs); Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993 (genotsderving loods wegens ondeugdelijke betonvloer). 
1778 Brussel 10 november 1989, VR 1990, 149 (buitencontractueel: “Que la location d'une voiture pendant la période 
d'immobilisation d'un véhicule accidenté représente un mode de réparation particulièrement adéquat du préjudice résultant 
de la privation de la voiture accidentée.”). 
1779 Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, 2093 (met name p. 2099). 
1780 Rb. Bergen 10 september 2004, T.Verz. 2006, 345, noot J. GAILLY; Rb. Brussel 27 september 1989, VR 1990, 178 
(buitencontractueel); Rb. Gent 22 november 1999, VR 2000, 130; Corr. Neufchâteau 4 december 2000, EPC 2004, 15; 
Corr. Verviers 10 maart 2005, VAV 2005, 235; Pol. Brussel 26 oktober 2007, VAV 2008, 155; LANGE 1979, 182-183.  
1781 Corr. Verviers 10 maart 2005, VAV 2005, 235 (buitencontractueel). 
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604. VOORDEELSTOEREKENING BIJ GEBRUIKSDERVINGSVERGOEDING – Net zoals bij schade (supra nrs. 223-
226) en winstderving in het algemeen (supra nr. 507), moet ook vergoeding voor gebruiksderving de 
benadeelde in zijn nakomingspositie plaatsen. Uit die doeltoestand volgt dat de rechter dankzij 
wanprestatie gerealiseerde kostenbesparingen in aanmerking moet nemen. Een bedrijfspand dat 
door wanprestatie stil komt te liggen, kan de benadeelde voor andere activiteiten gebruiken, net 
zoals vrijgekomen personeel voor andere werken inzetbaar is.1782 Volgens het Bundesgerichtshof kan 
de eigenaar van een vrachtwagen zo wel de kosten van een vervangvoertuig vergoed krijgen, maar 
moet hij zich uitgespaarde kosten laten aanrekenen.1783 

605. VERREKENING VAN KOSTENUITSPARING IN BUITENCONTRACTUEEL VERBAND – Illustratief in buitencontractueel 
verband zijn zo uitgespaarde onderhouds- en reparatiekosten. Verbruikt een gehuurde vervangwagen minder 
dan de beschadigde wagen, dan moet de rechter dat voordeel conform het integraliteitsplafond aftrekken van 
de schadevergoeding.1784 Bij onrechtmatige daad schrijft de rechtsleer zo voor om de op het eigen voertuig 
uitgespaarde kosten af te trekken. Denk aan het verbruik van smeermiddelen, banden- en onderdelenslijtage 
en de kosten van periodiek onderhoud.1785 De rechtspraak is wel verdeeld. Bepaalde rechtspraak is van oordeel 
dat geen sprake is van kostenbesparing, zodat geen vermindering is vereist.1786 Andere rechters slaan wel acht 
op die kostenbesparing. Sommigen brengen zo een forfaitair bedrag in mindering op de huurkosten, zoals bij 
kostenbesparing dankzij niet-gebruik van het eigen voertuig.1787 Frequenter oordeelt de rechtspraak dat een 
percentage (10 tot 15 %) van de huurkosten niet vergoedbaar is.1788 

C Volumeverlies 

606. VOLUMEVERLIES EN SCHADEBEPERKING – Bij zovolumeverlies kan de in gebreke gebleven koper de 
schadevergoeding niet op basis van de schadebeperkingsplicht verminderen met de uit de andere 
verkopen behaalde winstmarge.1789 De common law berekent het positief belang dan aan de hand 
van het verloren transactievolume (lost volume). De rechter bekomt de winstderving in dat geval 
door het verschil te berekenen tussen de niet-verkregen contractprijs en de gemaakte kosten voor 
vervaardiging of aankoop van de goederen.1790 Deze problematiek komt uitvoerig aan bod bij de 
schadebeperkingsplicht (infra nrs. 1897-1922). 

D Winstvermoedens 

607. WINSTVERMOEDENS IN CONTRACTENRECHT – Een bijzonder aspect van begroting van winstderving 
wegens wanprestatie zijn de winstvermoedens. Een eerste vermoeden berust op de abstracte 
winstdervingsberekening (infra nrs. 608-609). Een volgend winstvermoeden is de zienswijze dat de 
schadeposten van het negatief belang stroken met winstderving onder het positief belang (infra nrs. 
610-611). Een ander mogelijk vermoeden is dat winstderving van de benadeelde soms samenvalt 
met de gemakkelijk aantoonbare winstrealisatie van de wanprestant (infra nrs. 612-613).  

1 Vermoeden van dekkingsovereenkomst 

                                                             
1782 BARENDRECHT 1995, 22. 
1783 BGH 10 mei 1963, NJW DE 1963, 1399. 
1784 FRANKRIJK: Tribunal d'instance Montélimar 10 april 1986, JurisData nr. 1986-600969 (gebruiksdervingsvergoeding, 
bestaande in huurkosten, verminderd met 30 % wegens normale ontwaarding van voertuig). DUITSLAND: LANGE 1979, 181.  
1785 VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 1522. 
1786 Brussel 6 april 1995, AJT 1995-96, 68, noot F. GLORIEUX; Rb. Brussel 28 september 1992, VR 1993, 205; Vred. Zaventem 
27 juni 1995, VR 1996, 50. 
1787 Rb. Gent 22 november 1999, VR 2000, 130 (abattement van 5000 BEF). 
1788 Brussel 25 april 1995, T.Verz. 1995, 606, noot M. LAMBERT (vermindering met 15 %); Pol. Dendermonde 31 maart 1995, 
T.Verz. 1995, 646 (vermindering met 10 %). Meer rechtspraak: VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 1523. 
1789 SCHWENZER 2013, nr. 12 (“Bei dem Problem des ‘lost volume’ geht es damit in Wahrheit nicht um entgangenen Gewinn 
aus einem Zweitgeschäft, sondern um den Gewinn aus dem gescheiterten Erstgeschäft und die Widerlegung des Einwandes 
der vertragsbrüchigen Partei, der Verlust dieses Gewinns habe durch ein Ersatzgeschäft wett gemacht werden können.”). 
1790 GOETZ/SCOTT 1979, 326-327; POOLE 2012, 329; KRAMER 2014, 169; SCHWENZER/HACHEM 2008, 97. 
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608. ABSTRACTE BEREKENING WINSTDERVING – Abstracte schadeberekening is nuttig indien het moeilijk 
of zelfs onmogelijk is om subjectieve winstderving aan te tonen.1791 De Duitse en Oostenrijkse 
wetgever bieden benadeelden zo de mogelijkheid om winstderving in abstracto te berekenen (§ 252 
BGB en § 1293 ABGB). De Zwitserse wetgever voorziet in dezelfde mogelijkheid voor schade in het 
algemeen (art. 42, lid 2 CO). Uit de in die bepalingen vervatte bewoordingen “gewöhnlichen Lauf(e) 
der Dinge” volgt dat winstderving daar in abstracto berekenbaar is (supra nr. 474).1792 Naar Duits 
kooprecht kan de benadeelde koper zo opteren voor schadevergoeding op basis van het verschil 
tussen de contractprijs en de hogere marktprijs waartegen hij het goed had kunnen verkopen.1793  

609. VERMOEDEN VAN SLUITING DEKKINGSOVEREENKOMST – Abstracte begroting van winstderving in het 
kooprecht vertrekt zo van een vermoeden dat de benadeelde een dekkingskoop zou hebben gesloten 
onder marktvoorwaarden (infra nr. 2050). De Woningbouwwet bevat een dergelijk vermoeden. 
Artikel 7, sub f bepaalt namelijk dat de onder die wet vallende overeenkomsten melding moeten 
maken van de schadevergoedingen wegens vertraging in de uitvoering of levering en dat deze 
vergoedingen "minstens met een normale huurprijs" van het afgewerkte goed waarop de 
overeenkomst betrekking heeft, moeten overeenstemmen (supra nr. 403).  

2 Negatief belang 

610. WINSTVERMOEDEN EN NEGATIEF BELANG ALS SURROGAAT VOOR WINSTDERVING ONDER POSITIEF BELANG – 
Een volgend winstvermoeden berust op het negatief belang. De benadeelde die zijn winstderving 
niet kan bewijzen, kan bescherming ontlenen aan zijn negatief belang. In dat geval krijgt hij 
vergoeding voor kosten die hij ter voorbereiding en uitvoering van zijn verbintenissen heeft gemaakt. 
Deze sowiesokosten zijn wel niet vergoedbaar onder het positief belang, aangezien de benadeelde 
hen bij contractnakoming ook had gedragen (supra nr. 405).  

611. NEGATIEF BELANG ALS VANGNET VOOR POSITIEF BELANG – Hoewel die sowiesokosten conceptueel 
buiten het positief belang vallen, kan de rechter deze tot verhaal toelaten wanneer de benadeelde 
zijn winstderving dus niet kan aantonen. Dat negatief belang geldt dan als surrogaat voor het positief 
belang op grond van het vermoeden dat de benadeelde bij nakoming winst zou hebben gemaakt 
(Rentabilitätsvermutung) of minstens de contractkosten had terugverdiend via de tegenprestatie 
(presumption of breaking even).1794 Dit aspect komt later uitvoeriger aan bod (infra nrs. 952-959). 

3 Winst van wanprestant 

612. DOOR WANPRESTANT GEREALISEERDE WINST ALS VERMOEDEN VAN WINSTDERVING – Ook aan 
winstafdracht valt eventueel een winstvermoeden te ontlenen. De rechter zou de winstderving van 
de benadeelde bij begrotingsproblemen kunnen vaststellen op de winst die de wanprestant uit de 
wanprestatie haalde. Net zoals het negatief belang zou winstafdracht dan dienstdoen als benadering 
van het positief belang.1795 Aan dit afromingsbelang, zoals enigszins vervat in het Nederlandse 
artikel 6:104 NBW (infra nrs. 1422-1426) maar nog niet op algemene basis erkend naar Belgisch recht 
(infra nrs. 1377-1390), ligt ten grondslag dat het onredelijk is om ongeoorloofd ten koste van een 

                                                             
1791 DORNIS 2014, 537; PINNA 2007, 225. 
1792 DORNIS 2014, 537; GRUNSKY 1994, 484-485. 
1793 GRUNSKY 1994, 485; JUD 2003, 241; LANGE 1979, 215. 
1794 CHEN-WISHART 2015, 506 ("the reliance loss is not an independent measure of damages"); KRAMER 2014, 14 en 480; 
TREITEL/PEEL 2011, 1005-1006 ("While the claimant has the option of claiming damages on the basis of his reliance loss, this is 
only on the basis that such loss is presumed to represent his expectation loss, i.e. that if the contract had been performed, 
the claimant would, at least, have recouped his expenditure."). 
1795 ITALIË: FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011, 193-194. NEDERLAND: BLOEMBERGEN/LINDENBERGH 2001, 9; BOUKEMA 2008, punt 4; DEURVORST 

1999, 149 (algemeen); LINDENBERGH 2008-III, nr. 10 (preventieve functie); RIJNHOUT 2010, punt 7 (winstafdracht nuttig 
wanneer via de Differenzhypothese geen schade vaststelbaar is); VAN BOOM 2007, 989; VAN DER GRAAFF 2011, 88 
(winstafdracht als "rake remedie"). COMMON LAW: ENGLER/HEYMAN 2011, 141 ("[T]he disgorgement remedy has been used as a 
proxy for expectancy damages in the same way that reliance has been used when expectancy damages are too difficult to 
reasonably ascertain."); VIRGO 2006, 497. 
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ander verkregen winst aan de verkrijger te laten wanneer de andere partij wellicht schade heeft 
geleden, maar deze schade niet eenvoudig bewijsbaar is.1796  

613. VASTSTELLING DOOR WANPRESTANT GEREALISEERDE WINST EENVOUDIGER – Sommigen geven aan dat één van de 
pijnpunten van schadebegroting op basis van de door de wanprestant gerealiseerde winst bestaat in de 
delicate bepaling daarvan. Vaak ligt het niet voor de hand om vast te stellen welke winst nu aan de 
wanprestatie is toe te rekenen.1797 Niettemin is het nog eenvoudiger om de daadwerkelijk door de wanprestant 
gerealiseerde winst vast te stellen dan te bepalen welke winst de benadeelde hypothethisch zou hebben 
gerealiseerd, maar door de wanprestatie heeft gederfd.1798 

                                                             
1796 REEHUIS/SLOB 1990, 1285; JONGBLOED 2010, 174; LINSSEN 2001, 295-300; RIJNHOUT 2010, punt 7; VAN DER GRAAFF, 97. 
Vgl. VIRGO 2006, 493. 
1797 M.L. ENGLER EN S.B. HEYMAN, "The missing elements in contract damages", Temple Law Review 2011, (119) 143. 
1798 T. HELMS, Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 4-5 ("Um die Beweisnot 
des Schadensersatzgläubigers zu mildern, kann aber auch der Verletzergewinn eine gewisse Rolle spielen.").  
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Hoofdstuk IV. Negatief belang 
614. VERHOUDING TUSSEN NEGATIEF BELANG EN ARTIKEL 1149 BW – Vergoeding voor het negatief belang 
beoogt de benadeelde te brengen in de positie van niet-totstandkoming van de overeenkomst (supra 
nr. 314). Dit negatief belang kan de rechter berekenen door de nadelen op te tellen die waren 
uitgebleven indien de benadeelde de overeenkomst niet had gesloten. Evenals het positief belang, 
kan het negatief belang zowel geleden verlies als gederfde winst omvatten.1799 Telkens is wel te 
verifiëren of het nadeel strookt met de doeltoestand van dat negatief belang.1800  

615. INSPIRATIEBRONNEN: NEGATIEF BELANG IN ANDERE CONTEXTEN EN ANDERE RECHTSSTELSELS – De schadeposten 
onder het negatief belang die hierna aan bod komen, zijn deels gebaseerd op schadeposten die bij nietigheid 
vergoedbaar worden geacht. Bij nietigverklaring is immers ook het negatief belang verhaalbaar.1801 Voor 
geleden verlies onder het negatief belang valt ook te putten uit de schadeposten die bij wege van "door de 
koop veroorzaakte kosten" vergoedbaar zijn bij onbewust verborgen koopgebreken (art. 1646 BW; infra nrs. 
1035-1062). Het negatief belang laat zich ook inspireren door rechtsvergelijking. De Angelsaksische doctrine 
besteedde uitvoerige aandacht aan de strekking daarvan bij wanprestaties. Zwitserland vergoedt het negatief 
belang bij ontbinding (art. 109, lid 2 CO).1802 Duitsland kent een beperkte variant van het negatief belang (§ 284 
BGB). Tot slot bieden de continentale recepties van de Angelsaksische zienswijze – in Frankrijk1803, Italië1804, 
Spanje en Portugal – een leidraad voor de invulling van dat negatief belang bij wanprestaties.  

Afdeling I. Geleden verlies 

616. GELEDEN VERLIES BIJ NEGATIEF BELANG: BIJ NIET-SLUITING CONTRACT UITGEBLEVEN VERMOGENSAFNAME – 

Net als onder het positief belang (supra nrs. 352-473), is geleden verlies verhaalbaar onder het 
negatief belang. Dit verlies is hier wel op te vatten als vermindering van het vermogen van de 
benadeelde die was uitgebleven indien de geschonden overeenkomst nooit was gesloten.1805 Zo 
omvat dat verlies de nutteloze kosten die voortvloeien uit het vertrouwen dat de benadeelde in de 
overeenkomst heeft gesteld.1806 Deze vrijwillig gemaakte kosten had hij niet gemaakt indien hij de 
overeenkomst nooit had gesloten, en hij niet had vertrouwd op nakoming daarvan.  

617. STRUCTUUR VAN BESPREKING – Allereerst komen de voorwaarden voor verhaal van geleden verlies onder 
het negatief belang aan bod. De kosten moeten in vertrouwen op nakoming zijn gemaakt (infra nrs. 618-620), 
door wanprestatie nutteloos zijn geworden (infra nrs. 621-626), en niet reeds via restituties na ontbinding 
gecompenseerd zijn (infra nrs. 627-634). Vervolgens ligt de focus op de vraag of ook precontractuele kosten 
vergoedbaar zijn (infra nrs. 636-656) en of de kosten naar aard en omvang onbeperkt vergoedbaar zijn (infra 
nrs. 657-669). Voorts ligt de klemtoon op de algemene vergoedbaarheidsbeperkingen van onvoorzienbaarheid 
(infra nrs. 670-671) en vermijdbaarheid (infra nrs. 672-673). Tot slot volgt een bespreking van typische 
schadeposten onder het negatief belang: totstandkomingskosten (infra nrs. 675-680), uitvoeringskosten (infra 
nrs. 681-694), wanprestatiekosten (infra nrs. 695-704) en ontbindingskosten (infra nrs. 705-711). 

                                                             
1799 ANTUNES VARELA 2000, 110; DE ALMEIDA COSTA 1992, 892; GUGGENHEIM 1995, 157; MARELLA 2009, 58. Opnieuw toont dit aan 
dat artikel 1149 BW via dit belangenonderscheid preciseerbaar is (supra nr. 349). 
1800 Vgl. MÜLLER-LAUBE 1995, 544. 
1801 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589 (schadevergoeding bij nietigheid, vermelding vergoedbaarheid van met het oog 
op sluiting van overeenkomst gemaakte kosten en wegens die sluiting mislopen gunstige overeenkomsten). 
1802 De Zwitserse rechtsleer haalt in dat verband traditioneel ook inspiratie uit het Duitse recht. Bijv. ANEX 1977, 131. 
1803 FABRE-MAGNAN 2008-I, 637-681; GENICON 2007, 721-771; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 82-147 en 721-771; LAITHIER 2004, 158-
159 (“On suggère à cette fin de transposer en droit français la typologie anglo-américaine des intérêts protégés par le biais 
de la compensation pécunaire.”); PINNA 2007, 52-53, 62-63 en 448-494; RÉMY 2001, 122. 
1804 Ook Duitsland haalt inspiratie uit de common law: ACKERMANN 2007, 279; MÜLLER-LAUBE 1995, 538. 
1805 DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296; GAUDEMET 1965, 196; LAITHIER 2004, 181; LAITHIER 2008, 157; PINNA 2007, 460; VAN 

MALDEREN 2009, II.4, 48b; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 700-701 (inzake § 284 BGB); WEBER 2009, 581. 
1806 Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130 (precontractuele aansprakelijkheid); Kh. Brussel 9 mei 1995, TBH 1995, 986 
(precontractuele aansprakelijkheid); Kh. Brussel 3 februari 1988, JT 1988, 516 (precontractuele aansprakelijkheid). 
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§ 1. VOORWAARDEN 

A Vertrouwensvereiste 

1 Kosten in vertrouwen op overeenkomst 

618. IN VERTROUWEN OP OVEREENKOMST GEMAAKTE KOSTEN – Onder het negatief belang is 
schadevergoeding beperkt tot kosten die de benadeelde maakte door zijn vertrouwen te stellen in 
(nakoming van de) overeenkomst. Dit vereiste is voor wanprestaties terug te vinden in zowel het 
Angelsaksische als het Duitse recht.1807 Met het Belgische contractuele aansprakelijkheidsrecht 
verwante stelsels namen dit over. De receptie in Frankrijk1808 en Italië1809 vormt zo een aanwijzing dat 
die vertrouwensvoorwaarde ook naar Belgisch recht moet gelden. 

619. ENGELSE RELIANCE DAMAGES EN DUITSE VERTRAUENSSCHADEN – In het Angelsaksische en het Duitse recht is die 
vertrouwensvoorwaarde zo evident dat het negatief belang daar als reliance interest respectievelijk 
Vertrauensinteresse wordt aangeduid. Reliance damages bieden vergoeding voor schade die de benadeelde 
heeft geleden door te vertrouwen (acting in reliance on) op de overeenkomst. De Duitse term 
“Vertrauensschaden” is ook zo op te vatten. Duitsland externaliseert die gedachte zelfs overduidelijk. § 284 
BGB bepaalt dat de schuldeiser voor “Ersatz der Aufwendungen” kan kiezen. Daarbij staat duidelijk te lezen dat 
het gaat om uitgaven “die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat".1810  

2 Kosten ter gelegenheid van overeenkomst 

620. ONVERGOEDBAARHEID VAN LOUTER TER GELEGENHEID VAN OVEREENKOMST GEMAAKTE KOSTEN – De 
vergoedbaarheid onder het negatief belang van tevergeefs gemaakte kosten mag de benadeelde niet 
misbruiken om al zijn kosten af te wentelen.1811 Buiten schadevergoeding vallen de uitgaven die hij 
niet deed in vertrouwen op de overeenkomst, zoals kosten die hij louter ter gelegenheid van de 
overeenkomst maakte. Denk aan brandstof die hij gebruikte om een aangekocht voertuig te 
gebruiken, los van de uitvoering van de specifieke verbintenissen. Deze brandstof is niet verhaalbaar, 
want vormt geen uitgave die de benadeelde enkel deed door op nakoming te vertrouwen.1812  

B Nutteloosheidsvereiste 

1 Causaliteit 

621. DELICAAT CAUSAAL VERBAND – Om als geleden verlies verhaalbaar te zijn onder het negatief 
belang moeten opgevoerde kosten dus in vertrouwen op de (nakoming van de) overeenkomst zijn 
gemaakt (supra nr. 618). Moeilijker ligt het causale verband met de wanprestatie. Op het eerste 
gezicht lijkt van causaliteit zelfs geen sprake. Kosten die de benadeelde maakte door op 
contractnakoming te vertrouwen, lijken niet in causaal verband te staan met de wanprestatie. De 
benadeelde heeft deze kosten immers vrijwillig gemaakt.1813 Kan dan wel sprake zijn van een 
oorzakelijk verband tussen wanprestatie en dat nadeel? 

                                                             
1807 DUITSLAND: EMMERICH 2005, 110 ("Zwischen dem Vertrauen des Gläubigers auf den Erhalt der Leistung des Schuldners und 
den von ihm getätigten Aufwendungen muss daher ein (psychisch vermittelter) Kausalzusammenhang bestehen."). COMMON 

LAW: TREITEL 1991, 86. 
1808 LAITHIER 2004, 174; LAITHIER 2008, 157; PINNA 2007, 463-464. 
1809 GALLO 2004, nr. 9.  
1810 Vgl. ACKERMANN 2007, 282; EMMERICH 2005, 109; KOCH 2011, 61; KÖTZ 2012, 502-503; REIM 2003, 3665; WIDMER 2003, 59.. 
1811 EMMERICH 2005, 109; MÜLLER-LAUBE 1995, 544. 
1812 Bij overmatig brandstofverbruik wegens een defecte motor, kan de te veel verbruikte brandstof wel verhaalbaar zijn. 
Parijs 15 februari 1988, JurisData nr. 1988-020539 (ontbinding van koopovereenkomst ten laste van verkoper wegens 
overconsumptie van brandstof door motor); PINNA 2007, 463. 
1813 ANEX 1977, 154; JAUERNIG 2003, 282; REIM 2003, 3663; STOPPEL 2004, 85. 
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622. KOSTEN IN VERTROUWEN OP OVEREENKOMST ZIJN DOOR WANPRESTATIE NUTTELOOS GEWORDEN – Bij het 
negatief belang is causaliteit anders in te vullen dan bij het positief belang.1814 Het vrijwillige karakter 
van de in vertrouwen op de overeenkomst gemaakte kosten staat niet in de weg aan dat causaal 
verband. Kosten onder het negatief belang zien steeds op vrijwillige vermogensbeslissingen.1815 Op 
het moment waarop zij zijn gemaakt, hebben zij een vrijwillig karakter en vormen zij geen schade. 
Wel is hun nutteloze karakter aan die wanprestatie te wijten. Om die reden leveren zij vergoedbare 
schade op vanuit het perspectief van het negatief belang.1816 Die kosten krijgen de hoedanigheid van 
vergoedbare schade dus pas wanneer nakoming van de vooropgestelde transactie uitblijft.1817 

623. UNIVERSELE GELDING VAN NUTTELOOSHEIDSVEREISTE – De voorwaarde van nutteloosheid komt voor 
in alle rechtsstelsels die het negatief belang kennen. In de Angelsaksische rechtsfamilie zijn kosten 
onder het negatief belang zo enkel vergoedbaar voor zover zij door wanprestatie nutteloos zijn 
geworden.1818 De benadeelde kan zo opteren voor “damages to cover his expenditure towards his 
own performance, but only to the extent that it has been wasted as a result of the breach”.1819 
Duitsland (§ 284 BGB), Zwitserland (art. 109, lid 2 CO) en Oostenrijk (§ 1293 ABGB) gaan eveneens na 
of die in vertrouwen op het contract gemaakte kosten nutteloos zijn geworden.1820 Het opschrift van 
§ 284 BGB spreekt zo in niet mis te verstane bewoordingen van "Ersatz vergeblicher Aufwendungen".  

2 Onvergoedbaarheid restwaarde 

624. GEVOLG: RESTWAARDE VAN KOSTEN ONVERGOEDBAAR – De voorwaarde van het nutteloze karakter 
van in vertrouwen op de overeenkomst gemaakte kosten brengt met zich dat de restwaarde van die 
kosten buiten de schadevergoeding valt.1821 Enkel nettoverlies is verhaalbaar. De voorwaarde van 
nutteloosheid impliceert zo dat de benadeelde materiaal dat is aangekocht of personeel dat is 
ingezet om eigen verbintenissen na te komen, niet voor andere doeleinden mag kunnen 
gebruiken.1822 Denk aan de mogelijkheid om materiaal na wanprestatie nog te gelde te maken. Deze 
verhaallimiet van de realisatie- of gebruikswaarde lijkt logisch binnen ons schaderecht.1823  

625. RECHTVAARDIGING: VOORDEELSTOEREKENING EN SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Net zoals onder het 
positief belang (supra nr. 456), vloeit die verhaalbeperking voort uit de bovengrens die het 
integraliteitsprincipe stelt. Schadevergoeding beoogt niets meer dan schadeneutralisering.1824 De 
onverhaalbaarheid van restwaarde kan dus steun vinden in het beginsel van voordeelstoerekening, 

                                                             
1814 EMMERICH 2005, 109 (causaliteit als minder duidelijk afbakeningscriterium bij negatief belang). 
1815 MÜLLER-LAUBE 1995, 543 (“Der Einwand fehlender Kausalität unter dem Hinweis, die Aufwendungen beruhten auf 
freiwilligen Vermögensdispositionen des Gläubigers und wären auch bei gehöriger Erfüllung angefallen […] ignoriert den 
Rechtscharakter als Vertrauensschaden. Vertrauensschaden beruht stets auf freiwilligen Vermögensdispositionen […]”). 
1816 ZWITSERLAND: ANEX 1977, 154. ENGELAND: KOFFMAN/MACDONALD 1998, 435. 
1817 ANEX 1977, 154. 
1818 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1771; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 123 (idem); MULCAHY 2008, 213 (“It is, however, important 
to distinguish between costs incurred in connection with the project which may have been entirely wasted and costs that 
have provided some value even if the contract fails.”); TREITEL 1991, 86; TREITEL 1995, 848. 
1819 H.G. BEALE, Chitty on contracts. Volume I. General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2012, 1771. 
1820 DUITSLAND: ACKERMANN 2007, 294; GSELL 2006, 126. ZWITSERLAND: ANEX 1977, 154; WIDMER 2003, 15. OOSTENRIJK: KARNER 

2005, 1323. 
1821 ERNST 2003, 963. 
1822 Vgl. SCHLOSSER 1996, 165; VISINTINI 2009, 75. 
1823 Kan de benadeelde het materiaal dat hij had aangekocht voor de uitvoering van zijn eigen prestatie nog te gelde maken, 
dan kan hij enkel aanspraak maken op het verschil tussen de aankoopprijs en de realisatiewaarde, na aftrek van de 
realisatiekosten (GALLO 2004, nr. 9.c.). Ook schade wegens improductiviteit van de geldsom is vergoedbaar onder het 
negatief belang. Dit bestaat in het nadeel doordat de benadeelde het geld voor de aankoop van het materiaal tijdelijk niet 
heeft kunnen gebruiken of doen renderen (BAECK 2012-I, 308). De vergoeding is dus gebaseerd op de derving van het genot 
van die geldsom in de periode tussen de aankoop van het materiaal en de restitutie van de realisatiewaarde. 
1824 VISINTINI 2009, 75 (“Una regola che sia conforme al parametro dell’efficienza dovrebbe invece stabilire il risarcimento di 
quelle sole spese non riutilizzabili nell’ambito di altre iniziative economiche.”). 
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dat samenhangt met het integraliteitsprincipe. 1825  Volgens Italiaanse 1826  en Angelsaksische 1827 
rechtsleer hangt die begrensde afwentelbaarheid ook samen met de schadebeperkingsplicht. De 
schadebeperkingsplicht leidt zo ertoe dat de rechter de via de doorverkoop verkregen prijs in 
mindering moet brengen op de schadevergoeding.1828  

3 Toepassing bij precontractuele aansprakelijkheid 

626. CONTROLE VAN NUTTELOOSHEID BIJ PRECONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – De Belgische rechtspraak 
toetst het verhaalsvereiste dat kosten zonder enig nut zijn gemaakt al bij precontractuele 
aansprakelijkheid.1829 Zo verwierp het hof van beroep te Brussel een vordering tot vergoeding van 
investeringskosten op grond dat zij geen "dépenses exposées en pure perte" uitmaakten. Het hof 
achtte de kosten van het ontslag van extra aangeworven personeel daar wel volledig tevergeefs en 
dus vergoedbaar.1830  

C Non-restitutievereiste 

1 Nog niet gerestitueerd nadeel  

627. IMPACT VAN ONTBINDING – Uiteraard geldt ook als voorwaarde voor verhaal van verlies onder 
het negatief belang dat dit nadeel nog niet op de wanprestant is afgewenteld via restituties na 
ontbinding. Bij ontbinding is het dan ook van fundamenteel belang om het domein van restituties en 
dat van schadevergoeding scherp af te lijnen. Zo kan de benadeelde bij ontbinding onder zijn 
negatief belang geen vergoeding krijgen voor aan zijn eigen prestatie verbonden uitgaven. Deze 
recupereerde hij immers reeds via de restituties na ontbinding (infra nr. 1018).  

628. NIET-FOUTGERELATEERD KARAKTER VAN RESTITUTIES NA ONTBINDING – Voor schadevergoeding bij 
ontbinding is het restitutiedomein nauwkeurig af te lijnen van dat van schadevergoeding (infra nr. 
1007).1831 Anders dan schadevergoeding, zijn restituties na ontbinding immers niet foutgerelateerd. 
Die restituties werken in beide richtingen. Terwijl de wanprestant recht heeft op teruggave van de 
verrichte prestatie, kan hij voor dat nadeel uiteraard geen recht op schadevergoeding doen gelden. 
Schadevergoeding komt enkel toe aan het slachtoffer van de wanprestatie. Zijn er twee slachtoffers, 
zoals bij ontbinding ten laste van beide contractpartijen (infra nrs. 1417), dan kan de rechter wel 
wederzijdse schadevergoeding toelaten. In andere gevallen heeft de wanprestant er dus belang bij 
dat de rechter het restitutiedomein zo ruim mogelijk invult en de reikwijdte van schadevergoeding 
dienovereenkomstig beperkt. Hoe kleiner het restitutiedomein, en dus hoe ruimer het 

                                                             
1825 BAECK 2012-I, 308-309; ERNST 2003, 963 (verwijst ook naar voordeelstoerekening); GALLO 2004, nr. 9, b (“spese 
riutilizzabili”); LAITHIER 2008, 157 (merkt op dat de kosten die inherent zijn aan de uitvoering van de overeenkomst pas 
verhaalbaar zijn wanneer zij volledig nutteloos zijn geworden door de wanprestatie); SCHLOSSER 1996, 165 (acht de met de 
contractsuitvoering verbonden kosten vergoedbaar voor zover deze investeringen niet bruikbaar zijn voor andere 
doeleinden); VISINTINI 2009, 75 (wijst op mogelijke schendingen van het integraliteitsprincipe). 
1826 GALLO 2004, nr. 9.c (spreekt van criterium van vermijdbare schade, wat wijst op schadebeperkingsplicht). 
1827 HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 123 ("If C can salvage any items of value from his preparations for performance, the rules 
of mitigation require him to deduct from his claim the amount he obtained from selling the salvageable items [...]"). 
1828 In de genoemde case Anglia Television v Reed vond deze nuancering geen toepassing. Kritiek: VISINTINI 2009, 75-76. 
1829 Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130 (precontractuele aansprakelijkheid); Luik 31 oktober 2013, DAOR 2014, 271 
(franchisenemer kan vergoeding vorderen van zonder enig nut gemaakte kosten voor opening van dienstenpunt met 
uithangbord van franchisegever); Kh. Brussel 9 mei 1995, TBH 1995, 986 (precontractuele aansprakelijkheid); Kh. Brussel 
3 februari 1988, JT 1988, 516 (inzake precontractuele aansprakelijkheid waar inzake gedane investeringen werd overwogen: 
"Attendu que ces chiffres justifient les investissements réalisés par la demanderesse; Qu'elle ne peut prétendre les avoir 
réalisés en pure perte. [...] Attendu que par l'acquisition de nouvelles concessions de ventes, la demanderesse a pu 
rentabiliser ses investissements; qu'il n'y a pas de dommage."). Vgl. SAMOY/HOUTMEYERS 2014, 340 (spreken van “nutteloos 
gemaakte kosten”); VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 26. Vgl. MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 351 (nietigheid). 
1830 Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130 (precontractuele aansprakelijkheid). 
1831 PINNA 2007, 460-462; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 700. 
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schadevergoedingsterrein, des te groter de hem opgelegde schadevergoeding.1832 Beide domeinen 
zijn dus niets anders dan communicerende vaten. 

629. BEPERKING RESTITUTIES TOT AAN CONTRACTPARTNER OVERGEDRAGEN ELEMENTEN – Staat het negatief 
belang voorop bij ontbinding, dan kan de rechter geen schadevergoeding toekennen voor ter sluiting 
en uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten die bij de wanprestant zijn terechtgekomen. De 
aan de medecontractant geleverde prestaties ter uitvoering en sluiting van de overeenkomst vallen 
onder de restituties. Hiervoor zijn contractpartijen wederzijds restitutieplichtig. Dit geldt enkel voor 
zaken die de medecontractant heeft verkregen. Een goed is slechts restitueerbaar als het ook aan de 
tegenpartij is overgedragen. Wat niet in het vermogen van de contractpartner is terechtgekomen, is 
dus niet restitueerbaar. Betalingen aan derden vallen dus niet binnen het restitutiedomein.1833 
Aktekosten vallen zo buiten de restitutieplicht van de verkoper.1834 Registratierechten vallen ook 
buiten het restitutiedomein, aangezien zij niet aan de contractpartner zijn betaald (infra nr. 679).1835 
Die komen wel voor schadevergoeding in aanmerking.1836  

2 Eigen prestatie 

630. EIGEN PRESTATIE BIJ ONTBINDING ONVERGOEDBAAR BIJ NEGATIEF BELANG – Bij overeenkomstbehoud 
zijn voor de eigen prestatie kosten verhaalbaar bij het negatief belang. Had de prestatiegerechtigde 
de overeenkomst niet gesloten, dan had hij die kosten niet gemaakt. Dit gaat niet op bij ontbinding. 
De restituties beperken daar de omvang van de te vergoeden schade.1837 Nadeel dat de benadeelde 
leed doordat hij in uitvoering van de overeenkomst een prestatie verrichtte, ziet hij goedgemaakt 
door die teruggaveverplichtingen. Uit de via het negatief belang ingevulde toestandsvergelijking en 
het integraliteitsplafond blijkt dat de rechter dit nadeel niet meer via schadevergoeding mag 
compenseren. Dit nadeel valt niet meer onder het verschil tussen de hypothetische positie waarin de 
benadeelde zou hebben verkeerd indien hij de overeenkomst niet had gesloten en de positie waarin 
hij zich thans bevindt na de bevrijdende en restitutieve uitwerking van de ontbinding.1838 

631. SOORTGELIJKE REDENERING IN DUITSLAND – In Duitsland biedt § 284 BGB bij wanprestaties een alternatieve 
vergoedingsmogelijkheid voor het positief belang. De benadeelde kan verzoeken om vergoeding van kosten die 
hij maakte door te vertrouwen op de overeenkomst, maar die door wanprestatie nutteloos zijn geworden. Daar 
geldt eenduidig dat deze schadepost geen betrekking heeft op de al door de benadeelde verrichte 
(tegen)prestatie. Deze tegenprestatie valt ook daar ontegensprekelijk onder de werking van de ontbinding.1839 

632. COMPENSATIE VAN EIGEN PRESTATIE VIA RESTITUTIES – De benadeelde krijgt voor een deel van zijn 
nadeel herstel door teruggave in natura of bij equivalent van de in uitvoering van de overeenkomst 
verrichte prestatie. De rechter die schade na vaststelling van restituties vanuit het negatief belang 
bepaalt, mag dat nadeel niet nog eens (via schadevergoeding) compenseren. Nadeelcompensatie via 

                                                             
1832 PINNA toont aan dat de recente Franse rechtspraak het restitutiedomein stelselmatig inperkt ten voordele van de 
ontbindingsaanvullende schadevergoeding (PINNA 2007, 461). 
1833 Cass. 21 mei 2004, Arr.Cass. 2004, 902, JLMB 2004, 1712, Pas. 2004, 879, RABG 2006, 5, noot B. VEECKMANS; T.Not. 2007, 
695; FORIERS 2005, 251; IZORCHE 2000, 407; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 576; MALAURIE 1991, 205; SERINET 2001, 602; STIJNS 1994, 
302; STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1637. 
1834 Cass. 21 mei 2004, Arr.Cass. 2004, 902, JLMB 2004, 1712, Pas. 2004, 879, RABG 2006, 5, noot B. VEECKMANS. 
1835 PINNA 2007, 460 (“Ces frais ne sont jamais répétibles en vertu des restitutions, mais uniquement sur le fondement de la 
responsabilité du vendeur. Or, cette responsabilité ne peut être encourue parce que l’acquéreur n’avait pas subi de 
dommage du fait de la restitution par l’administration fiscale.”). 
1836 PINNA 2007, 460-461 („Les restitutions sont limitées à ce que les parties se sont échangées.").Vgl. LAITHIER 2008, 156-157. 
1837 ACKERMANN 2007, 416-417; BAECK 2012-I, 309; ERNST 2003, 959; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 699. 
1838 De enige nuance hier is het geval waarin de benadeelde feitelijk geen restitutie meer kan verkrijgen, zoals ingevolge de 
insolvabiliteit of onvindbaarheid van de restitutieschuldenaar (BAECK 2012-I, 309). 
1839 ACKERMANN 2007, 416-417; ERNST 2003, 959; REIM 2003, 3665; STOPPEL 2004, 91; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 699-700 
(“Eindeutig nicht umfaβt der so verstandene Aufwendungsbegriff die vom Gläubiger bereits erbrachte oder in Angriff 
genommene eigene (Gegen)Leistung. Synallagmatisch verbunden, erbringt sie der Gläubiger zwar im Hinblick auf den Erhalt 
der Leistung, doch ist er insoweit auf die Möglichkeit des Rücktritts zu verweisen.”). 
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restituties heeft voorrang op schadevergoeding. Duitsland gewaagt hier eloquent van „Vorrang des 
Rücktrittsrechts”.1840 Het Belgische recht treedt dit inzicht bij door te gewagen van bijkomende 
schadevergoeding bij ontbinding. Dat adjectief duidt op iets wat bij een hoofdzaak komt. Restituties 
zijn de hoofdzaak. Schadevergoeding is daaraan accessoir of bijkomstig.  

3 Uitvoeringskosten 

633. AFBAKENING RESTITUTIE- EN SCHADEVERGOEDINGSDOMEIN TER ZAKE UITVOERINGSUITGAVEN – Ook voor 
uitvoeringsuitgaven bepaalt het geldingsgebied van restituties de reikwijdte van schadevergoeding. 
De prestatie is onverhaalbaar (supra nrs. 630-632). Kosten ter uitvoering van de prestatie die bij 
ontbinding via schadevergoeding verhaalbaar zijn, zijn zo zeker niet die welke bij de medecontractant 
terechtkwamen. Die voordelen zijn via restituties terug te vorderen.1841 

634. PRODUCTIEVE EN ADMINISTRATIEVE KOSTEN MET OOG OP UITVOERING VAN OVEREENKOMST – Een onderscheid is 
mogelijk tussen productieve en administratieve kosten.1842 Kosten zijn productief indien zij de medecontractant 
tot voordeel strekten. Productieve kosten mag de rechter niet via schadevergoeding vergoeden wanneer hij 
ontbinding uitspreekt. Dan krijgt de benadeelde voor dat nadeel immers al herstel via restituties. Bij 
vervangende schadevergoeding, die geen restituties impliceert, zijn die kosten wel verhaalbaar onder het 
negatief belang. Administratieve kosten vallen bij ontbinding wel onder de bijkomende schadevergoeding. 
Kosten gemaakt met het oog op sluiting en uitvoering van de overeenkomst vallen in de regel onder de noemer 
van administratieve kosten. Zij zijn dan ook vergoedbaar onder het negatief belang. 

§ 2. BEPERKINGEN 

635. RECHTVAARDIGING VAN BEPERKTE VERGOEDBAARHEID GEMAAKTE KOSTEN ONDER NEGATIEF BELANG – Net 
zoals bij het positief belang gelden bij het negatief belang enkele beperkingen. De voornaamste 
beperkingen op schadevergoeding komen in het tweede luik aan bod (infra deel III). Bepaalde 
rechtsstelsels stellen echter bijkomende grenzen aan verhaal van tevergeefs gemaakte kosten. Zo 
rijst zeer de vraag of de aan contractpartijen geboden vrijheid om in de loop van de uitvoering van de 
overeenkomst zelf te kiezen welke kosten zij maken, opweegt tegen het risico op financiële ruïnering 
van de wanprestant wanneer de benadeelde bijzonder hoge kosten op hem afwentelt.1843  

A Temporele beperking 

636. ONDER NEGATIEF BELANG VERGOEDBARE KOSTEN: TEMPORELE AFBAKENING – Bij de beperkingen aan de 
vergoedbaarheid van geleden verlies onder het negatief belang rijst de vraag naar de temporele 
afbakening. Een onderscheid is mogelijk tussen kosten die zijn gemaakt in de fase die voorafging aan 
de totstandkoming van de overeenkomst en die welke daarop volgen. De common law onderscheidt 
tussen “pre-contractual reliance” (DE: "vorvertragliche Aufwendungen") en “post-contractual 
reliance”. Prangend is de vraag of het negatief belang aan die temporele beperking onderhevig is. 
Zijn precontractuele kosten vergoedbaar? Na een bespreking van de klassieke Angelsaksische 
opvatting (infra nrs. 638-642) en de benadering bij nietigheid (infra nr. 643), zal blijken dat 
argumenten bestaan om dat verhaal te aanvaarden (infra nrs. 644-656). 

1 Na contractsluiting gemaakte kosten 

637. ALGEMENE AANVAARDING VERHAAL VAN NA CONTRACTSLUITING GEMAAKTE KOSTEN – Onomstreden is 
de vergoedbaarheid van kosten die zijn gemaakt in de periode tussen de totstandkoming van de 
overeenkomst en de datum van de wanprestatie. Voor zover de benadeelde deze kosten heeft 
gemaakt door zijn vertrouwen te stellen in uitvoering van de overeenkomst, en deze door 

                                                             
1840 ERNST 2003, 959. 
1841 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107; PINNA 2007, 468-469. 
1842 A. PINNA, La mesure du préjudice contractuel, Parijs, LGDJ, 2007, 463, voetnoot 15 en 468-469. 
1843 Vgl. REIM 2003, 3666 (“Anderenfalls könnte der Schuldner durch entsprechend kostenintensive Aufwendungen der 
anderen Seite ruiniert werden, auch wenn er selbst lediglich eine geringwertige Leistung nicht erbracht hat.”). 
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wanprestatie nutteloos zijn geworden, zijn zij vergoedbaar onder het negatief belang.1844 Ook aan 
schadebeperking verbonden kosten die na wanprestatie zijn gemaakt, zijn zo verhaalbaar.1845  

2 Precontractuele kosten 

638. DISCUSSIE OVER VERGOEDBAARHEID VAN PRECONTRACTUELE KOSTEN – De vergoedbaarheid van na de 
contractsluiting gemaakte kosten onder het negatief belang is zo goed als onbetwist (supra nr. 637). 
Controversiëler is het lot van kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan die totstandkoming van de 
overeenkomst. Kan de benadeelde bij wanprestatie via zijn negatief belang vergoeding vorderen 
voor kosten die hij maakte in een fase waarin nog geen sprake was van een bindende overeenkomst?  

639. VOORBEELDEN VAN PRECONTRACTUELE KOSTEN ONDER NEGATIEF BELANG – Denk qua precontractuele kosten 
waarvan de vraag naar vergoedbaarheid onder het negatief belang rijst, onder meer aan kosten van 
bemiddeling1846, verplaatsingen1847, opzoekingen1848, expertises1849, opmetingen1850, redactie1851, vertaling1852 
en verzending1853. Ook tijdverlies is hier vermeldbaar. Denk aan het verlies van de mogelijkheid om anderszins 
gebruik te maken van de tijd die de benadeelde besteedt aan verplaatsingen en onderhandelingen.1854 Andere 
precontractuele kosten zijn de vaste kosten (overhead costs). Deze Fixkosten of Generalunkosten zijn kosten die 
de benadeelde maakte met het oog op uitvoering van toekomstige contracten. Bij elke overeenkomst wil de 
contractpartij een deel van die kosten terugwinnen.1855 Voorbeelden zijn kosten die verband houden met 
personeel en de huur van materialen die hij deels zou benutten in vertrouwen op de overeenkomst.1856 Stel dat 
A contracteert met B. B laat na de contractprijs te betalen. Hierdoor misloopt A de kans om een deel van die 
algemene kosten terug te winnen doordat hij geen overeenkomst met een loyalere medecontractant kon 
sluiten. Kan hij die niet-teruggewonnen vaste kosten via zijn negatief belang dan verhalen op de wanprestant?  

640. KLASSIEKE COMMON LAW: ONVERHAALBAARHEID PRECONTRACTUELE KOSTEN (DEMPSEY-RULE) – Destijds 
nam de common law aan dat kosten die de benadeelde in het stadium vóór de contractsluiting had 
gemaakt buiten het negatief belang vielen. In Chicago Coliseum Club v Dempsey (1932) had Jack 
Dempsey toegezegd deel te nemen aan een bokswedstrijd. Organisator Chicago Coliseum stemde in 
met vergoeding op basis van het aantal verkochte tickets (percentage of the gate). Op de dag van de 
bokswedstrijd weigerde Dempsey echter de ring te betreden. De boksorganisator vorderde $ 1,6 
miljoen schadevergoeding op basis van zijn positief belang. Het Hof verwierp deze vordering. Die 

                                                             
1844 ACKERMANN 2007, 282; TREITEL 1991, 86. 
1845 BAECK 2012-I, 322; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1777; PINNA 2007, 499; TREITEL 1991, 86. 
1846 Makelaarskosten: CORBIN 1964, 207. 
1847 Antwerpen 12 juni 2006, RW 2008-09, (279) 284 (vernietiging verkoop voertuig wegens dwaling koper, niet-naleving 
informatieplicht verkoper door niet-vermelding dat aangekochte Hummer H2 als vrachtwagen moest worden ingeschreven 
en rijbewijs C was vereist); Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130 (precontractuele aansprakelijkheid, 150 000 BEF voor drie 
verplaatsingen naar New York); Rb. Nijvel 2 oktober 2003, RJI 2004, 54 (precontractuele aansprakelijkheid, meerkosten 
wegens langer woon-werkverkeer door vertraging in uitvoering opdracht door aannemer). 
1848 BAECK 2012-I, 306; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 106. 
1849 GALLO 2004, nr. 2.2; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 106; SCHLOSSER 1996, 165. 
1850 BAECK 2012-I, 306 (opmetingen van een onroerend goed). 
1851 Redactie van een ontwerpovereenkomst: BAECK 2012-I, 307; DE BOECK 2004, 15; GALLO 2004, nr. 2.2. 
1852 BAECK 2012-I, 307; DE BOECK 2004, 15.  
1853 Antwerpen 12 juni 2006, RW 2008-09, (279) 284 (vernietiging verkoop voertuig wegens dwaling koper); Luik 10 januari 
1995, JT 1995, (367) 368 (positief belang); Luik 7 maart 2008, JLMB 2008, 1198 (schade wegens wijziging backupsysteem 
door installatie scanner door verkoper, vergoeding verzendingskosten afgewezen wegens niet-bewijs oorzakelijk verband). 
1854 Antwerpen 12 juni 2006, RW 2008-09, (279) 284 (vernietiging verkoop voertuig wegens dwaling koper); Rb. Kortrijk 
12 december 2007, RABG 2012, (12) 18, noot E. DE KEZEL (tijdverlies wegens nutteloos gebleken onderhandelingen bij 
precontractuele aansprakelijkheid); Kh. Luik 20 december 1984, JL 1985, 149 (precontractuele aansprakelijkheid); BAECK 

2012-I, 307; CORNELIS 1990-I, 419, voetnoot 160; DE BOECK 2004, 15; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 106-107; VAN MALDEREN 2009, 
II.4, 49 (precontractuele aansprakelijkheid); VAN OMMESLAGHE 2010, 533; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 28. BEGROTING: L.E. GROSS, 
“Time and tide wait for no man: should lost personal time be compensable?", Rutgers Law Journal 2002, 683-711. 
1855 HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 128. 
1856 ACKERMANN 2007, 295; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1776; HALSON 2007, 1642 (“Such an award is contrary to general 
principles and offends the rules of causation."); HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 128 (aanvaarden vergoedbaarheid voor zover 
voorzienbaar); VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 27. 
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winstderving was immers te speculatief, omdat het onmogelijk was de mislopen verkoop voor de 
geannuleerde wedstrijd te ramen.1857 Daarop verzocht de boksorganisator om vergoeding van de 
kosten die hij tevergeefs had gemaakt door erop te vertrouwen dat zijn contractpartner zijn 
verbintenissen zou nakomen (negatief belang). Hieronder vielen reclame-, personeels- en reiskosten 
en de vergoeding van Dempsey’s tegenstander. De rechter verwierp ook deze vordering omdat deze 
kosten waren gemaakt in de fase die voorafging aan de totstandkoming van de overeenkomst.1858  

641. VERANTWOORDING: ONTBREKEN VAN CAUSALITEIT EN ONDERMIJNING CONTRACTUELE RISICOVERDELING – 

De common law legitimeerde die onvergoedbaarheid van precontractuele kosten op grond dat er 
geen oorzakelijk verband bestond tussen die nadelen en de wanprestatie.1859 De rechter zou de 
benadeelde zo verplaatsen naar een positie die maanden voorafging aan de sluiting van de niet-
nagekomen overeenkomst.1860 Dit argument is in België terug te vinden als bezwaar tegen verhaal 
van kosten die zijn gemaakt in de fase voorafgaand aan precontractuele fouten.1861 Afwijzing van 
schadevergoeding voor precontractuele kosten legitimeerde de common law ook op basis van de 
contractuele risicoverdeling.1862 Vergoeding van precontractuele kosten zou de functie van de 
overeenkomst als risicoverdelingsinstrument ondermijnen. Door de benadeelde vóór de sluiting van 
de overeenkomst gemaakte kosten vallen volgens die opvatting buiten die risicoverdeling.1863 

642. ONVERGOEDBAARHEID IN DUITSLAND EN FRANKRIJK – Ook in Duitsland onderschrijven sommigen de niet-
vergoedbaarheid van precontractuele kosten.1864 Voor de aanspraak op grond van § 284 BGB moet de 
schuldeiser dan de kosten hebben gemaakt na het tijdstip waarop hij de overeenkomst met de schuldenaar 
sloot of de sluiting als zeker voorkwam. Ook in Frankrijk oordelen sommigen dat de benadeelde bij vergoeding 
van zijn negatief belang dan geen aanspraak kan maken op vergoeding van kosten die hij heeft gemaakt in de 
fase die voorafging aan de sluiting van de overeenkomst.1865  

643. SOORTGELIJKE AFWIJZING BIJ NIETIGHEID – Schadevergoeding strekt bij nietigheid tot het negatief belang. Bij 
dit type schadevergoeding stellen bepaalde Belgische en Franse auteurs dat niet-vergoedbaarheid van 
precontractuele kosten gegrond is voor zover de precontractuele fout bij de contractsluiting was begaan.1866 In 
die trant stellen sommigen dat kosten ter voorbereiding van de overeenkomst verhaalbaar zijn voor zover zij 
door nietigverklaring of ontbinding nutteloos zijn geworden, maar dat kosten die de schuldeiser vóór de fout 

                                                             
1857 Het Hof besliste dat "[t]he character of the undertaking was such that it would be impossible to produce evidence of a 
probative character sufficient to establish any amount which could be reasonably ascertainable." (Chicago Coliseum Club v 
Dempsey, 265 Ill. App. 542 (1932), zoals aangehaald in ENGLER/HEYMAN 2011, 121, voetnoot 9). 
1858 Chicago Coliseum Club v Dempsey, 265 Ill. App. 542 (1932) (in ACKERMANN 2007, 292; ENGLER/HEYMAN 2011, 121; HALSON 

2007, 1641; KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 980).  
1859 CORBIN 1964, 207 ("[Expenses during preliminary negotiation] are caused neither by the breach of contract nor by its 
making. There are in no part a measure of the value of the defendant's promised performance."). 
1860 HALSON 2007, 1642 (“The award in Anglia restored the claimant to the position he was in many months before he entered 
the contract with Reed.”). 
1861 VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 27. 
1862 Deze contractuele risicoverdeling fungeert in België ook als grondslag voor de voorzienbaarheidslimiet (infra nr. 1513). 
1863 HALSON 2007, 1642 (“The recovery of such losses undermines the role of a contract as a device for the allocation of risk 
and so is inconsistent with decisions in other areas."); HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 128 (verwerpen dit argument en stellen 
dat deze kosten vergoedbaar zijn voor zover zij voorzienbaar waren). 
1864 EMMERICH 2005, 110 (kritisch, met verwijzing naar tal van auteurs); H. KÖTZ, Vertragsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 
2012, 502 (“Dem anspruch aus § 284 BGB sind allerdings enge Grenzen gesteckt. Die Aufwendungen des Gläubigers […] 
müssen nach dem Zeitpunkt vorgenommen worden sein, in dem der Vertrag mit dem Schuldner geschlossen war oder sein 
Abschluss so gut wie sicher erschien.”); MÜLLER-LAUBE 1995, 544 (nog vóór invoering van § 284 BGB); REIM 2003, 3665 (“Nicht 
ersatzfähig sind daher die dem Gläubiger im Zusammenhang mit Vertragsverhandlungen entstandenen Kosten.”). 
1865 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 104-105 (nuancering wanneer precontractuele fout is aangetoond); LAITHIER 2004, 182; LAITHIER 

2008, 157 (“Les frais préparatoires antérieurs à la conclusion du contrat, ne sont pas indemnisés, mais il peut en aller 
autrement lorsque le débiteur avait connaissance de ces frais et qu’ils ont été engagés dans la seule perspective de la 
conclusion du contrat”); PINNA 2007, 461-462. Contra: FABRE-MAGNAN 2012, 704 (onderhandelingskosten vergoedbaar). 
1866 BELGIË: BAECK 2012-I, 306, voetnoot 1097; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 27 (niet-vergoeding kosten die voorafgingen aan 
fout). FRANKRIJK: GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 104-105 ("D'un point de vue chronologique, ouvrent droit à indemnité les frais 
exposés à partir du moment où la faute précontractuelle a été commise, à l'exclusion de ceux déboursés avant."). 
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van de schuldenaar maakte, niet vergoedbaar zijn.1867 Wanneer door de precontractuele fout kosten ter 
voorbereiding van de sluiting van de overeenkomst zijn gemaakt, vormen zij afwentelbaar verlies.  

644. TENDENS TOT VERGOEDBAARHEID PRECONTRACTUELE KOSTEN – Bij wanprestaties nemen steeds meer 
Franse1868, Duitse1869 en Zwitserse1870 auteurs aan dat precontractuele kosten wel verhaalbaar zijn 
wanneer blijkt dat de benadeelde die heeft gemaakt door te vertrouwen op contractnakoming. Deze 
opvatting lijkt verdedigbaar. 1871  Allereerst is de bij nietigheid gevolgde benadering niet 
extrapoleerbaar naar wanprestaties (infra nrs. 645-646). Daarnaast blijkt dat zelfs de reticente 
common law een ommezwaai heeft gemaakt (infra nrs. 647-649). Voorts blijkt de mogelijkheid tot 
een causale band tussen precontractuele kosten en wanprestatie uit de Nederlandse en Duitse 
hogere rechtspraak over verhaal van kosten van schadebeperkende maatregelen die de benadeelde 
anticiperend op schadefeiten heeft genomen (infra nr. 650). Bovendien valt de verhaalsmogelijkheid 
te verklaren vanuit een Duits-Angelsaksisch winstvermoeden (infra nrs. 651-652). Tot slot is een 
verantwoording te vinden in de voorzienbaarheid (infra nrs. 653-654). 

645. AFWIJZING PARALLEL MET SCHADEVERGOEDING BIJ NIETIGVERKLARING – Allereerst blijkt dat de bij 
nietigheidsaanvullende schadevergoedingen voorgestane afwijzing van verhaal van precontractuele 
kosten zich niet zonder meer leent tot extrapolatie naar schadevergoeding wegens wanprestatie. 
Referentiepunt voor al dan niet verhaal van precontractuele kosten onder het negatief belang is 
volgens bepaalde auteurs de precontractuele fout.1872 De vóór die precontractuele fout gemaakte 
kosten zijn niet afwentelbaar onder het negatief belang.  

646. VOOR PRECONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID GELDEND IJKPUNT NIET VERRUIMBAAR NAAR ONTBINDING – 

Dat bij precontractuele aansprakelijkheid geldend ijkpunt is niet verruimbaar naar ontbinding. Dat 
referentiepunt is daar van generlei nut om vergoedbare van niet-vergoedbare precontractuele 
kosten te onderscheiden. Mocht een precontractuele fout zijn gemaakt, dan beoogt de ingestelde 
vordering eerder nietigverklaring dan ontbinding. Nietigverklaring primeert op die ontbinding.1873 
Aan verbintenissen die retroactief verdwijnen door nietigverklaring wegens een precontractuele fout 
valt overigens niet tekort te schieten.1874 Zou de rechter dan toch wanprestatie aanvaarden, dan is 
het artificieel om een tijdstip te bepalen waarop de schuldenaar een precontractuele fout zou 
hebben begaan. Dat tijdstip is van belang omdat enkel kosten die in causaal verband staan met de 
precontractuele fout onder het negatief belang zouden vallen. Voor aan de contractsluiting 
voorafgaande voorbereidende kosten is dus geen parallel mogelijk met de benadering bij nietigheid. 

647. VERGOEDBAARHEID PRECONTRACTUELE KOSTEN: ANGELSAKSISCHE OMMEZWAAI – Niet onbelangrijk als 
argument voor verhaal van precontractuele kosten onder het negatief belang is de Engelse en 
Amerikaanse ommekeer. De Angelsaksische rechtsleer onderschrijft intussen de toelaatbaarheid van 

                                                             
1867 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 306. 
1868 FABRE-MAGNAN 2012, 704 (onderhandelingskosten vergoedbaar onder negatief belang bij ontbinding); LAITHIER 2004, 182-
183; LAITHIER 2008, 157 (in beginsel niet vergoedbaar, tenzij schuldenaar kennis had van deze kosten). 
1869 ACKERMANN 2007, 292-297 en 377; EMMERICH 2005, 110. 
1870 SCHLOSSER 1996, 165 (beknopt). Vgl. TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex, punt 3 (onderhandelingskosten 
vergoedbaar onder negatief belang); Zwitserse kantonrechter civ. II 20 april 2009, X. SA c. Y., RVJ 2010, swisslex, 176. 
1871 ENGLER/HEYMAN 2011, 137 ("[T]he Dempsey-type approach can undercompensate the aggrieved party where the contract 
price is not readily determinable."). 
1872 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 104-105 (zienswijze overgenomen door BAECK 2012-I, 306, voetnoot 1097). Dit onderscheid 
kent niet steeds navolging: Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589 (hier staat te lezen dat onder het negatief belang 
verhaalbaar zijn de "démarches accomplies en vue de la conclusion de celui-ci", zonder temporele indeling). 
1873 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 83. 
1874 Frappant is dan ook volgende in sommige notariële verkoopakten voorkomende clausule: “Wanneer één van de 
partijen haar verplichtingen niet naleeft en zij na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven gedurende één maand 
niet reageert, staat het de partij vrij: 1° ofwel de verkoop van rechtswege als nietig en ontbonden te beschouwen. [...]”.  
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vergoedingen voor precontractuele kosten onder het negatief belang.1875 Dit geldt in Engeland sinds 
het hierna besproken arrest in Anglia Television Ltd v Reed (infra nr. 648). Ook het Amerikaanse recht 
heeft de traditionele zienswijze intussen verlaten. Een vervoerder liet na de te transporteren 
goederen te leveren. De benadeelde schipper kreeg uiteindelijk toch een vergoeding voor zijn 
tevergeefs gedane precontractuele uitgaven.1876 

648. ENGELSE OMMEZWAAI: ANGLIA TELEVISION V REED – Engeland aanvaardt sinds Anglia Television Ltd v Reed de 
verhaalbaarheid van precontractuele kosten onder het negatief belang. 1877 Televisiemaatschappij Anglia 
Television kreeg £ 2750 schadevergoeding voor precontractuele kosten. Die kosten verloren elk nut door Reeds 
weigering om zijn verbintenis tot het vertolken van de hoofdrol in een film na te komen. Deze kosten waren 
vergoedbaar, ook al waren zij gemaakt in de fase die voorafging aan de contractsluiting. Onder het positief 
belang bleek het onmogelijk om aan te tonen welke winst de film zou hebben opgeleverd. Via zijn negatief 
belang kreeg de benadeelde zo vergoeding voor de huur van een filmlocatie en de personeelskosten.  

649. GEEN ONTBREKEN VAN CAUSAAL VERBAND – Destijds verantwoordde de common law de niet-
vergoedbaarheid van precontractuele kosten onder het negatief belang onder meer op grond dat zij 
geen oorzakelijk verband vertonen met de wanprestatie (supra nr. 641).1878 Dit causaliteitsargument 
voert de Belgische rechtsleer ook aan ter afwijzing van vergoedbaarheid van kosten die zijn gemaakt 
in de fase voorafgaand aan een precontractuele fout.1879 Dit bezwaar houdt echter geen stand. 
Hoewel de precontractuele kosten soms niet in vertrouwen op de overeenkomst zijn gemaakt, is hun 
nutteloos geworden karakter te wijten aan de wanprestatie. Op het tijdstip waarop de benadeelde 
deze maakt, hebben zij een vrijwillig karakter. Door de wanprestatie krijgen zij evenwel een nutteloos 
karakter. Om die reden leveren zij vergoedbare schade op vanuit het negatief belang.1880 

650. BEVESTIGING: DUITSE EN NEDERLANDSE RECHTSPRAAK OVER VOORZORGSKOSTEN – Dat precontractuele kosten en 
wanprestaties in causaal verband kunnen staan, vindt indirecte steun in Nederlandse en Duitse rechtspraak. In 
Nederland en Duitsland is het vaste hogere jurisprudentie dat maatregelen tot schadebeperking niet per se na 
het schadetoebrengende feit zijn te treffen om daaraan verbonden kosten te kunnen verhalen (infra nrs. 1994-
1998). De Hoge Raad liet zo vergoeding toe van vóór het schadefeit gemaakte kosten voor het beschikbaar 
houden van een reservelocomotief, die uiteindelijk werd gebruikt ter vervanging van de beschadigde 
locomotief.1881 Bedrijfseconomisch bestaat wel degelijk een causaal verband tussen die tevoren gemaakte 
kosten en het daaropvolgende schadefeit. Had het schadefeit niet plaatsgevonden, dan was het 
reservematerieel immers niet op de desbetreffende plaats en het gegeven tijdstip ingezet.1882 

651. ANGELSAKSISCH WINSTVERMOEDEN TER VERGOEDING VAN PRECONTRACTUELE KOSTEN – De common law 
rechtvaardigt de vergoedbaarheid van precontractuele kosten onder het negatief belang ook op 
grond dat de benadeelde kiest voor een alternatieve begrotingsmethode van zijn schade. Het 
negatief belang laat immers toe de moeilijkheden van het specifieke bewijs van zijn positieve 
winstderving te omzeilen. Vergoeding van precontractuele kosten onder zijn negatief belang biedt zo 

                                                             
1875 BEATSON 2010, 542; COOKE/OUGHTON 2000, 329-330; ENGLER/HEYMAN 2011, 137; HALSON 2007, 1642; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 

2002, 127; KOFFMAN/MACDONALD 1998, 435; MCGREGOR 2014, 44-45; MULCAHY 2008, 212-213; STONE 2008, 575. 
1876 Security Stove & Manufacturing Co v American Railway Express Co, 51 S.W.2d 572 (Mo. Ct. App. 1932) (waarover: 
FARNSWORTH 1970, 1181; KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 980 en in TREITEL 1991, 86). Contra: COOKE/OUGHTON 2000, 330 (stellen dat 
het Amerikaanse recht dergelijke schade nog steeds onvergoedbaar acht). 
1877 Anglia Television Ltd v Reed [1972] 1 QB 60; [1971] 3 All ER 690. 
1878 HALSON 2007, 1642 (“The award in Anglia restored the claimant to the position he was in many months before he entered 
the contract with Reed.”). 
1879 VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 27. 
1880 ZWITSERLAND: ANEX 1977, 154. ENGELAND: KOFFMAN/MACDONALD 1998, 435 ("Obviously the pre-contract expenditure had not 
been incurred in reliance on the contract, but it had been wasted because of such reliance."). 
1881 HR 31 maart 1950, nr. 592, NJ 1950, 954 (aanrijding vrachtwagen met tram; veroorzaker van ongeval is aansprakelijk 
voor bereddingskosten); HR 31 oktober 1958, nr. 29, NJ 1959, 97 (inzet reservematerieel bij tijdelijke onbruikbaarheid van 
autobusmaterieel); HR 1 mei 1959, nr. 571, NJ 1961, 1223 (inzet reservematerieel bij tijdelijk onbruikbaar geworden 
materieel); HR 19 december 1975, nr. 280, NJ 1976, 809; HR 23 september 1988, nr. 743, NJ 1989, 2848. 
1882 ASSER/HARTKAMP 2004, 336; KEIRSE 2003, 305; OPHOF 1970, 523-525. 
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indirect compensatie voor derving van winst die hij had verhoopt te realiseren door het maken van 
die kosten, maar waarvan hij niet genoegzaam het bewijs kan leveren.1883  

652. DUITS WINSTVERMOEDEN – In Duitsland ontwikkelde het Bundesgerichtshof eenzelfde 
winstvermoeden (Rentabilitätsvermutung). Kon een benadeelde zijn positief belang niet aantonen, 
dan kon hij zich beroepen op de in vertrouwen op de overeenkomst gemaakte kosten. Dan gold een 
weerlegbaar vermoeden dat zij minimumwinst uitmaakten. De benadeelde zou bij nakoming 
minstens het bedrag van die kosten hebben teruggewonnen.1884 Benadeelden kregen zodoende ook 
schadevergoeding wanneer was te vermoeden dat zij die tevergeefs gemaakte kosten via de (niet-
verkregen) tegenprestatie zouden hebben benut. Thans ligt de vergoedbaarheid van die kosten 
vervat in § 284 BGB. Zo zal blijken dat het Duitse winstvermoeden geen uitweg bood bij contracten 
met een louter immaterieel oogmerk. Zij beogen immers geen winstrealisatie (infra nrs. 956-959).  

653. VERGOEDBAARHEID PRECONTRACTUELE KOSTEN VANUIT HUN VOORZIENBAARHEID – Zowel het Amerikaanse als het 
Engelse recht legitimeren vergoedbaarheid van precontractuele kosten onder het negatief belang ook op grond 
dat partijen bij contractsluiting worden geacht rekening te houden met de in de fase vóór die contractsluiting 
gemaakte kosten. Deze kosten zijn vergoedbaar omdat de wanprestant deze bij de contractsluiting kon 
voorzien. Daarom zijn zij onder het negatief belang verhaalbaar.1885 De wanprestant kan redelijkerwijs worden 
geacht bij de contractsluiting op de hoogte te zijn geweest van het feit dat zijn medecontractant al vóór de 
contractsluiting kosten had gemaakt met het oog op sluiting van de overeenkomst, en dat deze kosten bij 
wanprestatie nutteloos zouden worden.1886  

654. AFWIJZING VAN RISICOVERDELINGSBEZWAAR – Eerdergenoemd bezwaar dat schadevergoeding voor 
precontractuele kosten ingaat tegen de functie van de overeenkomst als instrument voor 
risicoverdeling (supra nr. 641)1887 valt bovendien op grond van die voorzienbaarheid af te wijzen. 
Voor zover gedragen precontractuele kosten voldoen aan dat vereiste van voorzienbaarheid, valt 
niets op te werpen tegen risicoherverdeling door die kosten voor vergoeding in aanmerking te 
nemen.1888 Ook algemene vaste kosten (supra nr. 639) die de benadeelde door wanprestatie niet kon 
terugwinnen, zijn zo potentieel verhaalbaar.1889  

655. BESLUIT: PRECONTRACTUELE KOSTEN ZIJN VERGOEDBAAR ONDER NEGATIEF BELANG – De conclusie luidt 
dat in de precontractuele fase gemaakte kosten die door wanprestatie elk nut verloren onder het 
negatief belang recupereerbaar zijn. Die kosten zijn vrijwillig gemaakt, maar zijn nutteloos geworden 
door de wanprestatie. Het net besproken Angelsaksische argument is bovendien toepasbaar via de 

                                                             
1883 CHEN-WISHART 2015, 506 ("the reliance loss is not an independent measure of damages"); KRAMER 2014, 14; MCGREGOR 

2014, 45 (“It is submitted that the decision should be regarded as based on the assumption that a contracting party expects 
to cover his expenses by the profit he makes and as therefore giving him his potential loss of profit to the limit of his 
expenditure, whether pre-contractual or post-contractual. This would seem to be entirely reasonable since the claimant is 
electing for the alternative measure in order to avoid difficulties of proving the precise extent of his loss of profit.”); 
TREITEL/PEEL 2011, 1005-1006 ("While the claimant has the option of claiming damages on the basis of his reliance loss, this is 
only on the basis that such loss is presumed to represent his expectation loss, i.e. that if the contract had been performed, 
the claimant would, at least, have recouped his expenditure."). 
1884 BGH 21 april 1978, NJW DE 1978, (1805) 1806; BGH 10 december 1986, NJW DE 1987, 831.  
1885 Anglia Television Ltd v Reed [1971] 3 All ER 690, Court of Appeal; BEATSON 2010, 542; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1775-
1776; HALSON 2007, 1642; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 127; KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 980; MCGREGOR 2014, 45; 
MCKENDRICK 2008, 870; MULCAHY 2008, 211 en 213; STONE 2008, 575. Contra: HALSON 2007, 1642; MOKAIESH 2001, 14 
(rechtsvergelijkend); XOUDIS 1998, 214. 
1886 Vgl. STONE 2008, 575 (“The basis for this was that at the time the contract was entered into the defendant must have 
been aware of the expenditure that had already taken place, and that therefore this would be wasted if the project 
collapsed.”). 
1887 HALSON 2007, 1642 (“The recovery of such losses undermines the role of a contract as a device for the allocation of risk 
and so is inconsistent with decisions in other areas."). 
1888 HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 128. 
1889 HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 128. 
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voorzienbaarheidsregel van artikel 1150 BW.1890 De voorzienbaarheid lijkt dan bepalend en niet 
zozeer het tijdstip waarop de kosten zijn gemaakt, met dien verstande dat de benadeelde deze moet 
hebben gemaakt door te vertrouwen op nakoming van de overeenkomst.  

656. ILLUSTRATIE – Stel dat A een schilderij van € 1000 koopt. Daarvoor laat hij een omlijsting maken van 
€ 8000. Onder de oude Angelsaksische leer zou hij onder het negatief belang enkel vergoeding krijgen voor die 
omlijsting indien hij deze had besteld nadat de niet-nagekomen overeenkomst tot stand was gekomen. Vanuit 
de hierboven uiteengezette argumenten en onder voorbehoud van onvoorzienbaarheid van die kosten valt 
echter te verdedigen dat hij ook schadevergoeding kan krijgen als hij die omlijsting bestelde nog voordat de 
overeenkomst tot stand was gekomen.1891 Dan moet hij aantonen dat hij die omlijsting liet maken door te 
vertrouwen op de (nakoming van de) overeenkomst en deze kosten door de wanprestatie elk nut verloren. 

B Aard en omvang  

657. BEPERKING VANUIT AARD EN OMVANG? – Geldt aan verhaal van uitvoeringskosten een beperking vanuit de 
aard en omvang daarvan? Stel dat A bij B een goed koopt voor € 100. Zoals gebruikelijk huurt A tegen € 2000 
een helikopter om het goed af te halen. Bij aankomst blijkt B echter niet over het goed te beschikken.1892 A 
beroept zich op zijn negatief belang. Heeft A dan recht op compensatie van de € 2000 kosten die hij maakte in 
vertrouwen op contractnakoming? Die nadelen waren voorzienbaar, aangezien hij zijn aankopen bij B altijd per 
helikopter afhaalt. Van schending van een schadebeperkingsplicht kan nog geen sprake zijn, aangezien A nog 
niet wist dat B zou wanpresteren (infra nr. 663). Deze schade lijkt dus integraal vergoedbaar onder het negatief 
belang. De beslissingsvrijheid (infra nr. 659) komt hier wel in aanvaring met de billijkheid (infra nr. 664). 

1 Buitensporige kosten 

658. VERHAAL VAN BUITENSPORIGE KOSTEN – Franse1893, Zwitserse1894 en Duitse1895 auteurs menen dat 
geen vergoedingsbeperking geldt vanuit de aard of de omvang van vergeefse kosten. Zolang de 
kosten zijn gemaakt in vertrouwen op nakoming van de overeenkomst – en zij dus niet zouden zijn 
gemaakt indien de overeenkomst niet was gesloten – komen zij onder het negatief belang voor 
verhaal in aanmerking. Dit geldt dus zelfs indien zij een overbodig en buitensporig karakter vertonen.  

659. VERANTWOORDING: BESLISSINGSVRIJHEID BENADEELDE – Onbeperkte vergoedbaarheid onder het 
negatief belang van in vertrouwen op contractnakoming gemaakte kosten, verantwoordt Zwitserland 
vanuit de vrees voor willekeur bij de toepassing van criteria.1896 Duitse rechtsleer stelt echter dat het 
de benadeelde in tempore non suspecto – wanneer hij nog niet op de hoogte is van de wanprestatie 

                                                             
1890 Vgl. KOCH 2011, 61-62 ("Bereits in diesem vorvertraglichen Stadium kann ein haftungsrechtlich schutzwürdiges Vertrauen 
gegenüber dem Vertragspartner begründet worden sein. Dies ist regelmäβig der Fall, wenn einem Vertragspartner klar wird, 
dass der andere Teil notwendige und angemessene Aufwendungen vornehmen kann oder wird, um den Vertrag zur 
Entstehung oder zur Durchfuhrung zu bringen.", Noorwegen, met verwijzing naar voorzienbaarheid in voetnoot 190). 
1891 ACKERMANN 2007, 377 ("die fehlgeschlagene Aufwendung für den Rahmen [muss] unabhängig davon zu ersetzen sein, ob 
der Käufer die Anfertigung des Rahmens vor oder nach dem Abschluss des Kaufvertrags über das Bild in Auftrag gegeben 
hat"). 
1892 Vgl. STOPPEL 2004, 97. 
1893 Vgl. PINNA 2007, 463-465 (spreekt zich enerzijds uit tegen deze bijkomende voorwaarde (p. 465), maar laat deze dan 
elders toch impliciet gelden (p. 463): “Ce sont uniquement celles qui ont été rendues nécessaires pour l’exécution du contrat, 
non pas toutes celles qui ont été exposées à l’occasion ou du fait de la conclusion du contrat, qui seront retenues dans 
l’établissement de la base de calcul.”; waarbij uit de context echter blijkt dat “rendues nécessaires” is op te vatten als kosten 
gemaakt “met het oog op” de uitvoering van de overeenkomst, ook al waren zij niet noodzakelijk. Dit valt af te leiden uit 
een samenlezing van nr. 492 (p. 463) en nr. 493 (p. 465), waar staat: “En revanche, le fait que les dépenses aient été 
nécessaires ne semble pas être une condition de leur indemnisation.”). 
1894 ANEX 1977, 163 ("Nous serions donc enclin à rejeter le critère de la nécessité des impenses et à lui préférer celui de la 
relation de cause à effet."). 
1895 CANARIS 2001, 517; DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296 (“Insbesondere sei es unschädlich, dass die Aufwendungen bei 
objektiver Betrachtungsweise als überflüssig oder überhöht anzusehen seien, der Gläubiger sei in der Entscheidung in 
eigenen Angelegenheiten frei.”); REIM 2003, 3665; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 705. 
1896 ANEX 1977, 163. 
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– vrij staat te beslissen hoeveel kosten hij ter nakoming maakt.1897 Vanuit zijn beslissingsvrijheid is 
het irrelevant dat kosten objectief gezien als overbodig of buitensporig zijn aan te merken.1898 In 
principe is eenieder heer en meester in eigen rechtssfeer (infra nr. 2020). Voor eigen goederen mag 
men zorgen naar eigen goeddunken. Een contractpartij mag bij het maken van nakomingskosten 
daarbij ook aannemen dat haar contractpartner zijn verbintenissen zal nakomen. 

660. TEGENVISIE: UITSLUITING VAN ONREDELIJKE KOSTEN – De soms onbillijke gevolgen van de 
ongebreidelde dominantie van de beslissingsvrijheid van de benadeelde bracht sommigen wel ertoe 
een dissonant standpunt in te nemen. Meerdere Italiaanse auteurs stellen dat overbodige en 
onredelijke kosten niet zonder meer verhaalbaar zijn onder het negatief belang.1899 Zo zouden kosten 
van verplaatsing in een luxueuze limousine niet volledig afwentelbaar zijn.1900 Een Duitse stroming 
meent dat ook overbodige1901 en ongebruikelijke1902 kosten niet vergoedbaar zijn. In België is voor 
schade bij precontractuele fouten eenzelfde beperking te vinden. De benadeelde kan volgens 
bepaalde rechtsleer geen vergoeding krijgen voor kosten die hij lichtzinnig heeft gemaakt. Denk aan 
hoge kosten die een benadeelde heeft gemaakt in een nog vroege verkenningsfase.1903 

2 Schadebeperkingsplicht 

661. SCHADEBEPERKINGSPLICHT EN ONVERGOEDBAARHEID BUITENSPORIGE UITVOERINGSKOSTEN – Ter 
onderbouwing van de met de aard en de omvang van de gemaakte kosten verbonden verhaallimiet 
(supra nr. 660), verwijst bepaalde Italiaanse doctrine naar de schadebeperkingsplicht.1904 Door 
nutteloze en excessieve kosten te maken zou de benadeelde tekortschieten aan zijn verplichting om 
schade te beperken. Om die reden zouden die vermijdbare kosten niet naar de wanprestant 
doorschuifbaar zijn onder het negatief belang.  

662. CORRECTE GRONDSLAG BIJ NA WANPRESTATIEKENNIS GEMAAKTE EXCESSIEVE UITVOERINGSKOSTEN – De 
schadebeperkingsplicht biedt een grondslag voor de verhaallimiet indien de buitensporige 
uitvoeringskosten zijn gemaakt nadat de benadeelde kennis had van de wanprestatie. De 
Obliegenheit tot schadebeperking kan immers pas ontstaan nadat de wanprestatie is begaan en de 
benadeelde daarvan kennis draagt. Van een normaal bedachtzaam schuldeiser valt dan zelfs te 
verwachten dat hij nakoming, anticiperend op ontbinding, opschort. Vanuit die enac valt van hem te 
verwachten dat hij dan ook geen (excessieve) uitvoeringskosten meer maakt.  

663. FOUTE GRONDSLAG BIJ NA WANPRESTATIEKENNIS GEMAAKTE EXCESSIEVE UITVOERINGSKOSTEN – Voor 
onvergoedbaarheid van excessieve uitvoeringskosten die voorafgaand aan de wanprestatie zijn 
gemaakt, biedt de schadebeperkingsplicht echter geen verklaring. Uit hogere Nederlandse en Duitse 
rechtspraak blijkt dat een benadeelde vergoeding kan krijgen voor kosten van uit anticipatie op 

                                                             
1897 CANARIS 2001, 517; DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296; REIM 2003, 3665; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 705 (“Im 
Grundsatz darf der Gläubiger von einer ordnungsgemäβen Erfüllung seitens des Schuldners und dessen Vertragstreue 
ausgehen. Ihm ist auch nicht von vornherein abzusprechen, objektiv ‘unvernünftige’ Aufwendungen zu tätigen, zB aus 
Liebhaberei.”). 
1898 C.-W. CANARIS, "Die Reform des Rechts der Leistungsstorungen", JZ 2001, (499) 517. 
1899 GALLO 2004, nrs. 2.2.a., 7.c.a en 9 (“Per quel che riguarda le spese, è indubbio che [...] non è cioè possibile pretendere il 
risarcimento delle spese di carattere voluttuario, futile o irragionevole.”); ROPPO 2006, 943; VISINTINI 2009, 78. 
1900 GALLO 2004, nr. 9. 
1901 ERNST 2003, 960. Contra: CANARIS 2001, 517; REIM 2003, 3665; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 705. 
1902 JAUERNIG 2003, 282; MÜLLER-LAUBE 1995, 544 (vóór invoering van § 284 BGB); VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 705. 
1903 VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 27. 
1904 G. VISINTINI, Trattato della responsabilità contrattuale. Volume terzo. Il risarcimento del danno contrattuale. La 
responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari, Padua, Cedam, 2009, 78 (“La rilevanza degli investimenti affrontati deve 
essere colta anche su di una diversa base, connessa all’esercizio della mitigation: come si è detto, il promissario di una 
prestazione contrattuale dovrà astenersi dall’affrontare spese inutili e/o eccessive in vista dell’adempimento di controparte 
[...]”). 
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wanprestaties getroffen schadebeperking (infra nrs. 1994-1998). 1905  Onvergoedbaarheid van 
excessieve uitvoeringskosten die vóór de wanprestatie en dus vóór het ontstaan van de 
schadebeperkingsplicht zijn gemaakt, is echter niet verklaarbaar op grond van die Obliegenheit. 
Bezwaarlijk valt immers te verdedigen dat op de benadeelde een schadebeperkingsplicht rust in een 
periode waarin hij nog geen kennis draagt van enige wanprestatie. 

3 Duits billijkheidscorrectief 

664. DUITSLAND: UITSLUITING VAN BUITENSPORIGE KOSTEN VIA BILLIJKHEIDSCORRECTIEF – Duitsland 
nuanceert de vergoedbaarheid van kosten onder het negatief belang bij wanprestatie met een 
billijkheidscorrectief. Enkel kosten die de benadeelde billijkerwijs mocht maken, komen voor 
vergoeding in aanmerking.1906 Deze correctiemogelijkheid kwam er om een te grote verruiming van 
aansprakelijkheid van wanprestanten te voorkomen.1907 De strekking kent echter geen onbesproken 
karakter. De wetgever laat rechters de vrijheid om deze bepaling gevalsgewijs in te vullen.1908  

665. BILLIJKHEIDSCORRECTIEF IN ZIN VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Allereerst vat de rechtsleer dat 
billijkheidscorrectief op in lijn met de schadebeperkingsplicht. Kosten die een contractpartij maakt 
terwijl hij kennis draagt van een wanprestatie of redelijkerwijs dient te weten dat zijn 
medecontractant heeft gewanpresteerd of zal wanpresteren, kan de rechter op grond van dit deel 
van § 284 BGB dan van vergoeding uitsluiten.1909 Bij reeds begane wanprestaties zou hier ook naar 
Belgisch recht de schadebeperkingsplicht kunnen spelen (supra nrs. 661-663).  

666. ILLUSTRATIES – Stel nu dat iemand een overeenkomst sluit met een bekende DJ. In vertrouwen op 
nakoming van die overeenkomst huurt hij een volledige evenementenhal. Mocht de benadeelde die 
huurkosten billijkerwijs niet maken, dan kan hij deze niet (volledig) afwentelen op de wanprestant.1910 Neem 
ook het fictieve voorbeeld van degene die een televisietoestel koopt. Tegelijk betaalt hij voor de installatie van 
een digicorder. Levert de firma het televisietoestel te laat, zodat hij de kosten voor de installatie van de 
digicorder opnieuw moet maken (digicorder vereist de aanwezigheid van een televisietoestel), dan zijn dat 
vergeefse kosten die hij billijkerwijs mocht maken en onder § 284 BGB voor verhaal in aanmerking komen. 

667. BILLIJKHEIDSCORRECTIEF IN ZIN VAN EVENREDIGHEIDSTOETS – Daarnaast kan het billijkheidscorrectief 
een evenredigheidstoets inhouden. Net zoals een Italiaanse stroming bepleit (supra nr. 660), kan de 
rechter dan kosten aan het negatief belang onttrekken wanneer zij in kennelijke wanverhouding 

                                                             
1905 NEDERLAND: HR 31 maart 1950, nr. 592, NJ 1950, 954 (aanrijding vrachtwagen met tram; veroorzaker van ongeval is ook 
aansprakelijk voor schadebeperkingskosten); HR 31 oktober 1958, nr. 29, NJ 1959, 97 (inzet reservematerieel bij tijdelijke 
onbruikbaarheid van autobusmaterieel); HR 1 mei 1959, nr. 571, NJ 1961, 1223 (inzet reservematerieel bij tijdelijk 
onbruikbaar geworden materieel); HR 19 december 1975, nr. 280, NJ 1976, 809; HR 23 september 1988, nr. 743, NJ 1989, 
2848. DUITSLAND: BGH 10 mei 1960, NJW DE 1960, 1339 ("Wird bei Beschädigung eines Straßenbahnwagens ein 
Ersatzfahrzeug eingesetzt, das der Unternehmer des Straßenbahnbetriebes eigens für fremdverschuldete Fahrzeugausfälle 
in Reserve hält, so gehört der auf die Einsatzzeit entfallende Aufwand für die vorsorgliche Bereitstellung des Ersatzfahrzeugs 
zu den Schäden, für die der Schädiger aufzukommen hat."). Bevestiging in BGH 10 januari 1978, NJW DE 1978, 812. 
1906 § 284 BGB luidt: “Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger Ersatz der Aufwendungen 
verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte, es sei denn, deren 
Zweck wäre auch ohne die Pflichtverletzung des Schuldners nicht erreicht worden.” Bespreking: DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 

2002, 296; JAUERNIG 2003, 282; KÖTZ 2012, 502; PALANDT/BASSENGE 2005, 387; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 703-706. 
1907 XYNOPOULOU 2013, 99. 
1908 ACKERMANN 2007, 427; STOPPEL 2004, 95 (spreekt van "Gerechtigkeit im Einzelfall"). 
1909  CANARIS 2001, 517; DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296 (“Der Gläubiger dürfe also vor allem nicht voreilig 
Aufwendungen machen, wenn ihm bereits Anzeichen für ein Scheitern des geschlossenen Vertrags bekannt sein.”); JAUERNIG 

2003, 282; KÖTZ 2012, 502; PALANDT/BASSENGE 2005, 387; REIM 2003, 3665; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 704 (“Namentlich 
gehöre hierher […] der Fall, dass der Gläubiger Aufwendungen noch zu einem Zeitpunkt tätige, an dem die Leistungsstörung 
bereits absehbar sei.”); XYNOPOULOU 2013, 100-101. 
1910 KÖTZ 2012, 502. 
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staan tot het belang van de niet-nagekomen verbintenis.1911 Ongebruikelijk hoge kosten zouden zo 
niet voor vergoeding in aanmerking komen onder § 284 BGB.  

668. ILLUSTRATIES – Een koper van een paard dat de verkoper uiteindelijk niet levert, kan zo geen vergoeding 
krijgen voor schade die voortvloeit uit het feit dat de benadeelde landerijen heeft gekocht in vertrouwen op 
verkrijging van die paarden.1912 Degene die een schilderij koopt voor € 1000, kan de € 8000 die hij voor een 
omlijsting betaalde (supra nr. 656) niet verhalen op de wanprestant indien het schilderij uiteindelijk niet wordt 
geleverd.1913 Degene die een schilderij van € 100 met een helikopter afhaalt (supra nr. 657), kan onder zijn 
negatief belang geen aanspraak maken op vergoeding van € 2000 verplaatsingskosten. 

669. BESLISSINGSVRIJHEID ZO VAN ONDERGESCHIKT BELANG NAAR DUITS RECHT – De beslissingsvrijheid van 
de benadeelde weegt dus niet op tegen het disproportionele karakter van tevergeefs gemaakte 
kosten. De geschiktheidscontrole van die kosten – die resulteert in een aansprakelijkheidsbeperking 
– impliceert niet dat de benadeelde de vrijheid is ontnomen om overbodige of buitensporige kosten 
te maken. Dat houdt enkel in dat hij voor die kosten geen schadevergoeding onder het negatief 
belang kan krijgen indien zijn medecontract nalaat zijn verbintenissen na te komen.1914 

C Voorzienbaarheid 

670. ONVOORZIENBARE UITVOERINGSKOSTEN ONVERGOEDBAAR ONDER NEGATIEF BELANG – België is bij 
wanprestaties niet vertrouwd met het negatief belang, laat staan met de beperkingen aan de 
vergoedbaarheid van precontractuele kosten onder dat belang. Wel kan de wanprestant opwerpen 
dat die overbodige en buitensporige kosten onvoorzienbaar waren. Duitsland vult het 
billijkheidscorrectief van § 284 BGB (supra nr. 664) zo in dat het aansprakelijkheidsrisico van de 
schuldenaar toeneemt naarmate de gemaakte kosten voorzienbaar waren bij de contractsluiting.1915 
Wees de benadeelde niet op die kosten, dan zijn zij niet verhaalbaar.1916 Artikel 1150 BW geldt zo ook 
bij het negatief belang. De rechter kan deze limiet dan zo toepassen dat kosten die de benadeelde 
met het oog op contractnakoming maakte, niet vergoedbaar zijn indien de niet-opzettelijke 
wanprestant deze niet kon voorzien bij de contractsluiting.1917  

671. VOORZIENBAARHEID VAN BESTAAN UITVOERINGSKOSTEN – Deelde de benadeelde bij de sluiting van 
het contract mee dat hij in vertrouwen op de overeenkomst concrete investeringen zou doen, dan 
waren die investeringen voorzienbaar voor de wanprestant. Overeenkomstig artikel 1150 BW zijn die 
investeringen dan verhaalbaar, ook al is de wanprestant niet opzettelijk tekortgeschoten. Denk 
omgekeerd aan de koper die een goed voor een bijzonder doel bestemde dat bij de contractsluiting 
voor de medecontractant onvoorzienbaar was. Kosten die resulteren uit die bestemming zijn wegens 
de voorzienbaarheidslimiet niet voor verhaal vatbaar. De verkoper-wanprestant kon bij de sluiting 
van de overeenkomst immers niet voorzien dat die schade zich zou voordoen door dat bijzonder 

                                                             
1911  ERNST 2003, 960; JAUERNIG 2003, 282; PALANDT/BASSENGE 2005, 387; REIM 2003, 3665; STOPPEL 2004, 98; VON 

STAUDINGER/BITTNER 2004, 705 (“Damit erlaubt die Einschränkung auf billigerweise getätigte Aufwendungen, dass der 
Schuldner von solchen Aufwendungen freigestellt […] wird, die […] zur Bedeutung der nicht erbrachten Leistung objektiv 
ganz auβer Verhältnis stehen.”). Contra: CANARIS 2001, 517. 
1912 VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 705. Hij kan overigens ook elders vervangpaarden kopen. 
1913 Dit is een standaardvoorbeeld in Duitsland: ACKERMANN 2007, 427; JAUERNIG 2003, 282; PALANDT/BASSENGE 2005, 387; REIM 

2003, 3666. 
1914 ACKERMANN 2007, 427. 
1915 ACKERMANN 2007, 428 ("Als unbillig anzusehen sind danach Aufwendungen, mit denen der Schuldner im Zeitpunkt seines 
Leistungsversprechens nicht rechnen musste."); CANARIS 2001, 517; EMMERICH 2005, 111; ERNST 2003, 960 ("[…] das Erfordernis 
der Billigkeit erfüllt aber einen ähnlichen Zweck der Haftungsbegrenzung, wie ihn auch ein Erfordernis der Vorhersehbarkeit 
erfüllen könnte.”); STOPPEL 2004, 98; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 706; XYNOPOULOU 2013, 101. Contra: CANARIS 2001, 517; 
REIM 2003, 3665 (billijkheidsgrens kan niet met voorzienbaarheidsbeperking worden gelijkgesteld); WEITEMEYER 2005, 284. 
1916 XYNOPOULOU 2013, 101. 
1917 FRANKRIJK: PINNA 2007, 464 ("[I]l peut arriver que des dépenses, même exposées pour les besoins de l’exécution du 
contrat, ne puissant pas faire l’objet d’une indemnisation. Tel est le cas des dépenses rendues nécessaires, mais 
imprévisibles, ou qui n’ont pas de lien de causalité avec le contrat et son inexécution”). 
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gebruik waarover hij niet was ingelicht.1918 Onvoorzienbaarheid is overigens enkel ontleenbaar aan 
bestaan van schade (infra nr. 1585). De beperkende werking van artikel 1150 BW is zo gelimiteerd. 

D Vermijdbaarheid 

672. ONVERGOEDBAARHEID VERMIJDBAAR NADEEL EN VERHAAL BEREDDINGSKOSTEN – Zowel de 
Romaanse1919 en de Germaanse1920 civil law als de common law1921 aanvaarden dat verhaal van 
uitvoeringskosten vanuit de schadebeperkingsplicht is te nuanceren. Op die manier kan de rechter 
vergoedbaarheid van interest op een ontleende geldsom relativeren. Door de 
schadebeperkingsplicht is de benadeelde ertoe gehouden die lening stop te zetten wanneer een 
bedachtzaam persoon dit zou doen. De benadeelde die zijn lening niet stopzet wanneer dit van hem 
viel te verwachten, heeft zo geen aanspraak op vergoeding van interesten die opeisbaar worden na 
dat tijdstip. Aan schadebeperking verbonden kosten zijn wel vergoedbaar (infra nr. 1963).1922 Zet een 
benadeelde zijn lening stop, dan zijn de kosten van die schadebeperking verhaalbaar.1923 Onder deze 
bereddingskosten vallen kosten die verband houden met gevoerde briefwisseling en 
telefoongesprekken (gsm-kosten)1924, verplaatsingskosten en wederbeleggingsvergoedingen1925.  

673. ONVERGOEDBAARHEID VAN NA WANPRESTATIEKENNIS GEMAAKTE KOSTEN – Eens de benadeelde voldoende zeker 
is dat zijn contractpartner zal tekortschieten, kan hij geen kosten meer maken ten laste van die wanprestant. 
De rechter kan na dit tijdstip gemaakte kosten aan vergoeding onder het negatief belang onttrekken (supra nr. 
663). In Duitsland zijn zo onverhaalbaar de kosten die een contractpartij maakt terwijl hij weet of dient te 
weten dat zijn medecontractant is tekortgeschoten of zal tekortschieten in contractuele nakoming.1926 

§ 3. CHRONOLOGISCHE INDELING 

674. CHRONOLOGISCHE BESPREKING GELEDEN VERLIES ONDER NEGATIEF BELANG – De strekking van geleden verlies 
onder het negatief belang ligt niet voor de hand.1927 Sowieso moet de rechter nagaan of is voldaan aan de 
vergoedbaarheidsvereisten (supra nrs. 618-673). Enkele typische schadeposten zijn wel te vermelden. Zo 
vormen sluitings- en uitvoeringskosten geen schade onder het positief belang (supra nr. 405) maar wel onder 
het negatief belang, aangezien de benadeelde deze niet zou hebben gemaakt indien hij de overeenkomst niet 
had gesloten (infra nrs. 675-694). De schadeposten zijn in vier contractfasen opdeelbaar: contractsluiting, 
contractnakoming, wanprestatie en ontbinding.1928 Zo gaat het om totstandkomingskosten (infra nrs. 675-680), 
uitvoeringskosten (infra nrs. 681-694), wanprestatiekosten (infra nrs. 695-704) en ontbindingskosten (infra nrs. 
705-711). 

                                                             
1918 Nîmes 11 december 2003, JurisData nr. 2003-234855 (Qu’il n’établit pas non plus [...] avoir informé le vendeur de 
l’utilisation prévue de cette citerne pour arroser des ballasts de chemins de fer. [...] Qu’il ne peut donc prétendre avoir perdu 
un marché ou manqué l’exécution d’un contrat d’entreprise du fait de la défectuosité de la citerne [...].”). 
1919 BAECK 2012-I, 308; GALLO 2004, nr. 2.2.a (algemeen: “occorre sicuramente escludere la risarcilità delle spese superflue o 
evitabili con l’ordinaria diligenza.”); VISINTINI 2009, 78. 
1920 CANARIS 2001, 517; DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296; EMMERICH 2005, 110-111; JAUERNIG 2003, 282; KÖTZ 2012, 502; 
PALANDT/BASSENGE 2005, 387; REIM 2003, 3665; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 704 (“Namentlich gehöre hierher […] der Fall, 
dass der Gläubiger Aufwendungen noch zu einem Zeitpunkt tätige, an dem die Leistungsstörung bereits absehbar sei.”). 
1921 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1774 (“Subject to mitigation, the claimant is entitled to damages to reimburse him for this 
expenditure.”); HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 123; TREITEL 1991, 86. 
1922 Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929 ("les frais exposés par le contractant lésé pour limiter ou éviter le dommage sont à 
charge du contractant en défaut d'exécuter"). Zie ook Cass. 26 januari 2007, www.cass.be (vermelding kosten voor 
instandhouding en onderhoud van pand bij positief belang bij ontbinding koopovereenkomst). 
1923 Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 (vernietiging verkoop andermans zaak ex art. 1599 BW); BAECK 2012-I, 308-309. 
1924 HONSELL 2009, 186. 
1925 REIM 2003, 3664. 
1926 DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296 (“Der Gläubiger dürfe also vor allem nicht voreilig Aufwendungen machen, wenn 
ihm bereits Anzeichen für ein Scheitern des geschlossenen Vertrags bekannt sein.”); EMMERICH 2005, 110; JAUERNIG 2003, 282; 
KÖTZ 2012, 502; PALANDT/BASSENGE 2005, 387; REIM 2003, 3665; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 704; XYNOPOULOU 2013, 100. 
1927 Inzake Duitse § 284 BGB: ACKERMANN 2007, 279; REIM 2003, 3663. 
1928 Vgl. temporele indeling bij GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 106 ("Chronologiquement, ces frais s'échelonnent sur trois étapes: la 
conclusion, l'exécution et l'annulation du contrat") en LAITHIER 2004, 181-187. 



230 
 

A Totstandkomingskosten 

675. AAN CONTRACTSLUITING VERBONDEN KOSTEN – Ter voorbereiding van de totstandkoming van een 
overeenkomst maken toekomstige contractpartijen doorgaans meerdere kosten. Onder het negatief belang 
omvat geleden verlies dan ook de kosten die de benadeelde heeft gemaakt met het oog op sluiting van de niet-
nagekomen overeenkomst. Deze “Vertragsabschlusskosten” (Zwitserland)1929 zijn vergoedbaar indien achteraf 
blijkt dat zij wegens wanprestatie zonder nut zijn gemaakt. Zowel de Romaanse1930 en de Germaanse1931 civil 
law als de common law1932 wijzen steevast op vergoedbaarheid van deze kosten onder het negatief belang. Had 
het slachtoffer van de wanprestatie de achteraf door zijn medecontractant geschonden overeenkomst immers 
niet gesloten, dan had hij deze aan de sluiting van de overeenkomst gelieerde kosten per definitie ook niet 
gemaakt. Bijgevolg komen deze kosten onder het negatief belang in principe voor verhaal in aanmerking.  

1 Voorbereidingskosten 

676. KOSTEN MET OOG OP VOORBEREIDING CONTRACTSLUITING – Onder het negatief belang verhaalbare 
sluitingskosten zijn onder meer die welke verband houden met onderhandelingen die voorafgaan 
aan de contractsluiting1933, met de redactie van een advertentie die uiteindelijk niet is geplaatst1934, 
met verplaatsingen met het oog op die contractsluiting 1935 , met briefwisseling, telefonische 
contacten1936 en andere administratie1937. Denk zelfs aan kosten die resulteren uit tijdverlies.1938  

                                                             
1929 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; HARTMANN 2005, 292; WEBER 2009, 582. 
1930 BELGIË: Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589 (bij vernietiging overdracht handelszaak: "la partie innocente se verra 
indemnisée des démarches accomplies en vue de la conclusion de celui-ci"); BAECK 2012-I, 305; BARBAIX 2008, 180 (nietigheid); 
CLAEYS 2003, 328 (nietigheid); STIJNS 2006, 156 (nietigheid); TILLEMAN 2012, 363 en 365 (art. 1646 BW); VAN MALDEREN 2009, 
II.4, 48b; VAN OMMESLAGHE 2010, 533 (nietigheid); WÉRY 2003-III, 110-111 (nietigheid). FRANKRIJK: Cass.com.fr. 26 november 
2003, JCP 2004, IV, 155, nr. 1153 (kosten van onderhandelingen en voorafgaande studies vergoedbaar bij precontractuele 
aansprakelijkheid); Cass.com.fr. 12 december 1984, Bull.civ. IV 1984, 283, nr. 349, JCP 1985, IV, 73 (terugbetaling van 
inschrijvingsbewijs van voertuig); Cass.civ.1.fr. 4 januari 1965, Bull.civ. I, nr. 10, D. 1965, som. 78 (kosten veroorzaakt door 
ontbinding bij toepassing van art. 1646 BW); Cass.Req.fr. 26 april 1870, D. 1871, 11b (terugbetaling reiskosten en 
vergoeding aantasting handelskrediet door ontbindingsprocedure); Cass.Req.fr. 29 juni 1847, D. 1847, I, 187, verslag 
TROPLONG (kosten veroorzaakt door ontbonden verkoop – vergoedbaar geacht toen het Franse Hof van Cassatie art. 1646 
BW nog extensief interpreteerde); FABRE-MAGNAN 2012, 704; FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 294; GENICON 2007, 728 en 
770; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 120-121; HUET 1987, 332; LAITHIER 2008, 157; MOKAIESH 2001, 40; PINNA 2007, 235 („Toutes les 
dépenses sont donc indemnisables dès lors qu’elles n’auraient pas été exposées en cas de non conclusion du contrat.”). 
ITALIË: CENINI 2008, 220; GALLO 2004, nr. 2.2; TRIMARCHI 2002, 637. 
1931 ZWITSERLAND: Zwitserse kantonrechter civ. II 20 april 2009, X. SA c. Y., RVJ 2010, swisslex, 176 (kosten in verband met 
onderhandelingen overeenkomst); ANEX 1977, 155; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; HARTMANN 2005, 292; GUGGENHEIM 

1995, 219; KELLER 1949, 261; SVIT 2008, 229 (spreekt van „Aufwendungen im Zusammenhang oder im Hinblick auf den 
Vertragsabschluss”); VON TUHR 1974, 87; WEBER 2009, 582; WESSNER 2001, 911; XOUDIS 1998, 214. DUITSLAND: DAUNER-
LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296 (inzake § 284 BGB). 
1932 MULCAHY 2008, 213; PETTIT 1987, 420. 
1933 Antwerpen 12 juni 2006, RW 2008-09, (279) 284 (vernietiging verkoop voertuig wegens dwaling koper, niet-naleving 
informatieverplichting verkoper door niet te vermelden dat aangekochte Hummer H2 als vrachtwagen was in te schrijven 
en een rijbewijs C was vereist); Bergen 12 november 1986, Pas. 1987, II, 16 (nietigheid); Cass.com.fr. 26 november 2003, 
JCP 2004, IV, 155, nr. 1153 (precontractuele aansprakelijkheid); Zwitserse kantonrechter civ. II 20 april 2009, X. SA c. Y., RVJ 
2010, swisslex, 176; ANEX 1977, 155; CORNELIS 1990-I, 419 (nietigheid); FABRE-MAGNAN 2012, 704 en 719; GALLO 2004, nr. 2.2; 
VAN MALDEREN 2009, II.4, 49; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 24-25. 
1934 Parijs 10 mei 1995, JurisData nr. 1995-021570 (ontbinding overeenkomst tot plaatsing van advertentie in krant met 
vergoeding voor tijd verloren voor redactie van die advertentie: “Que le temps consacré à la préparation du projet de texte 
à insérer doit être évalué à quatre heures de travail que la Cour chiffre à 2.000 francs”). Vgl. GUGGENHEIM 1995, 156. 
1935 BELGIË: BAECK 2012-I, 305; CORNELIS 1990-I, 419 (nietigheid); SAMOY/HOUTMEYERS 2014, 340 (culpa in contrahendo); TILLEMAN 

2012, 365 (art. 1646 BW). FRANKRIJK: P. ESMEIN, noot onder Cass.civ.I.fr. 10 februari 1959, JCP 1959, II, 11063; FAUVARQUE-
COSSON/MAZEAUD 2008, 294; GENICON 2007, 728; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 106 en 121; HUET 1987, 332; HUET 2001, 322; LAITHIER 

2004, 182-183; PINNA 2007, 467. ITALIË: GALLO 2004, nr. 2.2. ZWITSERLAND: GUGGENHEIM 1995, 156 en 219; KELLER 1949, 262.  
1936 ANEX 1977, 155. 
1937 SAMOY/HOUTMEYERS 2014, 340 (culpa in contrahendo). 
1938 BELGIË: Antwerpen 12 juni 2006, RW 2008-09, (279) 284 (vernietiging verkoop voertuig wegens dwaling koper); Kh. Luik 
20 december 1984, Jur.Liège 1985, (149) 151 (precontractuele aansprakelijkheid); BAECK 2012-I, 305; DE BOECK 2004, 15; 
SAMOY/HOUTMEYERS 2014, 340 (culpa in contrahendo); STIJNS 2006, 157 (nietigheid); VAN MALDEREN 2009, II.4, 49; VAN 

OMMESLAGHE 2010, 533 (nietigheid). FRANKRIJK: Angers 11 februari 2002, JurisData nr. 2002-201071 (ontbinding 
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677. PARADIGMA VAN KOOPOVEREENKOMST – Neem nu ontbinding van een koopovereenkomst waarbij de 
benadeelde verzoekt om vergoeding van zijn negatief belang. Dan kan geleden verlies onder het negatief 
belang bestaan in kosten door twee verhuizingen, financiële kosten verbonden aan onnodige leningen en 
schade uit tijdverlies.1939 Uiteraard zijn ook verhaalbaar eventuele ontwerp- en studiekosten1940, kosten van 
raadpleging van een deskundige1941 en kosten voor redactie van een akte1942, voor zowel de notariële 
leningsakte als de notariële koopakte 1943 . Deze aktekosten betreffen dan onder meer kosten voor 
stedenbouwkundige opzoekingen en belastingnotificaties1944 en het ereloon van de notaris1945.  

2 Heffingen 

678. VERGOEDBAARHEID HEFFINGEN ONDER NEGATIEF BELANG – Het in artikel 1646 BW neergelegde 
begrip “door de koop veroorzaakte kosten” vertoont een nauwe band met de onder het negatief 
belang vallende sluitingskosten (infra nr. 1035-1062). Redelijkerwijs valt zelfs aan te nemen dat die 
door de koop veroorzaakte kosten ook vergoedbaar zijn onder het negatief belang.1946 Beroept een 
koper zich op verborgen koopgebreken en was de verkoper te goeder trouw, dan vallen zo onder de 
verhaalbare “door de koop veroorzaakte kosten” de uitgaven die zijn verbonden aan registratie1947 

                                                                                                                                                                                              
overeenkomst tot verkoop van software; schadevergoeding voor tijdverlies door gebrekkige software, omdat werknemers 
andere taken moesten verrichten); Bordeaux 2 december 1993, JurisData nr. 1993-048686 (ontbinding overeenkomst tot 
levering van verpakkingsmachine, afwijzing vordering tot vergoeding nadeel ingevolge tijdverlies en inzet van bijkomend 
personeel wegens hypothetische begroting); Parijs 10 mei 1995, JurisData nr. 1995-021570 (ontbinding overeenkomst tot 
plaatsing van advertentie in krant; vergoeding tijdverlies wegens redactie advertentie); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107; PINNA 
2007, 235 en 467. BEGROTING: L.E. GROSS, “Time and tide wait for no man: should lost personal time be compensable?", 
Rutgers Law Journal 2002, 683-711. 
1939 LEVENEUR 2004, 3. 
1940 BELGIË: CORNELIS 1990-I, 419 (nietigheid); DE BOECK 2004, 15; STIJNS 2006, 157; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 25. FRANKRIJK: 

Cass.com.fr. 26 november 2003, JCP 2004, IV, 155, nr. 1153 (precontractuele aansprakelijkheid); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 
106; MALAURIE 1991, 205 (rangschikt deze kosten onder "les frais occasionnés par le contrat"). ITALIË: GALLO 2004, nr. 2.2. 
1941 BELGIË: TILLEMAN 2012, 364 (art. 1646 BW). FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 719 (inzake reliance damages in common law); 
GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 106; HUET 1987, 332; HUET 2001, 322; PINNA 2007, 235 en 467. ITALIË: GALLO 2004, nr. 2.2 (“costi di 
assistenza legale”). ZWITSERLAND: ANEX 1977, 155; GUGGENHEIM 1995, 219. 
1942 BELGIË: Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 (vernietiging verkoop andermans zaak op grond van art. 1599 BW); Rb. 
Gent 29 juni 2004, TGR 2004, (273) 276 (ontbinding verkoop onroerend goed wegens wanprestatie verkoper, wegens niet-
verkrijging akkoord van zijn schuldeisers die beschikten over hypothecaire inschrijving op goed); BAECK 2012-I, 305; DEKKERS 

1971, 478 (art. 1646 BW); DE PAGE 1972, 216 (art. 1646 BW); DEKKERS/VERBEKE 2007, 493 (art. 1646 BW); DUBUISSON 1988, 181 
(art. 1646 BW); FORIERS/GLANSDORFF 1997, 111 (art. 1646 BW); LIMPENS 1960, 166 (art. 1646 BW); 
STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1588 (art. 1593 BW); TILLEMAN 2012, 364 (art. 1646 BW); 
VAN CAUWELAERT 1980, 203. FRANKRIJK: GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107 en 120; HUET 1987, 332 (art. 1646 BW); JOSSERAND 1933, 
588 (art. 1646 BW); LAITHIER 2004, 182; MALAURIE 1991, 205 (art. 1646 BW); PINNA 2007, 467. ITALIË: GALLO 2004, nr. 2.2. 
DUITSLAND: VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 701 (§ 284 BGB); ZWITSERLAND: Kantonsgericht Basel (Zivilgerichtshof I) 15 april 1996, 
I.S.T t. St., ZWR 1996, swisslex, (271) 276; HARTMANN 2005, 292. 
1943 Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 (vernietiging verkoop andermans zaak op grond van art. 1599 BW). 
1944 TILLEMAN 2012, 363 (art. 1646 BW). 
1945 BELGIË: Gent 22 oktober 1993, TBBR 1995, (46) 50, noot I. DEMUYNCK (nietigverklaring verkoop andermans zaak met 
schadevergoeding op grond van art. 1599 BW); Rb. Gent 29 juni 2004, TGR 2004, (273) 276 (ontbinding verkoop onroerend 
goed wegens wanprestatie verkoper, wegens niet-verkrijging akkoord van zijn schuldeisers die beschikten over 
hypothecaire inschrijving op het goed); BAECK 2012-I, 305; DEMUYNCK 1995, 63 (nietigverklaring verkoop andermans zaak met 
schadevergoeding op grond van art. 1599 BW); VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 66. FRANKRIJK: GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 120; 
BAUDRY-LACANTINERIE/SAIGNAT 1908, 456 (art. 1646 BW); COLIN/CAPITANT 1932, 540 (art. 1593 BW); HUET 1987, 332 (art. 1646 
BW); LAITHIER 2004, 182; MALINVAUD 1968, nr. 46 (art. 1646 BW); PINNA 2007, 468. ZWITSERLAND: ANEX 1977, 156. 
1946 DUITSLAND: DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296; PALANDT/BASSENGE 2005, 387; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 701. 
1947 BELGIË: Gent 22 oktober 1993, TBBR 1995, (46) 50, noot I. DEMUYNCK (art. 1599 BW); Luik 26 mei 2011, JLMB 2012, 1426 
(“le dommage consistant à avoir acquitté des droits d’enregistrement pour une vente annulée”); DEMUYNCK 1995, 63 
(nietigverklaring verkoop van andermans zaak); TILLEMAN 2012, 364 (art. 1646 BW). FRANKRIJK: BAUDRY-LACANTINERIE/SAIGNAT 

1908, 456; COËFFARD 2005, 26 (art. 1248 BW); COLIN/CAPITANT 1932, 540 (art. 1593 BW); FAUVARQUE-COSSON 2008, 384 
(registration fees als een onder het negatief belang vergoedbare schadepost, expenses inherent in the conclusion of the 
contract); GHESTIN/DESCHÉ 1990, 883 (art. 1630, 4° BW); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107; JOSSERAND 1926, 9; JOSSERAND 1933, 588; 
LAITHIER 2004, 182; MALAURIE 1991, 205; R. MEURISSE, noot onder Cass.civ.fr. 4 februari 1963, S. 1963, 195; TROPLONG 1844, 272. 
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en overschrijving1948 van de akte, inschrijving1949 en zuivering1950 van de hypotheek, de btw1951, het 
bodemattest, het energieprestatiecertificaat en de keuring van de elektrische installatie.  

679. VERHAAL VAN REGISTRATIERECHTEN – Registratierechten vallen buiten het restitutiedomein, 
aangezien zij niet aan de contractpartner zijn betaald (infra nr. 1014).1952 Wel kunnen zij schade 
vormen onder het negatief belang (supra nr. 678). Was de overeenkomst nooit tot stand gekomen, 
dan had de benadeelde die registratierechten immers niet hoeven te betalen. De benadeelde kan zijn 
schade onder het negatief belang wel soms beperken door betaalde registratierechten van de staat 
terug te vorderen (art. 3.6.0.0.6, § 1, 3° VCF1953) of door de onderhandse koopovereenkomst binnen 
het jaar minnelijk te ontbinden (art. 2.9.4.2.9 VCF). Doet de benadeelde geen dergelijke pogingen tot 
schadebeperking, dan zijn die registratierechten vermijdbare en zo (deels) onvergoedbare schade.1954  

680. VERHAALBAARHEID VAN NIET VAN STAAT TERUGVORDERBARE BELASTINGEN OF TAKSEN – Andere betaalde 
belastingen of taksen, die de benadeelde niet van de staat kan terugvorderen, komen wel voor 
schadevergoeding in aanmerking.1955 Denk aan de onroerende voorheffing die de benadeelde koper 
– voor het lopende jaar van de notariële akte doorgaans pro rata temporis1956 – betaalt voor een 
perceel dat achteraf niet bebouwbaar blijkt en op grond waarvan hij de koopovereenkomst laat 
ontbinden. Die onroerende voorheffing kan hij niet van de staat terugvorderen. Aangezien de koper 
deze onroerende voorheffing niet bij niet-sluiting van de overeenkomst had gedragen, hij die in 
vertrouwen op de overeenkomst heeft betaald en die voorheffing door de fout van zijn 
medecontractant een nutteloos karakter vertoont, kan hij deze verhalen onder het negatief belang. 

B Uitvoeringskosten 

                                                             
1948 BELGIË: Rb. Charleroi, 29 januari 1991, JT 1991, 773 (actio estimatoria); DEKKERS 1971, 478; DEKKERS/VERBEKE 2007, 493; 
DUBUISSON 1988, 181; HARMEL 1985, 267; VAN CAUWELAERT 1980, 203. FRANKRIJK: ALTER/THÜNGEN 2007, I.6, 40; CARBONNIER 1959, 
340; COËFFARD 2005, 26 (art. 1248 BW); COLIN/CAPITANT 1932, 540 (art. 1593 BW); P. ESMEIN, noot onder Cass.civ.I.fr. 
10 februari 1959, JCP 1959, II, 11063; CORNU 1963, 565; JOSSERAND 1926, 9; JOSSERAND 1933, 588; MALINVAUD 1968, nr. 46. 
1949 BELGIË: TILLEMAN 2012, 364 (art. 1646 BW). FRANKRIJK: voetnoten 3 en 4 bij Kh. Nantes 3 oktober 1902, DP 1903, II, 447. 
1950 BELGIË: DEKKERS 1971, 478; DEKKERS/VERBEKE 2007, 493; LIMPENS 1960, 166; TILLEMAN 2012, 364 (art. 1646 BW); VAN 

CAUWELAERT 1980, 203. FRANKRIJK: ALTER/THÜNGEN 2007, I.6, 40; BAUDRY-LACANTINERIE/SAIGNAT 1908, 456; COLIN/CAPITANT 1932, 
540 (art. 1593 BW); GHESTIN/DESCHÉ 1990, 883 (art. 1630, 4° BW); HARMEL 1985, 267; JOSSERAND 1926, 9. 
1951 BELGIË: Rb. Gent 11 april 2001, RW 2002-03, 1185 (positief belang); Vred. Zele 28 juni 1989, T.Vred. 1990, 370 (positief 
belang); TILLEMAN 2012, 364 (art. 1646 BW); VAN CAUWELAERT 1980, 203. FRANKRIJK: GHESTIN/DESCHE 1990, 883 (art. 1630, 4° 
BW). 
1952 PINNA 2007, 460 (“Ces frais ne sont jamais répétibles en vertu des restitutions, mais uniquement sur le fondement de la 
responsabilité du vendeur. Or, cette responsabilité ne peut être encourue parce que l’acquéreur n’avait pas subi de 
dommage du fait de la restitution par l’administration fiscale.”). 
1953 Artikel 3.6.0.0.6, § 1, 3° VCF luidt: "Wat de registratiebelasting betreft, verleent het bevoegde personeelslid ook 
ontheffing van de registratiebelasting in de volgende gevallen op voorwaarde dat een verzoek is ingediend binnen een 
termijn van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin het recht tot teruggave is ontstaan, dat het hierna vermelde feit 
aanduidt: 3° wanneer een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest de ontbinding of de herroeping uitspreekt of 
vaststelt van een overeenkomst, op voorwaarde dat uit de beslissing blijkt dat ten hoogste één jaar na de overeenkomst het 
geding, zelfs bij een onbevoegde rechter, is ingeleid."). Vgl. PINNA 2007, 460 (Frankrijk; benadeelde kan registratierechten 
terugvorderen van fiscus krachtens art. 1961, lid 2 van de Code général des impôts). 
1954 BELGIË: PINNA 2007, 460 en 468. FRANKRIJK: BAECK 2012-I, 305-306. 
1955 Nîmes 13 mei 2003, JurisData nr. 2003-215878 (ontbinding koopovereenkomst wegens onbebouwbaarheid gekochte 
perceel, met toekenning van schadevergoeding voor de tussen de sluiting en de ontbinding van de overeenkomst betaalde 
grondlasten); GALLO 2004, nr. 2.2 (belastingen in het algemeen vergoedbaar onder het negatief belang). 
1956 De onroerende voorheffing is immers een belasting die is verschuldigd door degene die op 1 januari van een bepaald 
jaar eigenaar is van een onroerend goed. Zij heeft betrekking op het lopende jaar, en dus niet zoals de inkomstenbelasting 
op de inkomsten van het jaar dat voorafgaat aan het aanslagjaar. Naar gemeen recht betaalt de verkoper van het 
onroerend goed dus de volledige onroerende voorheffing aan de overheid en de koper bij het verlijden van de notariële 
akte zijn aandeel in die voorheffing. Verlijdt de notaris de authentieke akte bijvoorbeeld op 1 september, dan draagt de 
koper 4/12de van de onroerende voorheffing, en de verkoper 8/12de. De koper betaalt dan bij de akte aan de verkoper 
deze 4/12de, de verkoper betaalt aan de overheid de volledige onroerende voorheffing. 
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681. BEGRIPSBEPALING – Geleden verlies onder het negatief belang omvat ook kosten die de 
benadeelde in vertrouwen op nakoming maakte met het oog op uitvoering van de overeenkomst, en 
die door wanprestatie elk nut hebben verloren.1957 Onder deze uitvoeringskosten vallen de kosten 
om eigen verbintenissen uit te voeren (infra nrs. 682-686), de kosten om de tegenprestatie in 
ontvangst te nemen (infra nrs. 687-691) en het voorwerp daarvan te bewaren (infra nrs. 692-694).1958  

1 Prestatiekosten 

682. KOSTEN MET OOG OP UITVOERING EIGEN PRESTATIE – Onder de uitvoeringskosten vallen allereerst 
kosten die de schuldeiser ter uitvoering van zijn eigen prestatie heeft gemaakt.1959 Bemerk wel dat 
wanneer de benadeelde voor ontbinding opteert, hij zijn eigen prestatie al via restituties kan 
terugkrijgen (infra nrs. 1008-1014). Via zijn negatief belang kan hij daarvoor geen tweede keer 
compensatie krijgen. De combinatie van restituties met vergoeding voor diezelfde schadepost valt 
immers niet te rijmen met het integraliteitsplafond.  

683. SOORTEN MET UITVOERING VAN EIGEN PRESTATIE VERBONDEN KOSTEN – Voorbeelden van onder het negatief 
belang vergoedbare kosten die de benadeelde kan maken ter uitvoering van zijn eigen prestatie zijn kosten die 
verband houden met aanwerving van (extra) personeel1960, bevoorrading1961, vervoer1962, verzending1963 en 
levering1964 met bijhorende verzekeringskosten1965. Denk ook aan kosten voor aankoop1966 en installatie1967 van 
materiaal en materieel met het oog op uitvoering van die overeenkomst.  

684. KOSTEN VAN FINANCIERING TER UITVOERING VAN EIGEN PRESTATIE – Frequent onder het negatief 
belang voorkomende uitvoeringskosten zijn die welke verband houden met financiering die de 
schuldeiser aanging om zijn prestatie te kunnen nakomen.1968 Onder deze categorie vallen de reeds 

                                                             
1957 Zwitserse kantonrechter civ. II 20 april 2009, X. SA c. Y., RVJ 2010, swisslex, 176 (“Les dommages-intérêts négatifs 
couvrent essentiellement les frais exposés [...] dans le début d’exécution du contrat résolu [...]”); ANEX 1977, 155; FAUVARQUE-
COSSON/MAZEAUD 2008, 294; GALLO 2004, nr. 2.2 (“costi effettuati per iniziare l’adempimento”); GALLO 2004, nr. 2.2; 
GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107; HARTMANN 2005, 292; LAITHIER 2008, 157. Volgens PINNA 
zijn enkel vergoedbaar de met het oog op de uitvoering gemaakte kosten die na de sluiting van de overeenkomst zijn 
gemaakt (PINNA 2007, 462, die wijst op de uitzondering in art. 1646 BW); SCHLOSSER 1996, 165; STIJNS 2006, 157 (inzake 
nietigheid); WEBER 2009, 582; WESSNER 2001, 911. 
1958 LAITHIER 2004, 183-184; LAITHIER 2008, 157 (kosten die inherent zijn aan uitvoering van overeenkomst). De common law 
spreekt van kosten “in preparation for performance or in part performance”. Zwitserland gewaagt van “Kosten in Erwartung 
der Vertragserfüllung” (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; WEBER 2009, 582). Vgl. BAECK 2012-I, 307-312 (“kosten voor de 
uitvoering van de overeenkomst”). 
1959 BELGIË: BAECK 2012-I, 307; STIJNS 2006, 157 (nietigheid). FRANKRIJK: GENICON 2007, 728 en 770; LAITHIER 2004, 183-184; 
PINNA 2007, 462. ITALIË: ALPA 2011, 380; GALLO 2004, nr. 2.2 (“costi effettuati per iniziare l’adempimento”); TRIMARCHI 2002, 
644. ZWITSERLAND: TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex, punt 3; Zwitserse kantonrechter civ. II 20 april 2009, X. SA c. 
Y., RVJ 2010, swisslex, 176 (spreekt van kosten die verband houden met begin van uitvoering van ontbonden 
overeenkomst); ANEX 1977, 153; KELLER 1949, 262; SCHLOSSER 1996, 165; VON TUHR 1974, 87; WEBER 2009, 582 (“Kosten aus 
erbrachter Eigenleistung des Gläubigers”); XOUDIS 1998, 214. ENGELAND: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1770. 
1960 BELGIË: Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130. ITALIË: VISINTINI 2009, 75-76. DUITSLAND: KÖTZ 2012, 501; JAUERNIG 2003, 282; 
PALANDT/BASSENGE 2005, 387. ZWITSERLAND: SCHLOSSER 1996, 165. ENGELAND: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1770. 
1961 LAITHIER 2004, 184. 
1962 FRANKRIJK: FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 294; FAUVARQUE-COSSON 2008, 384; GENICON 2007, 728; PINNA 2007, 467. 
DUITSLAND: DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296 (inzake § 284 BGB); HONSELL 2009, 185; PALANDT/BASSENGE 2005, 387; 
VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 701. ZWITSERLAND: HARTMANN 2005, 292. ENGELAND: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1774. 
1963 ANEX 1977, 156; REIM 2003, 3663. 
1964 TREITEL 1995, 847. 
1965 ANEX 1977, 156; GENICON 2007, 728. 
1966 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1770; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107; SCHLOSSER 1996, 165; WEBER 2009, 582. 
1967 FRANKRIJK: GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 106. DUITSLAND: PALANDT/BASSENGE 2005, 387; REIM 2003, 3663; VON STAUDINGER/BITTNER 

2004, 701. ZWITSERLAND: SCHLOSSER 1996, 165. ENGELAND: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1769.  
1968 BELGIË: Antwerpen 15 april 1988, RW 1988-89, 1345 (vergoedbaarheid leningskosten bij onrechtmatige daad, lening 
voor nieuwe wagen); Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 (vernietiging verkoop andermans zaak op grond van art. 1599 
BW); Rb. Brussel 5 maart 1990, Pas. 1990, III, 105 (vergoeding van kosten verbonden aan hypothecaire lening, begroot naar 
billijkheid); BAECK 2012-I, 307-308; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 9 (schade uit onrechtmatige daad, kosten van lening). FRANKRIJK: 
GENICON 2007, 728; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107. DUITSLAND: DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296 (inzake § 284 BGB); 
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betaalde interesten1969, maar ook dossier- en schattingskosten voor het aangaan van de lening1970, en 
kosten die verband houden met een notariële leningsakte1971. Die schadepost kan ook betrekking 
hebben op het feit dat de rentevoet waartegen de benadeelde bij de uitspraak over de 
schadevergoeding een lening kan verkrijgen veel hoger ligt dan deze waaraan hij een lening kon 
krijgen bij de totstandkoming van de niet-nagekomen overeenkomst. Denk ook aan het nadeel dat de 
schuldeiser leed doordat hij tijd verloor bij zijn zoektocht naar financiering. 1972  Die schade 
veruitwendigt zich dan in de onmogelijkheid om die tijd anderszins te benutten, bijvoorbeeld door als 
zelfstandige winst te halen uit bepaalde opdrachten. Ook de in voorkomend geval verschuldigde 
wederbeleggingsvergoeding is onder het negatief belang als vergoedbaar nadeel te bestempelen.1973  

685. TER UITVOERING VAN EIGEN PRESTATIE AANGEKOCHT MAAR NIET LANGER NUTTIG MATERIEEL – Voor zover 
de benadeelde materieel kocht om zijn verbintenissen na te komen, rijst de vraag of dit materieel 
onder het negatief belang voor vergoeding vatbaar is. Had hij de overeenkomst niet gesloten, dan 
had hij dat materieel immers niet gekocht en geïnstalleerd. Binnen- en buitenlandse schadedoctrine 
oordeelt terecht dat de benadeelde voor dat materieel vergoeding kan krijgen onder het negatief 
belang, voor zover dat materieel voor hem niet langer nut heeft.1974 De meubelmaker bij wie een 
bestelling was geplaatst voor meubelen van een bepaald houttype, kan bij niet-afhaling van de 
meubels door de opdrachtgever onder zijn negatief belang zo schadevergoeding vorderen voor het 
aangekochte hout dat hij niet anderszins kan gebruiken (vgl. supra nr. 456).1975 Ook kan hij 
schadevergoeding bekomen voor de kosten van installatie van zijn materiaal.1976  

686. TER UITVOERING VAN EIGEN PRESTATIE AANGEWORVEN MAAR NIET LANGER DIENSTIG PERSONEEL – Het 
negatief belang betreft niet alleen materieel dat is aangekocht om de eigen prestatie uit te voeren, 
maar ook (extra) personeel dat de benadeelde daartoe heeft aangeworven.1977 In de Angelsaksische 
zaak Anglia Television Ltd v Reed was acteur Reed ingehuurd voor een filmrol (supra nr. 648).1978 
Reed verbrak deze overeenkomst voor ander acteerwerk. Anglia Television vond echter niet tijdig 
een acteur om Reed te vervangen. Zij kon de uit de overeenkomst gederfde winst onder het positief 
belang echter moeilijk bewijzen. Reed werd veroordeeld tot vergoeding van het negatief belang. 
Hieronder viel onder meer het loon van de regisseur, de designer en ander personeel. Vergoeding 
van deze loonkosten is verantwoordbaar vanuit de doeltoestand van het negatief belang. Had de 
benadeelde de overeenkomst immers niet gesloten, dan had hij dat personeel nooit aangeworven. 
Die loonkosten zouden dan ook niet zijn gemaakt. 

2 Ontvangstkosten 

                                                                                                                                                                                              
ERNST 2003, 959; JAUERNIG 2003, 282; PALANDT/BASSENGE 2005, 387; REIM 2003, 3664; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 701. ITALIË: 
ROPPO 2006, 959; VILLA 2010, nr. 2. ZWITSERLAND: WEBER 2009, 582. 
1969 BAECK 2012-I, 308; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107. 
1970 BELGIË: Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 (vernietiging verkoop andermans zaak op grond van art. 1599 BW); 
Rb. Gent 29 juni 2004, TGR 2004, (273) 276 (ontbinding verkoop onroerend goed wegens wanprestatie verkoper, wegens 
niet-verkrijging akkoord van hypothecaire schuldeisers). DUITSLAND: PALANDT/BASSENGE 2005, 387. 
1971 Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 (vernietiging verkoop andermans zaak op grond van art. 1599 BW). 
1972 BELGIË: Antwerpen 12 juni 2006, RW 2008-09, (279) 284 (vernietiging verkoop voertuig wegens dwaling koper); 

Rb. Brussel 5 maart 1990, Pas. 1990, III, 105 (vergoeding van kosten verbonden aan hypothecaire lening, begroot naar 
billijkheid); BAECK 2012-I, 307-308. DUITSLAND: DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296 (inzake § 284 BGB). 
1973 REIM 2003, 3664. 
1974 BELGIË: BAECK 2012-I, 308; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 65. FRANKRIJK: GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107; PINNA 2007, 462. 
ZWITSERLAND: SCHLOSSER 1996, 165. 
1975 VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 65. 
1976 DUITSLAND: PALANDT/BASSENGE 2005, 387. ZWITSERLAND: SCHLOSSER 1996, 165. 
1977 BELGIË: Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130 (precontractuele aansprakelijkheid). ITALIË: VISINTINI 2009, 75-76. DUITSLAND: 

PALANDT/BASSENGE 2005, 387; KÖTZ 2012, 501 (inzake § 284 BGB); JAUERNIG 2003, 282. ZWITSERLAND: SCHLOSSER 1996, 165. 
ENGELAND: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1770. 
1978 Anglia Television Ltd v Reed [1971] 3 All ER 690, Court of Appeal. 
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687. KOSTEN OM BELOOFDE TEGENPRESTATIE TE ONTVANGEN – De uitvoeringskosten omvatten eveneens 
de kosten die de benadeelde maakte om de door zijn contractpartner beloofde tegenprestatie te 
verkrijgen.1979 Deze kosten kunnen vergoedbaar zijn onder het negatief belang ongeacht of zij vóór of 
na de ontvangst van die tegenprestatie zijn gemaakt. Opnieuw geldt dit slechts voor zover zij door de 
wanprestatie elk nut hebben verloren (supra nr. 622).1980  

688. VOORBEELDEN VAN KOSTEN OM BELOOFDE PRESTATIE IN ONTVANGST TE NEMEN – Voorbeelden van onder het 
negatief belang verhaalbare kosten van inontvangstname van de tegenprestatie zijn uiteraard kosten van 
afhaling.1981 Krachtens artikel 1608 BW komen die kosten van afhaling, behoudens andersluidend beding, ten 
laste van de koper. Denk ook aan kosten van transport1982 en opslag1983, alsook aan verhuis-1984, verbouwings-
1985 en installatiekosten1986. Hier is ook melding te maken van nutteloos geworden bevoorradingskosten1987, 
kosten voor aankoop van materiaal1988 of voor de constructie van een nieuw gebouw1989 of een nieuwe 
machine 1990  en voor de nutteloze invoering van een nieuw boekhoudsysteem 1991 . Noteer ook de 
vergoedbaarheid van kosten van onderzoek1992, reclame1993 en verzekering1994, kosten om een niet-conform 
goed te repareren1995, nutteloos geworden ontwerpkosten1996, kosten van een lening1997 en voor verkrijging van 
een vergunning1998, kosten voor de huur van extra bedrijfsruimte1999 en reis- en hotelkosten voor een 

                                                             
1979 BELGIË: BAECK 2012-I, 309-310. FRANKRIJK: GENICON 2007, 728 en 770; PINNA 2007, 462; REISS 2003, 314. ITALIË: GALLO 2004, 
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1984 FRANKRIJK: FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 294; FAUVARQUE-COSSON 2008, 384; GENICON 2007, 728; GUELFUCCI-THIBIERGE 
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1997 Grenoble 12 oktober 2004, JurisData nr. 2004-257315 (vergoeding interesten van lening aangegaan ter financiering van 
nadien ten laste van aannemer ontbonden aannemingsovereenkomst); LAITHIER 2004, 184; PINNA 2007, 468. 
1998 Aix-en-Provence van 28 juli 1997, JurisData nr. 1997-048777; BAECK 2012-I, 309-310; PINNA 2007, 467. 
1999 ANEX 1977, 156; GALLO 2004, nr. 9; LAITHIER 2004, 184. 
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concertbezoek2000. Denk tot slot ook aan kosten voor aanwerving2001 of ontslag2002 van personeel, en kosten 
van gebruik van interimpersoneel2003 of overuren van werknemers2004.  

689. KOSTEN VAN INVESTERINGEN: VERGOEDBAAR ALS ACHTERAF NIET REALISEERBAAR – Voor investeringen 
kan de benadeelde slechts aanspraak maken op vergoeding voor zover hij deze investeringen na 
wanprestatie niet meer kan realiseren. Ook zijn zij vergoedbaar wanneer van de benadeelde 
redelijkerwijs niet valt te verwachten dat hij deze realiseert. Dit is het geval wanneer de kosten van 
tegeldemaking de realisatiewaarde van het materiaal overstijgen.2005 Niettemin valt aan te nemen 
dat de benadeelde vergoeding kan krijgen voor nadeel dat hij leed doordat zijn geïnvesteerde 
kapitaal gedurende een bepaalde periode improductief was.2006  

690. AANKOOP DOOR BOUWPROMOTOR VAN AANPALENDE PERCELEN WAARVAN ÉÉN NIET AAN VERKOPER TOEBEHOORDE – 

Illustratief is het geval van de bouwpromotor die voor een bouwproject een perceel had gekocht.2007 Achteraf 
bleek dat dit perceel slechts deels aan de verkoper toebehoorde. Hierdoor werd de verkoop op grond van 
artikel 1599 BW vernietigd als verkoop van andermans zaak. De bouwpromotor had voor de realisatie van zijn 
project echter ook drie aanpalende percelen gekocht. Deze zou hij uiteraard niet hebben gekocht indien hij de 
vernietigde overeenkomst niet had gesloten. Het hof van beroep te Gent oordeelde dat de bouwpromotor 
geen schadevergoeding kon krijgen voor de prijs die hij voor de drie aanpalende percelen had betaald. Deze 
kon hij immers doorverkopen of anderszins aanwenden. Bij de uitspraak stond dus zeker niet vast dat hij 
daarop verlies zou lijden. Wel kreeg hij vergoeding voor het nadeel doordat het kapitaal dat hij in die 
aanpalende percelen had geïnvesteerd enige tijd improductief was geweest. De huurovereenkomsten voor de 
panden had hij immers opgezegd voor de nakende afbraak met het oog op de realisatie van het bouwproject. 

691. VERGUNNINGSKOSTEN BIJ ONTBINDING KOOPOVEREENKOMST – Even verduidelijkend zijn kosten die zijn 
gemaakt met het oog op verkrijging van een bouwvergunning. Treffend is volgend Frans geval.2008 Een 
verkavelaar had aan de kust een terrein gekocht en verkaveld. De percelen had hij verkocht als bebouwbare 
percelen. Een perceelkoper stelde echter vast dat hij zijn perceel helemaal niet kon bebouwen. Aangezien de 
verkavelaar zo niet had voldaan aan zijn leveringsverplichting door een onbebouwbaar perceel te verkopen, 
verkreeg de koper ontbinding van de overeenkomst. De koper van het specifieke terrein kreeg ook een 
vergoeding voor de kosten die hij zonder enig nut had gemaakt voor verkrijging van een bouwvergunning. 

3 Bewaringskosten 

692. KOSTEN VOOR BEWARING VAN ONTVANGEN PRESTATIE – Behalve voornoemde kosten zijn ook kosten 
die de benadeelde heeft gemaakt met het oog op bewaring van de ontvangen tegenprestatie 
vergoedbaar onder het negatief belang.2009 Hier is een onderscheid mogelijk tussen kosten van 
materiële bewaring en kosten van juridische bewaring van de ontvangen tegenprestatie. 

693. KOSTEN VAN MATERIËLE BEWARING – Qua materiële bewaring van de ontvangen prestatie komen 
bijvoorbeeld kosten van opslag van goederen2010 en kosten van een schade- of brandverzekering2011 

                                                             
2000 JAUERNIG 2003, 282. 
2001 Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130 (culpa in contrahendo); LAITHIER 2004, 184; PINNA 2007, 471; SCHLOSSER 1996, 165. 
2002 Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130 (vergoeding kosten van ontslag van wegens precontractuele fout bijkomend 
aangeworven personeel); Kh. Brussel 3 februari 1988, JT 1988, 516 (culpa in contrahendo); Kh. Brussel 9 mei 1995, TBH 
1995, 986 (culpa in contrahendo, afwijzing vergoeding van ontslagvergoeding wegens ontbreken oorzakelijk verband). 
2003 ANEX 1977, 156; PINNA 2007, 471. 
2004 Luik 7 maart 2008, JLMB 2008, 1198 (schade wegens wijziging backupsysteem door installatie scanner door verkoper, 
vergoeding van uren besteed aan gegevensherstel afgewezen wegens niet-bewijs oorzakelijk verband); PINNA 2007, 471. 
2005 BAECK 2012-I, 309-310. 
2006 BAECK 2012-I, 309-310 (met verwijzing naar Gent 23 oktober 2002, AR 2001/AR/641, onuitg. (ontbinding verkoop 
machine) en Gent 21 januari 2010, AR 2006/AR/1180, onuitg., vernietiging verkoop andermans zaak). 
2007 BAECK 2012-I, 309-310 (Gent 21 januari 2010, AR 2006/AR/1180, onuitg.). 
2008 Aix-en-Provence van 28 juli 1997, JurisData nr. 1997-048777, 26. 
2009 HUBER 2010, 344. 
2010 BELGIË: Cass. 26 januari 2007, www.cass.be (vermelding kosten voor behoud en onderhoud van pand bij positief belang 
bij ontbinding koopovereenkomst); Antwerpen 15 december 1982, RW 1983-84, 1497, noot J. WERCKX (vernietiging verkoop 
boot wegens bedrog); Luik 8 mei 1956, JL 1955-56, 297 (vergoedbaarheid van opslagkosten aardappelen onder art. 1646 
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voor vergoeding in aanmerking. Had de benadeelde de niet-nagekomen overeenkomst immers niet 
gesloten, dan had hij die kosten nooit hoeven te maken. Bijgevolg kan de rechter deze vanuit het 
perspectief van het negatief belang als vergoedbare schade bestempelen. 

694. KOSTEN VAN JURIDISCHE BEWARING – Ook kosten van juridische “bewaring” van de ontvangen 
tegenprestatie zijn bij wanprestaties vergoedbaar onder het negatief belang. Denk aan belastingen 
die de benadeelde in verband met de ontvangen prestatie heeft betaald. Daaronder valt zo de 
onroerende voorheffing die de koper betaalde voor het verworven onroerend goed (supra nr. 
680).2012 Ook de belasting op de inverkeerstelling van een wagen valt hier te vermelden.2013 

C Wanprestatiekosten 

1 Extrinsieke schade 

695. SCHADE AAN ANDERE VERMOGENSELEMENTEN BENADEELDE – Net zoals onder het positief belang 
(supra nr. 386), is extrinsieke schade onder het negatief belang verhaalbaar. Denk aan schade die een 
in uitvoering van de overeenkomst ontvangen gebrekkig goed berokkende aan andere bestanddelen 
van het vermogen van de benadeelde.2014 Zowel de doeltoestand van het positief belang als die van 
het negatief belang besluiten dus tot vergoedbaarheid van dat nadeel. Zowel bij nakoming van de 
overeenkomst (positief belang) als bij niet-sluiting van de overeenkomst (negatief belang) zou 
immers geen nadeel zijn berokkend aan andere vermogenselementen van de benadeelde. 

696. SCHADE AAN NEVENTRANSACTIES VAN BENADEELDE – Schade aan andere bestanddelen van het 
vermogen van de benadeelde is ruim op te vatten. Ook nadelen die de wanprestatie veroorzaakt aan 
andere projecten die de schuldeiser had ondernomen, zijn verhaalbaar.2015 Denk aan ontbinding van 
een koopovereenkomst wegens levering van gebrekkige software. Zo kan de benadeelde 
schadevergoeding krijgen voor vertraging in zijn andere projecten.2016  

2 Bereddingskosten 

                                                                                                                                                                                              
BW); BAECK 2012-I, 310-311; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 313; LIMPENS 1960, 690 (positief belang); TILLEMAN 2012, 365 
(art. 1646 BW). FRANKRIJK: Parijs 27 september 1994, JurisData nr. 1994-022837 (ontbinding op grond van art. 1184 BW van 
verkoop van tweedehands fotokopiemachine wegens niet-conforme levering); PINNA 2007, 467-468; REISS 2003, 314. 
DUITSLAND: KÖTZ 2012, 502 (§ 284 BGB). ENGELAND: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1778. 
2011 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be; Antwerpen 15 december 1982, RW 1983-84, 1498, noot J. WERCKX (vernietiging 
verkoop boot wegens bedrog, en toekenning vergoeding voor betaalde verzekeringspremies op grond van art. 1599 BW); 
BAECK 2012-I, 310-312; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 701. Contra: Kh. Hasselt 26 juni 2000, RW 2003-04, 744 (vernietiging 
verkoop tweedehandswagen wegens bedrog, met afwijzing van gevorderde vergoeding voor kosten van diefstalverzekering 
wegens niet-bewijs dat schade zo niet integraal zou worden vergoed). 
2012 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be (vermelding kosten voor instandhouding en onderhoud van pand bij positief belang 
bij ontbinding koopovereenkomst, met verduidelijking in de grieven dat het daarbij onder meer ging om onder meer de 
onroerende voorheffing, de gemeentelijke en provinciale taksen, zoals voor huisvuil en oppervlaktewateren); Gent 25 april 
2006, TGR 2007, (287) 289 ("de eventuele nadelige fiscale gevolgen voor de oorspronkelijk aangeslagen belastingplichtige 
op burgerlijk vlak [...] kunnen rechtgezet worden door middel van een vordering tot schadevergoeding."; erfpacht); Gent 
22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 (vernietiging verkoop andermans zaak op grond van art. 1599 BW, met vergoeding voor 
betaalde gemeentetaks, onroerende voorheffing en taks oppervlaktewateren). 
2013 Luik 28 mei 2009, JLMB 2011, 447 (ontbinding verkoop tweedehandswagen, met terugbetaling belasting op de 
inverkeerstelling via restitutieverplichtingen na ontbinding). Kritiek bij BAECK 2012-I, 311 (onterecht herstel via restituties). 
2014 BAECK 2012-I, 312; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 700 (achten deze niet vergoedbaar onder § 284 BGB). 
2015 Parijs 18 maart 1998, JurisData nr. 1998-022401; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 702 (“Andere umfangreiche Kosten 
können dem Gläubiger aus der geplanten Verwertung […] entstehen, namentlich im Hinblick auf den Abschluβ weiterer 
Verträge über das Vertragsobjekt.”). 
2016 Parijs 18 maart 1998, JurisData nr. 1998-022401 (“Considérant que les défaillances d’Oxygène, qui a livré à Agora un 
appareil inutilisable [...] lui ont causé un préjudice en retardant ses projets de développement.”). 
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697. KOSTEN TER NAKOMING VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Ook onder het negatief belang maken 
kosten van schadebeperkende maatregelen vergoedbare schade uit.2017 Gaat de benadeelde met het 
oog op nakoming van zijn schadebeperkingsplicht over tot een dekkingskoop, dan zijn de kosten die 
hij moest dragen om die dekkingskoop te sluiten, verhaalbaar onder zijn negatief belang.  

698. MEERUITGAVEN WEGENS SLUITING DEKKINGSTRANSACTIE – Als bereddingskosten onder het negatief belang zijn 
zo vergoedbaar meeruitgaven door de wanprestatie en ontbinding van de eerste overeenkomst en wegens 
sluiting van een dekkingstransactie.2018 Denk aan vervoerskosten of de rente voor een lening die met het oog 
op schadebeperking is aangegaan.2019 Denk aan ontbinding van de verkoop van een perceel grond. De kopers 
waren niet op de hoogte gesteld van een ondergrondse riolering die de bouw van hun villa verhinderde. Het 
hof van beroep bevestigde de schadevergoeding voor de meeruitgaven verbonden aan de aankoop van een 
nieuw perceel en de meerkosten door de stijging van de bouwprijzen.2020 Neem ook volgend fictief voorbeeld 
uit eind 2014. De regering had toen aangekondigd dat de woonbonus – een in 2005 ingevoerde aftrekbare 
uitgave voor wie een woningkrediet aanging – begin 2015 deels zou vervallen. Midden november kopen Ruben 
en Mireia nog snel een woning te Roeselare. Zou bovenstaand Frans geval zich hier voordoen, dan zouden de 
benadeelde kopers een vergoeding kunnen krijgen voor het mislopen van die woonbonus.  

3 Subaansprakelijkheidskosten 

699. AAN DERDEN VERSCHULDIGDE (SCHADE)VERGOEDINGEN – Benadeelde contractanten kunnen door 
een wanprestatie zelf vergoedingen verschuldigd zijn aan contractanten in een andere verhouding of 
aan derden. Onder het positief belang kan de benadeelde de gevolgen van die subaansprakelijkheid 
via zijn schadevordering doorstoten naar de wanprestant (supra nr. 429). Dit kan hij evenzeer onder 
zijn negatief belang. Was de overeenkomst nooit gesloten, dan was de benadeelde immers zelf ook 
niet aansprakelijk gesteld in die andere rechtsverhouding.2021 Net zoals bij het positief belang (supra 
nr. 435), is de subaansprakelijkheid van de benadeelde onder het negatief belang vergoedbaar 
ongeacht haar contractuele (infra nr. 701) of buitencontractuele (infra nr. 700) aard.  

700. AFWENTELING BUITENCONTRACTUELE SUBAANSPRAKELIJKHEID – Buitencontractueel valt te denken 
aan het ongeval dat de koper heeft met een gebrekkig voertuig. Zo motiveerde het Franse Hof van 
Cassatie verhaal van buitencontractuele subaansprakelijkheid op grond dat "la rescision de la vente 
doit autant que possible remettre l'acheteur au même état que si le contrat n'eût pas existé". 2022 
Verplaatsing naar de hypothetische positie van niet-sluiting van de overeenkomst legitimeert zo 
afwenteling van de buitencontractuele subaansprakelijkheid van de benadeelde schuldeiser.  

701. AFWENTELING CONTRACTUELE SUBAANSPRAKELIJKHEID – In vertrouwen op een overeenkomst kan 
een contractpartij andere contracten aangaan. Dat die contractant in de basisovereenkomst een 
wanprestatie ondergaat, kan ertoe leiden dat hij zijn verbintenissen uit die vervolgovereenkomst niet 
meer kan nakomen (supra nr. 430). Het negatief belang omvat dan de schadevergoeding die de 
benadeelde is verschuldigd aan zijn contractpartij in de vervolgovereenkomst doordat hij zijn eigen 

                                                             
2017 BELGIË: BAECK 2012-I, 322. FRANKRIJK: FAUVARQUE-COSSON 2008, 384; PINNA 2007, 499; LAITHIER 2004, 187. COMMON LAW: CHITTY 

ON CONTRACTS 2012, 1777; TREITEL 1991, 86. 
2018 Gent 28 oktober 1988, T.Agr.R. 1989, (179) 182 (nietigverklaring koopovereenkomst wegens wilsgebrek, meeruitgaven 
aan huur en noodzaak van nieuwe lening, bewijs niet geleverd); Nîmes 13 mei 2003, JurisData nr. 2003-215878 (ontbinding 
koopovereenkomst wegens onbebouwbaarheid gekochte perceel; schadevergoeding voor meerkosten voor aankoop van 
ander perceel en voor bouw van huis); VAN MALDEREN 2009, II.4, 48b.  
2019 PINNA 2007, 499 (“Ces frais de minimisation correspondent aux dépenses nécessaires pour trouver un contractant de 
substitution, ainsi que les dépenses de son obtention qui ne sont pas incluses dans le prix.”). 
2020 Nîmes 13 mei 2003, JurisData nr. 2003-215878.  
2021 In het Duits is hier sprake van vergoeding van de Haftungsinteresse van het slachtoffer van de niet-nakoming van de 
basisovereenkomst. ANEX 1977, 157; HARTMANN 2005, 293. 
2022 Cass.Req.fr. 21 oktober 1925, DP 1926, I, (9) 13 (beslissing, m.b.t. art. 1646 BW: "Attendu qu'à bon droit l'arrêt attaqué 
a condamné la Société Rolland-Pilain à garantir Berchet des condamnations prononcées contre lui au profit des tiers, 
victimes de l'accident provoqué par l'usage de la voiture que cette société lui avait vendue."). 
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verbintenissen daar wegens de wanprestatie in de basisovereenkomst niet kon nakomen.2023 Niet-
nakoming van de basisovereenkomst impliceert onder het negatief belang dus dat de initiële 
benadeelde de in de vervolgovereenkomst verschuldigde schadevergoeding kan afwentelen op de 
wanprestant in de basisovereenkomst. Dit alles geldt uiteraard onder voorbehoud van de limieten op 
schadevergoeding, waaronder de voorzienbaarheidsbeperking (supra nr. 438).  

702. VERHAAL VAN IN VERTROUWEN OP OVEREENKOMST IN ANDERE CONTRACTVERHOUDING BETAALD VOORSCHOT – 

Illustratief is een Zwitsers geval waarin een hotelhouder een overeenkomst sloot om tachtig personen, met het 
oog op het bijwonen van een seminarie, in zijn hotel onder te brengen. Tien dagen voor dat seminarie kondigde 
de hotelhouder echter aan dat hij die groep over verschillende hotels zou verspreiden. Aangezien de activiteit 
op team building was gericht, moesten alle gasten echter samen verblijven in één hotel. Naast ontbinding 
verkreeg de benadeelde dan ook vergoeding van zijn negatief belang, dat in Zwitserland primeert bij ontbinding 
(art. 109, lid 2 CO). Daarbij achtte de rechter onder meer vergoedbaar het niet-terugbetaalbare voorschot dat 
hij aan een lokale skischool had betaald voor skilessen voor de ganse groep.2024  

4 Tijdverlies 

703. VERGOEDBAARHEID TIJDVERLIES – Ook tijdverlies valt onder het negatief belang. Deze schade mag 
wel niet hypothetisch zijn. Nadelen door tijdverlies moet de benadeelde in concreto aantonen.2025 
Die schade kan blijken uit het aantal uren dat is verspild aan onderhandelingen en verplaatsingen. 
Vergoeding is ook mogelijk voor achternageloop.2026 Bij ontbreken van precieze begrotingselementen 
begroot de rechter dit naar billijkheid.2027 De aangezochte rechter mag deze methode toepassen voor 
zover hij aantoont dat hij niet over precieze begrotingselementen beschikt en hij aangeeft waarom 
hij de schade onmogelijk anders kan bepalen (infra nr. 2778). 

704. TIJDVERLIES WEGENS ONNODIGE PERSONEELINZET – Vergoedbaar onder het negatief belang zijn kosten van 
aanwerving of ontslag van personeel, kosten van interimpersoneel, en overuren van werknemers (supra nr. 
688). De vergoedbaarheid van kosten van aanwerving van (extra) personeel is verantwoordbaar vanuit de 
doeltoestand van dat negatief belang.2028 Had de benadeelde de overeenkomst niet gesloten, dan had hij dat 

                                                             
2023 TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex, punt 3 (“Les dommages-intérêts négatifs doivent principalement couvrir 
[...] les dommages-intérêts dus à des tiers en raison de l’inexécution dudit contrat.”); Zwitserse kantonrechter civ. II 20 april 
2009, X. SA c. Y., RVJ 2010, swisslex, 176 (“Les dommages-intérêts négatifs couvrent essentiellement [...] les dommages-
intérêts dus à des tiers en raison de l’inexécution dudit contrat [...]”); ANEX 1977, 157; BAECK 2012-I, 318; 
GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181 (“Kosten aus der Ersatzpflicht gegenüber Dritten”); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107-108; 
HARTMANN 2005, 293 (culpa in contrahendo); KELLER 1949, 262-263; PINNA 2007, 472-473; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 62 
(ontbinding); VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 702 (“Andere umfangreiche Kosten können dem Gläubiger aus der geplanten 
Verwertung […] entstehen, namentlich im Hinblick auf den Abschluβ weiterer Verträge über das Vertragsobjekt.”); WEBER 

2009, 583 (“Ersatzleistung an einen Dritten wegen Vertragsbruches”); WESSNER 2001, 911. 
2024 Zwitserse kantonrechter civ. II 20 april 2009, X. SA c. Y., RVJ 2010, swisslex, 169 en met name 178 (“Constitue en 
revanche un dommage négatif la part de l’acompte non remboursée par l’Ecole suisse de ski de C., à hauteur de 2500 francs. 
En l’absence de contrat avec le défendeur, la demanderesse n’aurait pas conclu un accord avec l’Ecole suisse de ski de C.; 
celle-ci n’aurait pas engagé certains frais mis à la charge de sa cocontractante.”). 
2025 Bordeaux 2 december 1993, JurisData nr. 1993-048686 (ontbinding overeenkomst tot levering van verpakkingmachine, 
afwijzing van vordering tot vergoeding van tijdverlies en inzet bijkomend personeel als volgt: “du fait de l’anéantissement 
rétroactif du contrat [...] la Société [...] n’est pas fondée à se référer à une évaluation théorique du fonctionnement normal 
de la machine litigieuse pour en déduire que les dysfonctionnements affectant celle-ci auraient [...] entraîné une perte de 
main d’oeuvre, laquelle, au demeurant, revêt un caractère hypothétique”). BEGROTING: L.E. GROSS, “Time and tide wait for no 
man: should lost personal time be compensable?", Rutgers Law Journal 2002, 683-711.  
2026  Antwerpen 2 november 2009, AR 2008/AR/344, onuitg., zoals aangehaald in BAECK 2012-I, 312 (ontbinding 
verkoopbelofte onroerend goed, billijkheidsbegroting kosten van achternageloop op € 2000); Rb. Gent 29 april 1998, TGR 
1998, 211 (schade ingevolge ongemak en heen-en-weer-geloop in aanmerking genomen bij beoordeling schadebeding bij 
ontbinding koopovereenkomst ten laste van verkopers, nietigheid wegens overdreven schadevergoeding); Rb. Gent 29 juni 
2004, TGR 2004, (273) 276 (ontbinding verkoop onroerend goed ten laste van verkoper, door niet-verkrijging akkoord van 
hypothecaire schuldeisers; schadevergoeding van € 250 voor schade geleden "ingevolge ongemak en achternageloop").  
2027 VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 29. 
2028 BELGIË: Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130 (precontractuele aansprakelijkheid). ITALIË: VISINTINI 2009, 75-76. DUITSLAND: 

PALANDT/BASSENGE 2005, 387; KÖTZ 2012, 501 (§ 284 BGB); JAUERNIG 2003, 282. ZWITSERLAND: SCHLOSSER 1996, 165. ENGELAND: 
Anglia Television Ltd v Reed [1971] 3 All ER 690, Court of Appeal. CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1770. 
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personeel nooit aangeworven en had hij die loonkosten ook niet gedragen. Tijdverlies kan ook blijken uit 
onnodige personeelinzet.2029 Denk aan de levering van gebrekkige software. De werkomstandigheden in het 
bedrijf van de koper worden hierdoor lange tijd verstoord. Het personeel moet immers taken uitvoeren die het 
informaticasysteem normaliter uitvoert. Daardoor opgelopen tijdverlies is dan ook vergoedbaar.2030  

D Ontbindingskosten 

705. KOSTEN WEGENS ONTBINDING – Indien de benadeelde schadevergoeding bij ontbinding claimt, 
zijn de kosten die hij omwille van die ontbinding maakte, vergoedbaar onder zijn negatief belang.2031 
De redenering is dat de benadeelde deze kosten niet zou hebben gemaakt indien hij de niet-
nagekomen overeenkomst niet had gesloten. Bijgevolg strookt het met de doeltoestand van het 
negatief belang om die kosten vergoedbaar te stellen.2032 Een onderscheid is mogelijk tussen de 
kosten om ontbinding te verkrijgen (infra nrs. 706-707) en de kosten die verbonden zijn aan de 
restitutieverplichtingen (infra nrs. 708-711). 

1 Verkrijgingskosten 

706. PROCESKOSTEN, GENUANCEERD DOOR FORFAITAIRE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING – Kosten voor 
verkrijging van ontbinding zijn vergoedbaar onder het positief belang (supra nr. 445), maar ook onder 
het negatief belang. Deze schadepost ziet zo op kosten van ingebrekestelling2033 en dagvaarding2034, 
proces- en advocatenkosten2035, en kosten van betekening van de rechterlijke beslissing2036. Die aan 
de procedure tot ontbinding verbonden kosten zou de benadeelde immers niet hebben gemaakt 
indien hij de overeenkomst nooit had gesloten. Toch valt vergoedbaarheid van deze kosten te 
nuanceren. Zoals onder het positief belang (supra nr. 442), heeft de wetgever kosten van juridische 
bijstand immers forfaitair vastgelegd in de rechtsplegingsvergoeding (art. 1022 Ger.W). Vallen de 
werkelijke kosten van juridische bijstand hoger uit dan het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding, 
dan kan de benadeelde hiervoor geen extra vergoeding krijgen (art. 1022 in fine Ger.W.).2037 

707. ANDERE TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN – Onder de ontbindingskosten vallen ook de kosten voor 
technische bijstand van de benadeelde. Dit geldt voor zover deze technische bijstand noodzakelijk 

                                                             
2029 Angers 11 februari 2002, JurisData nr. 2002-201071 (ontbinding koopovereenkomst van software, waarbij hof erop 
wijst dat indien het geleverde informaticasysteem correct had gewerkt, het bepaalde taken had uitgevoerd in plaats van de 
werknemers); Parijs 23 oktober 1998, JurisData nr. 1998-101108 (verkeerde installatie van informaticasysteem, waardoor 
personeel onnodig was opgeroepen; vergoeding tijdverlies: “Que la perte de temps générée par l’échec total de 
l’installation informatique doit être indemnisée au regard du personnel inutilement mobilisé à 100.000 F”); Parijs 18 maart 
1998, JurisData nr. 1998-022401 (ontbinding verkoop wegens levering gebrekkige software; schadevergoeding wegens 
onnodige inzet personeel: “Considérant que les défaillances d’Oxygène, qui a livré à Agora un appareil inutilisable, lui ont 
causé un préjudice [...] en mobilisant une partie de son personnel en pure perte.”); Agen 25 januari 1993, JurisData nr. 1993-
040807 (ontbinding verkoop van gebrekkige kassa’s, printers en software aan supermarkt; vergoeding extra arbeid die 
werknemers door gebrekkige kassa’s en software moesten verrichten om inhoud van kassa’s handmatig te verifiëren). 
2030 Angers 11 februari 2002, JurisData nr. 2002-201071, 9 (“Le prejudice est certain: les salariés ont dû réaliser des tâches 
que devait accomplir le système informatique s’il avait normalement fonctionné, au lieu de se consacrer au travail qui leur 
était normalement dévolu, ce qui a perturbé le fonctionnement normal de l’entreprise pendant plusieurs années.”). 
2031 Of het negatief belang bij ontbinding bescherming verdient, krijgt uitdieping in hoofdstuk II.6. Zwitserland spreekt hier 
van Rücktrittkosten (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181). 
2032 BAECK 2012-I, 312; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; GENICON 2007, 728; PINNA 2007, 447; WEBER 2009, 583 (“Kosten 
im Zusammenhang mit Rücktrittserklärung”); XOUDIS 1998, 214 (“les frais et les charges assumés en raison du contrat 
résolu”). 
2033 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181. 
2034 Rb. Namen 24 oktober 2008, T.App. 2009, (36) 38 (ontbinding koopovereenkomst wegens niet-betaling koopprijs, 
eerder positief belang). Vgl. Cour de justice civile Genève 11 juni 1965, Luya t. Mordasini, SJ 1966, (577) 580. 
2035 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 107-108 (nietigheid); KELLER 1949, 263; WEBER 2009, 583. 
2036 Rb. Namen 24 oktober 2008, T.App. 2009, (36) 38 (ontbinding koopovereenkomst wegens niet-betaling koopprijs). 
2037 Artikel 1022, laatste lid Ger.W. bepaalt immers: "Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding 
worden aangesproken tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij."; BAECK 

2012-I, 312 (met verwijzing naar Gent 21 januari 2010, AR 2006/AR/1180, onuitg., inzake negatief belang); Rb. Namen 24 
oktober 2008, T.App. 2009, (36) 38 (ontbinding koopovereenkomst wegens niet-betaling koopprijs, positief belang). 
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was om de omvang van de restitutieverplichtingen en de schade vast te stellen.2038 Zo zijn kosten en 
erelonen van een technisch adviseur voor vergoeding vatbaar onder het negatief belang.2039 De 
benadeelde schuldeiser had deze kosten immers niet hoeven te maken indien hij de niet-nageleefde 
overeenkomst niet had gesloten. Voor deze vergoeding kan de rechter analogisch toepassing geven 
aan diverse voor het positief belang relevante cassatiearresten (infra nr. 2762).2040 

2 Restitutiekosten 

708. TERUG TE GEVEN PRESTATIES NA RESTITUTIES NIET LANGER SCHADE – Retroactieve ontbinding van een 
overeenkomst leidt niet enkel tot bevrijding van nog te leveren prestaties, maar geeft tussen 
voormalige contractpartijen ook aanleiding tot wederzijdse teruggave van verrichte prestaties. 
Aangezien contractpartijen deze prestaties na ontbinding restitueren, kan de rechter deze niet meer 
als schade kwalificeren (infra nr. 1018). Het nadeel dat de restituties goedmaken, is immers 
verrekend bij de bepaling van de actuele positie van de benadeelde, waarmee de rechter de 
hypothetische toestand met het oog op schadevaststelling vergelijkt. 

709. KOSTEN VOOR UITVOERING RESTITUTIEVERPLICHTINGEN ZIJN WEL SCHADE ONDER NEGATIEF BELANG – Dat 
te restitueren prestaties niet meer voor vergoeding in aanmerking komen, ligt voor de hand tegen de 
achtergrond van het integraliteitsplafond. Dit impliceert echter niet dat kosten voor nakoming van 
die verplichting tot ongedaanmaking onverhaalbaar zijn. Dit zijn kosten die verband houden met 
terugname van de eigen prestatie en teruggave van de al verkregen prestatie. Denk aan kosten om 
het goed klaar te maken voor verzending, en kosten van vervoer en verzekering. Ook kosten voor 
inontvangstname van via de restituties te recupereren goederen zijn onder het negatief belang 
verhaalbaar.2041 Deze kosten zijn onder het negatief belang verhaalbaar voor zover de benadeelde 
aantoont dat hij deze niet had gemaakt indien de overeenkomst niet tot stand was gekomen.  

710. CORRECTIE VIA NEGATIEF BELANG VAN KOSTEN TOT NAKOMING VAN RESTITUTIES – Voormelde regel corrigeert het 
restitutierechtelijke beginsel dat kosten voor uitvoering van een restitutieverbintenis in principe ten laste 
komen van de restitutieschuldenaar. Denk aan vervoerskosten om het terug te geven goed op de plaats van 
uitvoering van de restitutieverbintenis te brengen. Restitutierechtelijk komen deze transportkosten voor 
rekening van de restitutieschuldenaar. Het negatief belang kan die tenlastelegging dus corrigeren. De 
restitutieschuldenaar kan die kosten vergoed krijgen vanuit zijn hoedanigheid van wanprestatieslachtoffer.  

711. CORRECTIE VIA NEGATIEF BELANG VAN RESTITUTIERECHTELIJKE TENLASTELEGGING VAN AFHAALKOSTEN –
Restituties staan los van enige fout. Restitutierechtelijk staat de restitutieschuldeiser, ook al is hij het 
slachtoffer van de wanprestatie, in voor kosten die hij maakt om de te recupereren prestatie af te 
halen. Via schadevergoeding, en ook onder het negatief belang, kan hij deze afhaalkosten wel op de 
wanprestant verhalen.2042 Stel dat de restitutiecrediteur aanspraak kan maken op schadevergoeding, 
dan kan hij onder het negatief belang dus ook vergoeding krijgen voor kosten om het restitutiegoed 
opnieuw in ontvangst te nemen. Bij niet-sluiting van de overeenkomst had hij deze afhaalkosten ook 
niet hoeven te dragen. Zij vallen overigens ook onder het positief belang (supra nr. 451). Bij 
nakoming hoefde de benadeelde schuldeiser deze afhaalkosten immers evenmin te dragen.  

                                                             
2038 BAECK 2012-I, 313. 
2039 Buitencontractueel: Cass. 6 januari 2010, AR P.09.1152.F, Pas. 2010, 20 (kosten en ereloon van technisch adviseur die 
slachtoffer van strafrechtelijke fout heeft betaald, kunnen vergoedbare schade zijn, voor zover deze noodzakelijk zijn om de 
benadeelde de mogelijkheid te bieden om zijn recht op vergoeding van zijn schade te doen gelden). 
2040 Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642; Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271, concl. HENKES; Cass. 16 
november 2006, Arr.Cass. 2006, 2325, www.cass.be, concl. HENKES; Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463. 
2041 ANEX 1977, 156; BAECK 2012-I, 313; WEBER 2009, 583. 
2042 BAECK 2012-I, 313; PINNA 2007, 474; WEBER 2009, 583. 
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Afdeling II. Winstderving 

§ 1. OPPORTUNITEITENVERLIES 

712. KEUZE TUSSEN DIVERSE OPPORTUNITEITEN BIJ SLUITING OVEREENKOMST – Bij de sluiting van een 
overeenkomst heeft een contractpartij vaak de keuze tussen meerdere opportuniteiten. Door via 
contractsluiting één van die opties te lichten, misloopt de contractant andere opportuniteiten. Een 
werkzoekende die een contract voor voltijdse arbeid sluit, ontzegt zich de mogelijkheid om een 
arbeidsovereenkomst te sluiten met een andere werkgever.2043 Een aannemer die een overeenkomst 
sluit met een opdrachtgever, verliest de mogelijkheid om de vrijgemaakte middelen te besteden aan 
een overeenkomst met een andere opdrachtgever.2044 Was de niet-nagekomen overeenkomst niet 
gesloten, dan had de benadeelde voordeel kunnen halen uit die mislopen contracten. De vraag rijst 
of de benadeelde vergoeding kan krijgen voor winst die hij daardoor derft.  

A Winst uit mislopen overeenkomst 

1 Vergoedbaarheidsbezwaren 

713. MOEILIJKER BEWIJS WINSTDERVING ONDER NEGATIEF BELANG – Recurrent bezwaar tegen verhaal van 
winstderving onder het negatief belang is het moeilijke bewijs daarvan.2045 Vaststellen welke winst de 
benadeelde kon halen uit een hypothetische overeenkomst impliceert een complexe denkoefening. 
Dit bewijs verschilt per geval2046 en hangt af van waarschijnlijkheidsberekeningen (infra nrs. 747-749). 
Niet eenvoudig is het om na te gaan wat de benadeelde had gedaan indien hij zijn vertrouwen niet 
had gesteld in de overeenkomst. De schuldeiser moet aantonen dat hij door de wanprestatie een 
andere financieel voordelige overeenkomst liet liggen.2047 Verdienstelijk aan het positief belang is dat 
de benadeelde dit delicate bewijs niet hoeft te leveren.2048 

714. IRRELEVANTIE MOEILIJKE PRAKTISCHE AANWENDBAARHEID – Het moeilijk begrootbare karakter van 
winstderving onder het negatief belang (supra nr. 713) levert geen afdoende bezwaar op. Praktische 
moeilijkheden mogen niet impliceren dat de rechtsonderhorige zich rechtsbescherming ziet 
ontnomen2049 en een juridisch correcte oplossing terzijde wordt geschoven2050. Rechtens is het van 
beperkt belang wat praktisch of onpraktisch is.2051 Moeilijke begrootbaarheid van immateriële 
schade en kansverlies vormt trouwens ook geen bezwaar tegen vergoedbaarheid daarvan.2052 

715. BEGROTING (WINSTDERVING BIJ) POSITIEF BELANG IS NIET EENVOUDIGER – Moeilijke aanwendbaarheid 
van het negatief belang gaat voorts evenzeer op voor het positief belang. Moeilijkheid om de 

                                                             
2043 FARNSWORTH 1990, 266. 
2044 SPIER/HARTLIEF 2009, 238. 
2045 FARNSWORTH 1990, 268 (“Generally, if the reason for choosing reliance damages is that it is too difficult to measure 
expectation, the same difficulty will inhere in an attempt to count lost opportunities."); GENICON 2007, 756; KELLER 1949, 190-
191; MELLIGER 1898, 171 (“Das negative Interesse widerspricht durchaus dem gesunden Sinn der klassischen Jurisprudenz für 
die Praktikabilität des Rechts. […] Wie soll der Empfänger beweisen, was er getan haben würde, wenn vielleicht die Absicht 
zu verkaufen nur in seinem Kopfe lebte? ”); WIDMER 2003, 62. 
2046 Vgl. billijkheidsbegroting mislopen opportuniteiten bij gebrek aan concreet bewijs, bij schadevergoeding bij ontbinding 
in Brussel 20 april 2010, R&J 2010, (299) 303; afwijzing van negatief belang wegens gebrek aan bewijs in TF 12 augustus 
2010, 4A_251/2010, swisslex. Vgl. Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 45-46. Zie ook moeilijk bewijs 
negatieve belangenschade in Brussel 20 april 2010, R&J 2010, (299) 303 (uiteindelijke afwijzing mislopen opportuniteiten). 
GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 114-115; LAITHIER 2008, 157-158; TRIMARCHI 2002, 639. 
2047 FAUVARQUE-COSSON 2008, 388; GUGGENHEIM 1995, 157; XOUDIS 1998, 214. 
2048 Deze bewijsproblematiek geldt dan ook als één van de argumenten om het positief belang te beschermen bij 
ontbinding. GENICON 2007, 756; MELLIGER 1898, 171. Uitgebreid: GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 96-97 en 108-117. 
2049 KELLER 1949, 19 en 190-191; MELLIGER 1898, 171. 
2050 KELLER 1949, 190. 
2051 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 96-97 en 111 ("il faut chercher moins ce qui est pratique que ce qui est juste"); KELLER 1949, 278-
279; MELLIGER 1898, 171. 
2052 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 97. 
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omvang van die schade vast te stellen, staat daar echter niet in de weg aan vergoeding (supra nrs. 
264-265). Schade moet enkel zeker zijn qua bestaan, en niet qua omvang.2053 Berekeningsproblemen 
zijn ook niet kenmerkend voor negatieve belangenschade. Zij kenschetsen alle schadevormen.2054 
Rechters moeten bij het positief belang ook hypothetisch redeneren, door te verifiëren in welke 
toestand de benadeelde bij nakoming zou hebben verkeerd.2055 De bewijsproblematiek is ook niet 
karakteristiek voor winst die de benadeelde derft doordat hij op nakoming had vertrouwd (negatief 
belang). Die perikelen resulteren uit het winstdervingsconcept zelf. De begrotingsproblemen 
brachten de wetgever trouwens evenmin ertoe de notie van gederfde winst uit artikel 1149 BW te 
weren. Mathematische accuraatheid is immers sowieso een illusie bij winstdervingsbegroting. 

716. BEGROTING VAN MISLOPEN OPPORTUNITEITEN VERGELIJKBAAR MET KANSVERLIES ONDER POSITIEF BELANG – 

Winstderving is bij het negatief belang te berekenen als het verlies van de kans op winst uit een andere 
overeenkomst. De opportuniteitsleer lijkt een toepassing van die kanstheorie.2056 Het Hof van Cassatie 
aanvaardt de kansleer zonder meer bij wanprestaties (infra nr. 2130; met nuance infra nr. 2194).2057 Bijgevolg 
ondergraven begrotingsproblemen het negatief belang niet, althans niet minder dan bij het positief belang. 

717. VERVAGING BELANGENONDERSCHEID DOOR VERGOEDING OPPORTUNITEITSVERLIES – Vergoeding van 
winstderving onder het negatief belang valt volgens sommigen heel vaak samen met gederfde winst 
onder het positief belang.2058 Winstderving (uit de niet-nagekomen overeenkomst) onder het positief 
belang stemt zo overeen met winstderving (uit de hypothetische alternatieve overeenkomst) onder 
het negatief belang bij frequente overeenkomsten. 2059  Op een competitieve markt krijgen 
benadeelden met hun negatief belang dan ook precies wat zij bij nakoming (positief belang) hadden 
verkregen.2060 Dat winstderving onder het positief belang en het negatief belang vaak samenvallen, 
kan de contouren van het onderscheid tussen het negatief en het positief belang vervagen.2061  

718. VERGOEDING WINSTDERVING ONDER NEGATIEF BELANG ALS OVERCOMPENSATIE? – Vanuit die vervaging 
verwerpen sommigen elk verhaal van winstderving onder het negatief belang. Vergoedbaarheid van 
dat opportuniteitsverlies zou de interne logica van het negatief belang ondermijnen.2062 Via het 

                                                             
2053 DIRIX 1984, 78; RONSE 1954, 145. 
2054 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 96. 
2055 Qua geleden verlies is de moeilijkheidsgraad bij beide belangen gering. Het is immers eenvoudiger na te gaan wat er 
daadwerkelijk is uitgegeven dan wat aan winst is gederfd. GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 111; KELLER 1949, 278-279 (“Was den 
Beweis dessen anbetrifft, was der Gläubiger mit der Leistung des Schuldners hätte anfangen können, so tauchen dieselben 
Schwierigkeiten auf, wie sie bei der Berechnung des entgangenen Gewinns beim negativen Interesse zeigen.”); MELLIGER 

1898, 172; ROBERTO 2002, 202. 
2056 MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 351 (“la perte d’une chance de conclure un contrat valable et avantageux”). 
2057 Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425. Vgl. GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 97 ("Le même reproche a jadis été adressé au préjudice 
moral et à celui résultant de la perte d'une chance, ce qui n'empêche pas ajourd'hui les plaideurs d'en démontrer l'existence 
et les juges de les indemniser", en 114: “Les difficultés de preuve inhérentes à la perte d’une chance, ne doivent pas faire 
renoncer à l’indemnisation du gain manqué”). 
2058 BELGIË: JAFFERALI 2014, 892-893 (spreekt van "un dommage qui coïncidera souvent très exactement avec le montant de 
l'intérêt positif."). FRANKRIJK: GENICON 2007, 733, voetnoot 128; PINNA 2007, 475 (“Si dans certaines situations particulières ces 
deux formules aboutissent à des résultats identiques, il n’en va pas toujours ainsi"). PORTUGAL: STJ 27 maart 2007, 
nr. 06A4002, JusNet 1480/2007, punt 2 (verzoeker betoogde dat het negatief belang – dat volgens de Portugese 
rechtspraak domineert bij ontbinding – overeenstemde met het positief belang). 
2059 PINNA verbindt twee voorwaarden aan die overeenstemming. De benadeelde moet omzetverlies lijden en de betrokken 
prestatie moet gestandaardiseerd zijn en steeds worden verhandeld tegen dezelfde prijs. PINNA 2007, 475, voetnoot 73. 
2060 Term bij PINNA 2007, 479 (“Si le marché sur lequel le contrat a été conclu est compétitif la perte de profits et la perte 
d’opportunité sont, par postulat, identiques: si le contrat inexécuté n’avait pas été conclu, la victime se serait engagée dans 
un contrat alternatif au contenu identique.”). 
2061 BARNES 1999, 1154 ("Creating an 'expanded reliance interest' that includes both sorts of losses weakens the distinction 
between the reliance and expectation interests."); DANET/LORVELLEC 1982, 211; GALLO 2004, nr. 10.a (“La linea di distinzione 
tra interesse positivo e negativo tende in altre parole a sfumare sempre più.”); GENICON 2007, 748; HOFMANN/VAN OPSTALL 

1959, 85 ("Deze mogelijkheid maakt, dat het verschil tussen het positief en het negatief contractsbelang vaak minder groot 
is, dan men veelal meent.”); KELLY 1992, 1769; MARELLA 2009, 62; MELLIGER 1898, 26; PETTIT 1987, 420; VISINTINI 2009, 62. 
2062 FRANKRIJK: GENICON 2007, 760 (“La 'théorie de l’occasion manquée' est en réalité un moyen très ingénieux de hisser 
l’intérêt négatif presque à la hauteur de l’intérêt positif."); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 109 (geen voorstander van deze 
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opportuniteitsverlies zou de logica van het positief belang in het negatief belang infiltreren.2063 Bij het 
positief belang kan de benadeelde geen vergoeding krijgen voor kosten die hij maakte met het oog 
op sluiting en uitvoering van de overeenkomst (sowiesokosten). Bij nakoming zou de benadeelde die 
kosten immers sowieso hebben gedragen (supra nrs. 405-409). Door mislopen opportuniteiten te 
vergoeden, benadert of evenaart dit negatief belang soms de onder het positief belang vergoedbare 
winstderving, maar zijn die sluitings- en uitvoeringskosten ook vergoedbaar. Onvergoedbaarheid van 
die sowiesokosten onder het positief belang lijkt zo via het negatief belang omzeilbaar.  

719. BEPERKT NEGATIEF BELANG – Opportuniteitenverlies lijkt het paard van Troje van het negatief belang. Zij 
geeft dat belang zoveel allures van het positief belang, dat het zijn bestaansreden ondergraaft.2064 Sommigen 
bepleiten dan ook om het negatief belang te zuiveren van die winstderving.2065 Die restrictieve subsoort is de 
expenditure measure (supra nrs. 321-323).2066 Dit beperkte negatief belang omvat enkel geleden verlies. In 
Duitsland voorziet § 284 BGB in deze variant. Die bepaling gewaagt niet van mislopen opportuniteiten.2067 

720. GEEN ONDERSCHEIDVERVAGING: TWEE SOORTEN WINSTDERVING NAARGELANG BELANG – De stelling dat 
het negatief belang door vergoeding van mislopen opportuniteiten erodeert (supra nr. 717), klopt 
niet. Hoewel winstderving ook bij het negatief belang verhaalbaar is, leidt dit niet tot volledige 
overlapping van beide belangen. Winstderving is bij het positief belang fundamenteel anders dan bij 
het negatief belang. De benadeelde krijgt geen vergoeding voor winst die hij zou hebben gehaald uit 
de niet-nagekomen overeenkomst (positief belang). Hij krijgt enkel compensatie voor het verlies van 
de kans op winst uit een hypothetische overeenkomst die hij niet heeft gesloten door de geschonden 
overeenkomst te sluiten (infra nrs. 726-730).2068 Bovendien valt het risico op overcompensatie in te 
perken door het negatief belang via het positief belang te plafonneren (infra nrs. 1270-1297). 

2 Winstderving uit mislopen overeenkomst 

721. ANDERSVORMIGE WINSTDERVING ONDER NEGATIEF BELANG – Winstderving is een polymorf 
schadeconcept. 2069  De bedenker van het negatief belang gaf al aan dat dit andersvormige 
winstderving behelsde.2070 Was het legitiem vertrouwen van de schadegerechtigde niet gewekt door 
de sluiting van de (geschonden) overeenkomst, dan had hij allicht een andere (zelfs gunstigere) 

                                                                                                                                                                                              
ondermijning). ITALIË: GALLO 2004, nr. 10.a (scheidingslijn tussen beide belangen vervaagt); VISINTINI 2009, 62. ZWITSERLAND: 
MELLIGER 1898, 26 (“[...] sonst würde ja der Unterschied zwischen Erfüllungs- und negativem Interesse aufgehoben”). 
AMERIKA: FARNSWORTH 1990, 267-268; FRIEDMANN 1995, 653 en 654; KELLY 1992, 1769. 
2063 VISINTINI 2009, 62 (“Questo significa che nel computo del danno negativo [...] viene fatta entrare in modo surrettizio la 
logica propria dell’interesse contrattuale positivo.”). 
2064 GENICON 2007, 760 (“Mais, on s’aperçoit bien vite qu’ainsi conçu, l’intérêt négatif prend l’allure d’un tour de passe-passe 
destiné en réalité à le rendre acceptable… en copiant (imparfaitement) l’intérêt positif."). 
2065 FRANKRIJK: FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2008, 334; GENICON 2007, 761; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 109. COMMON LAW: BARNES 1999, 
1154.  
2066 Term bij PETTIT 1987, 456-457. 
2067 Die onverhaalbaarheid blijkt uit de voorbereidende werken: “Dass er dan diesen entgangenen Vorteil [aus einem 
Alternativgeschäft] liquidieren kann, wäre nicht zu vertreten.” (DEUTSCHER BUNDESTAG II, 144). DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 

2002, 296; HUBER 2010, 346; KÖTZ 2012, 503; LOOSCHELDERS 2011, 304; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 469; 
PALANDT/BASSENGE 2005, 387 („Der Gläubiger hat einen Anspruch auf Aufwendungsersatz, keinen Anspruch auf Ersatz des 
negativen Interesses.”); REIM 2003, 3664; STOPPEL 2003, 35; STOPPEL 2004, 91; VODICAR 2008, 130; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 
690 en 709.  
2068 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 110 (zijn bezwaren tegen de kritiek berusten eerder op de specificiteit van de schade). 
2069 BELGIË: JAFFERALI 2014, 909 ("Certes, une certaine forme de manque à gagner peut également être réparée dans le cadre 
de l'intérêt négatif, mais il faut bien être conscient qu'il présente alors une consistance tout à fait différente."). FRANKRIJK: 
FABRE-MAGNAN 2012, 719; PINNA 2007, 475. Sommigen verduidelijken dit verschil door winstderving bij het positief belang 
aan te duiden als “perte de marge” en winstderving bij het negatief belang als “perte d’opportunité” (FABRE-MAGNAN 2012, 
719; PINNA 2007, 475). 
2070 Naar VON JHERING gaat dan ook de verdienste om als eerste winstderving vergoedbaar te achten onder het negatief 
belang: "Der Abschluβ des vermeintlichen Contracts kann für den Kläger aber auch das Entgehen eines Gewinns zur Folge 
gehabt haben, sei es, dass er eine andere Gelegenheit zum Abschluβ desselben von der Hand gewiesen oder nur unterlassen 
hat" (VON JHERING 1861, 20-21). 
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overeenkomst gesloten.2071 De benadeelde kan onder zijn negatief belang dus schadevergoeding 
krijgen voor winst uit een mislopen overeenkomst.2072 Toepassingen zijn ten overvloede te vinden in 
de Zwitserse en Portugese rechtspraak.2073 Onder het negatief belang bestaat schade dus niet in de 
winst die de benadeelde derft doordat de overeenkomst niet correct is uitgevoerd. Het betreft een 
opportuniteit die bij de totstandkoming van de niet-nagekomen overeenkomst bestond, maar die 
verloren ging door de totstandkoming van die overeenkomst.2074  

722. VERENIGBAARHEID MET DOELTOESTAND VAN NEGATIEF BELANG – Bij het negatief belang gaat de 
rechter uit van de fictie dat de niet-uitgevoerde overeenkomst nooit zou zijn gesloten. Zo is geen 
vergoeding mogelijk voor winst die de niet-uitgevoerde overeenkomst zelf zou hebben gegenereerd. 
Daaronder valt wel de winst die de benadeelde kon halen uit een andere overeenkomst die hij had 
kunnen sluiten indien hij de niet-uitgevoerde overeenkomst niet was aangegaan. Zodoende strookt 
vergoeding van winstderving met het door het negatief belang nagestreefde doel. Schadevergoeding 
brengt de benadeelde dan immers in de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien hij de 
overeenkomst niet was aangegaan.2075  

723. GEMISTE ALTERNATIEVE OVEREENKOMST MET DERDE – De benadeelde kan hebben afgezien van andere 
voordeligere contracten met derden. Had hij de door zijn medecontractant niet-nagekomen overeenkomst niet 
gesloten, dan was hij allicht die potentieel voordelige overeenkomst aangegaan. Krijgt hij daarvoor vergoeding, 
dan valt te spreken van compensatie van mislopen opportuniteiten2076, of van een verloren kans om intussen 
een andere voordelige overeenkomst te sluiten2077. Volgens een deel van de Italiaanse rechtsleer is dit de 

                                                             
2071 Vgl. KELLER 1949, 19; KELLY 1992, 1770. 
2072 BELGIË: Brussel 20 april 2010, R&J 2010, (299) 303; BAECK 2012-I, 314-318; CLAEYS 2003, 328 (nietigheid); CORNELIS/GILLIAMS 

2012, 173; DE BOECK 2004, 15; JAFFERALI 2014, 909; VAN MALDEREN 2009, II.4, 49. FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 719; FAUVARQUE-
COSSON/MAZEAUD 2008, 294; GAUDEMET 1965, 196; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 351; PETTIT 1987, 420; PINNA 2007, 63, 
457. ITALIË: CENINI 2008, 220; GALLO 2004, nr. 2.2.b; TRIMARCHI 2002, 637. PORTUGAL: STJ 27 maart 2007, nr. 06A4002, JusNet 
1480/2007; Évora 3 maart 2010, nr. 120/1995, JusNet 8062/2010; Porto 4 december 2006, nr. 0650216, JusNet 6602/2006 
(aanneming). ANTUNES VARELA 2000, 110; DE ALMEIDA COSTA 1992, 892. ZWITSERLAND: TF 21 mei 1970, ZF 12/70, PKG 1970, afl. 4, 
(23) 25; TF 21 december 2000, 4C.268/2000/rnd, swisslex, punt 2.b (“Zu ersetzen ist nach herrschender Auffassung 
namentlich der Gewinn aus einem im Vertrauen auf den dahingefallenen Vertrag mit einem Dritten nicht abgeschlossenen 
Vertrag.”); TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex, punten 3 en 4; Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 
45; Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a;  GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; 
GUGGENHEIM 1995, 157; HARTMANN 2005, 293; KELLER 1949, 266; MELLIGER 1898, 26; SCHWENZER 2009, 92; STÖCKLI 2008, 284; 
WEBER 2009, 583; XOUDIS 1998, 214. NEDERLAND: HESSELINK 1999, 202. 
2073 Zwitserland en Portugal menen immers dat ontbinding samengaat met het negatief belang. ZWITSERLAND: TF 12 augustus 
2010, 4A_251/2010, swisslex, punten 3 en 4; Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 45. PORTUGAL: STJ 27 maart 
2007, nr. 06A4002, JusNet 1480/2007; Évora 3 maart 2010, nr. 120/1995, JusNet 8062/2010; Porto 4 december 2006, nr. 
0650216, JusNet 6602/2006 (negatief belang bij ontbinding). 
2074 CENINI 2008, 220; CORNELIS 1990-I, 419 (nietigheid); GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; HARTMANN 2005, 293; LAITHIER 

2008, 157; STÖCKLI 2008, 284; PETTIT 1987, 420 ("Reliance loss includes the value of an opportunity that existed apart from the 
contract and was then lost by formation of the contract."); PINNA 2007, 478; SCHWENZER 2009, 92; SPIER/HARTLIEF 2009, 238; 
VON TUHR 1974, 87; WEBER 2009, 583; WESSNER 2001, 911. 
2075 BELGIË: JAFFERALI 2014, 909. FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 719; FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 294; PETTIT 1987, 420; 
PINNA 2007, 457 en 459. ZWITSERLAND: TF 21 december 2000, 4C.268/2000/rnd, swisslex, punt 2.b; TF 12 augustus 2010, 
4A_251/2010, swisslex, punten 3 en 4; Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 45; SCHWENZER 2009, 92. PORTUGAL: 
STJ 27 maart 2007, nr. 06A4002, JusNet 1480/2007; Évora 3 maart 2010, nr. 120/1995, JusNet 8062/2010; Porto 4 
december 2006, nr. 0650216, JusNet 6602/2006 (vergoeding negatief belang bij ontbinding aannemingsovereenkomst). 
2076 FABRE-MAGNAN 2012, 719 (“coûts d’opportunité” of “occasions manqués”); FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 294; PETTIT 

1987, 420; PINNA 2007, 457 en 459; WHEELER/SHAW 1994, 852. 
2077 Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130 (precontractuele aansprakelijkheid); CLAEYS 2003, 328 (nietigheid); FORIERS 2005, 
247; SAMOY/HOUTMEYERS 2014, 340 (culpa in contrahendo); WÉRY 2003-III, 111. Vgl. TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, 
swisslex, punt 3 (afwijzing schade wegens mislopen opportuniteiten wegens gebrek aan bewijs); TF 21 december 2000, 
4C.268/2000/rnd, swisslex, punt 2.b; TF 21 mei 1970, ZF 12/70, PKG 1970, afl. 4, (23) 25; Zwitserse kantonrechter civ. II 20 
april 2009, X. SA c. Y., RVJ 2010, swisslex, 176; Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 45; CENINI 2008, 220; 
GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; GAUDEMET 1965, 196; GUGGENHEIM 1995, 219; HESSELINK 1999, 202; HUBER 2010, 345; 
LAITHIER 2008, 157; MOKAIESH 2001, 15; SCHLOSSER 1996, 165; SPIER/HARTLIEF 2009, 238; STÖCKLI 2008, 284; TRIMARCHI 2002, 637; 
VON TUHR 1974, 87; WEBER 2009, 583; WESSNER 2001, 911. 



246 
 

belangrijkste schadepost onder het negatief belang.2078 VON JHERING gaf hier het voorbeeld van de koets die op 
een andere dan de beoogde dag werd gereserveerd. De koetsier verloor daardoor een andere gelegenheid om 
te contracteren, wat voor hem winstderving opleverde.2079 

724. ARTIKEL 1149 BW VEREIST RUIMERE VARIANT VAN NEGATIEF BELANG – Naar Belgisch recht betreft het 
negatief belang vooral het zuivere negatief belang (pure reliance interest). De benadeelde krijgt ook 
compensatie voor opportuniteiten die hij door sluiting van de overeenkomst heeft mislopen. Artikel 
1149 BW schrijft zo voor dat schadevergoeding zowel geleden verlies als gederfde winst vergoedt. 
Toch zal blijken dat de in artikel 1646 BW (verborgen gebreken) geboden vergoeding voor “de door 
de koop veroorzaakte kosten” bij de beperktere variant aanleunt (infra nr. 1054). 

725. BELGISCHE RECHTSPRAAK ERKENT VERGOEDBAARHEID MISLOPEN OPPORTUNITEITEN BIJ NIETIGHEID – Bij nietigheid 
erkent de rechtspraak de vergoedbaarheid van mislopen opportuniteiten onder het negatief belang. Uit diverse 
uitspraken blijkt dat winstderving wegens het verlies van een alternatief contract recupereerbaar is onder het 
negatief belang.2080 Ook het Hof van Cassatie bevestigde dit reeds impliciet. Illustratief is een geval van 
nietigverklaring van een verkoop wegens bedrog door de verkoper. Daarin oordeelde het Hof van Cassatie dat 
de koper geen vergoeding kon krijgen voor winstderving omdat hij niet had aangevoerd dat hij “door het 
sluiten van de nietig verklaarde overeenkomst de kans op een andere gelijkaardige aankoop [had] 
verloren”.2081 Had hij dit wel aangevoerd, dan had hij die vergoeding dus allicht wel verkregen. 

726. MOGELIJKHEID EN NUT OM MISLOPEN OVEREENKOMST NA WANPRESTATIE NOG TE SLUITEN – Bij begroting 
van mislopen opportuniteiten onder het negatief belang geldt dat schade die de benadeelde leed 
door het mislopen van een alternatieve overeenkomst, verschilt naargelang sluiting van die 
overeenkomst al dan niet nog mogelijk en nuttig is.2082 Twee hypothesen zijn denkbaar. In een eerste 
hypothese kan de benadeelde die overeenkomst niet meer (nuttig) sluiten (infra nr. 727). In een 
andere hypothese kan hij die overeenkomst wel nog nuttig sluiten, zij het met vertraging (infra nr. 
729). In de eerste hypothese valt de schade uiteraard hoger uit dan in de tweede hypothese. 

727. HYPOTHESE I: SLUITING VAN ALTERNATIEVE OVEREENKOMST NIET MEER MOGELIJK OF NUTTIG – De eerste 
hypothese is die waarin sluiting van een andere overeenkomst na wanprestatie niet meer mogelijk of 
nuttig is.2083 In dit geval heeft de benadeelde die opportuniteit definitief mislopen. Vanuit zijn 
negatief belang heeft hij dan aanspraak op schadevergoeding voor het voordeel dat hij zou hebben 
verkregen indien de mislopen overeenkomst tot stand zou zijn gekomen. Had hij de niet-nagekomen 
overeenkomst niet gesloten, dan had hij die alternatieve overeenkomst immers niet definitief 
mislopen. Qua bewijs is dan een onderscheid mogelijk naargelang de mislopen overeenkomst al dan 
niet een courante overeenkomst betrof (infra nrs. 738-745). 

728. LAATTIJDIGE ANNULATIE VAN HOTELRESERVERING – Treffend als voorbeeld is ook de laattijdige annulatie van 
een hotelreservering.2084 Wanneer iemand een reservering op het allerlaatste moment annuleert, kan de 
hotelhouder bovenop ontbinding aanspraak maken op schadevergoeding. Zijn negatief belang kan dan zien op 
de winst die hij misloopt doordat hij die hotelkamer niet aan iemand anders kon verhuren. Hierop kan hij 
aanspraak maken voor zover hij kan aantonen dat hij de hotelkamer werkelijk aan een ander had verhuurd 

                                                             
2078 ROPPO 2006, 938; TRIMARCHI 2002, 639 (“La voce più importante dell’interesse negativo è costituita dagli affari alternativi 
trascurati e perduti.”); VILLA 2010, nr. 2. Contra: HUBER 2010, 347 (Duitsland). 
2079 VON JHERING 1861, 20. 
2080 Cass. 2 mei 1974, RW 1974-75, 45 (vernietiging verkoop onroerend goed); Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130 
(precontractuele aansprakelijkheid); Brussel 20 april 2010, R&J 2010, (299) 303 (ontbinding); Luik 26 mei 2003, TBH 2004, 
(587) 589 (vernietiging overdracht handelszaak); Kh. Brussel 24 juni 1985, JT 1986, 236 (precontractuele aansprakelijkheid). 
2081 Cass. 2 mei 1974, RW 1974-75, 45 (vernietiging verkoop onroerend goed). 
2082 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 114, gevolgd door BAECK 2012-I, 314-315. 
2083 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 114, gevolgd door BAECK 2012-I, 314-315. Vgl. STIJNS 2006, 156 (nietigheid). 
2084 BAECK 2012-I, 315. 
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indien hij de betrokken overeenkomst niet had gesloten. De hotelhouder kan dit bewijzen door aan te tonen 
dat hij een andere reservatie moest weigeren door de reservering van die cliënt.2085 

729. HYPOTHESE II: SLUITING VAN ALTERNATIEVE OVEREENKOMST WEL NOG MOGELIJK OF NUTTIG – De tweede 
hypothese is deze waarin sluiting van een andere overeenkomst wel nog mogelijk en nuttig is. De 
kans om een andere dan de niet-nagekomen overeenkomst te sluiten, liep hier dus enkel vertraging 
op. Zijn schadevergoeding dekt dan de voordelen die hij derfde doordat hij die overeenkomst met 
vertraging moest sluiten. Dit is ook verklaarbaar vanuit de cassatierechtspraak2086 dat rechters bij hun 
uitspraak rekening moeten houden met alle omstandigheden die verband houden met het schadefeit 
en/of de schade (infra nr. 755).2087 Wel kan de benadeelde de wanprestant aanspreken in vergoeding 
voor de omstandigheid dat het sluiten van de alternatieve overeenkomst (wegens hogere 
materiaalprijzen en hogere lonen) intussen duurder is geworden.2088  

730. TOEPASSING UIT AANNEMINGSRECHT – Denk aan ontbinding van een aannemingsovereenkomst, waarbij de 
aannemer gehouden is de schade van de opdrachtgever te vergoeden.2089 De opdrachtgever kan hier aantonen 
dat indien hij het aannemingscontract niet had gesloten, hij een andere overeenkomst was aangegaan. Sluiting 
van die andere aannemingsovereenkomst is in de regel nog steeds mogelijk en nuttig. Onder zijn negatief 
belang krijgt hij dan compensatie voor schade die hij lijdt door vertraging van de werken. Zo kan hij aanspraak 
maken op vergoeding van nadelen die hij ondergaat doordat hij pas later over de uit te voeren werken beschikt 
dan wanneer hij de mislopen aannemingsovereenkomst had gesloten.2090  

3 Winst uit niet-nagekomen overeenkomst  

731. ONVERGOEDBAARHEID WINSTDERVING UIT NIET-NAGEKOMEN OVEREENKOMST ONDER NEGATIEF BELANG –
Onder het negatief belang is het echter absoluut uit den boze winst te vergoeden die is gederfd uit 
de niet-nagekomen overeenkomst.2091 Was die overeenkomst immers niet gesloten, dan kon de 
benadeelde ook helemaal geen winst halen uit dat contract. Bijgevolg is die winst niet vergoedbaar 
onder het negatief belang. Duidelijk is het Zwitserse recht, waar ontbinding enkel gepaard gaat met 
het negatief belang (art. 109, lid 2 CO). Degene die om zijn negatief belang verzoekt, kan daar niet 
verzoeken om de winst uit contractuitvoering.2092 Wel kan hij betogen dat hij een kans verloor om 
goede uitvoering van een gelijksoortige overeenkomst met een derde te bekomen (supra nr. 723).2093 

                                                             
2085 Doorgaans verlichten schadebedingen echter de daaraan inherente bewijsproblemen. 
2086 Cass. 29 september 1948, Pas. 1948, I, 509; Cass. 4 juli 1955, Pas. 1955, I, 1193; Cass. 21 mei 1993, Arr.Cass. 1993, 517; 
Cass. 14 december 1993, Pas. 1993, I, 1066; Cass. 4 januari 1994, Pas. 1994, I, 3; Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114; 
Cass. 2 februari 1996, Pas. 1996, I, 166; Cass. 2 mei 2001, Pas. 2001, 749; Cass. 13 februari 2006, Pas. 2006, 364; Cass. 26 
januari 2007, www.cass.be, derde overweging; Cass. 23 april 2012, Pas. 2012, 875. 
2087 CORNELIS 1990-I, 421. 
2088 Brussel 18 oktober 1978, JT 1979, (74) 80 (nietigheid: “Qu’en effet […] elle doit dès lors qupporter la hausse du coût des 
matériaux et de la main-d’œuvre.”); Gent 14 mei 1982, RW 1984-85, (1851) 1854-1855 (nietigheid); ANEX 1977, 167; BAECK 

2012-I, 315; CORNELIS 1990-I, 420 (nietigheid); ETIENNY, 666, voetnoot 447; PINNA 2007, 391; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 62. 
2089 BAECK 2012-I, 316-317. Vgl. TF 21 december 2000, 4C.268/2000/rnd, swisslex. 
2090 Antwerpen 11 december 2000, RW 2002-03, 544 (vernietiging aannemingsovereenkomst wegens strijdigheid met Wet 
Breyne); Rb. Antwerpen 5 juni 2003, RW 2005-06, 1023 [vernietiging aannemingsovereenkomst wegens onbepaalbaar 
voorwerp (geen plannen van op te richten gebouw) en strijdigheid met Wet Breyne, waarbij schade wegens vertraging in de 
bouwplannen naar billijkheid werd begroot op € 2500]; CORNELIS 1990-I, 420 (nietigheid); VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 62. 
2091 BELGIË: BAECK 2012-I, 322-323; JAFFERALI 2014, 908; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 67-69. FRANKRIJK: GENICON 2007, 730; 
GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 110; LAITHIER 2004, 188; LAITHIER 2008, 157; PINNA 2007, 478. ZWITSERLAND: TF 12 augustus 2010, 
4A_251/2010, swisslex, punten 3 en 4; Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 45; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 

2003, 181; HARTMANN 2005, 293; STÖCKLI 2008, 284; WEBER 2009, 583 (“Nicht zu erstatten ist der Gewinn, den der Gläubiger 
aus dem dahingefallenen Vertrag hätte ziehen können.”); WESSNER 2001, 911. ITALIË: CENINI 2008, 220. 
2092 TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex, punten 3 en 4; Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 45; 
GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; HARTMANN 2005, 293; STÖCKLI 2008, 284 (“So kann sich der Gläubiger den Gewinn, den 
ihm der nunmehr aufgehobene Vertrag eingetragen hätte, vom Schuldner nicht ersetzen lassen.”); WEBER 2009, 583 (“Nicht 
zu erstatten ist der Gewinn, den der Gläubiger aus dem dahingefallenen Vertrag hätte ziehen können.”); WESSNER 2001, 911. 
2093 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 111; KELLER 1949, 18 (“Freilich kann auch im Falle des negativen Interesses ein Gewinn 
entgangen sein, nämlich dadurch, daβ der Abschluβ eines anderen Geschäfts verpaβt worden ist."). 
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732. BELGIË: ONVERGOEDBAARHEID BIJ NIETIGHEID – In België geldt dat ook bij nietigheid. Bij 
nietigverklaring kan schadevergoeding zo geen betrekking hebben op uit de nietige overeenkomst 
verwachte winst.2094 Recentelijk onderstreepte het hof van beroep te Luik zo dat moeilijk te 
verdedigen valt dat winst uit de nietig verklaarde overeenkomst vergoedbaar zou zijn. De 
benadeelde zou uitvoering bij equivalent krijgen van die overeenkomst.2095  

733. ILLUSTRATIE: WINSTDERVING BIJ NIETIGVERKLARING KOOPOVEREENKOMSTEN – Neem een vastgoedvennootschap 
die terreinen koopt om deze met winst door te verkopen. Achteraf blijken op die percelen 
pachtovereenkomsten te rusten. De vennootschap kan die koopcontracten wegens bedrog nietig doen 
verklaren. Bij nietigverklaring staat het negatief belang voorop. Onder dat belang heeft zij echter geen 
aanspraak op de winst die zij zou hebben gerealiseerd indien de koopovereenkomsten correct waren 
uitgevoerd en dus geen sprake was van bezwaring met pachtovereenkomsten.2096 Had zij de overeenkomst 
nooit gesloten, dan had zij die winst ook nooit kunnen realiseren. Uiteraard kan zij wel winstderving onder het 
negatief belang aantonen. Die bestaat dan in het mislopen van andere lucratieve overeenkomsten. 

B Bewijstemperingen 

1 Zware bewijslast 

734. DELICAATHEID BEWIJS DEFINITIEF MISLOPEN OVEREENKOMST – Bewijs van winstderving onder het 
positief belang bleek bijzonder complex (supra nrs. 474-615).2097 Daartoe moest de rechter nagaan 
welke winst de benadeelde was ontgaan doordat de overeenkomst niet was nagekomen. Onder het 
negatief belang is bewijs van winstderving nog van een hoger complexiteitsniveau (supra nr. 713). 
Anders dan bij het positief belang, gaat het immers niet om winst die hij heeft gederfd uit een 
bestaande overeenkomst, maar om winst die hij derft uit een mislopen hypothetische 
overeenkomst.2098 Die winstderving vertoont zo een extra hypothetische dimensie.  

735. KENNIS VAN MISLOPEN OPPORTUNITEIT – Bepaalde auteurs stellen verhaal van mislopen 
opportuniteiten onder het negatief belang afhankelijk van de voorwaarde dat de benadeelde bij de 
contractsluiting op de hoogte was van andere opportuniteiten. Kon hij die opportuniteiten nooit 
ontdekken indien hij niet met de wanprestant had gecontracteerd, dan valt bezwaarlijk aan te voeren 
dat hij een opportuniteit heeft mislopen. Dan is die opportuniteit niet verhaalbaar, tenzij de 
contractsluiting hem juist heeft belet die opportuniteit te ontdekken.2099 Bewijs van mislopen 
opportuniteiten is nog delicater omdat de rechter bovendien zou kunnen vereisen dat de benadeelde 
bewijst dat hij op die opportuniteit zou zijn ingegaan indien hij niet met de wanprestant had 

                                                             
2094 BELGIË: Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130; Kh. Brussel 24 juni 1985, JT 1986, 236 (precontractuele aansprakelijkheid: 
"par la culpa in contrahendo [...] les demanderesses ont été privées non du bénéfice du contrat mais seulement de la chance 
de parvenir à sa conclusion; que l'obligation de négocier de bonne foi [...] n'emportait pas l'obligation de conclure le contrat 
que les demanderesses ne sauraient donc prétendre obtenir, à titre de réparation, les avantages d'un contrat sur lequel elles  
ne pouvaient compter; que ce faisant, elles obtiendraient plus que ce dont elle ont été privées."); Luik 26 mei 2003, TBH 
2004, (587) 589; Kh. Brussel 9 mei 1995, TBH 1995, 986; CORNELIS 1990-I, 419; VAN MALDEREN 2009, II.4, 48b; VAN OMMESLAGHE 

2010, 533; WÉRY 2003-III, 110-111. FRANKRIJK: Cass.com.fr. 26 november 2003, JCP 2004, IV, 155, nr. 1153 (niet-
vergoedbaarheid van verlies van kans op winst uit niet-gesloten overeenkomst tot overdracht van handelsfonds: "La cour 
d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société n'incluait que les frais 
occasionnés par la négocation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en 
cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte de chance d'obtenir ces 
gains."). 
2095 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589. 
2096 Arrest van hof van beroep te Brussel, dat zonder specifieke datum is besproken in VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 68-69. 
2097 PETTIT 1987, 457; SLAWSON 1991, 219 (bekritiseert op deze grond het negatief belang); TRIMARCHI 2002, 639. 
2098 PETTIT 1987, 457 ("Although both questions are hypothetical ones, for lost-opportunity reliance we must value the loss of 
performance of a (hypothetical) forgone contract rather than of the actual contract that was formed and then broken."). 
2099 PETTIT 1987, 446 ("If the plaintiff was not aware of the opportunity when he contracted with the defendant, it is hard to 
see how the loss of that opportunity can be attributed to the defendant's offer."). 
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gecontracteerd2100, of doordat hij zou kunnen verlangen dat de benadeelde aantoont dat de 
potentiële medecontractant zijn verbintenissen wel zou zijn nagekomen2101. 

736. TEMPERING STRENGE VEREISTEN – Aan het bewijs van mislopen opportuniteiten mag de rechter 
geen al te strenge eisen stellen. Zou hij bewijs vergen dat de benadeelde bij de totstandkoming van 
de niet-nagekomen overeenkomst echt kennis had van een minstens even gunstige overeenkomst, 
dan staat dit doorgaans in de weg aan vergoeding van zijn negatief belang. Bewijs daarvan lijkt 
immers allesbehalve evident. Ook de wanprestant kan dit moeilijk als verweer voeren. Dat negatief 
bewijs is complex. Hetzelfde geldt voor de vraag of hij wel zou zijn ingegaan op de opportuniteit en of 
de medecontractant zijn verbintenissen zou zijn nagekomen. Die factoren kan de rechter wel bij zijn 
begroting in aanmerking nemen. De kanstheorie fungeert dan als model (infra nr. 2203).  

2 Geen identiteitsvereiste 

737. NIET VEREIST DAT MISLOPEN OVEREENKOMST IDENTIEK IS AAN GESLOTEN OVEREENKOMST – Qua bewijs 
van de gemiste alternatieve overeenkomst is het logisch dat de benadeelde aantoont dat hij een 
bepaalde overeenkomst zou hebben gesloten met een derde.2102 Omstreden is echter waarin dit 
bewijs moet bestaan.2103 Verdeeldheid heerst over de vraag of de mislopen overeenkomst al dan niet 
van identieke of soortgelijke aard moet zijn als de niet-nagekomen overeenkomst.2104 Dat deze 
problematiek niet evident is, blijkt uit de Italiaanse rechtspraak. Het Italiaanse Hof van Cassatie stelt 
zich soms streng op door identieke alternatieve overeenkomsten te eisen.2105 In andere gevallen 
neemt het genoegen met bewijs van eender welke mislopen opportuniteit.2106  

3 Frequentie 

738. COURANTE OVEREENKOMST OP TRANSPARANTE COMPETITIEVE MARKT – Wanneer de mislopen 
overeenkomst een courante overeenkomst is op een transparante en aan mededinging onderhevige 
markt, dan is sneller aanvaardbaar dat een zekere kans bestond op sluiting van een alternatieve 
overeenkomst. Dit is zelfs het geval wanneer de hypothetische medecontractant niet bij naam is 
gekend.2107 Denk aan de verkoop van courante consumptiegoederen. De kans op winst uit een 
overeenkomst onder dezelfde voorwaarden met een contractpartij die deze wel zou hebben 
uitgevoerd, is bij frequente overeenkomsten immers heel hoog. Het wanprestatieslachtoffer krijgt 
dan vergoeding voor de winst die hij zou hebben gehaald uit die alternatieve overeenkomst. 

                                                             
2100  Vgl. vergoedingsvoorwaarde voor mislopen opportuniteiten bij nietigheid bij VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 61 ("Le 
dommage apparaît plutôt comme la perte d'une chance de conclure que comme la perte effective d'un autre contrat, à 
moins que la victime n'établisse avec une certitude suffisante qu'elle aurait accepté cet autre contrat."). 
2101 PETTIT 1987, 457-458. 
2102 TF 21 december 2000, 4C.268/2000/rnd, swisslex, punt 2.b.b.; TF 21 mei 1970, ZF 12/70, PKG 1970, afl. 4, (23) 25; 
Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 46 (niet-bewijs welk type overeenkomst zou zijn gesloten); GUELFUCCI-
THIBIERGE 1992, 113. 
2103 Vgl. discussie in Italiaanse doctrine, besproken in GALLO 2004, nr. 2.2.b. 
2104 BAECK 2012-I, 314 (mislopen overeenkomst moet niet dezelfde aard hebben als ontbonden overeenkomst); GUELFUCCI-
THIBIERGE 1992, 113 ("Il devra s'agir soit d'un contrat de même nature, soit d'un contrat portant sur le même objet que le 
contrat annulé."); LAITHIER 2008, 157; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 29-30 (lijkt bij culpa in contrahendo een soortgelijke 
overeenkomst te vereisen). 
2105 Cass.it. 19 november 1983, nr. 6906, Foro it. 1984, I, 459 (precontractuele aansprakelijkheid, waar sprake is van de 
verplichting tot vergoeding van schade "derivante ai lavoratori dal fatto di aver perduto l'occasione reale di concludere [...] 
lo stesso contratto"); Cass.it. 11 januari 1977, nr. 93, Giur.it. 1977, I, 1, zoals aangehaald in GALLO 2004, nr. 2.2.a. 
Vgl. VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 28 (precontractuele aansprakelijkheid). 
2106 Cass.it. 12 maart 1993, nr. 2973, Foro it. 1994, I, 956 (precontractuele aansprakelijkheid: "no vi è ragione per escludere 
dal risarcimento dovuto ex art. 1337 c.c. il pregiudizio economico derivante dalla rinunzia a stipulare un contratto avente 
contenuto diverso."); Cass.it. 13 december 1994, nr. 10649 (in GALLO 2004, nr. 2.2.a). 
2107  Brussel 20 april 2010, R&J 2010, (299) 303 (snelle aanvaarding dat benadeelde kopers bij ontbinding van 
koopovereenkomst wegens de wanprestatie (doorverkoop appartement aan hogere bieders) een kans hadden gemist op 
aankoop van een ander appartement te Nieuwpoort); ANEX 1977, 166; BRIDGE, 430; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 115-116. 
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739. CRITERIUM VAN COMPETITIEVE MARKT – Van een "competitieve markt" zou sprake zijn onder volgende 
voorwaarden.2108 De overeenkomst moet een homogeen goed of een homogene dienst betreffen. Daarnaast 
moet op de markt kosteloos informatie beschikbaar zijn over prijs en voorwaarden. Tot slot moeten 
marktdeelnemers over een zo klein marktaandeel beschikken dat zij de prijs niet kunnen beïnvloeden.2109 Als 
competitieve markt geldt dus een transparante markt met homogene waren of diensten.  

740. QUASI-VERMOEDEN VAN WINSTDERVING UIT MISLOPEN OVEREENKOMST BIJ COMPETITIEVE MARKT – Op 
een competitieve markt waar het contracttype frequent voorkomt, is het bewijs van een mislopen 
overeenkomst eenvoudiger. Die overeenkomst neigt doorgaans sterk naar de geschonden 
overeenkomst.2110 Had de benadeelde de niet-nagekomen overeenkomst niet gesloten, dan had hij 
een identieke overeenkomst kunnen sluiten. Voor de benadeelde deed het niet ertoe met wie hij 
contracteerde. Hij moet de mislopen contractpartner dan ook niet nominatim aanwijzen.2111 Winst 
die hij zou hebben gehaald uit de niet-nageleefde overeenkomst kan in die gevallen dan ook 
fungeren als vermoeden2112 of aanwijzing2113 voor uit de mislopen overeenkomst gederfde winst.  

741. VERMOEDEN VAN WINSTDERVING UIT MISLOPEN OVEREENKOMST IS WEERLEGBAAR – De rechter kan niet zomaar uit 
de niet-nagekomen overeenkomst gederfde winst vergoedbaar achten (supra nr. 731), aangezien dat enkel bij 
het positief en niet bij het negatief belang mogelijk is.2114 Voor winstderving uit de mislopen overeenkomst kan 
de rechter zich wel laten inspireren door de winst die in de niet-nagekomen overeenkomst was voorzien. Ook 
kan hij op de gemiddelde marktprijs afgaan.2115 Winst uit de niet-nagekomen overeenkomst zijn bij courante 
overeenkomsten zo te bezien als weerlegbaar vermoeden voor de onder het negatief belang vergoedbare 
winstderving uit de mislopen overeenkomst. 

742. FUSIE VAN POSITIEF EN NEGATIEF BELANG – Bij een frequente overeenkomst op een competitieve 
markt stemt de uit die mislopen overeenkomst gederfde winst vrijwel overeen met de uit de 
gesloten overeenkomst gederfde winst.2116 Valt het positief belang samen met het negatief belang, 
dan brengt schadevergoeding de benadeelde zowel in de positie van nakoming (positief belang) als 
van niet-sluiting (negatief belang) van de overeenkomst.2117 De common law spreekt hier ook wel van 

                                                             
2108 M.A. EISENBERG, "The bargain principle and its limits", Harvard Law Review 1982, (741) 746. 
2109 Zie ook FRANKRIJK: PINNA 2007, 479. ITALIË: TRIMARCHI 2002, 639 (“In situazioni di mercato trasparente e concorrenziale si 
può presumere che gli affari trascurati siano equivalenti al contratto concluso.”); VISINTINI 2009, 75 (inzake pure reliance 
interest). COMMON LAW: EISENBERG 1982, 746; PETTIT 1987, 422 en 460; SMITH 2007, 415. 
2110 BRANDÃO PROENÇA 2011, 301; BRIDGE 1995, 430; EISENBERG 1982, 746-747; GENICON 2007, 729; PETTIT 1987, 422; SMITH 2007, 
415 en 460; TRIMARCHI 2002, 639 (“In situazioni di mercato trasparente e concorrenziale si può presumere che gli affari 
trascurati siano equivalenti al contratto concluso.”); VISINTINI 2009, 77. 
2111 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 115 ("Si le contrat manqué du fait de la conclusion de l'acte annulé est de ceux que l'on conclue 
couramment, le juge en admettra facilement la preuve même si le cocontractant hypothétique n'est pas nommément connu 
et désigné par la partie victime."); PETTIT 1987, 422 ("In a perfect market [...] the promisee is indifferent about whom he 
deals with; every contract in the perfect market is identical."). Contra: VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 61 (nietigheid). 
2112 ANEX 1977, 168; GALLO 2004, nr. 2.2.b (“prova presuntiva”); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 116; PINNA 2007, 479 (“Dans une 
telle hypothèse, l’indemnisation de la perte de profits réalise une approximation qui correspond souvent à la réalité et qui 
peut aisément être considérée comme une présomption de perte d’opportunité.”); TRIMARCHI 2002, 639; VISINTINI 2009, 77. 
2113 PETTIT 1987, 460; VISINTINI 2009, 75 ("[...] in un mercato concorrenziale, concedere il risarcimento di spese e di profitti 
andati perduti significa, in pratica, misurare il danno contrattuale in termini di aspettativa.”). 
2114 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 116. Contra: VISINTINI 2009, 77 ("[...] il prezzo del contratto, se si opera in un mercato 
concorrenziale, fornisce automaticamente il valore delle occasioni perdute.”) 
2115 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 116. 
2116 Arresten van het Handelsgericht te Zürich zoals aangehaald in ANEX 1977, 168 (waar het negatief belang bleek overeen 
te stemmen met het positief belang); BRIDGE 1995, 430; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 116; PETTIT 1987, 422; PINNA 2007, 479 (“Si 
le marché sur lequel le contrat a été conclu est compétitif la perte de profits et la perte d’opportunité sont, par postulat, 
identiques: si le contrat inexécuté n’avait pas été conclu, la victime se serait engagée dans un contrat alternatif au contenu 
identique.”); VISINTINI 2009, 75 en 77. 
2117 BRANDÃO PROENÇA 2011, 301; PETTIT 1987, 422 ("If the promisee had two identical opportunities, and flipped a coin to 
choose the contract with the defendant-promisor, then the reliance and expectation losses would be the same."); TRIMARCHI 

2002, 639; VISINTINI 2009, 77. 
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"merger of reliance and expectation".2118 Deze fusie tussen het positief en het negatief belang geldt 
mede als verklaring voor de primauteit van het positief belang (infra nrs. 790-792).2119  

743. NIET-FREQUENT CONTRACT BIJ MINDER COMPETITIEVE MARKT: CONCRETER BEWIJS VEREIST – De 
retrospectieve vervanging van een niet-uitgevoerde overeenkomst door een gelijksoortige 
overeenkomst lijkt eenvoudig voor frequente overeenkomsten op een competitieve markt (supra 
nrs. 738-742). Die fictieve substitutie is complexer bij uniekere transacties. Denk aan de verkoop van 
een zeldzaam boek of een dure jacht. In die gevallen is een preciezer bewijs van de mislopen 
opportuniteit vereist.2120 Zwitserse rechtspraak stelt zich hier doorgaans streng op door aanduiding 
te vereisen van de persoon met wie de mislopen overeenkomst zou zijn gesloten.2121  

744. ILLUSTRATIE UIT ZWITSERS RECHT – In een geval voor het Bundesgericht had een testamentuitvoerder een 
jacht verkocht voor € 1 050 000. Die overeenkomst ontbond hij nadat de koper weigerde te betalen. Het 
Bundesgericht benadrukte dat het negatief belang (art. 109, lid 2 CO) niet was bewezen omdat de kandidaat-
kopers onbekend waren, dat onbekend was hoeveel personen belangstelling hadden getoond, dat onduidelijk 
was welke prijs de potentiële kopers wilden betalen, en dat niet was bewezen dat onderhandelingen waren 
opgestart. Op basis daarvan oordeelde het dat niet bepaalbaar was welke winst de benadeelde zou hebben 
gerealiseerd indien hij de koopovereenkomst niet met de in gebreke gebleven koper had gesloten.2122  

745. GEVOLG: GROTER VERSCHIL TUSSEN WINSTDERVING ONDER POSITIEF EN NEGATIEF BELANG – Bij een 
minder frequente overeenkomst op een niet-competitieve markt verschilt winstderving onder het 
positief belang dus sterker van winstderving onder het negatief belang.2123 Ook kan het voorkomen 
dat geen sprake is van mislopen opportuniteiten, aangezien de benadeelde bij niet-sluiting van de 
geschonden overeenkomst geen andere overeenkomst had kunnen sluiten. Denkbaar is zelfs dat de 
rechter mislopen opportuniteiten geheel anders moet berekenen dan gederfde winst. Dit kan op 
grond dat die gemiste overeenkomst niet onder dezelfde (voordelige) voorwaarden zou zijn gesloten 
als de geschonden overeenkomst, en dus minder winstmarge zou hebben opgeleverd.2124 

4 Kansverlies 

746. VERSCHIL TUSSEN VERLIES VAN OPPORTUNITEIT EN VERLIES VAN KANS – De leer van het verlies van een 
opportuniteit sluit aan op de kansverliesdoctrine. De doctrine redeneert dan ook vaak naar analogie 
met de kanstheorie.2125 Zoals bij elke kansschade komt begroting van mislopen opportuniteiten zo 

                                                             
2118 BRIDGE 1995, 431. 
2119 PETTIT 1987, 460 (impliciet); SMITH 2007, 415. 
2120 TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex (afwijzing negatief belang omdat niet was bewezen wie geïnteresseerd 
was om jacht te kopen en evenmin was bewezen welke winst de benadeelde krachtens die alternatieve overeenkomsten 
had kunnen realiseren); GENICON 2007, 729; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 115; PETTIT 1987, 460. 
2121 TF 21 mei 1970, ZF 12/70, PKG 1970, afl. 4, (23) 25 (“Das ist nicht der Fall, da die Kläger weder behauptet noch bewiesen 
haben, dass sie ohne den Abschluss mit der Beklagten in der Lage gewesen wäre, mit einer anderen Firma einen 
entsprechenden Vertrag abzuschliesen, und dass dieser Vertrag auch eingehalten worden wäre.”); Handelsgericht Zürich 14 
juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 46 (“Er sagt nicht, welchen Vertrag er mit welcher konkreten Person (Vor- und Nachnamen) wann 
aufgrund des Vertrages mit dem Kläger nicht abgeschlossen hat.”). 
2122 TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex (“il est impossible de déterminer [...] le gain que le demandeur aurait 
réalisé avec l’une desdites personnes s’il n’avait pas conclu avec le défendeur”). 
2123 SMITH 2007, 415 (“In such ‘non-competitive’ markets, it cannot be assumed that the plaintiff’s foregone opportunity was 
equal to the value of the promised performance.”); TRIMARCHI 2002, 639. 
2124 TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex. Vgl. PINNA 2007, 479. 
2125 BELGIË: CORNELIS 1990-I, 419 (nietigheid); JAFFERALI 2014, 909 (ontbinding: "Des occasions manquées du fait de la 
conclusion du contrat [...] ne peuvent être réparés, sur la base de la théorie de la perte d'une chance, qu'au titre de l'intérêt 
négatif."); STIJNS 2006, 156 (kansverlies); VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 30. FRANKRIJK: GENICON 2007, 729 ("L'indemnisation du gain 
manqué, dans le cadre de l'intérêt négatif, emprunte la voie de la perte de chance"); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 111 ("La 
preuve du gain manqué du fait de la conclusion du contrat ensuite annulé consiste en la preuve de la perte d'une chance.", 
nietigheid); LAITHIER 2004, 188-189; LAITHIER 2008, 157 (verwijst hier naar kanstheorie); MOKAIESH 2001, 15 en 40 ("Ce gain 
manqué s'analysera peut-être plus précisément en la perte de chance de bénéficier de l'exécution favorable d'un autre 
contrat."); PETTIT 1987, 420 (vermelding soortgelijke probabiliteitsberekening). ZWITSERLAND: ANEX 1977, 167. 
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vaak neer op begroting in billijkheid.2126 Volgens sommigen bestaat wel een wezenlijk verschil tussen 
een mislopen opportuniteit en een verloren kans.2127 Kansverlies zou voorbehouden zijn voor het 
positief belang. Was de overeenkomst uitgevoerd, dan had de benadeelde de kans om een voordeel 
te realiseren. Opportuniteitenverlies zou enkel bij het negatief belang gelden. Bij het negatief belang 
zou het gaan om een “kans” waaraan de benadeelde door contractsluiting moest verzaken. Dit 
onderscheid is echter louter terminologisch.2128  

747. WAARSCHIJNLIJKHEIDSCORRECTIE BIJ BEGROTING MISLOPEN OPPORTUNITEITEN ONDER NEGATIEF BELANG – 

Naar analogie met de kansleer (infra nr. 2203) moeten rechters ook bij opportuniteitenverlies een 
waarschijnlijkheidsberekening verrichten. Wanneer onzeker is of het slachtoffer een andere 
overeenkomst zou hebben gesloten indien de niet-uitgevoerde overeenkomst niet was gesloten, kan 
de benadeelde geen vergoeding krijgen voor de volledige mislopen opportuniteit. Dan heeft hij enkel 
recht op een deel van de winst die de hypothetische overeenkomst zou hebben gegenereerd. Stel 
dat hij door het aangaan van de overeenkomst een opportuniteit misliep om € 100 winst te maken. 
Onder het negatief belang is zijn schadevergoeding dan hoogstens € 100. De rechter moet dit bedrag 
verminderen naargelang de waarschijnlijkheid van realisatie van die opportuniteit afneemt.2129 
Daartoe moet hij nagaan welke opportuniteiten de benadeelde door de contractsluiting liet schieten. 
Die berekening omvat twee waarschijnlijkheidsaspecten: de waarschijnlijkheid van sluiting van een 
andere overeenkomst (infra nr. 748) en de waarschijnlijkheid dat de fictieve contractpartner zijn 
verbintenissen zou zijn nagekomen en die overeenkomst winst zou hebben opgeleverd voor de 
benadeelde (infra nr. 749). 

748. FACTOR I: WAARSCHIJNLIJKHEID VAN SLUITING ANDERE OVEREENKOMST – De waarschijnlijkheid betreft 
allereerst de totstandkoming van het mislopen contract. De rechter moet beoordelen of de 
benadeelde een ander contract had gesloten indien hij de niet-nagekomen overeenkomst niet was 
aangegaan.2130 Als de contractpartijen geen overeenkomst zouden hebben gesloten indien de niet-
nagekomen overeenkomst nooit tot stand was gekomen, dan is winstderving niet vergoedbaar.  

749. FACTOR II: WAARSCHIJNLIJKHEID VAN NAKOMING EN WINSTREALISATIE ONDER ANDERE OVEREENKOMST – 
Daarnaast hangt winstderving onder het negatief belang af van de waarschijnlijkheid dat de andere 
overeenkomst zou zijn nagekomen en voor de benadeelde winst zou hebben opgeleverd.2131 Hiertoe 
moet de rechter nagaan hoe waarschijnlijk het is dat de mislopen overeenkomst ook zou zijn 
nagekomen. Is die kans onbestaande, dan kan de rechter geen vergoeding voor winstderving 
toekennen. Vergoeding van het negatief belang omvat dan hoogstens geleden verlies.  

                                                             
2126 CORNELIS 1990-I, 419 (nietigheid). 
2127 MONTANARI 2013, 129 ("mentre la perdita di chance deriva dalla scelta consapevole di concludere il contratto che si rivela 
poi non più recuperabile dopo l'inadempimento; la perdita delle opportunità favorevoli legata allo scioglimento del 
contratto discende proprio dalla scelta della risoluzione."); A. PINNA, La mesure du préjudice contractuel, Parijs, LGDJ, 2007, 
477. 
2128 Hierover: BAECK 2012-I, 314 (betoogt dat kansverlies soelaas kan bieden voor moeilijk bewijs dat schuldeiser een andere 
overeenkomst heeft gemist); CLAEYS 2003, 328; CORNELIS 1990-I, 419-420 (nietigheid); LAITHIER 2008, 157 (“Dans le cadre de 
l’intérêt négatif, le gain manqué correspond à la perte de chance sérieuse de conclure avec un tiers un avant-contrat valable, 
similaire et exécuté.”); MOKAIESH 2001, 15; PETTIT 1987, 420; PINNA 2007, 477; STIJNS 2006, 156 (nietigheid); VANWIJCK-ALEXANDRE 

1980, 30 (precontractuele aansprakelijkheid); WEBER 2009, 584 (stelt dat het waarschijnlijk moet zijn dat die overeenkomst 
met een derde zou zijn gesloten). 
2129 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 111 en 115; LAITHIER 2008, 157 (“Si elle est établie, la chance perdue est indemnisée en tenant 
compte de l’aléa qui affecte sa réalisation.”); PETTIT 1987, 420; SLAWSON 1991, 220 (waarschijnlijkheid dat overeenkomst zou 
zijn nagekomen). 
2130 Kh. Brussel 9 mei 1995, TBH 1995, 986 (precontractuele aansprakelijkheid); ANEX 1977, 168; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 
116; SLAWSON 1991, 220; PETTIT 1987, 457-458; PINNA 2007, 477; VAN MALDEREN 2009, II.4, 48b; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 30. 
2131 PETTIT 1987, 457-458; SLAWSON 1991, 220 (wijst enkel op tweede aspect); VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 33 (wijst op beide 
aspecten). 
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§ 2. GEBRUIKSDERVING  

750. DERVING GEBRUIK VAN GOED – Net zoals onder het positief belang (supra nrs. 579-605), kan de 
benadeelde die in uitvoering van een overeenkomst een goed overdroeg aan zijn contractpartner, 
onder zijn negatief belang vergoeding krijgen voor het gederfde gebruik of genot van dat goed.2132 
Had hij die overeenkomst niet gesloten en had hij het goed dus niet overgedragen ter uitvoering van 
die overeenkomst, dan had hij het goed zelf benut.2133 Het Zwitserse Bundesgericht oordeelde zo dat 
het negatief belang bij ontbinding schadevergoeding kan omsluiten voor gebruik dat de wanprestant 
medio tempore van het goed heeft gehad.2134 Bij abstracte berekening van gebruiksderving kan de 
rechter dan uitgaan van de normale huurprijzen van eenzelfde type goed.2135  

751. DERVING VAN GELDSOMGENOT: WETTELIJKE INTEREST ALS SCHADEVERGOEDING – De benadeelde kan ook genot van 
een geldsom hebben gederfd.2136 Dan kan hij aanvoeren dat hij schade heeft geleden doordat hij die geldsom 
niet heeft kunnen gebruiken of doen renderen in het tijdvak tussen betaling en restitutie van die geldsom. Een 
parallel is mogelijk met de regeling van artikel 1153 BW. Die bepaling legt de schade die een schuldeiser van 
een geldsom lijdt door laattijdige betaling, forfaitair vast op de wettelijke interest.2137 Loutere vertraging bij 
betaling impliceert een vermoeden van schade. Hieraan ten grondslag ligt de idee dat een geldsom in de regel 
niet improductief wordt gelaten (infra nr. 3032).2138 Betaalde een benadeelde een geldsom ter uitvoering van 
een nadien ontbonden overeenkomst, dan heeft hij restitutierechtelijk slechts aanspraak op teruggave van dat 
geldbedrag (monetair nominalisme). Bij een fout van zijn wederpartij kan hij onder zijn negatief belang wel 
aanspraak maken op wettelijke interest op het betaalde bedrag.2139  

752. VERHAALBARE MEERSCHADE – De benadeelde kan ook andere schade aantonen. Bij 
nietigverklaring van koopcontracten kent de rechtspraak zo wel eens schadevergoeding toe voor het 

                                                             
2132 TF 22 september 1964, BGE 1964, (286) 294; ANEX 1977, 156 en 173; BAECK 2012-I, 318-320; ERNST 2003, 959; 
GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181 (vergoeding vruchten en interesten); KRAMER/PROBST 2003, 322; WEBER 2009, 583. 
2133 ERNST 2003, 959; KRAMER/PROBST 2003, 322. 
2134 TF 22 september 1964, BGE 1964, (286) 294 (ontbinding koopovereenkomst voor koffiemachines: “Dem Kläger steht 
deshalb ein Entschädigungsanspruch dafür zu, dass die Beklagten seit Ende April 1960 die Maschinen benutzt und diese 
infolgedessen eine Wertverminderung erlitten haben.”). 
2135 ANEX 1977, 178. 
2136 Gent 30 maart 1979, RW 1979-80, 2525 (vernietiging verkoop wegens dwaling omtrent toestand van als bouwgrond 
verkochte perceel); Rb. Gent 29 april 1998, TGR 1998, 211 (derving opbrengst koopprijs gedurende zekere tijd wegens 
ontbinding koopovereenkomst, schadebeding nietig wegens overdreven karakter); Kh. Gent 11 oktober 1996, TBH 1997, 58 
(schadevergoeding wegens nietigheid schadebeding bij niet-betaling vijf facturen, vergoeding tijdelijke onbeschikbaarheid 
van kapitaal); VAN MALDEREN 2009, II.4, 48b (precontractuele aansprakelijkheid); WEBER 2009, 583. 
2137 BAECK 2012-I, 319. 
2138 Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, (72) 73 (vergoedende interest); Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270 
(vergoedende interest); DE PAGE 1942, 165; VAN OEVELEN 2009, 161; PEETERS/VANACKERE 2007, 3. 
2139 Antwerpen 28 april 1982, RW 1984-85, 213 (vernietiging overeenkomst woningbouw wegens strijdigheid met Wet 
Breyne); Antwerpen 1 april 1992, RW 1994-95, 783 (vernietiging verkoop frituur wegens bedrog bestaande in verzwijging 
strafrechtelijke veroordeling wegens bouwen zonder voorafgaande vergunning; terugbetaling betaalde bedrag 
vermeerderd met "vergoedende" interest); Gent 22 oktober 1993, TBBR 1995, (46) 50, noot I. DEMUYNCK (vernietiging 
verkoop andermans zaak met toekenning bijkomende schadevergoeding op grond van art. 1599 BW); Gent 29 juni 2007, 
T.Aann. 2007, 376 (ontbinding aannemingsovereenkomst wegens wanprestatie aannemer); Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, 
(52) 54 (vernietiging verkoop andermans zaak op grond van art. 1599 BW, vergoedende interest op terug te betalen 
koopprijs, tegen wettelijke rentevoet); Rb. Dendermonde 5 januari 1994, RW 1993-94, 1059 (vernietiging verkoop 
tweedehandswagen wegens bedrog bestaande in terugdraaien van kilometerteller, met toekenning verwijlinterest op de 
terug te betalen koopprijs); Rb. Gent 23 mei 2001, RW 2005-06, 394 (vernietiging aannemingsovereenkomst wegens 
strijdigheid met de Wet Breyne, met terugbetaling van betaalde voorschot vermeerderd met verwijlinterest vanaf datum 
van betaling); Rb. Gent 29 juni 2004, TGR 2004, (273) 276 (ontbinding verkoop onroerend goed wegens wanprestatie 
verkoper, wegens niet-verkrijging akkoord van zijn schuldeisers die beschikten over hypothecaire inschrijving op het goed); 
Kh. Gent 12 oktober 2006, TGR 2007, (241) 242 (vernietiging aannemingsovereenkomst wegens strijdigheid met openbare 
orde); Vred. Hasselt 15 september 2004, RW 2006-07, 777 (ontbinding verkoop dier wegens wanprestatie verkoper); 
ANEX 1977, 169-170; BAECK 2012-I, 319-320 (verwijzing naar bovenstaande rechtspraak, waarin slechts interesten op de 
geldsom worden toegekend bij fout van wederpartij); GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181. 
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verlies van een kans om de in het aangekochte goed geïnvesteerde geldsom te beleggen.2140 Bij 
wanprestaties – meer bepaald niet-betaling van facturen – kwalificeerde de rechtspraak zo reeds als 
vergoedbaar de verstoring van de administratie en het financiële beheer van een onderneming 
wegens onbeschikbaarheid van kapitaal door laattijdige betaling van die facturen.2141 Derving van de 
koopprijs in de periode tussen betaling en ontbinding kwam ook als potentiële schade in aanmerking 
bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van een schadebeding.2142 

§ 3. VERGOEDBAARHEIDSBEPERKINGEN 

753. BEPERKINGEN AAN NEGATIEF BELANG – Ook bij het negatief belang gelden beperkingen aan het 
integraliteitsprincipe (infra deel III). Twee beperkingen vergen afzonderlijke aandacht: de 
schadebeperkingsplicht (infra nrs. 754-758) en de voordeelstoerekening (infra nrs. 759-768). 

A Schadebeperkingsplicht 

754. SCHADEBEPERKINGSPLICHT BEGRENST NEGATIEF BELANG – De schadebeperkingsplicht stelt een grens 
aan het negatief belang. Benadeelden die hun schadebeperkingsplicht nakomen, kunnen onder hun 
negatief belang geen vergoeding krijgen voor vermeden schade (infra nr. 755), maar wel voor hun 
bereddingskosten (infra nr. 756). Ook is de vergoeding beperkt voor schade die een normaal 
behoedzaam persoon redelijkerwijs had kunnen vermijden (infra nrs. 757-758).  

1 Vermeden schade 

755. ONVERHAALBARE VERMEDEN SCHADE – Stel dat een benadeelde aanspraak maakt op zijn negatief 
belang. Na het schadefeit sluit hij een soortgelijke overeenkomst met een derde (supra nrs. 729-730). 
Dan moet de rechter bij begroting van winstderving rekening houden met het feit dat hij nadien een 
overeenkomst met een derde heeft gesloten die hij niet had kunnen sluiten indien zijn andere 
overeenkomst tot stand was gekomen en correct was nagekomen.2143 Deze stroming verklaart dit 
vanuit de cassatielijn 2144  dat rechters bij hun uitspraak rekening moeten houden met alle 
omstandigheden die verband houden met het schadefeit en/of de schade (infra nr. 2803).2145  

2 Bereddingskosten 

756. VERHAALBARE BEREDDINGSKOSTEN – Wanneer de benadeelde kosten maakte om zijn schade te 
beperken, zijn deze overeenkomstig de algemeen aanvaarde regels vergoedbaar (infra nr. 1963).2146 
Dit geldt in dezelfde mate bij het negatief belang als bij het positief belang. 

3 Vermijdbare schade 

757. DEELS ONVERHAALBARE VERMIJDBARE SCHADE – Blijft schadebeperking ten onrechte achterwege, 
dan valt ook onder het negatief belang aan te nemen dat verhaal van de niet-vermeden maar 
redelijkerwijs te vermijden schade beperkt is (infra nrs. 2030-2048). Aan vergoeding onder het 

                                                             
2140 Gent 30 maart 1979, RW 1979-80, 2525 (vernietiging verkoop wegens dwaling omtrent hoedanigheid van als 
bouwgrond verkochte perceel, met billijkheidsbegroting schadevergoeding op 25.000 BEF). 
2141 Kh. Gent 11 oktober 1996, TBH 1997, 58 (schadevergoeding wegens nietigheid schadebeding bij niet-betaling facturen). 
2142 Rb. Gent 29 april 1998, TGR 1998, 211 (met nietigverklaring schadebeding nietig wegens buitensporigheid). 
2143 CORNELIS 1990-I, 421; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 61. 
2144 Cass. 29 september 1948, Pas. 1948, I, 509; Cass. 4 juli 1955, Pas. 1955, I, 1193; Cass. 21 mei 1993, Arr.Cass. 1993, 517; 
Cass. 14 december 1993, Pas. 1993, I, 1066; Cass. 4 januari 1994, Pas. 1994, I, 3; Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114; 
Cass. 2 februari 1996, Pas. 1996, I, 166; Cass. 2 mei 2001, Pas. 2001, 749; Cass. 13 februari 2006, Pas. 2006, 364; Cass. 26 
januari 2007, www.cass.be, derde overweging; Cass. 23 april 2012, Pas. 2012, 875. 
2145 CORNELIS 1990-I, 421. 
2146 Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929, RCJB 1989, 7, noot KRUITHOF; Cass. 26 januari 2007, www.cass.be; BAECK 2013, 
268; DALCQ 1987, 373; DELAHAYE 1984, 272; DIRIX 1979, 2926; DIRIX 1998, 58; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 359; HANOTIAU 

1987, nr. 38; HENS 2009, II.4, 190b; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 11; KRUITHOF 1989, 46; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 468; 
LECLERCQ 2009, 214; PETIT 1995, 158; RONSE/DE WILDE 1988, 325; RUTTEN 2006, 326; SAMOY 2013, 1045; SAMOY/DANG VU 2012, 
86; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 877 en 883; SIMOENS 1999, 89; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; 
VAN OMMESLAGHE 2010, 1604-1605; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 678; WÉRY I (2010), 434; WEYTS 2003, 64. 
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negatief belang onttrekt de rechter zo het deel van de schade dat een bedachtzaam persoon had 
kunnen vermijden door al eerder een andere overeenkomst te sluiten.2147 Deze redenering ligt 
overigens in lijn van artikel 75 CISG. Dat artikel laat schadevergoeding bij ontbinding berekenen aan 
de hand van het verschil tussen de prijs van de geschonden overeenkomst en de prijs van de 
vervangovereenkomst, met mogelijkheid tot bijkomende schadevergoeding.2148  

758. ILLUSTRATIES – Neem zo dat ontbinding gepaard gaat met het negatief belang. De eigenaar van een bar 
die een gebrekkige koffiemachine krijgt geleverd, moet dan het nodige doen om binnen een redelijke termijn 
een bruikbare koffiemachine te kopen. Zo kan hij schade onder zijn negatief belang beperken.2149 Een koper 
van een partij stenen waarvan de verkoper weigert die te leveren, mag zo niet op ontbinding wachten om 
elders stenen aan te kopen.2150 Door zijn laattijdige reactie ziet de benadeelde koper zijn aanspraak beperkt tot 
het verschil tussen de contractprijs en de prijs van de koopwaar op het tijdstip van de noodzakelijke 
vervanging. Dat is het ogenblik waarop de koper kennis had van het feit dat de verkoper niet zou leveren. 

B Voordeelstoerekening 

1 Negatief belang 

759. VOORDEELSTOEREKENING GELDT IN DEZELFDE MATE BIJ NEGATIEF ALS POSITIEF BELANG – Niet alleen bij 
het positief belang (supra nrs. 452-473), maar ook bij het negatief belang kan voordeelstoerekening 
plaatsvinden.2151 Aangezien het negatief belang de benadeelde financieel moet brengen in de positie 
van hypothetisch uitblijven van de overeenkomst, moet de rechter door de totstandkoming van de 
overeenkomst genoten voordelen in rekening brengen bij de schadevaststelling.2152 Volgens vaste 
cassatierechtspraak moeten feitenrechters bij begroting van schade, op de datum van hun uitspraak, 
immers rekening houden met alle omstandigheden die verband houden met het schadefeit en/of de 
schade (infra nr. 2803).2153 Deze voordelen betreffen zowel de uitgebleven vermogensvermindering 
(infra nrs. 760-766) als de werkelijke vermogenstoename (infra nrs. 767-768). 

2 Uitgebleven vermogensvermindering 

760. UITGEBLEVEN VERMOGENSVERMINDERING – Een eerste toepassing van voordeelstoerekening bij 
het negatief belang heeft betrekking op uitgebleven vermogensverminderingen. Het vermogen van 
de benadeelde kan zo niet zijn afgenomen door te vertrouwen op nakoming van de gesloten 
overeenkomst, die zijn contractpartij uiteindelijk niet (correct) heeft uitgevoerd. Denk aan het 
verlieslatende karakter van de mislopen overeenkomst (infra nr. 761) en de uitsparing van kosten om 
de mislopen overeenkomst te sluiten (infra nr. 762) en na te komen (infra nr. 763).  

                                                             
2147 Kh. Kortrijk 21 februari 1959, RW 1958-59, 2155; BAECK 2012-I, 317-318; GALLO 2004, nr. 11.b. Vermijdbare schade is 
echter niets steeds volledig onverhaalbaar, aangezien ook de wanprestatie eraan ten grondslag ligt (infra nrs. 2033-2049). 
2148 Artikel 75 CISG luidt: “Indien de overeenkomst wordt ontbonden en de koper of de verkoper op een redelijke wijze en 
binnen een redelijke termijn na de ontbinding een dekkingskoop heeft gesloten, komt aan de partij die schadevergoeding 
eist, het verschil toe tussen de overeengekomen prijs en die van de dekkingskoop, onverminderd haar recht op vergoeding 
van andere schade overeenkomstig artikel 74.” 
2149 GALLO 2004, nr. 11.b. 
2150 Kh. Kortrijk 21 februari 1959, RW 1958-59, 2155. 
2151 Grondig: PETTIT 1987, 459; PINNA 2007, 480-489. 
2152 PETTIT 1987, 459 ("Since the goal of the lost-opportunity reliance measure is to approximate the position that the plaintiff 
would be in had he entered into an alternative contract, we must substract from the benefit he would have received under 
that contract the costs that he would have incurred."). 
2153 Cass. 29 september 1948, Pas. 1948, I, 509; Cass. 14 december 1993, Pas. 1993, I, 1066 (buitencontractueel); Cass. 
4 januari 1994, Pas. 1994, I, 3; Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114 (buitencontractueel: “pour apprécier en fait un 
dommage, le juge doit, se plaçant au moment où il statue, tenir compte de toutes les circonstances de la cause susceptibles 
d’influer sur l’existence et l’étendue du dommage; qu’à cet égard, il doit prendre en considération tous les événements 
postérieurs au dommage qui l’auraient aggravé ou réduit, à condition que ces événements ne soient pas étrangers au fait 
générateur du préjudice et à celui-ci.”); Cass. 2 februari 1996, Pas. 1996, I, 166 (buitencontractueel); Cass. 2 mei 2001, 
Pas. 2001, 749; Cass. 13 februari 2006, Pas. 2006, 364; Cass. 26 januari 2007, www.cass.be, derde overweging; Cass. 
23 april 2012, Pas. 2012, 875. Zie ook: DIRIX 1998, 28-29; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 459-460. 
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761. VERLIESLATEND KARAKTER VAN MISLOPEN OVEREENKOMST – De benadeelde kan door sluiting van de 
niet-nagekomen overeenkomst kosten hebben uitgespaard. De schadeplichtige mag zo bewijzen dat 
de overeenkomst die de benadeelde niet had gesloten omwille van de sluiting van de uiteindelijk 
niet-nagekomen overeenkomst, voor de benadeelde verlieslatend zou zijn geweest.2154 Door te 
vertrouwen op de overeenkomst heeft de benadeelde immers, ondanks de wanprestatie, een 
voordeel genoten. Dit voordeel bestaat dan in het uitblijven van een nog groter verlies bij uitvoering 
van die hypothetische overeenkomst.  

762. TOEREKENING UITGESPAARDE KOSTEN OM MISLOPEN OVEREENKOMST TE SLUITEN – Onder zijn negatief 
belang kan de benadeelde aanspraak maken op vergoeding van de voordelen die hij uit een mislopen 
overeenkomst had kunnen halen. Zo zijn mislopen opportuniteiten verhaalbaar wanneer de 
benadeelde een andere overeenkomst liet voorbijgaan en hij die overeenkomst niet langer kan 
sluiten (supra nr. 727). Dit verhaal vindt echter een limiet in de voordeelstoerekening. De kosten die 
de benadeelde had moeten maken om het mislopen contract te sluiten, moet de rechter dan ook in 
mindering brengen op de voordelen die hij uit die overeenkomst had kunnen halen.2155  

763. TOEREKENING UITGESPAARDE KOSTEN OM MISLOPEN OVEREENKOMST NA TE KOMEN – Dezelfde 
toerekeningsregel geldt voor kosten die de benadeelde heeft uitgespaard doordat hij die mislopen 
overeenkomst niet moest nakomen.2156 Stel dat de benadeelde bewijst dat hij door sluiting van de 
geschonden overeenkomst een even gunstige overeenkomst heeft mislopen. Dan mag de rechter bij 
het negatief belang niet voorbijgaan aan het feit dat hij geen kosten heeft gemaakt om die mislopen 
overeenkomst na te komen. Gaat hij voorbij aan deze regel, dan plaatst hij de benadeelde in een 
positie die uitstijgt boven die van hypothetische niet-sluiting van de overeenkomst. Dan doet hij 
afbreuk aan het negatief belang en aan het integraliteitsprincipe.2157 Winstderving onder het negatief 
belang stemt dus overeen met de winstmarge uit die alternatieve overeenkomst. Anders gezegd 
komt het negatief belang overeen met de prijs die de benadeelde zou hebben gekregen voor zijn 
prestatie, verminderd met de kosten die deze overeenkomst met zich zou hebben gebracht.2158  

764. NIET-TOEREKENING UITGESPAARDE KOSTEN OM NIET-NAGEKOMEN OVEREENKOMST NA TE KOMEN – Kosten die de 
benadeelde uitspaart doordat hij de mislopen overeenkomst niet hoeft na te komen, moet de rechter onder 
het negatief belang dus in mindering brengen op schadevergoeding. Deze verdiscontering geldt echter 
uiteraard niet voor kosten die de benadeelde heeft uitgespaard doordat hij de wegens de wanprestatie 
ontbonden overeenkomst niet meer hoeft uit te voeren.2159 Die uitgespaarde kosten mag hij niet op het 
negatief belang aanrekenen. De referentietoestand voor het negatief belang is niet de toestand waarin de 
overeenkomst zou zijn nagekomen, maar wel die waarin de overeenkomst nooit tot stand zou zijn gekomen. 

765. EERSTE VERREKENINGSMETHODE: VERREKENING VIA TOESTANDSVERGELIJKING – Een eerste manier om 
rekening te houden met het feit dat de benadeelde ook kosten had moeten dragen indien hij in 
plaats van de niet-uitgevoerde overeenkomst een andere overeenkomst had gesloten, bestaat 
eenvoudigweg daarin de hypothetische toestand nauwkeurig te begroten. 2160  In zijn fictieve 
onbeschadigde toestand zou de benadeelde (wellicht) een andere overeenkomst hebben gesloten. 
Van de prijs die de levering van zijn prestatie zou hebben opgeleverd, moet de rechter logischerwijs 
de kostprijs voor nakoming van zijn hypothetische verbintenissen aftrekken. Die kosten maken deel 

                                                             
2154 KELLER 1949, 269. 
2155 BAECK 2012-I, 324. 
2156 PINNA 2007, 499; PETTIT 1987, 459 ("The most important of these costs is the cost of the plaintiff's own performance of 
the alternative contract. This cost was averted when the plaintiff contracted with the defendant instead of entering into the 
alternative contract.").  
2157 De vaststelling van dit gegeven is ook allesbehalve evident. Dit bevestigt dat het negatief belang een extra 
moeilijkheidsdimensie bevat in vergelijking met het positief belang. 
2158 Formule: PINNA 2007, 478, voetnoot 77 (“Perte d’opportunité = prix du contrat alternatif – coûts du contrat alternatif”). 
2159 BAECK 2012-I, 324; PINNA 2007, 499-500. 
2160 PINNA 2007, 478. 
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uit van de berekeningswijze van de hypothetische toestand waarmee hij de huidige toestand 
vergelijkt. Op die manier krijgt de rechter een nauwkeurig vastgestelde hypothetische toestand 
waarmee hij de actuele toestand moet vergelijken om de schadevergoeding te bepalen. 

766. TWEEDE VERREKENINGSMETHODE: VERREKENING VIA VOORDEELSTOEREKENING – Ook via de techniek 
van voordeelstoerekening zou de rechter dat resultaat bereiken.2161 Voordeelstoerekening tempert 
de vergoedbaarheid van voordelen uit de mislopen overeenkomst. De hypothetische toestand 
waarin de benadeelde wellicht een andere overeenkomst had gesloten indien hij de geschonden 
overeenkomst niet was aangegaan, is maatgevend voor het negatief belang. In zijn huidige positie 
heeft hij dus geen kosten gemaakt voor sluiting en nakoming van de mislopen overeenkomst. Deze 
uitgespaarde kosten leveren een voordeel op dat de rechter ook via voordeelstoerekening kan 
aanrekenen op schadevergoeding. Zo bereikt hij dan hetzelfde resultaat, zij het in een latere fase. 

3 Werkelijke vermogenstoename 

767. IN UITVOERING VAN GESCHONDEN OVEREENKOMST VERKREGEN GENOT – Een ander aspect van 
voordeelstoerekening is de toename van het vermogen van de benadeelde. Relevant is de 
problematiek van verrekening van het voordeel dat hij haalde uit de zaak of de geldsom die hij in 
uitvoering van de intussen ontbonden overeenkomst heeft verkregen. De benadeelde kan in 
uitvoering van de geschonden overeenkomst zo een goed hebben verkregen. Overeenkomstig de 
principes van voordeelstoerekening moet de rechter schadevergoeding onder het negatief belang 
dan verminderen met het genot dat de benadeelde medio tempore van dat goed heeft gehad. Dat 
genot kan zo bestaan in vruchten die het goed voor de benadeelde heeft opgebracht.  

768. COMPENSATIE MET IN UITVOERING VAN GESCHONDEN OVEREENKOMST OVERGEDRAGEN GELDSOM – In ruil 
voor de verkrijging van een goed kan de benadeelde in uitvoering van de geschonden overeenkomst 
een geldsom hebben overgedragen.2162 In het tijdvak tussen betaling en ontbindingsrestitutie van die 
geldsom ontbeerde de benadeelde het genot van die geldsom. Voor deze genotsderving kan hij 
aanspraak maken op interesten. In de praktijk kan de rechter wel schuldvergelijking toepassen tussen 
de vergoeding bestaande in de rente over die geldsom en voordeelstoerekening ten bedrage van het 
genot uit het verkregen goed. Volledige en automatische compensatie is echter pas mogelijk als 
beide voordelen volledig overeenstemmen. 
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Hoofdstuk V. Vervangende schadevergoeding  
769. VERZOEK OM SCHADEVERGOEDING ZONDER ONTBINDING – Bij wanprestatie kan het slachtoffer luidens artikel 
1184, tweede lid BW opteren voor schadevergoeding, en de overeenkomst onverlet laten.2163 Deze strategie 
passen benadeelden toe wanneer ontbinding onwenselijk is.2164 Enige tijd nam het Belgische rechtsbestel aan 
dat schadevergoeding bij wederkerige contracten steeds ontbinding vooropstelde.2165 Thans is algemeen 
aanvaard dat ontbinding niet is vereist.2166 In theorie kan schadevergoeding dan gericht zijn op het belang bij 
nakoming (positief belang) dan wel bij niet-sluiting van de overeenkomst (negatief belang). Binnen dit 
belangendebat focust de common law veeleer op schadevergoeding bij overeenkomstbehoud. 2167  De 
continentale doctrine spitst zich toe op de vraag welk belang bij ontbinding prevaleert.2168 

Afdeling I. Dominantie positief belang  

§ 1. STAND VAN ZAKEN 

A Wereldwijde dominantie 

770. GEEN AANKNOPINGSPUNTEN IN BURGERLIJK WETBOEK – Net zoals voor de toestandsvergelijking 
(supra nr. 252) en het integraliteitsprincipe (supra nr. 180), is voor het positief belang en het negatief 
belang aansluiting te zoeken bij de Belgische basisbepaling voor wanprestatieschade: artikel 1149 
BW. Uit de tekst van dit artikel laat zich echter niet opmaken welk belang bij overeenkomstbehoud 
domineert. Even onduidelijk is de kwestie of een benadeelde kan kiezen voor zijn negatief belang.  

771. VERGOEDING POSITIEF BELANG IN SPECIFIEKE WETGEVING – In specifieke wetgeving geeft de wetgever wel uiting 
aan het positief belang. Dit blijkt uit voorschriften voor berekening van wederbeleggingsvergoedingen wegens 
vervroegde terugbetaling van kredieten. Artikel VII.97, § 3 WER bepaalt zo dat de vergoeding niet hoger mag 
zijn dan het rentebedrag dat de consument zou hebben betaald gedurende de termijn tussen de vervroegde 
aflossing en de overeengekomen datum waarop de kredietovereenkomst eindigt. Voor 
wederbeleggingsvergoedingen voor kmo-kredieten van meer dan 1 miljoen euro staat in de specifieke 
Gedragscode te lezen dat de periode die in acht wordt genomen "loopt tot aan de volgende contractuele 
herziening van de interestvoet of, bij het ontbreken hiervan, tot aan de eindvervaldag van het krediet."2169 Die 

                                                             
2163 In het Duits is soms ook sprake van een isoliertes Schadensersatzverlangen (CLEVINGHAUS 2007, 70). 
2164 FABRE-MAGNAN 2012, 665 (schade fout van chirurg; aangezien chirurg zijn verbintenissen reeds (zij het niet naar behoren) 
is nagekomen, zijn zowel uitvoering in natura als ontbinding zonder voorwerp); GLÄTTLI 1997, 234; VANDEPUTTE 1977, 242 
(subsidiair karakter schadevergoeding). 
2165 Overzicht van dergelijke rechtspraak en rechtsleer: STIJNS 1994, 325, voetnoten 28 en 29. Dit berustte op een 
exegetische lezing van artikel 1184 BW. Dat artikel gewaagt woordelijk immers van een keuze tussen uitvoering in natura en 
ontbinding met schadevergoeding: “De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de 
andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de 
overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.” 
2166 Cass. 2 februari 1989, Pas. 1989, I, 589; Brussel 13 januari 1971, Pas. 1971, II, 105; DE PAGE 1942, 127 (stelde in deze 
editie dat schadevergoeding los van ontbinding kon bestaan, maar was in zijn eerste editie nog van mening dat 
schadevergoeding enkel kon in combinatie met ontbinding (H. DE PAGE, eerste uitgave, 1936, nr. 98/C, zoals aangehaald in 
STIJNS 1994, 325): "[...] une demande de dommages-intérêts non accompagnée d'une demande de résolution n'est pas 
recevable."); SIMONT/FORIERS 2014, 639; STIJNS 1994, 325; STIJNS/VAN GERVEN/WÉRY 1996, 729. 
2167 ANDREWS 2011, 545; BARNES 1999, 1188; BEATSON 2010, 542; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1771-1772; CARTWRIGHT 2007, 262; 
CHEN-WISHART 2010, 545 en 589; MCGREGOR 2014, 45; SLAWSON 1991, 227; STONE 2008, 566 en 575; OGUS 1989, 248. 
2168 Voor Frankrijk alleen al: CHAZAL 2003, 112; DANET/LORVELLEC 1982, 213; FABRE-MAGNAN 2012, 665-724; FAUVARQUE-COSSON 

2008, 389; GAUDEMET 1965, 195-198; GENICON 2007, 714-771; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 82-147; JOURDAIN 2001, 273-274; 
LAITHIER 2004, 158-159; LAITHIER 2008, 153-164; LAMAZEROLLES 2003, 372-380; TALLON 1989, 275; LE TOURNEAU 2010, 200-201; 
MOKAIESH 2001, 67; PINNA 2007, 52-53, 62-63 en 448-494; REISS 2003, 308; SALEILLES 1925, 164-177; VINEY 2005, 89-96. 
2169 Punt 10 van III art. 10, § 1, 3° van de Gedragscode van 16 januari 2014 in het kader van de wet van 21 december 2013 
betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 4 maart 2014. Dit 
geldt dus inzake wederbeleggingsvergoeding door kmo's, wanneer het kredietbedrag meer dan 1 miljoen euro bedraagt in 
zin van art. 9, § 2, lid 2 van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine 
en middelgrote ondernemingen. Deze gedragscode heeft bindende kracht vanaf 1 maart 2014. Zie artikel 1 KB van 
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voorschriften geven zonder meer gestalte aan het positief belang. Was de kredietovereenkomst correct 
nagekomen, dan had de kredietgever immers interesten verworven tot de eindvervaldag van het krediet. 

772. DOMINANTIE VAN POSITIEF BELANG IN BELGISCHE RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER – Uit de bewoordingen 
die standvastige cassatierechtspraak2170 en feitenrechtspraak2171, alsook de voltallige rechtsleer2172, 
ter zake schadevergoeding zonder ontbinding hanteren, blijkt dat het positief belang vooropstaat. De 
redenering luidt zo dat schadevergoeding de benadeelde moet brengen in de toestand die tijdige en 
normale uitvoering van de verbintenis hem zou hebben verschaft.2173 Nog voor er sprake was van een 
onderscheid tussen het positief belang en het negatief belang, stond zo eind negentiende eeuw in de 
Pandectes belges te lezen dat rechtens billijkerwijs is vereist dat de schuldenaar zijn verbintenissen 
nakomt zoals overeengekomen "soit par l'équivalent au moyen d'une indemnité pécuniaire qui place 
le créancier dans la même situation que si l'exécution avait eu lieu".2174  

773. ILLUSTRATIE: RECENTE CASSATIEOVERWEGING OVER ANDERE TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN DAN DIE VAN ADVOCAAT – 

Dat de rechterlijke instanties bij overeenkomstbehoud vanuit het positief belang redeneren, is illustreerbaar 
met een passage uit een cassatiearrest over verhaal van andere verdedigingskosten dan die van bijstand door 
advocaten. Die specifieke verdedigingskosten vallen niet onder de rechtsplegingsvergoeding (art. 1022 Ger.W.), 
maar onder de regels van het aansprakelijkheidsrecht (infra nrs. 2737-2742). In 2012 oordeelde het hoogste 
rechtscollege zo dat vergoeding van de schade bij contractuele aansprakelijkheid het slachtoffer "dient te 
herstellen in een toestand alsof er geen wanprestatie was opgetreden”.2175 Hier zinspeelt het Hof duidelijk op 
het positief belang. Dat schadevergoeding de benadeelde moet verplaatsen naar een toestand alsof geen 
wanprestatie was opgetreden, is niets anders dan een omschrijving van het positief belang.  

774. ILLUSTRATIE: POSITIEF BELANG BIJ AAN NOTARIS TE WIJTEN TEKORTSCHATTING VAN REGISTRATIERECHTEN – Illustratief is 
ook een geval waarin een notaris belast was met aangifte van een nalatenschap (supra nr. 281). Daarin gaf hij 
bouwgrond aan als weiland. Het hof van beroep te Antwerpen achtte hem aansprakelijk voor de fiscale boete 
(€ 3760) en de interest (€ 1900) die de benadeelde door de uit die wanprestatie resulterende tekortschatting 

                                                                                                                                                                                              
27 februari 2014 houdende uitvoering van de artikelen 10, § 1, tweede lid, en 16, derde lid van de wet van 21 december 
2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 4 maart 2014. 
2170 Cass. 7 februari 1946, Pas. 1946, I, 60; Cass. 27 juni 1974, Pas. 1974, I, 1128; Cass. 6 februari 1975, Arr.Cass. 1975, 640 
en Pas. 1975, I, 581 (“opdat eisers vermogen hersteld zou worden in dezelfde toestand als die waarin de vrachtwagen 
Mercedes hem zou zijn geleverd”); Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 251; Cass. 
28 september 1995, Arr.Cass. 1995, 830, Pas. 1995, I, 860, RW 1995-96, 924, noot; Cass. 16 april 1998, Pas. 1998, I, 448; 
Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 8 (“De schadevergoeding toegekend uit hoofde van het 
niet uitvoeren van de overeenkomst in het geval van een ontbinding op grond van het artikel 1184, tweede lid, heeft de 
bedoeling de schuldeiser in die toestand te plaatsen waarin hij zich zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn 
verplichting was nagekomen”); Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463.  
2171 Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (“Inzake contractuele aansprakelijkheid bestaat de vergoedbare schade 
in het verschil tussen de actuele toestand van de benadeelde, zoals hij door de contractuele wanprestatie werd 
veroorzaakt, en de hypothetische toestand waarin de benadeelde zich zou bevonden hebben indien de contractuele 
wanprestatie niet mocht zijn begaan.”); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 777 (aansprakelijkheid van 
advocaat); Luik 10 januari 1995, JT 1995, 367; Rb. Veurne 5 februari 1999, T.Not. 1999, 626 (aansprakelijkheid notaris); Kh. 
Charleroi 29 september 1992, JLMB 1993, 1316; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278 (schadevergoeding 
wegens onregelmatig ontslag vennootschapscommissaris); Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 281; 
Arbit.Besl. 24 mei 1988, RHA 1988, 197; Arbit.Besl. 12 mei 2005, T.Gez. 2005-06, (116) 117. 
2172 ANDRIES 2011-I, 363; BAECK 2012-I, 291; BAECK 2013, 262; BRULEZ 2015, 429; CLINCK 2014, 114; COIPEL 1999, 124; CORNELIS 

2000-I, 562; CRUQUENAIRE 2013, 151; DEKKERS/VERBEKE 2007, 225; DE PAGE 1942, 134 (en DE PAGE 1967, 129); DE VULDER/ONGENA 

2002, 44; DURANT 2010-II, 53; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 312; FAUVARQUE-COSSON 2008, 389 en 391; HENS 2009, II.4, 183; 
FONTAINE 2004, 310; FONTAINE 2001, 1038; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 644; LACONTE 2005, 530; LEFRANC 2005, 189; LIMPENS 1960, 
613; PANDECTES BELGES 1889, 140; PETIT 1995, 154; SAMOY/AGUIRRE 2010, 99; SAMOY/DANG VU 2012, 86; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 
150; SCHRAEYEN 2001, 523; SMITS 2000, 132; STIJNS 1994, 328; TERRYN 2008, 450; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; VAN 

GERVEN/VAN OEVELEN 2015, 185; VERSTAPPEN 2006, 571; WÉRY 2004, 316.  
2173 Ook in de common law gewagen rechters niet vaak expliciet van het positief belang: HOGG 2011, 372-373 ("courts, when 
deciding the issue of damages, do not always, or even usually, talk in terms of performance 'measure' or 'interest' when 
making their awards, but simply rather 'what would have happened' had performance occurred [...]"). 
2174 E. PICARD, N. D'HOFFSCHMIDT EN J. DE LE COURT, Pandectes belges. Encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence 
belges. Tome 32, Brussel, Larcier, 1889, 140. 
2175 Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7. 
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van de registratierechten was verschuldigd. Het hof van beroep benadrukte eerst impliciet de vergoedbaarheid 
van het positief belang: “Inzake contractuele aansprakelijkheid bestaat de vergoedbare schade in het verschil 
tussen de actuele toestand van de benadeelde, zoals hij door de contractuele wanprestatie werd veroorzaakt, 
en de hypothetische toestand waarin de benadeelde zich zou bevonden hebben indien de contractuele 
wanprestatie niet mocht zijn begaan.” Ook oordeelde het hof dat de extra successierechten niet vergoedbaar 
waren, aangezien de benadeelde deze ook zonder de wanprestatie had moeten betalen: “Indien de 
geïntimeerde de hierboven bedoelde contractuele wanprestatie niet mocht hebben begaan, zou de appellant, 
boven de aanvankelijk betaalde successierechten, van meet af aan ook de bijkomende successierechten […] 
hebben moeten betalen. Die bijkomende successierechten maken dan ook geen vergoedbare schade uit.”2176 

775. GEEN NEGATIEF BELANG BIJ OVEREENKOMSTBEHOUD – Schade is bij behoud van de overeenkomst 
vast te stellen aan de hand van het verschil tussen de situatie waarin de benadeelde bij 
contractnakoming zou hebben verkeerd en de situatie waarin hij zich thans na de wanprestatie 
bevindt. Hier is het voordeel dat de benadeelde mocht verwachten uit behoorlijke en tijdige 
nakoming van de overeenkomst dan beslissend voor begroting van schadevergoeding.2177 De situatie 
waarin de schuldeiser zou hebben verkeerd indien de overeenkomst niet zou zijn gesloten (negatief 
belang) komt in België daarbij niet voor. 

776. DOMINANTIE POSITIEF BELANG IN MET NEGATIEF BELANG VERTROUWDE RECHTSSTELSELS – Niet enkel het 
Belgische recht neemt het positief belang als ankerpunt voor schadebegroting bij wanprestatie. Alle 
Romaanse rechtsstelsels nemen als uitgangspunt dat schadevergoeding de benadeelde bij behoud 
van de overeenkomst moet verplaatsen naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de 
overeenkomst correct en tijdig zou zijn uitgevoerd (infra nr. 777). Zelfs rechtstradities die bij 
wanprestaties sterk vertrouwd zijn met de alternatieve invalshoek van het negatief belang, nemen 
het positief belang als vertrekpunt. Zo accepteren ook de Angelsaksische (infra nr. 779) en 
Germaanse (infra nr. 778) rechtsstelsels de hegemonie van het positief belang.  

777. ROMAANSE RECHTSFAMILIE – De Romaansrechtelijke doctrine laat zich sinds een aantal jaren in 
met het Germaans-Angelsaksische belangenonderscheid. Dit is zo in Frankrijk2178, Luxemburg2179, 
Italië2180, Spanje2181 en Portugal2182. België begon deze tendens pas recentelijk te volgen.2183 De 
formulering van de doeltoestand van schadevergoeding bij wanprestatie is wel al in 1868 terug te 

                                                             
2176 Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (met vermelding contractuele Differenzhypothese: “Inzake contractuele 
aansprakelijkheid bestaat de vergoedbare schade in het verschil tussen de actuele toestand van de benadeelde, zoals hij 
door de contractuele wanprestatie werd veroorzaakt, en de hypothetische toestand waarin de benadeelde zich zou 
bevonden hebben indien de contractuele wanprestatie niet mocht zijn begaan.”). 
2177 Verkrijgt een contractant de bestelde machine niet (tijdig), dan kan hij dus een vergoeding krijgen voor de winst die hij 
heeft gederfd ten gevolge van de niet (conforme) levering. Dit is een schoolvoorbeeld in het Angelsaksische recht, waar het 
negatief belang vaak beperkend wordt uitgelegd en enkel het positief belang tot vergoeding van winstderving zou kunnen 
strekken. Bijv. BEATSON 2010, 539. 
2178 DEMOGUE 1931, 300; FABRE-MAGNAN 2012, 665-724; FAURE-ABBAD 2007, 171, nr. II.A.2; FAUVARQUE-COSSON 2008, 389; 
GAUDEMET 1965, 195-198; GENICON 2007, 714-771; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 82-147; JOURDAIN 2001, 273-274; LAITHIER 2004, 
158-159 (“On suggère à cette fin de transposer en droit français la typologie anglo-américaine des intérêts protégés par le 
biais de la compensation pécunaire.”); PINNA 2007, 52-53, 62-63 en 448-494; PLANIOL 1923, 78; REISS 2003, 309-324; SALEILLES 

1925, 164-177; VINEY 2005, 89-96. 
2179 POELMANS 2014, 60, nr. 4. 
2180 BONELLI 1997, 309; MARELLA 2009, 58; TRIMARCHI 2002, 637; VILLA 2010, 37; VISINTINI 2009, 58 ("[...] è evidente che l’unico 
parametro di quantificazione del danno che di fatto opera è quello che si riferisce al profitto atteso dal contratto.”).  
2181 GÓMEZ POMAR 2007, 20; PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 362. 
2182 Lissabon 5 mei 2005, nr. 2999/05, JusNet 2748/2005 (overweging 3.2); ANTUNES VARELA 2000, 109-111; DE ALMEIDA COSTA 

1992, 891; BRANDÃO PROENÇA 2011, 285-306; GALVÃO TELLES 2010, 463; MOTA PINTO 1982, 412, voetnoot 1; PESSOA JORGE 1976, 
634 (negatief belang bij retroactieve ontbinding en positief belang bij ontbinding ex nunc); PESSOA JORGE 1995, 380; TELES DE 

MENEZES LEITÃO 2002, 257. 
2183 BAECK 2012-I, 269-327; BRULEZ 2015, 429-430; B. DE TEMMERMAN, noot onder Rb. Brussel 7 december 1993, AJT 1994-95, 
(67) 67 (vermelding positief belang bij ontbinding); FONTAINE 2004, 301-313; GERMAIN 2014, 142-145; JAFFERALI 2014, 871-931; 
JANSEN 2015-I, 649-651 (schade bij prijsvermindering); STORME 1993, 1-14; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; VAN GERVEN/VAN 

OEVELEN 2015, 185; WÉRY I (2010), 532. 
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vinden in het Traité des contrats van DEMOLOMBE: “Cette indemnité, en effet, a pour but de mettre le 
créancier au même état que si le débiteur avait exécuté l’obligation comme elle devrait l’être.”2184 Tal 
van Franse auteurs redeneerden begin twintigste eeuw al vanuit dat positief belang.2185 Allicht omdat 
vergoeding van het positief belang bij overeenkomstbehoud als verworvenheid geldt, richt de 
belangendoctrine zich dan ook vooral op schadevergoeding bij ontbinding (infra deel II.6). Dat 
schadevergoeding bij overeenkomstbehoud tot het positief belang strekt, wordt zonder tegenspraak 
aanvaard. De eventuele (neven)rol van het negatief belang blijft nagenoeg onaangeroerd. 

778. GERMAANSE RECHTSFAMILIE – De Germaanse rechtstraditie is bij wanprestatievergoedingen 
vertrouwd met het Vertrauensinteresse (negatief belang). Niettemin neemt ook deze rechtsfamilie 
het Erfüllungsinteresse (positief belang) als absoluut uitgangspunt bij schadevergoedingen zonder 
ontbinding. Zo gaan het Duitse2186, het Zwitserse2187, het Oostenrijkse2188, het Nederlandse2189 en het 
Zweedse2190 recht ook uit van de suprematie van het positief belang. Het Zwitserse recht neemt hier 
wel een bijzondere positie in. Bij geldig gesloten overeenkomsten verschilt schadevergoeding immers 
naargelang de rechter de overeenkomst al dan niet ontbindt. Bij overeenkomstbehoud domineert 
het positief belang.2191 Bij ontbinding staat echter het negatief belang voorop (infra nrs. 1221-1225). 

779. ANGELSAKSISCHE RECHTSFAMILIE – De common law ziet de expectation interest (performance 
interest of loss of bargain mesure) als uitgangspunt bij wanprestaties. De reliance interest (negatief 
belang) bekleedt slechts een ondergeschikte rol. Dit gaat op naar Engels2192, Schots2193, Iers2194, 
Amerikaans2195, Canadees2196, Australisch2197, Nieuw-Zeelands2198 en Zuid-Afrikaans2199 recht. De idee 

                                                             
2184 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, 
Hachette, 1868, 557-558. 
2185 BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 503 ("Si les dommages et intérêts ne pouvaient pas comprendre [le damnum emergens 
et le lucrum cessans], ils n'atteindraient pas leur but qui est de mettre le créancier dans la même situation que si l'obligation 
avait été exécutée."); DEMOGUE 1931, 300 („Les dommages-intérêts n’ayant d’autre but que de mettre par équivalent le 
créancier dans la même situation que s’il y avait eu exécution complète de l’obligation […]”); PLANIOL 1923, 78 (“somme 
d’argent équivalente à l’avantage que lui eût procuré l’exécution effective et exacte de l’obligation”). 
2186 §§ 281-283 BGB gaan uit van het positief belang en § 284 BGB biedt de benadeelde de keuze voor zijn beperkt negatief 
belang. Vgl. BAMBERGER/ROTH 2014, § 249 BGB, nr. 47; CLEVINGHAUS 2007, 67; LOOSCHELDERS 2011, 304; 
MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 469-470 en 480-481; MÜLLER-LAUBE 1995, 542. Vgl. ook het hier op het Duitse recht 
gebaseerde Estse recht: V. KÖVE, „Draft Common Frame of Reference and Estonian Law of Obligations Act: similarities and 
differences in the system of contractual liability”, www.juridica.ee, nr. 10 en het Zweedse recht: GALVAN 1998, 12. 
2187 TF 26 juni 1978, BGE 104 II 198, swisslex; TF 19 juni 1990, BGE 116 II 441, swisslex, punt 2c; ENGEL 1973, 484; GUGGENHEIM 

1995, 156; MARCHAND 2010, 550; SCHWENZER 2009, 92; VON TUHR 1974, 86; WESSNER 2001, 908; WIDMER 2003, 56. 
2188 JUD 2003, 222-224; KARNER 2005, 1323; RABL 1998, 4; REISCHAUER 2002, § 1293 ABGB, nrs. 13-14. 
2189 GEENSE 2010, 11; HESEN/HARDY 2008, 313-314; SPIER/HARTLIEF 2009, 238; STOLP 2007, 100-101; TEIJL/HOLZHAUER 1997, 219; 
VAN BOOM 2011-I, 163. 
2190 T. HÅSTAD, Köprätt – och annan kontraktsrätt, Uppsala, Iustus Förlag, 2009, 200 (“Avsikten är […] att den skadelidande 
skall försättas i samma situation som om avtalet hade fullgjorts; han skall m.a.o. ha det positiva kontraktsintresset ersatt.”); 
B. LEHRBERG, Köprätt enligt 1990 års köplag, Uppsala, Institutet för Bank- och Affärsjuridik, 2008, 436; J. RAMBERG EN J. HERRE, 
Köplagen. En Kommentar, Stockholm, Norstedts Juridik, 2013, 15.1.1, eerste paragraaf (“Utgångspunkten med reglerna att 
den skadelidande parten genom skadeståndet skall försättas i samma ekonomiska situation som om avtal har fullgjorts på 
riktigt sätt (ersättning enligt det positiva kontraktsintresset)”). Opname van Zweeds recht bij Romaans-Germaanse 
rechtsfamilie: R. DOTEVALL, “Sweden” in J.M. SMITS, Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, 2012, (849) 849. 
2191 Recente Zwitserse rechtsleer wil de vergoeding van het negatief belang echter ook als minimumschade bij behoud van 
de overeenkomst toelaten: WIDMER 2003, 56-57 (met verwijzingen). 
2192 Robinson v Harman (1848) 1 Ex. 850, 855 ("The rule of the common law is, that where a party sustains loss by reason of 
a breach of contract, he is, so far as money can do it to be placed in the same situation, with respect to damages, as if the 
contract had been performed."); ANDREWS 2011, 540; BIRKS 2000, 822; CARTWRIGHT 2007, 262-263; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 
1769; HALSON 2007, 1578; HOGG 2011, 371 en 373; MCGREGOR 2014, 16; MCKENDRICK 2007, 403; MERRETT 2009, 482 ("The 
primary measure of damages in contract cases is the expectation measure."); MULCAHY 2008, 210; TREITEL/PEEL 2011, 1001; 
SAMUEL/RINKES 1996, 143; SIEMS 2003, 29; STONE 2008, 567; VIRGO 2006, 478; WHINCUP 2006, 354; YANG 2004, 437. 
2193 GRAY 2013, 657; MACQUEEN 1997, 205; MACQUEEN/THOMSON 2007, 226; MCBRYDE 1996, 70. 
2194 CLARK 2004, 545. 
2195 Hawkins v McGee, 146 A 641 (NH 1929) (New Hampshire Supreme Court) CALAMARI/PERILLO 1987, 591; CORBIN 1964, 591; 
ENGLER/HEYMAN 2011, 142; FARNSWORTH 1990, 186; FARNSWORTH 1970, 1147; FULLER/PERDUE 1936, 57-66; SHAVELL 2006, 451.  
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dat het positief belang de primaire begrotingsmethode bij contractuele schade uitmaakt, overheerst 
zelfs al sinds midden negentiende eeuw. Niet zonder reden wordt het positief belang in de common 
law dan ook bezien als hoeksteen van contractuele schadevergoeding: "It is the cornerstone of 
damages in contract law that the plaintiff is entitled, by being put in the position he would have been 
in if the contract had been performed, to recover his expectation interest".2200 

780. MIJLPAALARREST: ROBINSON V HARMAN (1848) – De Angelsaksische basiscase is Robinson v Harman.2201 In 
1848 overwoog rechter Parke B dat schadevergoeding bij wanprestatie de benadeelde zo goed mogelijk moet 
plaatsen in de positie van correcte contractnakoming. Alombekend in de common law is dan ook de volgende 
passage uit dat arrest: "The rule of the common law is, that where a party sustains loss by reason of a breach of 
contract, he is, so far as money can do it to be placed in the same situation, with respect to damages, as if the 
contract had been performed."2202 De primauteit van deze berekening kwam na de millenniumwissel nog 
treffend tot uiting in Farley v Skinner: “The basic principle of damages for breach of contract is that the injured 
party is entitled, so far as money can do it, to be put in the position he would have been in if the contractual 
obligation had been properly performed. He is entitled, that is to say, to the benefit of his bargain.”2203  

781. SUPREMATIE POSITIEF BELANG IN INTERNATIONALE RECHTSINSTRUMENTEN – Ook de internationale 
rechtsinstrumenten nemen het positief belang als basisbegroting bij contractbehoud. Zo heet het in 
artikel III.-3:702 DCFR dat de algemene begrotingsregel voor schadevergoedingen bij niet-nakoming 
van verbintenissen bestaat in "such sum as will put the creditor as nearly as possible into the position 
in which the creditor would have been if the obligation had been duly performed".2204 Artikel 74 CISG, 
dat niet uitdrukkelijk van enig belang gewaagt, wordt eveneens in die zin opgevat.2205  

782. SUPREMATIE POSITIEF BELANG OP UNIENIVEAU – Op Unieniveau geeft de Europese Commissie ook vaak aan 
dat het positief belang bij overeenkomstbehoud vooropstaat. In 2011 deed de Commissie dit in haar – intussen 
weer ingetrokken2206 – voorstel voor een verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht. 
In bij de DCFR aanleunende bewoordingen duidde artikel 160 CESL op de gelding van het positief belang: “Als 
algemene maatstaf voor de vergoeding van door de niet-nakoming van een verbintenis veroorzaakte schade 
geldt de som die de schuldeiser in de toestand brengt waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de verbintenis 
behoorlijk was nagekomen, of, wanneer dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk in die toestand brengt.”2207 In een 

                                                                                                                                                                                              
2196 FRIDMAN 1986, 681-682 (met verwijzing naar Wertheim v Chicoutimi Pulp Co [1911] AC 307). 
2197 CARTER 2012, 626; LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 690. 
2198 MCLAUCHLAN 2007, 563.  
2199 HOGG 2011, 382 (met verwijzing naar Thoroughbred Breeder's Association v Price Waterhouse 2001 (4) SA 551 (SCA)); 
MCLENNAN 1999, 522 (met verwijzing naar Hamer v Wall 1993 (1) SA 235 (T)); VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 2010, 
186 (met verwijzing naar Administrator, Natal v Edouard 1990 3 SA 581 (A)).  
2200 M.G. BRIDGE, “Expectation Damages and Uncertain Future Losses” in J. BEATSON EN D. FRIEDMANN (eds.), Good Faith and 
Fault in Contract Law, Oxford, Clarendon Press, 1995, (427) 429. 
2201 Robinson v Harman (1848) 1 Ex. 850, 855 (BEATSON 2010, 538; CARTWRIGHT 2007, 262; CHEN-WISHART 2010, 541). 
2202 Robinson v Harman (1848) 1 Ex. 850, 855. 
2203 Farley v Skinner [2001] UKHL 49, 76; [2001] 4 All ER 801, 826-827 (waarover: STONE 2008, 567-568). 
2204 Bespreking: VON BAR/CLIVE 2009, 923-928. Dit is een quasi-volledige herneming van artikel 9:502 PECL (“The general 
measure of damages is such sum as will put the aggrieved party as nearly as possible into the position in which it would 
have been if the contract had been duly performed.”; PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 359-362). 
2205 U.S. Court of Appeals (2nd Cir.) 6 december 1995, www.cisg-online.ch, nr. 150 ("CISG art. 74. This provision is "designed 
to place the aggrieved party in as good a position as if the other party had properly performed the contract."); Oostenrijkse 
Oberste Gerichtshof 6 februari 1996, www.cisg-online.ch, nr. 224 (derving van winst uit doorverkoop); Oostenrijkse Oberste 
Gerichtshof 28 april 2000, www.cisg-online.ch, nr. 581; Handelsgericht Zürich 5 februari 1997, www.cisg-online.ch, nr. 327; 
CLAEYS 1997, 246; DESSEMONTET/NEUMAYER/MING 1993, 487 (met verwijzingen); HONNOLD 1999, 445; KNAPP 1987, 542; LIU 2007, 
nr. 13.3; LOOKOFSKY 2000, 152; PERALES VISCASILLAS 2001, nr. 174; PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 361; PEROVIC 2010, 577; SCHÖNLE/KOLLER 

2010, 1004; SCHLECHTRIEM 2006, 383-385; MAGNUS 2013-I, 849. 
2206 Eind 2014 trok de Commissie dit voorstel in (ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_nl.pdf).  
2207 Bespreking: J. BAECK, "Damages and interest under the CESL Proposal: not too different from Belgian Law” in I. CLAEYS en 

R. FELTKAMP (eds.), The Draft Common European Sales Law: towards an alternative sales law? A Belgian Perspective, 
Antwerpen, Intersentia, 2013, 262; G. CAPILLI, "The proposal for a regulation on a common European Sales Law: outline of 
regulatory impact on sales guarantees introduced by directive 99/44/EG”, ELSA Malta Law Review 2012, (153) 165; M. CHEN-
WISHART en U. MAGNUS, “Termination, price reduction and damages” in G. DANNEMAN en S. VOGENAUER (eds.), The Common 
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in de plaats te komen voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud 
bevestigt de Commissie die suprematie van het positief belang: "De schadevergoeding brengt de consument zo 
veel mogelijk in de positie waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de digitale inhoud naar behoren was 
geleverd en in overeenstemming met de overeenkomst was geweest." (art. 14, lid 1, tweede volzin).2208 

B Terminologische intuïtie 

783. TERMINOLOGIE WIJST OP DOMINANTIE POSITIEF BELANG – De gebruikelijke terminologie verstrekt 
aanwijzingen voor het dominante belang.2209 Zo is het gangbaar om te gewagen van uitvoering bij 
equivalent (substitute performance), gedwongen uitvoering in de vorm van schadevergoeding2210, of 
(plaats)vervangende schadevergoeding (supra nr. 388). Deze termen wijzen op het onderbuikgevoel 
dat het positief belang bij overeenkomstbehoud vooropstaat. De rechter die schadevergoeding 
toekent ter vervanging van of als equivalent voor uitvoering in natura, richt zich qua omvang op die 
uitvoering, en dus op het positief belang. Met zijn positief belang krijgt de benadeelde immers het 
equivalent van wat hij had verkregen indien zijn contractpartner zijn verbintenissen in natura was 
nagekomen.2211 Hetzelfde geldt voor de term “(plaats)vervangende schadevergoeding”. Een geldsom 
komt in de plaats van of vervangt de niet-nagekomen prestatie.2212 Als surrogaat voor uitvoering van 
de overeenkomst moet die compensatie logischerwijs strekken tot het positief belang.2213  

784. HISTORISCHE FORMULERINGEN IN BELGIË EN FRANKRIJK – Anderhalve eeuw geleden legde DEMOLOMBE in 
Frankrijk zo ook al een verband tussen uitvoering bij equivalent en de doeltoestand van het positief belang. Hij 
poneerde dat de schuldenaar zijn verbintenissen kan nakomen door betaling van een geldelijke vergoeding „qui 
doit évidemment, pour être l’équivalent de l’exécution de la convention, placer le créancier au même état que si 
cette exécution avait eu lieu.”2214 Driekwart eeuw later omschreef DE PAGE voor België uitvoering bij equivalent 
in dezelfde lijn als "les dommages-intérêts, qui indemniseront le créancier de l'inexécution de l'obligation, en lui 
procurant le moyen de […] de se replacer dans une situation "équivalente" à celle qui eût résulté de l'exécution 
in specie de l'obligation."2215 Dit stemt overeen met de door het positief belang nagestreefde doeltoestand.  

785. INDIFFERENTIEBEGINSEL VEREIST VERGOEDING POSITIEF BELANG – De termen geven zo eigenlijk gestalte aan het 
indifferentiebeginsel. Voor de benadeelde mag het geen verschil uitmaken of hij schadevergoeding of 
uitvoering verkrijgt. Beide noties zijn vervlochten met het positief belang.2216 Vooral de rechtseconomische 
literatuur verwijst ook naar dit indifferentiebeginsel (indifference principle).2217 Conform dit bij het vereiste van 

                                                                                                                                                                                              
European Sales Law in Context, Oxford, OUP, 2013, 672; O. REMIEN, "Schadensersatz und Zinsen nach EU-Kaufrecht" in M. 
SCHMIDT-KESSEL (ed.), Ein einheitliches europäisches Kaufrecht? Eine Analyse des Vorschlags der Kommission, München, 
sellier, 2012, (503) 511. 
2208 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten 
voor de levering van digitale inhoud (Com(2015) 634 final). 
2209 B. FAUVARQUE-COSSON, Projet de cadre commun de référence. Terminologie contractuelle commune. Volume 6, Parijs, 
Société de législation comparée, 2008, 382. 
2210 Soms is zo sprake van "exécution forcée sous la forme de dommages-intérêts" (bijv. FONTAINE 2001, 1037). 
2211 FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 293; GAUDEMET 1965, 196; GLÄTTLI 1997, 234; LAITHIER 2008, 153. 
2212 Het adjectief "vervangend" is misleidend. Schadevergoeding bij overeenkomstbehoud beoogt niet de uitgebleven 
uitvoering te "vervangen", maar beoogt alle schade wegens niet-uitvoering uit te wissen (KRUITHOF/BOCKEN 1994, 645). 
2213 “The fact that English law seeks to protect the claimant’s ‘expectation’ by an award of damages calculated to put him 
into the position in which he would have been if the contract had been performed points toward the use of damages as a 
substitute for performance.” (CARTWRIGHT 2007, 263). Vgl. ADAMS/BROWNSWORD 2007, 175 (“One argument in favour of the 
expectation measure is that if damages are awarded in lieu of specific performance then they should, as far as possible, be a 
full substitute for performance.”); CARTWRIGHT 2007, 263; MONTANARI 2010, 812. 
2214 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, 
Hachette, 1868, 579. 
2215 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1942, 126. 
2216 BRANDÃO PROENÇA 2011, 281; CAPUS 2005, 12 (“Il risarcimento consiste nel pagamento di una somma di denaro, il 
cosidetto risarcimento per equivalente, corrispondente al vantaggio che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione 
fosse stata adempiuta, cioè l’interesse positivo.”); CARTWRIGHT 2007, 263; FABRE-MAGNAN 2012, 710; FAUVARQUE-
COSSON/MAZEAUD 2008, 293; GAUDEMET 1965, 196; LAITHIER 2004, 223. 
2217 Oorsprong: R. CRASWELL, "Contract remedies, renegotiation, and the theory of efficient breach", Southern California Law 
Review 1988, 636. Nadien: COLLINS 2009, 231; EISENBERG 2004, 4; EISENBERG 2005, 989; HARDY 2012, 370; HESEN/HARDY 2008, 
296; KORNHAUSER 1986, 707; POSNER 1977, 90 ("And because the victim of the breach is made whole for his loss, he is 
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integrale schadevergoeding aanleunende beginsel moet schadevergoeding ervoor zorgen dat het voor de 
benadeelde geen verschil uitmaakt of zijn medecontractant zijn verbintenissen nakomt, dan wel schendt met 
uitkering van schadevergoeding. Deze indifferentie tussen uitvoering en niet-uitvoering met schadevergoeding 
verzekert het recht door vergoeding van het positief belang.2218  

786. SAMENHANG DOMINANTIE UITVOERING IN NATURA EN DOMINANTIE POSITIEF BELANG – Al het 
voorgaande hangt tot slot ook samen met de Belgische voorkeur2219 voor uitvoering in natura.2220 
Schadevergoeding is ondergeschikt aan die remedie, maar streeft dezelfde toestand na. Hier poneert 
Angelsaksische rechtsleer dan ook dat vergoeding van het positief belang zelfs tot op zekere hoogte 
uitvoering in natura huldigt. De wanprestant moet immers "precies" doen wat hij heeft beloofd.2221 
Van uitvoering in natura is echter geen sprake. Toch blijkt uit die zienswijze dat onze primauteit van 
uitvoering in natura nauw samenhangt met de primauteit van het positief belang bij uitvoering bij 
equivalent. Hoe is de dominantie van het positief belang echter nog gefundeerder te verklaren? 

787. ONDERZOEK GRONDEN VOOR SUPREMATIE VAN POSITIEF BELANG – Onvermijdelijk rijst de vraag waarom 
schadevergoeding bij behoud van de niet-nagekomen overeenkomst strekt tot het positief belang.2222 Waarom 
brengt schadevergoeding de benadeelde niet in de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de 
overeenkomst niet tot stand was gekomen (negatief belang)? Volgens sommigen domineert het positief belang 
omdat het beschermenswaardiger negatief belang op bewijsproblemen stuit (infra nrs. 788-797). Een tweede 
verklaring komt uit rechtseconomische hoek. Voorstanders van het leerstuk van de efficiënte wanprestatie 
benadrukken stelselmatig dat vergoeding van het positief belang een randvoorwaarde is voor de correcte 
werking van hun theorie (infra nrs. 798-862). Een derde verklaring is van macro-economische aard: het 
verzekeren van vertrouwen in transacties en in de economische orde (infra nrs. 863-873). Een vierde argument 
is van morele inslag. Het primaat van het positief belang berust op het vereiste dat verwachtingen van 
contractanten bescherming behoeven (infra nrs. 875-877). Tot slot gelden zijn er contractenrechtelijke 
argumenten. De consensualistische totstandkoming van overeenkomsten en het beginsel overeenkomst-wet 
legitimeren de hegemonie van het positief belang bij overeenkomstbehoud (infra nrs. 898-902).  

§ 2. EENVOUDIGER BEWIJS POSITIEF BELANG 

A Moeilijk bewijs negatief belang 

788. PRAGMATISCHE VERANTWOORDING: MOEILIJK BEWIJS NEGATIEF BELANG – Ter verklaring van de 
primauteit van het positief belang verwees klassieke Angelsaksische rechtsleer naar het moeilijke 

                                                                                                                                                                                              
indifferent."; spreekt nog niet van een beginsel); SCHWARTZ 1979, 301; ULEN 1984, 391; D. VARADARAJAN, "Tortious interference 
and the law of contract: the case for specific performance revisited", Yale Law Journal 2001, (735) 747; VISSCHER 2007-I, 57. 
2218 EISENBERG stelt schadevergoeding zo vast op “the amount required to make the promisee indifferent between 
performance and damages”. M.A. EISENBERG, "The theory of efficient breach and the theory of efficient termination", Law 
and Economics Workshop 2004, escholarship.org, 4; M.A. EISENBERG, "Actual and virtual performance, the theory of efficient 
breach, and the indifference principle in contract law", California Law Review 2005, 980 ("On its face, the expectation 
measure implements both the bargain principle and the indifference principle."); MARKOVITS/SCHWARTZ 2011, 808; VISSCHER 

2007-I, 57 ("Het hanteren van expectation damages impliceert dat de schuldeiser indifferent is tussen nakoming enerzijds 
en het ontvangen van de schadevergoeding anderzijds."). 
2219 Cass. 6 maart 1919, Pas. 1919, I, 80; Cass. 17 maart 1921, Pas. 1921, I, 297; Cass. 30 januari 1965, Pas. 1965, I, 538; 
Cass. 5 januari 1968, Pas. 1968, I, 567; Cass. 14 april 1994, Pas. 1994, I, 370; Cass. 30 januari 2003, TBBR 2004, 405; Cass. 26 
september 2003, T.Vred. 2006, 323; Rb. Neufchâteau 26 oktober 1994, RRD 1995, 56, noot P. WÉRY; DE TEMMERMAN 1999, 
1386; GERMAIN 2014, 108; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 748. Uitgebreid: P. WERY, L'exécution forcée en nature des obligations 
contractuelles non pécuniaires (essai). Une relecture des articles 1142 à 1144 du Code civil, Brussel, Kluwer, 1993, 421 p.; 
WERY 2014-I, 447. Het nieuwe Franse contractenrecht bevestigt deze primauteit van uitvoering in natura: “Le créancier 
d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou 
s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.” (art. 1221 CCF). 
2220 WHEELER/SHAW 1994, 859 (argument van bindende kracht van overeenkomst ter ondersteuning van het positief belang 
gaat uit van premisse dat uitvoering in natura (specific performance) primaire remedie is bij wanprestatie).  
2221 KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 850. 
2222 PETTIT 1987, 426 ("What is the justification for requiring the defaulting promisor to protect the promisee's expectation 
interest?"). 
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bewijs van het negatief belang (supra nr. 713)2223. De Amerikaanse auteurs FULLER en PERDUE 
funderen op dit bewijsprobleem een pragmatische verklaring voor de primauteit die de Amerikaanse 
rechtspraak aan het positief belang verleent. Volgens hen vergoedt die rechtspraak het positief 
belang als surrogaat voor het beschermenswaardigere maar moeilijker te bewijzen negatief 
belang.2224 Compensatie voor het positief belang beschermt zo indirect het negatief belang.2225  

789. RECEPTIE IN CONTINENTAAL RECHT – Bepaalde Italiaanse rechtsleer onderschrijft die Angelsaksische 
verklaring van de dominantie van het positief belang door aan te geven dat bewijsproblemen leiden tot 
onwerkbaarheid van een op basis van het negatief belang berekende aansprakelijkheid. Net die vaststelling 
biedt dan een rechtvaardiging voor het voorschrift dat de aansprakelijkheid van de wanprestant zich aan het 
positief belang afmeet.2226 Een Zwitsers auteur bepleit zo frequentere vergoeding van het positief belang bij 
precontractuele aansprakelijkheid, ter benadering van het te vergoeden negatief belang. Ter verantwoording 
geldt dat dit het moeilijke bewijs van winstderving onder het negatief belang aanzienlijk tempert.2227 

790. DISCREPANTIE TUSSEN VERGOEDINGSMOTIEF EN BEGROTINGSMETHODE – Bijgevolg bestaat een 
discrepantie tussen vergoedingsmotief en begrotingsmethode. De beoogde vergoeding van het 
negatief belang was het vergoedingsmotief. De begrotingsmethode was die van het positief belang. 
Feitelijk vergoedt de rechter het positief belang, zij het als indirecte vergoeding voor het negatief 
belang.2228 Dat positief belang zou enkel overheersen wegens de moeilijke toepassing van het 
negatief belang. Ter illustratie hiervan is een onderscheid mogelijk naargelang overeenkomsten al 
dan niet tot stand komen op een competitieve markt.2229  

791. KLASSIEKE VERKLARING VOOR OVEREENKOMSTEN OP COMPETITIEVE MARKT – Die klassieke verklaring 
voor de dominantie van het positief belang zou allereerst opgaan voor overeenkomsten op een 
competitieve markt. Dit is een transparante markt met homogene waren en diensten (supra nr. 
739).2230 Denk aan de verkoop van courante consumptiegoederen. De kans op winst uit een 
overeenkomst onder dezelfde voorwaarden met een contractpartij die deze wel zou hebben 
nagekomen, is dan heel hoog. Had de benadeelde de geschonden overeenkomst niet gesloten 
(negatief belang), dan had hij allicht onder gelijkaardige voorwaarden een andere overeenkomst 
gesloten. Dan valt de door uitblijven van die overeenkomst gederfde winst (negatief belang) 
nagenoeg samen met winstderving onder het positief belang (supra nrs. 740-741). Deze quasi-
identiteit biedt steun voor de primauteit van het positief belang. De via het positief belang 
berekende schadevergoeding biedt in dat geval tegelijk compensatie voor de winst die uit de 

                                                             
2223 BELGIË: Brussel 20 april 2010, R&J 2010, (299) 303 (afwijzing mislopen opportuniteiten). FRANKRIJK: GUELFUCCI-THIBIERGE 

1992, 114-115; LAITHIER 2008, 157-158. ITALIË: ALPA 2011, 380; ROPPO 2006, 938; TRIMARCHI 2002, 639; VILLA 2010, nr. 2 (wijst op 
bewijsproblemen). ZWITSERLAND: TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex (afwijzing negatieve schadevergoeding 
wegens bewijsgebrek); Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 45-46; WIDMER 2003, 63.  
2224 Het negatief belang zou beschermenswaarder zijn dan het positief belang wegens corrigerende rechtvaardigheid. Dit 
komt aan bod bij de contractenrechtelijke verklaringen voor de dominantie van het positief belang (infra nrs. 878-902). 
2225 FULLER/PERDUE 1936, 60-62. Soortgelijke opvatting: COOTER/EISENBERG 1985, 1432-1477; EISENBERG 1982, 746-747; PETTIT 

1987, 418 en 468 ("In other words, protection of the expectation interest is not actually the goal, but merely the best means 
of protecting and promoting reliance."). Zie ook LAITHIER 2004, 193; SMITH 2007, 415 (“Fuller and Perdue’s argument was that 
the expectation measure can be understood as an indirect means of protecting reliance.”); WHEELER/SHAW 1994, 853. 
2226 P. TRIMARCHI, "Interesse positivo e interesse negativo nella risoluzione del contratto per inadempimento”, Rivista di 
diritto civile 2002, (637) 639 (“una responsabilità commisurata all’interesse negativo resterebbe per lo più praticamente 
inoperante e dunque inefficace. Si giustifica così la regola che impone all’inadempiente un obbligo di risarcimento 
commissurato all’interesse positivo dell’altra parte.”). 
2227 C. WIDMER, Umfang des Schadenersatzes bei nicht zur Perfektion gelangten Verträgen, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 
2003, 63 en 75. 
2228 FULLER/PERDUE 1936, 66 (titel hoofdstuk: "The divergence of measure and motive and the problem of mixed motives."). 
2229 Dit onderscheid kwam reeds aan bod bij de omvang van winstderving onder het negatief belang (supra nrs. 738-745). 
2230 FRANKRIJK: PINNA 2007, 479. ITALIË: TRIMARCHI 2002, 639 (“In situazioni di mercato trasparente e concorrenziale si può 
presumere che gli affari trascurati siano equivalenti al contratto concluso.”); VISINTINI 2009, 75 (inzake pure reliance interest). 
COMMON LAW: EISENBERG 1982, 746; PETTIT 1987, 422 en 460; SMITH 2007, 415. 
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mislopen overeenkomst is gederfd (negatief belang). Rechters zouden dus eerder het positief belang 
begroten dan toepassing geven aan de moeilijkere test voor berekening van het negatief belang.2231  

792. NIET-COMPETITIEVE MARKT: POSITIEF BELANG OMDAT NEGATIEF BELANG MOEILIJK BEWIJSBAAR IS – Het 
negatief belang zou vooral op bewijsproblemen stuiten bij overeenkomsten die niet frequent 
voorkomen. Dit is zo wanneer de markt niet transparant en aan weinig mededinging onderhevig is 
(supra nrs. 743-745). Op een niet-competitieve markt zou het positief belang dan ook domineren 
omdat het daar nog moeilijker is om het negatief belang te bewijzen.2232 De civil law roept dit ook 
heel vaak in bij begroting van winstderving onder het negatief belang (supra nrs. 734-736). Meer 
bepaald zou de theorie van mislopen opportuniteiten een bewijsrechtelijke storingsfactor vormen bij 
vergoeding van het negatief belang. Bescherming van het negatief belang zou in de praktijk zo 
kunnen leiden tot ontoereikende vergoeding. De benadeelde zou moeite hebben met het bewijs van 
zo omschreven wanprestatieschade. Schadevergoeding beperkt tot het negatief belang zou 
contractpartijen afraden te vertrouwen op de overeenkomst.2233  

B Noodzaak van diepere grondslag  

793. BEWIJSARGUMENT VOLSTAAT NIET VOOR BESCHERMING POSITIEF BELANG – Voormeld bewijsargument 
(supra nr. 788) kreeg intussen navolging in Italië en Zwitserland (supra nr. 789). De sprong naar 
België lijkt miniem. Toch biedt het geen houvast voor de dominantie van het positief belang. Ter 
afwijzing valt steun te vinden in de rechtspraak, die het negatief belang onvergoed laat (infra nr. 
794). De aanblik van de redenering oogt tegelijk inconsistent (infra nr. 795). Bovendien gaat zij uit 
van de onjuiste premisse dat bewijs van het positief belang eenvoudiger is dan dat van het negatief 
belang (infra nr. 796). Soms blijkt het zelfs complexer om het positief belang aan te tonen. Dan stelt 
de rechter net bij wege van toegeving het negatief belang vergoedbaar (infra nr. 797). 

794. POSITIEF BELANG DOMINEERT IN PRAKTIJK ZELFS BIJ MOGELIJKHEID TOT BEWIJS NEGATIEF BELANG – Tegen 
de argumentatie van FULLER en PERDUE valt in te brengen dat die niet rijmt met de Angelsaksische 
praktijk. Feitenrechters kennen geen schadevergoeding toe op basis van het positief belang als 
indirecte wijze om het negatief belang te vergoeden.2234 Mocht het negatief belang immers louter 
om bewijsredenen irrelevant zijn, dan zouden rechters het negatief belang toch vergoedbaar achten 
wanneer de benadeelde het bewijs daarvan levert? Hoven en rechtbanken geven echter voorrang 
aan het positief belang zodra het bewijs daarvan is geleverd.2235 Dat blijkt ook uit de plafonnering van 
het negatief belang door het positief belang (infra nrs. 1270-1318). Bewijsproblemen bij het negatief 
belang verklaren dus niet de dominantie van het positief belang. Belgische rechters beschermen het 
positief belang ook op substantiëlere gronden dan dat vermeende bewijsobstakel. 

795. INCOHERENTE ARGUMENTATIE – Voorts lijdt die klassieke argumentatie aan incoherentie. Hoewel 
zij aannemen dat het negatief belang moeilijk bewijsbaar is, werpen zij zich op als voorstander van 

                                                             
2231 SMITH 2007, 415 (“Courts ostensibly apply a standard of expectation damages rather than directly applying a test for 
reliance due mainly to evidentiary convenience. It would be difficult and costly to prove the value of contracts that plaintiffs 
might have, but did not, enter.”).  
2232 BARNES 1999, 1161 ("The net expectation measure triumphs, administratively, over Fuller and Perdue's expanded reliance 
measure, which includes opportunities forgone. [...] Because the net expectation measure is based on the known contract 
price rather than on the speculative forgone price, recovery is more likely and business planning may proceed with greater 
certainty."); SLAWSON 1991, 219 (meer algemeen); SMITH 2007, 416. Vgl. KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 951 (impliciet). 
2233 Aangezien het moeilijk blijkt om het negatief belang en vooral daaronder vallende winstderving te bewijzen, zouden 
marktdeelnemers die kennis hebben van dit bewijsobstakel, bij dominantie van het negatief belang aarzelen te 
contracteren. Dominantie van het negatief belang zou welvaartsminimaliserend werken. Minder transacties zouden tot 
stand komen. Op die grond domineert het positief belang: FULLER/PERDUE 1936, 61-62. Vgl. WHEELER/SHAW 1994, 853 en 855.  
2234 FRIEDMANN 1995, 628; RAKOFF 1991, 214; SLAWSON 1991, 220; SMITH 2007, 417 ("[...] the reliance-based interpretation is 
inconsistent with what courts say they are doing; courts do not say they are awarding expectation damages as a proxy for 
reliance damages.”); WHEELER/SHAW 1994, 855. 
2235 FRIEDMANN 1995, 629 ("Indeed, the protection granted to this interest, since the publication of the article, has been 
greatly expanded.") 
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erkenning en uitbreiding van dat belang in het contractuele schaderecht. Is het niet inconsistent om 
om een voorschrift voor te staan, en tegelijk met klem te onderstrepen dat dit voorschrift op tal van 
praktische nadelen botst? Zonder opgave van redenen waarom dat belang beschermenswaardiger is, 
bepleiten zij het negatief belang, met nadruk op het moeilijke bewijs daarvan.  

796. NEGATIEF BELANG IS NIET MOEILIJKER BEWIJSBAAR DAN POSITIEF BELANG – Ook gaat hun argumentatie 
voorbij aan de realiteit. Bewijs van het negatief belang is niet moeilijker dan dat van het positief 
belang. Soms is het zelfs moeilijker om dat positief belang aan te tonen (infra nrs. 948-975). De 
toestandsvergelijking, die beide belangen preciseren, houdt immers in dat de rechter telkens de 
actuele toestand van de gedupeerde vergelijkt met zijn hypothetische toestand. Ook bij het positief 
belang moet de rechter naar een fictieve toestand peilen: die van correcte contractnakoming.2236 Dat 
het bewijs van winstderving bij het negatief belang moeilijk is te leveren, biedt dan ook geen 
verklaring voor de primauteit van het positief belang. Begroting van immateriële schade, 
winstderving, toekomstige schade en kansschade ligt bij het positief belang evenmin voor de hand. 
Vandaar ook de frequente billijkheidsbegroting bij die schadeposten (infra nrs. 2768-2774).  

797. VERGOEDING NEGATIEF BELANG GEEN TOEGEVING BIJ BEWIJSPROBLEMEN POSITIEF BELANG – Dat het 
positief belang niet gemakkelijker bewijsbaar is dan het negatief belang, vindt tot slot acceptabele 
steun in de omvangrijke stroming binnen zowel de common law2237 als de civil law2238 die aanneemt 
dat het negatief belang bij schadevergoeding net dienstdoet als toegeving voor wie niet bij machte 
blijkt het bewijs van zijn positief belang te leveren (infra nrs. 948-975). Dit positief belang vergoedt 
de rechter dus niet omwille van moeilijke bewijsbaarheid van het negatief belang. Dit inzicht staat 
haaks op de zienswijze van FULLER en PERDUE. Aan het positief belang moet dus een fundamentelere 
verklaring ten grondslag liggen.2239  

§ 3. VOORWAARDE VOOR EFFICIËNTE WANPRESTATIES 

A Rechtseconomisch argument 

798. RECHTSECONOMISCHE ANALYSE ALS VERKLARING VOOR PRIMAUTEIT VAN POSITIEF BELANG? – De invulling 
van schadevergoeding bij wanprestatie is ook toetsbaar aan externe maatstaven.2240 De common law 
stoelt het positief belang zo vooral op de rechtseconomische theorie van efficiënte wanprestaties 
(efficient breach).2241 Rechtseconomen zien het positief belang als voorwaarde voor de mogelijkheid 
tot efficiënt wanpresteren (infra nrs. 810-813). Na een toelichting bij dit rechtseconomische leerstuk 
(infra nrs. 800-809), stelt dit deel scherp op de vraag of deze theorie naar Belgisch contractenrecht 
wel dermate concludent is dat zij het positief belang kan schragen (infra nrs. 814-862). 

799. TOENEMEND BELANG VAN NORMATIEVE OF POSITIEVE RECHTSECONOMISCHE ANALYSE – Normatieve rechtseconomie 
beoogt formulering van beleidsmatige aanbevelingen (normen).2242 Positieve rechtseconomie beoordeelt 

                                                             
2236 FRIEDMANN 1995, 635-636 ("The appraisal of the performance interest is no less difficult, since it requires an answer to a 
hypothetical question, namely, what would have been the plaintiff's position had the contract been performed."); LAITHIER 

2004, 194; LAITHIER 2008, 163 (“Les situations désignées par les intérêts positif et négatif étant toutes deux hypothétiques, le 
fardeau de la preuve n’est pas par principe allégé dans une situation ou dans une autre.”). 
2237 BRIDGE 1995, 459 ("The recovery of reliance damages amounts to a concession made by the law to the plaintiff who, 
because of the defendant's breach, is unable to prove his lost expectancy."); CARTWRIGHT 2007, 262; FRIEDMANN 1995, 636. 
2238 FRANKRIJK: LAITHIER 2008, 162; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 541; XOUDIS 1998, 215. ITALIË: ALPA 2011, 380; CENINI 2008, 241; 
ROPPO 2006, 942; VISINTINI 2009, 72. 
2239 KATZ 1988, 556; LAITHIER 2004, 194. 
2240 GRECHENIG/GELTER 2008, 515; STONE 2008, 569. 
2241 Nut van rechtseconomische argumenten in deze context: GRONER 2002, 458; POSNER 2003, 829; WHEELER/SHAW 1994, 860. 
In Nederland is ook sprake van "eficiënte niet-nakoming", "efficiënte tekortkoming" of "efficiënte contractbreuk" (VISSCHER 

2007-I, 54; VISSCHER 2007-II, 95). In Frankrijk is sprake van "violation efficace" (CHABAS 2002, 133). 
2242 Bij normatieve rechtseconomie moeten wetgevers en rechters met hun beslissingen efficiëntie nastreven. De 
rechtseconomie zou een neutraal normatief kader bieden dat – anders dan traditionele beginselen als rechtvaardigheid en 
billijkheid – niet verschilt naargelang de nationale rechtscultuur. FAURE 1988, 1105; HESSELINK 2004, 130; POSNER 2003, 834 
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slechts de efficiëntie van het bestaande (positieve) recht. 2243  In Amerika is dit uitgegroeid tot een 
toonaangevende discipline.2244 De discipline waaide enige decennia geleden over naar continentaal Europa.2245  

1 Efficiëntiestreven 

800. RECHTSECONOMISCHE BENADERING VAN CONTRACTENRECHT: EFFICIËNTIESTREVEN – Rechtseconomen 
beoordelen of rechtsregels voldoende efficiënt zijn zonder na te gaan of zij rechtvaardig zijn, zoals 
klassieke rechtsleer net wel pleegt te doen.2246 De rechtseconomische benadering neemt zo aan dat 
mensen hun individuele welvaart verhogen door rationeel te handelen. Rechtseconomisch stelt het 
contractenrecht zich dan ook tot doel welvaartsverhogende transacties te bevorderen.2247 Dit streven 
is gebaseerd op het utilitarisme dat Jeremy BENTHAM (1748-1832) uitwerkte. Die filosoof nam aan dat 
het recht streeft naar zo hoog mogelijke welvaart voor zoveel mogelijk personen. De grondlegger van 
de rechtseconomie, Oliver Wendell HOLMES, borduurde hierop voort.2248  

801. GOEDEREN EN DIENSTEN MOETEN TERECHTKOMEN BIJ DEGENEN DIE DEZE HET MEEST WAARDEREN – Rechtssubjecten 
sluiten doorgaans overeenkomsten vanuit de verwachting dat hun welvaart zal toenemen. De beschikbare 
goederen en diensten moeten dus zoveel mogelijk in handen komen van degenen die deze het meest 
waarderen.2249 Denk aan de koop van een huis. Wat drijft kopers tot die aankoop? Zeker bij een tweede woning 
is dit vaak de aanname dat de waarde uitstijgt boven de vraagprijs. Hetzelfde geldt vaak voor verkopers. Buiten 
het geval van gedwongen verkoop gaan zij akkoord met een prijs die zij hoger inschatten dan de waarde van 
het huis. Deze situatie sluit aan bij het Coase-theorema. COASE stelde dat bij afwezigheid van transactiekosten 
steeds welvaartsverhogende transacties plaatsvinden.2250 Als partijen kosteloos kunnen onderhandelen, gaan 
zij telkens een transactie aan indien zij daardoor in een betere positie kunnen terechtkomen.  

802. EFFICIËNTIECRITERIA – De maatstaven om efficiëntie te meten zijn de Kaldor-Hicksefficiëntie en 
de Pareto-efficiëntie.2251 Kaldor-Hicksefficiëntie biedt een laagdrempelig criterium. Een verandering 
in het recht is volgens deze maatstaf een verbetering wanneer de totale welvaart toeneemt. Dit geldt 
zelfs wanneer sommigen erop achteruitgaan. Die afname van hun individuele welvaart is irrelevant. 
Van pareto-efficiëntie of een pareto-optimale regel is echter pas sprake wanneer de situatie van één 
individu niet meer kan verbeteren zonder een ander nadeel toe te brengen.2252 Een situatie is 
paretosuperieur wanneer minstens één iemand beter af is en niemand erop achteruit gaat. 
Aangezien de welvaart van sommigen toeneemt zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor 
anderen, is die paretoverbetering het ultieme rechtseconomische streven.  

803. AFDWINGBAARHEID VAN VERBINTENISSEN – De rechtseconomie ziet het contractenrecht als 
noodzakelijk kwaad om de investering van contractpartijen in efficiënte overeenkomsten veilig te 
stellen.2253 De afdwingbaarheid van overeenkomsten geeft partijen stimuli tot nakoming. Komt een 

                                                                                                                                                                                              
(kritisch); TAUPITZ 1996, 122 ("Sie will das Recht nicht nur analysieren, sondern es auch bewerten und formen. Die 
ökonomische Analyse beansprucht deshalb eine ausgeprägte rechtspolitische Funktion, die sich zunächst an den 
Gesetzgeber richtet.", die zich op p. 135-136 wel kritisch uitlaat); VAN BIJNEN 2007, 47; WETERINGS 2007, 1 en 13-14. 
2243 FAURE 1988, 1105; HESSELINK 2004, 130; POSNER 2003, 833; STONE 2008, 569; TAUPITZ 1996, 165 ("Mein Fazit lautet: Auf 
hoher Abstraktionsebene ist die ökonomische Analyse hilfreich."); WARKOL 1998, 352; WETERINGS 2007, 1 en 3. 
2244 Dit blijkt uit omvangrijke literatuur, maar volgt ook uit de oprichting van rechtseconomische tijdschriften (bijv. Journal 
of Law and Economics), alsook uit de belangrijke plaats die deze discipline krijgt binnen het Amerikaanse rechtenonderwijs. 
2245 Ontstaansgeschiedenis: HATZIS 2006, 159-161; PINNA 2007, 69-83; POSNER 2003, 868-870 (benadrukt dat rechtseconomie 
vooral invloed heeft op de rechtsleer, maar niet zozeer op rechtspraak en wetgeving); WETERINGS 2007, 1-3. 
2246 WETERINGS 2007, 1; WETERINGS 2012, 112. Definitie van rechtvaardigheid (in de DCFR): CORNELIS 2012, 52-53. 
2247 SCHWARTZ/SCOTT 2003, 543; VISSCHER 2012-I, 485. 
2248 Zie J. KNUDSON, "Influence of the German concepts of Volksgeist and Zeitgeist on the thought and jurisprudence of Oliver 
Wendell Holmes", Journal of Transnational Law & Policy 2002, (407) 414. 
2249 Bespreking: HESSELINK 2004, 130. 
2250 HATZIS 2006, 163-168; HESSELINK 2004, 121; VAN BIJNEN 2007, 53-54; VISSCHER 2007-II, 94; VISSCHER 2012-I, 486; WETERINGS 

2007, 7; WETERINGS 2012, 112-113. 
2251 Uitgebreid: KHOURI 2002, 740-741; PETTIT 1987, 433; PINNA 2007, 71; WETERINGS 2007, 8-10. 
2252 Vilfredo PARETO was een befaamd Italiaans politicoloog en econoom (1848-1923). 
2253 VISSCHER 2012-I, 486; WETERINGS 2012, 112. 
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partij haar verbintenissen niet na, dan heeft de benadeelde de zekerheid dat hij vanuit het 
contractenrecht schadevergoeding kan krijgen. 2254  Rechtseconomisch gezien zouden minder 
welvaartverhogende transacties tot stand komen indien dit niet zo was.2255 Net zoals andere 
rechtsstelsels verbindt het Belgische schaderecht dan ook negatieve gevolgen aan niet-coöperatief 
gedrag zoals schending van verbintenissen. Dit komt in België tot uiting in de artikelen 1149 tot en 
met 1151 BW. Precies hier kruisen rechtseconomie en begroting van schadevergoeding elkaar.  

2 Efficiënte wanprestaties 

804. RECHTSECONOMIE: REMEDIES TER WAARBORGING VAN EFFICIËNTE WANPRESTATIES – Rechtseconomisch 
gezien streven contractuele remedies naar efficiëntere situaties, die de gezamenlijke welvaart 
bevorderen. 2256  Nakoming is daarbij niet steeds wenselijk. Soms kan nakoming immers tot 
welvaartsverlies leiden. Luidens de efficiënte-wanprestatieleer mag en moet een contractpartij zelfs 
van nakoming afzien indien dat economisch gunstiger is dan uitvoering.2257  

805. CONTEXT: WIJZIGENDE CONTRACTUELE OMSTANDIGHEDEN – Contractuele omstandigheden kunnen in de loop 
van de overeenkomst wijzigen. Denk aan de verkoper die na de onderhandse koopovereenkomst een andere 
kandidaat-koper vindt die meer wil betalen. Neem ook de kredietnemer die plots bij een andere 
kredietinstelling gunstigere voorwaarden krijgt. Denk tevens aan de producent die door de stijging van de 
productiekosten het te verkopen goed niet meer wil produceren.2258 Een overeenkomst die bij sluiting voor 
beide partijen efficiënt was – elke contractant hechtte een grotere waarde aan de te ontvangen dan aan de te 
leveren prestatie – kan dit karakter immers naderhand verliezen. Kan een partij meer winst halen uit niet-
nakoming dan de andere partij mag verwachten uit nakoming, en is schadevergoeding beperkt tot die 
verwachte (voorzienbare) winst, dan bestaat een prikkel tot contractbreuk.  

806. TOEPASSING: OVERBOEKINGEN IN LUCHTVAARTSECTOR – Markante illustraties van efficiënte wanprestaties zijn 
overboekingen in de luchtvaartsector. Neem nu een luchtvaartmaatschappij die elke dag 100 vluchten uitvoert 
met 100 zitplaatsen aan € 500. Potentieel bedraagt de dagelijkse omzet dus € 5 000 000. De 
luchtvaartmaatschappij kent echter 10 % no-show. Hierdoor bedraagt haar omzet slechts € 4 500 000. Haar 
kosten blijven gelijk, aangezien deze resulteren uit het aantal vluchten en niet uit het aantal passagiers. Uit 
commerciële overwegingen heeft de luchtvaartmaatschappij dus baat bij 10 % overboeking. Dit zou het 
mislopen bedrag van € 500 000 compenseren. Feit is dat niet op elke vlucht 10 % van de passagiers wegblijft. 
Valt de ingeschatte no-show lager uit en weigert een luchtvaartmaatschappij een passagier het instappen, dan 
moet zij hem overeenkomstig Verordening nr. 261/20042259 schadeloosstellen. Zelfs dan is zij vaak beter af bij 
overboeking dan bij niet-overboeking. Niet-nakoming is dus efficiënter.2260 De praktijk van overboekingen is dus 
kwalificeerbaar als een ook in België voorkomende toepassing van het leerstuk van efficiënte wanprestaties. 

807. INWISSELBAARHEID VAN NAKOMING EN SCHADEVERGOEDING (DUAL PERFORMANCE THESIS) – Inleidend 
verwijst de rechtseconomische literatuur hier quasi standaard2261 naar het denkbeeld dat HOLMES 
uiteenzette in zijn befaamde speech "The Path of the Law". Deze in 1897 in de Harvard Law Review 
gepubliceerde redevoering2262 geldt als het begin van de moderne Amerikaanse rechtstheorie.2263 

                                                             
2254 Uitgebreider: THEEUWES/VAN WIJCK 2001, 125-129; VISSCHER 2007-I, 54-55; WETERINGS 2012, 112. 
2255 WETERINGS 2012, 113. 
2256 HESEN/HARDY 2008, 289; HESSELINK 2004, 122; VISSCHER 2007-I, 54. 
2257 CURTIS 1986, 163; HAAS 2009, 108 en 114; VAN WIJCK 2007, 1; VISSCHER 2007-I, 54; WETERINGS 2012, 122. 
2258 VISSCHER 2007-II, 95. 
2259 Verordening nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelĳke regels inzake compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91, PB L 46 van 17 februari 2004. 
2260 Voorbeeld: BEHAR-TOUCHAIS 2010, 96; BROUSSEAU 2005, 44-45; COOTER/EISENBERG 1985, 1474; MÉADEL 2007, nr. 17. 
2261 GRECHENIG/GELTER 2008, 523; HAAS 2009, 109; HATZIS 2006, 177; KHOURI 2002, 739; LAYCOCK 1991, 245; PERILLO 2000, 1085; 
POPINEAU-DEHAULLON 2008, 223-228; POSNER 1977, 88; SHAVELL 2006, 440; ULEN 1984, 342; VAN WIJCK 2007, 1. 
2262 O.W. HOLMES, "The path of the law", Harvard Law Review 1897, 457-478.  
2263 A.J. SEBOK, "The Path of the Law 100 years later: Holmes's influence on modern jurisprudence", Brooklyn Law Review 
1997, afl. 63, (1) 1. 
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Volgens deze rechter bij de Amerikaanse Supreme Court2264 beoogt het recht niet het verzekeren van 
contractnakoming. Een overeenkomst impliceert zijns inziens uitsluitend een keuze tussen uitvoering 
van verbintenissen en betaling van schadevergoeding: "The duty to keep a contract at common law 
means a prediction that you must pay damages if you do not keep it, and nothing else."2265 In deze 
dual performance hypothesis2266 gaan schuldenaars dus steeds alternatieve verbintenissen aan. 
Daarbij kunnen zij kiezen om deze na te komen door de goederen te leveren of de diensten te 
verrichten dan wel om in de plaats daarvan vergoeding te betalen. 

808. GEVOLG: CONTRACTENRECHT MOET EFFICIËNTE WANPRESTATIES BEVORDEREN – Op die inwisselbaarheid 
van uitvoering en schadevergoeding baseerde BIRMINGHAM in 1970 de efficiënte-wanprestatieleer.2267 
Sindsdien menen talrijke auteurs dat een schuldenaar zijn verbintenissen mag en zelfs moet 
schenden wanneer hem dat meer voordeel oplevert dan nadeel voor zijn contractpartner.2268 
Rechtseconomisch moet het recht inefficiënte wanprestaties ontraden en efficiënte wanprestaties 
stimuleren. Soms moet de schuldenaar kunnen kiezen voor niet-nakoming met betaling van 
schadevergoeding. Wanprestatie is dan (pareto-)efficiënt wanneer dit de gezamenlijke welvaart van 
contractanten verhoogt zonder dat één partij slechter af is (supra nr. 802). 

809. ILLUSTRATIE VAN EFFICIËNTE WANPRESTATIE – A verkoopt een zaak met een kostprijs van € 70 voor € 100 aan 
B.2269 De levering vond nog niet plaats. Met deze transactie zou A € 30 winst maken (€ 100 - € 70). Nog vóór de 
levering deelt C aan A mee dat hij de zaak voor € 170 wil kopen. A wil uiteraard de overeenkomst met B 
schenden en de zaak aan meerbetalende C verkopen. Dan kan hij € 100 (€ 170 - € 70) in plaats van € 30 winst 
maken. Benadeelde B zou de zaak aan € 150 hebben doorverkocht en dus € 50 winst hebben gemaakt (€ 150 - 
€ 100). Om het positief belang van B te vergoeden, is A hem dus € 50 verschuldigd. Zo verplaatst hij B naar de 
positie waarin hij zou hebben verkeerd bij contractuele nakoming. B is dus niet slechter af dan bij nakoming. 
Voor A is de wanprestatie zelfs gunstiger. Dankzij de wanprestatie en de verkoop aan C maakt hij nog € 50 
winst (€ 100 winst - € 50 schadevergoeding aan B). Dat is nog altijd € 20 meer dan de winst die hij zou hebben 
gemaakt indien hij de overeenkomst met B was nagekomen (€ 50 - € 30). De wanprestatie is paretosuperieur. 
De verkoper is beter af en de initiële koper gaat er niet op achteruit.2270 Dankzij de wanprestatie raakt A in een 
betere positie dan indien hij de overeenkomst met koper B was nagekomen. B is niet benadeeld, aangezien hij 
in dezelfde positie verkeert als bij nakoming. Efficiëntie drijft hen dus wel niet tot contractuele loyauteit.  

3 Noodzaak van positief belang 

810. EFFICIËNTE WANPRESTATIE VEREIST PRIMAUTEIT POSITIEF BELANG – Vanuit rechtseconomisch oogpunt 
moet het schaderecht prikkels bieden voor efficiënte nakoming. In de rechtseconomische literatuur 

                                                             
2264 HOLMES gaf die speech op 8 januari 1897 bij de inwijding van een nieuwe hal van de Boston University School of Law. Ten 
tijde van de speech was hij rechter bij de Supreme Judicial Court of Massachusetts (HOLMES 1897, 457, voetnoot 1). 
2265 HOLMES 1897, 462. De morele verplichting tot nakoming lijkt te worden losgekoppeld van de juridische verplichting om 
de overeenkomst na te komen. De morele basis van nakoming van een juridische verplichting lijkt aldus in het gedrang te 
komen. Economische manifestatie van die redeneerwijze: J. DE CEULAER, "Ivan van de Cloot (Itinera): een econoom met een 
missie", De Standaard, 2013, 27 en 28 juli, (8) 9 (situeert de oorzaak van de recente Europese economische crisis net hier: 
"Vroeger kenden we een relatie-gebaseerde economie. Als ik u een lening gaf, was dat moreel gefundeerd: wij stapten in 
een relatie die twintig jaar zou duren. Vandaag zitten we met een transactie-gebaseerde economie: kredieten worden 
herverpakt en doorverkocht, en zulke transacties hebben geen morele basis meer."). 
2266 Recentelijk: MARKOVITS/SCHWARTZ 2011, 808. 
2267 R.L. BIRMINGHAM, “Breach of contract, damages measures, and economic efficiency”, Rutgers Law Review 1970, 273-292. 
In de jaren zeventig gevolgd door: C.J. GOETZ en R.E. SCOTT, "Liquidated damages, penalties and the just compensation 
principle: some notes on an enforcement model and a theory of efficient breach", Columbia Law Review 1977, 554-594; 
R.A. POSNER, Economic Analysis of Law, Boston, Little, Brown and Company, 1977, 90 (eerdere editie in 1972). 
2268 BARNES 1999, 1163; BIRMINGHAM 1970, 292; BIRMINGHAM 1969, 49-71; CRASWELL 1988, 629-670; GOETZ/SCOTT 1977, 558; 
KHOURI 2002, 739-763; KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 958-959; KORNHAUSER 1986, 683-725; MCCHESNEY 1999, 135; PINNA 2007, 69-
83; POSNER 1977, 88; SCALISE 2007, 722; SMITH 2007, 409; WHEELER/SHAW 1994, 860-861. Vgl. POPINEAU-DEHAULLON 2008, 228 
(“Le contrat est conçu pour son efficacité économique. [...] Elle permet une réallocation plus prompte des ressources puisque 
le créancier est libre de contracter avec un autre partenaire dans des conditions plus intéressantes.”). 
2269 Cijfervoorbeelden: HAAS 2009, 109-110; HARDY 2012, 365. Soortgelijke voorbeelden: HESEN/HARDY 2008, 294; PETTIT 1987, 
435-438; POSNER 1977, 88; STONE 2008, 568; VAN WIJCK 2007, 1; WHEELER/SHAW 1994, 860.  
2270 FEZER 1986, 819; HESEN/HARDY 2008, 290; KHOURI 2002, 748; PERILLO 2000, 1091; ULEN 1984, 342; WETERINGS 2012, 122. 
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staat vast dat vergoedingen bij wanprestaties dan ook zijn te baseren op het positief belang.2271 Het 
positief belang biedt de correcte stimulans om optimaal te handelen. Door het primaat van het 
positief belang ziet een contractpartij enkel van nakoming af wanneer dit uit efficiëntieoogpunt 
noodzakelijk blijkt. Enkel wanneer schadevergoeding beoogt de benadeelde te verplaatsen naar 
fictieve nakoming (positief belang) valt zijn belang dus samen met dat van de maatschappij.2272 De 
efficiënte-wanprestatieleer biedt dus potentieel een argument pro het positief belang. 

811. PARETO-EFFICIËNTIE VEREIST POSITIEF BELANG – Vanuit pareto-efficiëntie geldt voor efficiënte 
wanprestaties als wezenlijke voorwaarde dat wanprestatieslachtoffers bij schadevergoeding niet 
slechter af zijn dan bij uitvoering (supra nr. 802).2273 Dit vereist dat de benadeelde een vergoeding 
krijgt alsof het contract correct zou zijn uitgevoerd. Het positief belang fungeert zo als noodzakelijke 
voorwaarde voor efficiënte wanprestaties. Omgekeerd geldt ook dat efficiënte wanprestaties dus 
een verklaring bieden voor de primauteit van het positief belang.2274 Wanprestatie is als efficiënt te 
kwalificeren wanneer de benadeelde via vergoeding van zijn positief belang in dezelfde positie komt 
te verkeren als bij uitvoering en de wanprestant beter af is dan bij nakoming, met name door sluiting 
van een andere en voordeligere transactie.2275 Voor de benadeelde is het bijgevolg financieel gezien 
"indifferent" (supra nr. 785) of hij nakoming dan wel schadevergoeding verkrijgt.  

812. LAGERE VERGOEDINGEN DAN POSITIEF BELANG LEIDEN TOT INEFFICIËNTE WANPRESTATIES – Mocht 
schadevergoeding zien op een lager bedrag dan het positief belang, dan zou dit schending van 
verbintenissen ook in de hand werken wanneer wanprestatie niet efficiënt blijkt.2276 Dit zou zo zijn bij 
schadevergoedingen voor het negatief belang. Dan zou de benadeelde er dus op achteruitgaan. 
Doordat een contractpartij beseft dat hij bij wanprestatie het positief belang moet vergoeden, zal hij 
enkel wanpresteren indien hij uit de andere transactie meer voordeel kan halen dan nakoming hem 
zal kosten.2277 Die stimulans is afwezig bij het negatief belang. Een schuldenaar zou dan ook 
wanpresteren indien de winst die hij uit wanprestatie zou halen niet volstaat om het verlies van de 
medecontractant te dekken.2278 De limieten aan het integraliteitsprincipe vormen zo ook bezwaar 
tegen dat leerstuk van de efficiënte wanprestatie (infra nrs. 853-854).  

813. HOGERE VERGOEDINGEN DAN POSITIEF BELANG LEIDEN OOK TOT INEFFICIËNTE WANPRESTATIES – Voor de 
geldingskracht van deze theorie is het even fundamenteel dat schadevergoeding niet meer bedraagt 

                                                             
2271 ALPA 2011, 380; AL-TAWIL 2011, 452; BARNES 1999, 1163; BÄRTSCHI 2009, 589; BIRMINGHAM 1970, 285; CONTARDO GONZÁLEZ 

2011, 92; CURTIS 1986, 164; EISENBERG 2004, 7; ENGLER/HEYMAN 2011, 137; FONTAINE 2001, 1081; GOETZ/SCOTT 1977, 558; GRONER 

2002, 465 (“Die geltende Schadenersatzregelung erlaubt einen effizienten Vertragsbruch.”); HARDY 2012, 364-365; HATZIS 

2006, 178; HESEN/HARDY 2008, 295; KHOURI 2002, 748-749; KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 958-959; PINNA 2007, 70; POSNER 1977, 
89; SCALISE 2007, 734; SHAVELL 1980, 472; SLAWSON 1991, 226; SMITH 2007, 409; TEIJL/HOLZHAUER 1997, 219; THEEUWES/VAN WIJCK 

2001, 143; VAN WIJCK 2007, 3; VISSCHER 2007-I, 58; VISSCHER 2007-II, 95; VISSCHER 2009, 87; VISSCHER 2012-I, 487; WARKOL 1998, 
324; WETERINGS 2012, 122-123 ("Slechts bij vergoeding van het positieve contractsbelang is er sprake van efficiënte 
contractsbreuk."). 
2272 PINNA 2007, 76. 
2273 Dit geldt niet bij het minder strenge Kaldor-Hickscriterium. Daarbij ligt de focus op de algehele verbetering van de 
welvaart, ongeacht of een partij beter af is of niet (supra nr. 802). 
2274 Vgl. PINNA 2007, 75. 
2275 CURTIS 1986, 164; GOETZ/SCOTT 1977, 558; GRONER 2002, 458 (Pareto-Superiorität); KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 958; PETTIT 

1987, 433 (zelf evenwel kritisch: "The very definition of the expectation interest seems to be simply an expression of the 
Pareto principle. The expectation measure is defined as the equivalent of performance – as the amount of money necessary 
to prevent the promisee from being made worse off by breach."); PINNA 2007, 71; SLAWSON 1991, 226 ("A breach of contract is 
efficient if it leaves neither party worse off."); VISSCHER 2007-I, 58. 
2276 BARNES 1999, 1165 ("Efficient breaches are encouraged by awarding full compensation – including lost profits – but no 
more."); CRASWELL 1988, 637; ENGLER/HEYMAN 2011, 137; HATZIS 2006, 175; PETTIT 1987, 432; PINNA 2007, 76; POSNER 1977, 90; 
SLAWSON 1991, 226; SMITH 2007, 410-412 (genuanceerd: “In theory, it might well be that the expectation measure produces 
the most efficient aggregate behaviour.”); TEIJL/HOLZHAUER 1997, 220; VISSCHER 2007-I, 58; VISSCHER 2007-II, 96-97. 
2277 SLAWSON 1991, 226. 
2278 PINNA 2007, 76; SLAWSON 1991, 226 ("Consequently, parties are encouraged to breach even when their gains will not 
offset the other party's losses."). 
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dan het positief belang. Dit is zo bij punitieve vergoedingen2279 en bij winstafdracht2280. Die remedies 
ontraden contractpartijen hun verplichtingen te schenden wanneer de nakomingskosten hoger 
liggen dan de waarde van de overeenkomst.2281 Zou België winstafdracht of punitieve vergoedingen 
op algemene wijze toelaten2282, dan zou dit efficiënte wanprestaties beletten. Bij winstafdracht zou 
de rechter de winst die de wanprestant uit een wanprestatie haalt immers kunnen afromen. Zo kent 
Amerika winstafdracht als obstakel voor efficiënte wanprestaties (§ 39 Third Restatement of 
Restitution2283; infra nr. 1432).2284 Van een daaronder sanctioneerbare opportunistische wanprestatie 
lijkt net sprake bij efficiënte wanprestaties. De invoering van de winstafdrachtremedie staat dus 
haaks op de aanvaarding van efficiënte wanprestaties. 

814. BEZWAREN TEGEN RECHTSECONOMISCHE VERKLARING VOOR DOMINANTIE POSITIEF BELANG – Efficiënte 
wanprestaties vereisen dat een schuldenaar bij wanprestatie de benadeelde vergoedt voor zijn 
positief belang. Doorslaggevend is dit argument echter niet. Dat leerstuk is immers bekritiseerbaar. 
Hoewel deze theorie door economen is uitgedacht, kunnen juristen haar zeker ook met 
rechtsbezwaren op de korrel nemen.2285 Zo is de leer uit rechtseconomische (infra nrs. 815-819), 
sociaalwetenschappelijke (infra nrs. 820-821) en ethische (infra nrs. 822-824) hoek ter discussie te 
stellen.2286 Ook bestaan een aantal contractenrechtelijke (infra nrs. 825-846), schaderechtelijke (infra 
nrs. 847-861) en procesrechtelijke (infra nrs. 856-860) bezwaren.  

B Interdisciplinaire bezwaren 

1 Rechtseconomische bezwaren 

815. OVERZICHT RECHTSECONOMISCHE BEZWAREN – De efficiënte-wanprestatieleer is zonder twijfel het 
invloedrijkste leerstuk uit de rechtseconomie. Tegelijk is zij ook meest omstreden. Sinds ettelijke 
decennia ligt zij aan de bron van hevige discussies.2287 De leer zou gebaseerd zijn op utopische 
modellen (infra nr. 816). Voorts zou zij juist tot inefficiënte resultaten leiden omdat contractpartijen 
de contractsvoorwaarden stelselmatig zouden aanpassen (infra nr. 817). Bovendien is het toegepaste 
efficiëntiecriterium bekritiseerbaar (infra nr. 818). Tot slot doet de mogelijkheid van (efficiënte) 
wanprestaties net afbreuk aan de doelstelling van welvaartsmaximalisatie (infra nr. 819).  

816. UTOPISCHE MODELLEN – Een rechtseconomische bedenking bij de leer van de efficiënte 
wanprestatie is dat zij berust op utopische modellen die zich niet op de werkelijke wereld laten 

                                                             
2279 CRASWELL 1988, 637; KHOURI 2002, 742 en 762 ("The absence of punitive damages as a remedy for breach of contract has 
been cited as evidence that contractual obligation involves a lawful option to perform or breach and pay damages."). 
2280 AL-TAWIL 2011, 452; EISENBERG 2004, 8; EISENBERG 2006, 570-577; ENGLER/HEYMAN 2011, 137 ("Conversely, damages higher 
than expectancy – such as disgorgement – would deter some efficient breaches because the breaching party would not reap 
the benefits from the breach."); FAUVARQUE-COSSON 2008, 398; GRAY 2013, 676; KHOURI 2002, 745 en 762; ROBERTS 2009, 1009; 
SCALISE 2007, 734-735; SIEMS 2003, 51-53; STONE 2008, 569-570; TEMPLE 2008, 93. 
2281 KHOURI 2002, 742-743; PETTIT 1987, 432 (kritisch); PINNA 2007, 76; SLAWSON 1991, 227 ("[...] overdeterrence is as inefficient 
as underdeterrence"); SMITH 2007, 410. 
2282 Pleidooien: BELGIË: ANDRIES 2011-I, 366. FRANKRIJK: DEMOGUE 1924, 188 ("La peine privée est encore utile lorsqu'à raison de 
la valeur du profit retiré par l'individu, on estime que réparer le dommage ne suffit pas, et que l'enrichissement doit être plus 
justement donné à la victime que laissé à l'auteur."). NEDERLAND: Pleidooi van Nederlandse rechtsleer voor invoering van 
zuivere winstafdracht: DEURVORST 2010, 75; HARTKAMP/SIEBURGH 2013, nr. 105; VAN BOOM 2007, 989; VAN DER GRAAFF 2011, 95 
en 103. AMERIKA: ROBERTS 2009, 992. 
2283 Voluit: Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment. 
2284 AL-TAWIL 2011, 452; EISENBERG 2004, 8; EISENBERG 2006, 570-577; ENGLER/HEYMAN 2011, 137 ("Conversely, damages higher 
than expectancy – such as disgorgement – would deter some efficient breaches "); FAUVARQUE-COSSON 2008, 398; GRAY 2013, 
676; KHOURI 2002, 745; ROBERTS 2009, 1009; SCALISE 2007, 734-735; SIEMS 2003, 51-53; STONE 2008, 569-570; TEMPLE 2008, 93. 
2285 Vgl. JAMIN 2005, 54-55. 
2286 Deze indeling is ontleend aan HAAS 2009, 114-129 (mooi overzicht van bestaande Angelsaksische literatuur). 
2287 CURTIS 1986, 166-172; HAAS 2009, 114-119; KATZ 2012, 778 (“it is a locus for conflict between values that are inherently in 
tension, yet both deeply rooted in our political and moral culture, so that the issue will never go away."); KHOURI 2002, 754-
762; KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 960-963; PETTIT 1987, 433-435; PERILLO 2000, 1098-1106; POSNER 2003, 835; VISSCHER 2007-I, 
58-59; WETERINGS 2007, 14-17.  
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overdragen.2288 Efficiëntie zou op irrealistische wijze worden gemeten, door voorbij te gaan aan 
transactiekosten zoals die van onderhandelingen en procesvoering.2289 Denk ook aan de efficiënte 
wanprestaties van luchtvaartmaatschappijen bij overboekingen (supra nr. 806). In de praktijk gaan 
luchtvaartmaatschappijen vaak niet spontaan in op verzoeken tot betaling van de in Verordening nr. 
261/2004 opgelegde compensatie.2290 Dit vertekent de berekeningen van efficiënte wanprestaties. 

817. HOGERE SCHADEBEDINGEN ALS PRIKKEL TOT NAKOMING – Ook zou die efficiënte-wanprestatieleer 
juist tot inefficiënte resultaten leiden omdat contractpartijen contractvoorwaarden stelselmatig 
zouden aanpassen. Schuldeisers zouden hogere schadebedingen opleggen. Zo zouden zij debiteuren 
alsnog tot nakoming aansporen. Zolang deze schadebedingen niet kennelijk maar gewoon louter 
overdreven zijn, kan een Belgisch rechter deze overigens niet matigen (infra nrs. 2653-2658). Kopers 
zouden bij de sluiting van de overeenkomst zo een premie betalen aan de verkopers om na de 
sluiting van de overeenkomst de gekochte zaak niet meer aan derden te verkopen.2291  

818. TOEPASSING KALDOR-HICKSEFFICIËNTIE IN PLAATS VAN PARETO-EFFICIËNTIE – Voorts voeren bepaalde 
rechtseconomen aan dat niet enkel het paretocriterium, maar ook het minder strenge Kaldor-
Hickscriterium toepassing kan vinden.2292 Door deze criteriumomslag zou het rechtseconomische 
argument pro het positief belang wegvallen. Het Kaldor-Hickscriterium vereist immers enkel dat de 
totale welvaart toeneemt. Anders dan het paretocriterium, stelt het Kaldor-Hickscriterium niet als 
voorwaarde dat geen enkele andere partij erop achteruitgaat. Dat een benadeelde bij wanprestaties 
erop zou mogen achteruitgaan, ondermijnt het rechtseconomische argument pro het positief belang.  

819. WELVAARTSMAXIMALISATIE KOMT IN GEDRANG DOOR LATENTE WANPRESTATIEMOGELIJKHEID – Een 
voorschrift dat contractbreuken toelaat omdat deze zijn af te lijnen op efficiëntiecriteria, ondermijnt 
tot slot het vertrouwen in het contractmechanisme. Die regel doet in dezelfde orde af aan het 
contractenrecht zelf, dat beoogt dit vertrouwen te waarborgen. Schuldenaars die zich op voorhand 
van hun verplichting tot uitvoering in natura vrijgesteld zien, kunnen niet langer geloofwaardige 
beloften doen. Dit zou investeringen niet ten goede komen.2293 De leer van efficiënte wanprestaties 
zou de door rechtseconomen beoogde welvaartsmaximalisatie zo zelfs in het gedrang brengen. De 
latente mogelijkheid van wanprestaties ondermijnt zo het vertrouwen in transacties.  

2 Sociaalwetenschappelijke bezwaren 

820. ANDERE CONTRACTERINGSDRIJFVEREN DAN EFFICIËNTIE – Ook sociaalwetenschappelijk is kritiek 
mogelijk op de efficiënte-wanprestatieleer.2294 Die leer zou te ver staan van de sociale werkelijkheid. 
Partijen maken niet steeds rationele keuzes op basis van financiële prikkels. De mens kent cognitieve 
grenzen, en is dus niet onbegrensd rationeel.2295 Dat leerstuk gaat heen langs het feit dat mensen 
zich bij transacties ook laten sturen door andere drijfveren dan efficiëntie-overwegingen, zoals 

                                                             
2288 GRECHENIG/GELTER 2008, 516-517; HACHEM 2011-II, 650; PERILLO 2000, 1098; PETTIT 1987, 434; PINNA 2007, 77-79; WARKOL 

1998, 353. 
2289 KHOURI 2002, 754-756; PETTIT 1987, 434-435. 
2290 Slechts de helft van die vliegtuigmaatschappijen zou die compensatie spontaan betalen. Zie X, "Klanten zelf de dupe als 
vliegtuigmaatschappijen compensatie voor vertraging moeten betalen", De Standaard 2016, 11 januari, online. 
2291 EISENBERG 2005, 1010; FABRE-MAGNAN 2012, 722; HAAS 2009, 115; HATZIS 2006, 185 (inzake "shotgun clauses", waarbij de 
schadevergoeding zo hoog is gesteld dat wanprestaties sterk worden ontraden); POSNER 2003, 836. 
2292 PETTIT 1987, 433-434. 
2293 AL-TAWIL 2011, 464; CHABAS 2002, 134; EISENBERG 2005, 1008; HAAS 2009, 116; HESSELINK 2004, 139; KHOURI 2002, 761 
("Thus, an efficient breach scheme would make impossible the trust and reliance inherent in contract law. The theory 
overlooks the broader social and economic role that contract law plays as an institution that enforces promises."); LAYCOCK 

1991, 254; SCHWARTZ/SCOTT 2003, 562. 
2294 GRECHENIG/GELTER 2008, 516-517; HAAS 2009, 119-122 en 130. 
2295 Zie kritiek bij POSNER 2003, 865; WARKOL 1998, 353. 
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emoties, vooroordelen en vertrouwen in de wederpartij.2296 Rechtssubjecten die niet vertrouwd zijn 
met het contractenrecht menen ook doorgaans dat zij tot nakoming zijn verbonden. Doorgaans 
nemen zij niet aan over een keuzerecht tussen nakoming en schadevergoeding te beschikken.2297 

821. MAATSCHAPPIJ ACCEPTEERT GEEN EFFICIËNTE WANPRESTATIES – Minister van Justitie GEENS poneerde 
recentelijk, over de gunst van opschorting in verkrachtingszaken, dat rechters zich in verbinding 
moeten stellen met het waardepatroon van de samenleving.2298 Deze afstemming op de samenleving 
geldt uiteraard in dezelfde mate voor het civiele recht. Opzettelijke tekortkomingen zoals efficiënte 
wanprestaties kunnen in de maatschappij niet op begrip rekenen.2299 De wanprestant zou dan ook 
reputatieschade en cliënteelverlies lijden (supra nr. 525).2300 De enige wanprestaties die de praktijk 
gedoogt, zijn die waarbij wanprestanten geen uitzicht op winst hebben. Denk aan de verkoper die 
tekortschiet omdat hij de nodige voorraad niet kan verkrijgen. Bij die onvermijdbare contractbreuken 
is het vertrouwen in de wanprestant niet permanent aangetast. Die afkeer van het handelsverkeer 
voor opzettelijke wanprestaties was de wetgever overigens niet onbekend. Dat bij opzet ook 
onvoorzienbare schade vergoedbaar is (art. 1150 BW), berust op die gedachte (supra nr. 74).  

3 Morele bezwaren 

822. RECHT DOET MEER DAN NASTREVEN VAN EFFICIËNTIE – Recht valt niet los te zien van economie en 
politiek, maar houdt evenzeer verband met de moraal.2301 Net vanuit die moraal is de efficiënte-
wanprestatieleer bekritiseerbaar.2302 Wanprestaties komen over als moreel onwenselijk. Vandaar 
ook dat rechtsstelsels wanprestaties als fouten kwalificeren.2303 De efficiënte-wanprestatieleer berust 
echter net op de premisse dat het niet immoreel is om verbintenissen met opzet te schenden. De 
enige waarde zou bestaan in welvaartmaximalisatie.2304 Dit is echter een extreme verenging van ons 
waardenarsenaal. Het recht beoogt meer dan welvaartsverhoging.2305 Andere doeleinden zijn zo 
rechtvaardigheid, bescherming van vertrouwen, en nakoming van beloften.2306  

                                                             
2296 AYRES/KLASS 2004, 513-514; GRECHENIG/GELTER 2008, 516 ("Diese Ziele seien aber nicht primär bedeutsam, weil die 
Rechtsordnung auch immaterielle Werte berücksichtige"); HAAS 2009, 121; HESEN/HARDY 2008, 295; KHOURI 2002, 761 
(impliciet); VISSCHER 2007-I, 58; YORIO 1982, 1373. 
2297 BARNETT 1992, 890 ("The commonsense meaning of a commitment to perform is that the promisor is obliged to actually 
perform. Most persons untutored in the fine points of contract law think they are bargaining for performance, not the option 
of the promisor to perform or pay expectation damages."). 
2298 JVT, “Afschaffen opschorting bij verkrachting denkbaar" (interview met minister van Justitie Geens in de Zevende dag), 
De Standaard 2016, 7 februari, online.  
2299 BAUMER/MARSCHALL 1992, 182 (gewagen van "the unscrupulous" die wanpresteren); HAAS 2009, 122; KHOURI 2002, 755; 
LAYCOCK 1991, 257 ("We do not like promise breakers"); PERILLO 2000, 1105. 
2300 KHOURI 2002, 755 ("Even more transaction costs result from the fact that efficient breach theory encourages parties to 
'breach first, talk afterwards'. This results in relational costs such as loss of reputation and loss of future business 
opportunities."). 
2301 Inzake verbintenissenrecht: P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 206 
("[Le droit des obligations] est une science sociale, qui ne peut être dissociée de la morale, de l’économie et de la politique.”). 
2302 BAUMER/MARSCHALL 1992, 162; CAUFFMAN 2007, 863; CRASWELL 1989, 518; CHABAS 2002, 134; FARNSWORTH 1996, 235 ("but 
that concept of law and economics is one that not only does not travel well, but that struck most of my civilian colleagues as 
bordering on the immoral."); KHOURI 2002, 752; KLASS 2012, 153; PINNA 2007, 81-83; POSNER 2003, 871; SHAVELL 2006, 451-452; 
WARKOL 1998, 346; WETERINGS 2007, 14. 
2303 ROEMENIË: Artikel 1548 CCR luidt: "Culpa debitorului unei obligaţii contractuale se prezumă prin simplul fapt al 
neexecutării." (de fout van de schuldenaar van een contractuele verbintenis wordt vermoed door het loutere feit van de 
niet-nakoming). IERLAND: Artikel 2 Civil Liability Act 1961: "“wrong” means a tort, breach of contract or breach of trust"). 
2304 R.A POSNER, "Utilitarianism, economics, and legal theory", JLS 1979, (103) 135-136. 
2305 CAUFFMAN 2007, 863; CHABAS 2002, 134 ("Il y a en effet quelque chose de profondément choquant dans cette consécration 
froide du plus grand profit."); KHOURI 2002, 752, 759 en 761; PERILLO 2000, 1104 ("While it is true that the legal system is an 
adjunct to the economy it is also much more."); PINNA 2007, 81.  
2306 KHOURI 2002, 761 ("Although Posner may claim that the only moral value is wealth maximalisation, this is an extreme 
view that does not accurately reflect the full range of aims of the law."); KLASS 2012, 153; LAYCOCK 1991, 255; PERILLO 2000, 
1092-1093 en 1104; RAZ 1982, 934 ("the predominant purpose of contract law is to support existing moral practices [...]"). 
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823. OPZETTELIJKE NIET-NAKOMING VAN (JURIDISCHE) BELOFTEN ALS IMMORELE HANDELWIJZE – Zowel de 
common law2307 als de civil law2308 proclameren dat het onethisch voorkomt contractpartijen toe te 
laten of zelfs te stimuleren hun verbintenissen te schenden wanneer dit hun voordeel oplevert. Uit 
empirisiche onderzoeken blijkt dat de maatschappij contractbreuken als onethisch ervaart.2309 Het is 
een prejuridische gedachte dat wie een belofte doet, zich daarmee moreel en sociaal bindt.2310 
Juridisch ligt deze morele verplichting vervat in de bindende kracht van de overeenkomst (art. 1134, 
eerste lid BW) en in de primauteit van uitvoering in natura.2311 De opstellers van de Second 
Restatement of Contracts geven zo toe dat dit leerstuk van de efficiënte wanprestatie voorbijgaat 
aan de bindende kracht van de overeenkomst en de daaruit resulterende morele verplichting tot 
nakoming van beloften.2312 Moreel gezien mogen wanprestaties dus niet worden aangemoedigd. 

824. JURIDISCHE NAKOMINGSPLICHT IMPLICEERT MORELE NAKOMINGSPLICHT – De juridische verplichting tot nakoming 
(art. 1134, eerste lid BW) impliceert dus tegelijk een morele nakomingsplicht.2313 Dat de moraal belang hecht 
aan nakoming van beloften blijkt ook daaruit dat de meeste religies deze verplichting hoog inschatten. De 
tegennatuurlijkheid van een recht op niet-nakoming krijgen kinderen met de paplepel mee. Beloven ouders 
een uitstap naar een pretpark maar komen zij die belofte niet na, dan laten de kinderen niet na aan die belofte 
te herinneren: "Maar je hebt het beloofd ..."2314. Die morele nakomingsplicht blijkt ook duidelijk uit ons 
taalgebruik, met name uit uitdrukkingen zoals "hij is een man van zijn woord" of "belofte maakt schuld".2315 

C Contractenrechtelijke bezwaren 

825. CONTRACTENRECHTELIJKE OBSTAKELS VOOR EFFICIËNTE WANPRESTATIES – De efficiënte-wanprestatieleer is ook op 
contractenrechtelijke gronden te verwerpen. De dominantie van uitvoering in natura (infra nrs. 826-834), de 
bindende kracht van de overeenkomst (infra nrs. 835-841), de wilsautonomie (infra nrs. 842-844) en de derde-
medeplichtigheid aan andermans contractbreuk (infra nrs. 845-846) werpen hindernissen op. 

1 Dominantie van uitvoering in natura 

826. PERFORM OR PAY ALS PREMISSE VOOR EFFICIËNTE WANPRESTATIES – De leer van de efficiënte 
wanprestatie is gebaseerd op de premisse dat schuldenaars kunnen kiezen tussen uitvoering in 
natura en schadevergoeding: “The duty to keep a contract at common law means a prediction that 
you must pay damages if you do not keep it – and nothing else.” (supra nr. 807).2316 Betaling van 
schadevergoeding maakt zo strikt genomen geen wanprestatie uit.2317 Rechtseconomisch gezien 
komt betaling van wanprestatievergoeding dus neer op niets anders dan contractnakoming.  

827. SPANNING TUSSEN EFFICIËNTE WANPRESTATIE EN DOMINANTIE VAN UITVOERING IN NATURA – De leer van 
efficiënte wanprestaties staat op gespannen voet met de suprematie van uitvoering in natura. Dat 

                                                             
2307 AL-TAWIL 2011, 478; BAUMER/MARSCHALL 1992, 162; HARDY 2012, 366; LAYCOCK 1991, 255; LINZER 1981, 112 ("In this Article, 
'morality' stands for the idea that it is both fair and appropriate to hold people to promises that they freely made."); PETTIT 

1987, 440-441 (voorzichtig); SCALISE 2007, 722-723; SHIFFRIN 2009, 1566-1567; WHEELER/SHAW 1994, 861-862.  
2308 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 863, (efficiënte wanprestaties als een geïnstitutionaliseerde vorm van woordbreuk die alleszins 
moreel verwerpelijk zijn). FRANKRIJK: CHABAS 2002, 134; FABRE-MAGNAN 2012, 722; PINNA 2007, 82. NEDERLAND: HAAS 2009, 122; 
ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 5-6. 
2309 Zie empirisch onderzoek bij SHAVELL 2006, 452-455 (met genuanceerde resultaten). 
2310 ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 36. 
2311 De common law ziet het feit dat vergoeding van het positief belang als remedie hoger staat dan specific performance 
net als een uiting van het feit dat het recht geen morele verplichting tot nakoming erkent. Bijv. AL-TAWIL 2011, 453. 
2312 Zie aangehaald in KLASS 2013, 6 ("[The efficient breach theory's] focus on the pecuniary aspects of breach fails to take 
account of notions of the sanctity of contract and the resulting moral obligation to honor one's promises."). 
2313 AL-TAWIL 2011, 453; EISENBERG 2004, 1 (acht efficiënte wanprestaties zelf wel toelaatbaar). 
2314 AYRES/KLASS 2004, 507; LAYCOCK 1991, 255. 
2315 LAYCOCK 1991, 255. 
2316 O.W. HOLMES, Collected legal papers, New York, Harcourt, Brace and Howe, 1920, 175.  
2317 Op basis hiervan wordt gesteld dat zowel voor- als tegenstanders van efficiënte wanprestaties niet-nakoming van 
beloften moreel verwerpelijk vinden, maar beloften anders opvatten. Voorstanders vatten gedane beloften ruim op, in die 
zin dat zij sowieso een keuzerecht tot uitvoering in natura en schadevergoeding inhouden. Zie R.W. BROOKS, "The efficient 
performance hypothesis", Yale Law Journal 2006, (568) 587-588. 
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leerstuk hangt in de common law net samen met de daar geldende voorrang van schadevergoeding 
op specific performance (uitvoering in natura).2318 In België primeert echter uitvoering in natura.2319 
Dit geldt zelfs bij bedongen schadevergoeding. Artikel 1228 BW bepaalt immers dat de schuldeiser 
"in plaats van de bedongen straf te vorderen" nakoming van de hoofdverbintenis kan eisen. Het 
Franse contractenrecht bevestigt die hiërarchie: “Le créancier d’une obligation peut, après mise en 
demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une 
disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.” (art. 1221 
CCF). Schuldenaars kunnen dus niet kiezen tussen uitvoering in natura en schadevergoeding. 

828. CREDITEURVRIENDELIJKERE UITVOERING IN NATURA – Uitvoering in natura is crediteurvriendelijker dan 
schadevergoeding. Eerstgenoemde remedie brengt de benadeelde immers dichter bij de positie waarin hij zou 
hebben verkeerd indien de overeenkomst was nagekomen.2320 Betaling van een geldsom is slechts een 
lapmiddel. Schadevergoeding biedt helemaal niet dezelfde voldoening als uitvoering in natura (supra nr. 139). 
Integrale vergoeding van het positief belang is niets meer dan een fictie.2321 Gedwongen uitvoering in natura 
fungeert dan ook als volmaakter equivalent voor contractnakoming.2322 Deze suprematie van uitvoering in 
natura hindert wel de efficiënte-wanprestatieleer.2323 Tegenstanders betogen terecht dat schadevergoeding 
geen aan de belofte inherent alternatief uitmaakt. Zij hoort thuis bij wanprestatie en niet bij nakoming.  

829. BELOFTE TOT PASSAGIERVERVOER BIEDT GEEN INITIËLE KEUZE TUSSEN VERVOER EN COMPENSATIEBETALING – Impliceert 
een contractuele belofte een verbintenis tot uitvoering ("perform") dan wel een verbintenis tot uitvoering of 
betaling van schadevergoeding ("perform or pay")? Kan een spoorwegmaatschappij vrij kiezen tussen vervoer 
van reizigers en betaling van compensatie?2324 Vergelijk dit met de verkoop van wortelen. Verkopers moeten in 
staat zijn om wortelen of geld te beloven, indien dat hun voorgenomen transactie is. Zij moeten echter ook 
wortelen kunnen beloven. “Ik beloof wortelen” onderscheidt het gewone taalgebruik vlot van “Ik beloof 
wortelen of een geldsom, naar mijn keuze”. Neem nu dat het recht beide verklaringen gelijkwaardig zou 
achten. Wil de verkoper dan enkel wortelen verkopen, dan moet hij iets opperen in de trant van “Ik beloof 
wortelen, en ik bedoel daarmee dat deze belofte enkel kan worden nagekomen door de levering van 
wortelen”. Wie zal begrijpen dat hij die extra stap moet ondernemen om wortelen te verkopen? Een belofte 
van wortelen impliceert een moreel recht op wortelen en niet op schadevergoeding naar keuze van de 
schuldenaar: “[A] promise of carrots creates a moral entitlement to carrots."2325 Een treinticket impliceert een 

                                                             
2318 BARNES 1999, 1164 ("[...] specific performance is not awarded when damages are an adequate remedy. This rule 
corresponds with the efficient breach theory."); EISENBERG 2004, 8; HALSON 2007, 1573; KHOURI 2002, 746 en 762; MCGREGOR 

2014, 4; NEUDÖRFLER/BODINGER 2006, 34 (inzake vergelijkbare Hongaarse art. 355, lid 2 CCH); SAMUEL/RINKES 1996, 129. 
2319 Artikel 1228 BW ("De schuldeiser kan, in plaats van de bedongen straf te vorderen tegen de schuldenaar die in gebreke 
is, nakoming van de hoofdverbintenis eisen."); Cass. 6 maart 1919, Pas. 1919, I, 80; Cass. 17 maart 1921, Pas. 1921, I, 297; 
Cass. 30 januari 1965, Pas. 1965, I, 538; Cass. 5 januari 1968, Pas. 1968, I, 567; Cass. 14 april 1994, Pas. 1994, I, 370 
("[L']exécution en nature constitue le mode normal d'exécution forcée tant des obligations de faire que de celle de ne pas 
faire."); Cass. 30 januari 2003, TBBR 2004, 405; Cass. 26 september 2003, T.Vred. 2006, 323; Rb. Neufchâteau 26 oktober 
1994, RRD 1995, 56, noot P. WÉRY; DE TEMMERMAN 1999, 1386; GERMAIN 2014, 108; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 748. Uitgebreid: 
P. WERY, L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires (essai). Une relecture des articles 1142 à 
1144 du Code civil, Brussel, Kluwer, 1993, 421 p.; WERY 2014-I, 447. Het nieuwe Franse contractenrecht bevestigt deze 
primauteit van uitvoering in natura: “Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution 
en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et 
son intérêt pour le créancier.” (art. 1221 CCF). 
2320 LAYCOCK 1991, 251 (omschrijft dit argument als de rightful position principle). 
2321 CRASWELL 1988, 637; CURTIS 1986, 171 ("the level of compensatory damages recognized by law does not meet the level of 
actual harm caused"); PERILLO 2000, 1093; WARKOL 1998, 348-349. 
2322 LE GAC-PECH 2007, II. B ("[S]eule l'exécution en nature s'identifie à l'exécution."). 
2323 CHABAS 2002, 134; KHOURI 2002, 762 ("The second assertion of efficient breach theory is that the default remedy for 
breach of contract is an award of damages"); LAYCOCK 1991, 245; SCALISE 2007, 726 ("Civil law systems [...] prefer specific 
performance and this alone would seem to be sufficient barrier to recognition fo the theory of efficient breach "). 
2324 X, "NMBS voorziet compensatie voor reizigers met vertraging", De Standaard 2016, 4 januari (NMBS kondigde aan haar 
verbintenissen, door stakingen van 6 en 7 januari 2016, niet na te komen en te vervangen door schadevergoeding). 
2325 D. LAYCOCK, The death of the irreparable injury rule, Oxford, OUP, 1991, 259 ("Sellers should be able to promise carrots or 
money, if that is really the intended transaction, but they should also be able to promise carrots. 'I promise carrots' is readily 
distinguished in ordinary language from 'I promise carrots or an equivalent sum of money, at my election'. If the law were to 
treat these two statements as equivalent, the one who wanted to really promise carrots would have to say something like, 'I 
promise carrots, and I mean that this promise can be fulfilled only by delivering carrots, and that no substitute will satisfy 



278 
 

recht op treinvervoer en niet op compensatie. Bij sluiting van een overeenkomst bestaat er geen keuzerecht 
voor de schuldenaar tussen nakoming en betaling van schadevergoeding.2326  

830. AFWIJZING CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VERWANT AAN PERFORM-OR-PAY-PREMISSE – Verwant 
aan die premisse van perform or pay is de Franse tendens tot afwijzing van het concept “contractuele 
aansprakelijkheid” (supra nrs. 124-128). Schadevergoeding is dan louter uitvoering (bij equivalent) 
van verbintenissen.2327 Net als voormelde Angelsaksische stroming (supra nr. 826), neemt die Franse 
stroming aan dat de schuldenaar kan kiezen tussen uitvoering in natura (perform) en bij equivalent 
(pay) (supra nrs. 124-128). Uitvoering en schadevergoeding zijn alternatieve verbintenissen.2328 De 
plicht tot betaling van schadevergoeding zou resulteren uit de overeenkomst zelf en niet uit de niet-
nakoming.2329 Dit leunt aan bij de zienswijze dat een contractuele belofte een verbintenis tot 
uitvoering of betaling van schadevergoeding inhoudt. Krachtens artikel 1189 BW is de schuldenaar 
van een alternatieve verbintenis immers van zijn schuld bevrijd "door de levering van een van de 
twee zaken die in de verbintenis begrepen zijn". Één van die twee zaken is dan schadevergoeding te 
betalen. Krachtens artikel 1190 BW behoort die keuze dan aan de schuldenaar.  

831. UITVOERING EN SCHADEVERGOEDING ZIJN GEEN ALTERNATIEVE VERBINTENISSEN – Dat gezichtspunt is 
niet te onderschrijven. Dat schadevergoeding in de plaats treedt van uitvoering, betekent niet dat die 
remedie al bij de contractsluiting ter beschikking stond van de schuldenaar.2330 Zelfs na wanprestatie 
staat het niet aan de schuldenaar om schadevergoeding boven uitvoering in natura te verkiezen. 
Uitvoering in natura primeert.2331 A fortiori bestaat in de aan de wanprestatie voorafgaande periode 
geen optierecht tussen uitvoering en schadevergoeding. Schadevergoeding en uitvoering zijn geen 
alternatieve verbintenissen (art. 1189 BW). Bovendien heeft de schuldeiser nooit ingestemd met dat 
keuzerecht. In elke verbintenis een keuzerecht tussen nakoming en betaling van schadevergoeding 
zien, acht de Romaanse civil law dan ook terecht overdreven.2332 Een contractpartij kan zich niet 
bevrijden door – in de zin van artikel 1190 BW ("De keus behoort aan de schuldenaar") – te kiezen 
voor betaling van een equivalent.2333 Net zoals een penalist nooit zal betogen dat je door het rood 
licht mag rijden mits betaling van een boete, zal een civilist dus doorgaans niet verdedigen dat je 
contractuele verbintenissen mag schenden mits betaling van schadevergoeding. 

832. TERMINOLOGISCHE STEUN – Dat geen sprake is van een keuze tussen nakoming en schadevergoeding, blijkt 
ook uit het schadelexicon. Intuïtief geeft de term “schadevergoeding” aan dat het gaat om vergoeding van 
veroorzaakte schade. De bewoordingen van het Belgische artikel 1142 BW – "iedere verbintenis om iets te 
doen of niet te doen wordt opgelost in schadevergoeding, ingeval de schuldenaar de verbintenis niet 

                                                                                                                                                                                              
this promise.' Ordinary people will never learn that they must go through these extra steps if they mean to do something 
that seems as simple as promising carrots."). Vgl. recentelijk ook KLASS 2012, 146; SHIFFRIN 2009, 1567; S. SHIFFRIN, "Must I 
mean what you think I should have said?", Virginia Law Review 2012, (159) 167. 
2326 Vgl. LARROUMET 2004, 23 ("No se puede tratar de una obligación alternativa a elección del deudor."). 
2327  LAPOYADE DESCHAMPS 1997, 176 ("Théoriquement ce que l'on nomme (improprement, donc) la 'responsabilité 
contractuelle' n'a pas rigoureusement pour objet une 'réparation', mais plus exactement un 'paiement', l'équivalent (en 
argent) de la prestation promise et inexécutée [...]"); RÉMY 1997, nr. 12 ("c'est précisément l'exécution par équivalent que 
réclame le créancier lorsqu'il prétend à des dommages et intérets."). 
2328 Sommige marktdeelnemers lijken ook aan te nemen dat uitvoering en schadevergoeding alternatieve verbintenissen 
vormen. Dit is het geval bij een spoorwegmaatschappij die op een vraag om stiptere treinen op een problematische lijn 
laconiek antwoordt dat de passagier bij vertraging maar om compensatie moet verzoeken, zonder te wijzen op pogingen tot 
stiptere contractnakoming. 
2329 LAPOYADE DESCHAMPS 1997, 175. 
2330 LARROUMET 2001, 547 ("La notion d'exécution par équivalent ne suppose pas que, dès la conclusion du contrat, l'exécution 
puisse consister, au choix du créancier, en une exécution en nature ou bien une exécution par la substitution d'une somme 
argent."); LARROUMET 2004, 23. 
2331 Cass. 6 maart 1919, Pas. 1919, 80; Cass. 17 maart 1921, Pas. 1921, 297; Cass. 12 september 1958, Pas. 1959, 45; Cass. 
30 januari 1965, Pas. 1965, 538; Cass. 5 januari 1968, Pas. 1968, 567; Cass. 23 december 1977, Pas. 1978, I, 477. 
2332 BELGIË: VAN OMMESLAGHE 2010, 819. FRANKRIJK: LARROUMET 2001, 547, voetnoot 14; LARROUMET 2004, 23; TALLON 1997, 300. 
SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 210. 
2333 CHABAS 2002, 135-136; LARROUMET 2001, 547, voetnoot 14. 
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nakomt"2334 – duiden overigens niet op een keuzerecht tussen nakoming en schadevergoeding, maar bepalen 
enkel dat niet-coöperatief gedrag tot schadeplichtigheid leidt.2335 Ook al gewaagt bepaalde rechtsleer bij 
contractuele aansprakelijkheid van uitvoering bij equivalent, dan nog gaat het daarbij niet om een alternatieve 
verbintenis voor de schuldenaar. De term "uitvoering bij equivalent" bleek overigens al misleidend voor de 
hoogte van de schadevergoeding, aangezien ook extrinsieke schade verhaalbaar is (supra nr. 141). 

833. CASSATIERECHTSPRAAK: GEEN KEUZE TUSSEN UITVOERING IN NATURA EN UITVOERING BIJ EQUIVALENT – Dat de 
schuldenaar niet kan kiezen tussen uitvoering in natura dan wel bij equivalent, vindt steun in vaste 
cassatierechtspraak. Al in 1921 heette het zo dat wanneer uitvoering mogelijk is, de rechter deze niet tegen de 
wil van de schuldeiser mag vervangen door schadevergoeding.2336 Een halve eeuw later overwoog het Hof van 
Cassatie verder dat de artikelen 1142 en 1144 BW niet betekenen dat de schuldenaar van een verbintenis om 
iets te doen de vrije keuze heeft tussen uitvoering van de verbintenis of betaling van schadevergoeding.2337 Het 
nieuwe Franse contractenrecht bevestigt die primauteit van uitvoering in natura.2338 

834. GEVOLG: GEEN EFFICIËNTE WANPRESTATIES – Een perform-or-pay-optie is dus onverenigbaar met 
het Belgische recht. In veel gevallen zouden efficiënte wanprestaties dan ook louter hypothetisch 
zijn. Een contractuele belofte is immers niet inwisselbaar met schadevergoeding. De benadeelde kan 
de wanprestant doorgaans ook tot uitvoering in natura dwingen.2339 Onwil om in natura te presteren, 
is immers geen afdoende reden om, met het oog op efficiënte wanprestatie tot betaling van 
schadevergoeding over te gaan. De relevantie van dit bezwaar blijkt overigens ook uit het gemengde 
civil-common-lawstelsel van Louisiana. Daar blijkt één van de grote obstakels voor efficiënte 
wanprestaties net de primauteit van uitvoering in natura (art. 1986 CCL2340).2341  

2 Overeenkomst-wetbeginsel 

835. BINDENDE KRACHT OVEREENKOMSTEN – De mogelijkheid tot efficiënte wanprestatie druist ook in 
tegen het beginsel dat contracten partijen verbinden (art. 1134, eerste lid BW). De doctrine van de 
efficiënte wanprestatie vereist dat partijen naar believen kunnen schipperen tussen nakoming en 
met schadevergoeding gepaard gaande niet-nakoming. Het overeenkomst-wet-beginsel houdt echter 
in dat verbintenissen zijn na te komen.2342 Deze tegenstelling krijgt aandacht in Frankrijk2343, 

                                                             
2334 Hoewel de tekst van artikel 1142 BW aangeeft dat schadevergoeding primeert op uitvoering in natura, wijst raadpleging 
van het Traité des obligations van POTHIER uit dat de in dit artikel bedoelde niet-nakoming geen betrekking heeft op niet-
nakoming van de verbintenis, maar op niet-nakoming van de veroordeling tot uitvoering in natura. De rechtsgeschiedenis 
bevestigt zo de primauteit van de uitvoering in natura en het subsidiaire karakter van schadevergoeding. Uitgebreid: 
P. WERY, L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires (essai). Une relecture des articles 1142 
à 1144 du Code civil, Brussel, Kluwer, 1993, 421 p., met nadruk op rechtshistorische invloed op zijn proefschrift in P. WÉRY, 
“Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 209-211. 
2335 CHABAS 2002, 135 ("Il n'est pas discutable que l'article 1142 concerne la suite d'une exécution fautive. Le texte ne peut 
donc offrir une inexécution licite au débiteur."). 
2336 Cass. 17 maart 1921, Pas. 1921, I, 297. 
2337 Cass. 23 december 1977, Pas. 1978, I, 477. 
2338 Nieuw artikel 1221 CCF luidt: “Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en 
nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son 
intérêt pour le créancier.” 
2339 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 862 (inzake punitieve vergoedingen en efficiënte wanprestatie). SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 211. 
NEDERLAND: HAAS 2009, 108 ("Een recht op nakoming staat efficiënte contractbreuken in de weg, omdat een schuldenaar 
met een recht op nakoming de niet-nakoming van zijn wederpartij kan verhinderen."). AMERIKA: SCALISE 2007, 726. 
2340 Artikel 1986 CCL bepaalt: "Upon an obligor's failure to perform an obligation to deliver a thing, or not to do an act, or to 
execute an instrument, the court shall grant specific performance plus damages for delay if the obligee so demands. If 
specific performance is impracticable, the court may allow damages to the obligee." 
2341 SCALISE 2007, 765. 
2342 ALBARIAN 2011, 613; CORNELIS 2000-I, 663; FABRE-MAGNAN 2012, 722 (impliciet); HARDY 2012, 366; HESSELINK 2004, 139; JAMIN 

2005, 54; KHOURI 2002, 739, 751 en 759; PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 209; PETTIT 1987, 440-441; PINNA 2007, 83; SCALISE 2007, 722; 
SHARP 1941, 783-798; VANDEN BERGHE 2004, 79; SNAUWAERT/VAN DER ELST 2011, 134; VAEL 2004, 713-714; VAN OMMESLAGHE 2010, 
159; WEBB 2009, 140; WÉRY 2011-I, 362-363 ("Pour nombre d'auteurs, dire que le contrat a force obligatoire signifie que les 
parties doivent exécuter les obligations qui en résultent."); WHEELER/SHAW 1994, 861. 
2343 TALLON 1997, 300.  



280 
 

Spanje2344 en de common law2345. Ter vermijding van opzettelijke wanprestaties bepleiten sommigen 
ook om punitieve schadevergoedingen of winstafdracht2346 toe te staan. Dan speelt de opzetgraad 
mee bij schadebegroting.2347 De Franse wetgever uitte recentelijk zijn voornemen om voor lucratieve 
fouten, en dus ook voor opzettelijke efficiënte wanprestaties, in civiele boetes te voorzien.2348  

836. WETGEVER WOU MET PACTA SUNT SERVANDA JUIST WANPRESTATIES ONTMOEDIGEN – De idee dat verbintenissen 
zijn na te komen, behoort al sinds begin zeventiende eeuw tot het ius commune.2349 In de oudheid waren pacta 
niet-afdwingbare (vormeloze) afspraken (D. 2,14), die de middeleeuwse legisten aanduidden als pacta nuda 
(blote afspraken). Vanaf de dertiende eeuw beschouwden de kerkelijke rechtbanken ook mondelinge beloften 
als afdwingbaar: "pacta, quantumcumque nuda, sunt servanda" (overeenkomsten, hoe weinig omkleed zij ook 
zijn, moeten worden nagekomen).2350 Pacta sunt servanda werd zo gemeengoed in het kerkelijke recht. Dit 
bindende karakter van vormeloze afspraken drong in de zestiende eeuw overal door met de overname van de 
canonistiek in de vorstelijke rechtspraak (fusie canonistiek en legistiek).2351 Dit beginsel werd als algemeen 
beginsel vermeld door DUMOULIN (1500-1566) en kwam zo terecht in artikel 1134, eerste lid BW. Thans vormt 
dit beginsel nog steeds de fundamentele peiler van het handelsverkeer2352, en geldt dit als leidend beginsel van 
het contractenrecht2353. Zo draagt het bij tot de kerntaak van het contractenrecht: vertrouwen geven dat 
overeenkomsten worden nagekomen.2354 De wetgever wou dus opzettelijke wanprestaties ontmoedigen.2355 
Deze ontradingsgedachte staat haaks op die van de efficiënte wanprestaties.  

837. WANPRESTATIE ONRECHTMATIG BIJ LOUTERE WINSTOVERWEGINGEN – In haar proefschrift over 
rechtmatige wanprestaties beargumenteerde de Franse auteur CHABAS dat wanprestaties enkel 
rechtmatig zijn wanneer zij een hoger belang dienen. Loutere winstoverwegingen van één individu 
vormen geen dergelijk superieur belang. Efficiënte wanprestaties zijn dus niet rechtmatig.2356 Dit valt 

                                                             
2344 PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 209 ("Dicha tesis se contrapone al tradicional principio pacta sunt servanda."). 
2345 KLASS 2013, 6 ("[The efficient breach theory's] focus on the pecuniary aspects of breach fails to take account of notions of 
the sanctity of contract and the resulting moral obligation to honor one's promises."). 
2346 BELGIË: ANDRIES 2011-I, 366. FRANKRIJK: DEMOGUE 1924, 188 ("La peine privée est encore utile lorsqu'à raison de la valeur du 
profit retiré par l'individu, on estime que réparer le dommage ne suffit pas, et que l'enrichissement doit être plus justement 
donné à la victime que laissé à l'auteur."). NEDERLAND: DEURVORST 2010, 75; HARTKAMP/SIEBURGH 2013, nr. 105; VAN BOOM 2007, 
989; VAN DER GRAAFF 2011, 95 en 103. AMERIKA: ROBERTS 2009, 992. 
2347 P.H. MARSCHALL, "Willfulness: a crucial factor in choosing remedies for breach of contract", Arizona Law Review 1982, 
(733) 761 ("Where the court finds the breach to be not only willful, but also made in unreasonable disregard of the other 
party, the court should allow the jury to award punitive damages."). 
2348 Artikel 1266, eerste en tweede lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Lorsque 
l’auteur du dommage a délibérément commis une faute lourde, notamment lorsque celle-ci a généré un gain ou une 
économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende 
civile. Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits 
qu'il en aura retirés." Het Catala-ontwerp voorzag reeds in 2005 in die mogelijkheid (art. 1371). 
2349 Heldere synthese, waarop deze paragraaf is gebaseerd: L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, 
Acco, 2014, 373-375, met verwijzing naar R. FEENSTRA, "Die Klagbarkeit der pacta nuda" in R. FEENSTRA en R. ZIMMERMANN 

(eds.), Das römisch-holländische Recht. Fortschritte des Zivilrechts im 17. und 18. Jahrhundert, Berlijn, Duncker & Humblot, 
1992, 123-144; L. WAELKENS, "De oorsprong van de causaliteit bij contractuele verbintenissen" in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE 

GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2012, (669) 674-676. 
2350 In 1234 ontleenden de Decretalen van Gregorius een precedent aan het Concilie van Carthago (348) en vermeldden de 
woorden pacta sunt servanda, die de canonisten veelvuldig becommentarieerden: WAELKENS 2012, 674. 
2351 Zo maakte Nicolaas Everaerts in zijn Topica geen onderscheid tussen het rechtsdenken van de legisten en van de 
canonisten en werden Romeins recht en canoniek recht vermengd in onder meer de procesdossiers van de Grote Raad van 
Mechelen en in de zestiende-eeuwse rechtspraak van het Parlement van Parijs. Zo kwam het canonieke pacta sunt 
servanda terecht in de vorstelijke rechtspraak: WAELKENS 2012, 675-676. 
2352 CORNELIS 2000-I, 663. Vgl. WÉRY 2011-I, 132-133 en 362-368. 
2353 HAAS 2009, 1. 
2354 BELGIË: CORNELIS 2000-I, 663; VAN OMMESLAGHE 2010, 159-160 ("la source de la force obligatoire des conventions réside 
dans les attentes légitimes des contractants [...].", verwijst ook naar rechtszekerheid); WERY 2011-I, 133 ("une société ne 
saurait se développer sans respect des engagements pris."). NEDERLAND: HAAS 2009, 1; HAAS/JANSEN 2008, 15 ("It is possible 
that the legislator regarded the idea that the debtor should keep his promise as such an essential feature of an obligation 
resulting from the contract that he did not consider it necessary to support this by means of an explicit legal basis.").  
2355 PERILLO 2000, 1092.  
2356 C. CHABAS, L'inexécution licite du contrat, Parijs, LGDJ, 2002, 133 en 135 ("Même si les hypothèses d'inexécution licites se 
développent, il n'est pas niable qu'elles sont, chaque fois, créées au nom d'un intérêt supérieur: la protection d'un type 
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te onderbouwen met de bindende kracht van overeenkomsten. Met de pacta-sunt-servandaregel 
geven contractanten hun vrijheid prijs om al dan niet presteren te laten afhangen van een afweging 
van economische voor- en nadelen. De bindende kracht schept dus tot op zekere hoogte zekerheid 
dat de schuldenaar zijn verbintenissen zal nakomen. De efficiënte-wanprestatieleer druist dan ook 
regelrecht in tegen dit leidend beginsel van ons contractenrecht. 

838. CONFLICT TUSSEN EFFICIËNTE WANPRESTATIES EN EIGENDOMSRECHT – De common law oppert ook dat 
contractuele rechten gelijkenissen vertonen met het eigendomsrecht. Ook contractuele rechten mag de 
rechter in principe niet ontnemen, ook niet via efficiënte wanprestaties.2357 Bekend is de gedachte van PORTALIS 
over het eigendomsrecht: “Le droit de propriété [est] aussi précieux que la vie même, puisqu’il lui assure les 
moyens de la conserver.”2358 Volgens FRIEDMANN conflicteert de efficiënte-wanprestatieleer dan ook met de 
premisse dat eigendom, waaronder contractuele rechten, niet zonder toestemming van de eigenaar valt te 
ontnemen.2359 Verwant is de continentale opvatting dat een beperking van schadevergoeding tot het negatief 
belang afdoet aan het eigendomsrecht van de benadeelde.2360 Eenzelfde verband tussen het eigendomsrecht 
en schadevergoeding weerklonk in de Belgische doctrine over verhaal van advocatenkosten op de in het 
ongelijk gestelde partij.2361 Oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens overigens niet in Pressos 
Compania Naviera S.A. tegen België dat het retroactief vrijstellen van de overheid voor schade veroorzaakt 
door fouten van loodsen indruist tegen artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM?2362 

839. PARALLEL TUSSEN EFFICIËNTE-WANPRESTATIELEER EN IMPREVISIELEER – Aan de basis van het leerstuk 
van de efficiënte wanprestatie ligt de gedachte dat rekening is te houden met de impact van 
gewijzigde omstandigheden.2363 Deze vraag is ook actueel bij de imprevisieleer.2364 Bij dit leerstuk van 
onvoorziene omstandigheden is de kernvraag of elke overeenkomst impliciet een rebus-sic-
stantibusclausule bevat. Steeds meer auteurs bepleiten rechtstreekse2365 of indirecte2366 aanvaarding 
van de imprevisieleer. In lijn met andere rechtsstelsels2367, meent bepaalde rechtsleer2368 dat het Hof 

                                                                                                                                                                                              
d'individu ou la protection de la vie économique. Elles ne sont jamais autorisées au nom d'un seul individu, pour 
l'assouvissement de son profit. Le droit français n'est pas prêt à admettre qu'il suffit de payer pour ne pas avoir à exécuter. 
[...] L'inexécution licite ne peut être au service d'un seul qui trouve économiquement plus rentable de ne pas exécuter en 
payant des dommages-intérêts."); KLASS 2012, 152; LAYCOCK 1991, 256. 
2357 AL-TAWIL 2011, 477; FRIEDMANN 1989, 8 en 13-14; KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 962; PERILLO 2000, 1106. 
2358 PORTALIS, redevoering over Loi sur la propriété, J.B. SIREY, Recueil général des lois et des arrêts en matière civile, 
criminelle, commerciale et de droit public depuis l’avènement de Napoléon, VII, Parijs, Arcade Lamoignon, 1807, 
books.google.lu, (448) 456. 
2359 D. FRIEDMANN, "The efficient breach fallacy", JLS 1989, afl. 18, (1) 13-14 ("The efficient breach theory is in fundamental 
conflict with a basic premise of both the common law and other Western legal systems, namely, that property (including 
contractual rights) is not to be taken and given to another without the owner's consent."). 
2360 CONTARDO GONZALEZ 2011, 92-93 en 99; MEBLING 2003, 144. 
2361 MISSON 2007, 360 („Le dommage peut donc se définir comme une atteinte aux biens, les biens pouvant s’entendre au 
sens de l’article 1er du premier protocol aditionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme qui prévoit que nul 
ne peut être en privé.”). 
2362 EHRM 20 november 1995, Pressos Compania Naviera S.A. tegen België, zaak nr. 17849/91, serie A, nr. 322. Doorwerking 
van mensenrechten op het aansprakelijkheidsrecht: S. SOMERS, Aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten. Kruisbestuiving in 
een meergelaagde rechtsorde, Antwerpen, Intersentia, 2016, 788 p.  
2363 KATZ 2012, 780. 
2364 Recentelijk: CORNELIS 2000-I, 663-664; DE POTTER DE TEN BROECK 2013, 849; E. DIRIX en P. WÉRY, "Pour une modernisation du 
Code civil", JT 2015, (625) 625 (vermelden dat imprevisieleer in recente buitenlandse codificaties telkens wordt verankerd); 
JASSOGNE 2008, 175; LEBON 2013-I, 34; PHILIPPE 2014-I, 374; VAEL 2004, 703-752; VAN LOOCK 2013, 446-464. 
2365 E. DIRIX en P. WÉRY, "Pour une modernisation du Code civil", JT 2015, (625) 625 (vermelden dat imprevisieleer in recente 
buitenlandse codificaties telkens wordt verankerd); JASSOGNE 2008, 175; LEBON 2013-I, 34; PHILIPPE 2014-I, 374; VAEL 2004, 
748-749; VAN LOOCK 2013, 446-464. 
2366 Bepaalde rechtsleer ondervangt de afwijzing van de imprevisieleer door het suggereren van alternatieve mechanismen. 
Bijv. GEUDENS 2014, 88; STIJNS 2005, 156-157 (rechtsmisbruik, soepele uitlegging van overmacht en opname van 
imprevisieclausules); VAEL 2004, 736-743 (opsomming alternatieve remedies); VAN OMMESLAGHE 2010, 792; WÉRY 2011-I, 557-
561 (billijkheid, soepele invulling overmacht, rechtsmisbruik, goede trouw, imprevisieclausules). 
2367 Talrijke andere rechtsstelsels aanvaarden de imprevisieleer wel (VAN OMMESLAGHE 2010, 792-795; WÉRY 2011-I, 557). 
2368 K. COX, “Gewijzigde omstandigheden in internationale koopcontracten: het Hof van Cassatie als pionier” (noot onder 
Cass. 19 juni 2009), RW 2009-10, (730) 736-737; GEUDENS 2014, 87-88 (voorzichtig).  
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van Cassatie deze leer in 20092369 zelfs heeft aanvaard. In het Scafom-arrest erkende het de 
imprevisieleer onder het Weens Koopverdrag. Voor het gemeen verbintenissenrecht bevestigde het 
Hof van Cassatie zijn naoorlogse afwijzing2370 van de imprevisieleer echter bij herhaling2371. De 
theorie geldt dus niet naar Belgisch recht.2372 De rechter mag namelijk niet afdoen aan de bindende 
kracht van contracten.2373 Willen contractanten anticiperen op gewijzigde omstandigheden, dan 
kunnen zij zelf een imprevisiebeding (hardshipclausule) opnemen.2374 

840. OMSCHRIJVING IMPREVISIELEER EN AFBAKENING MET OVERMACHT – Volgens het Burgerlijk Wetboek is een 
schuldenaar niet aansprakelijk wanneer niet-nakoming van de overeenkomst “het gevolg is van een vreemde 
oorzaak die hem niet kan worden toegerekend” (art. 1147 BW) dan wel wanneer hij door “overmacht of toeval 
verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat 
hem verboden was” (art. 1148 BW). Overmacht vereist een niet aan de schuldenaar toerekenbare gebeurtenis 
die nakoming onmogelijk maakt.2375 De imprevisieleer is laagdrempeliger (infra nrs. 1468-1470). Dit leerstuk 
biedt rechters de mogelijkheid overeenkomsten te herzien of te beëindigen wanneer zich na de contractsluiting 
redelijkerwijs onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden voordoen die nakoming zodanig 
bemoeilijken, verzwaren of verduren dat zij het contractuele evenwicht (ratio contractus) verstoren. Tot die 
destabiliserende factoren behoren devaluatie, oorlog en economisch crisis.2376 In tegenstelling tot overmacht, 
vereist imprevisie dus niet dat de omstandigheden contractuele nakoming onmogelijk maken.  

841. AFWIJZING VAN IMPREVISIELEER IMPLICEERT A FORTIORI AFWIJZING VAN EFFICIËNTE-WANPRESTATIELEER – 

Die afwijzing van de imprevisieleer belet aanvaarding van de efficiënte-wanprestatieleer. Deze leer 
steunt namelijk ook op de premisse dat gewijzigde omstandigheden ertoe kunnen leiden dat een 
contractpartij van nakoming (in natura) wordt vrijgesteld (supra nr. 805). Zo overwoog het Hof van 
Cassatie dat "de regel van de uitvoering te goeder trouw niet impliceert dat de schuldeiser, wanneer 
nieuwe en door de partijen niet voorziene omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst voor 
de schuldenaar bemoeilijken, de betaling van zijn schuldvordering niet kan vragen”.2377 Dat het Hof 
van Cassatie aanpassing aan onvoorzienbare omstandigheden afwijst, geeft aan dat dit ook geldt bij 
de opportunistischere efficiënte wanprestaties. Daar gaat het niet om omstandigheden die nakoming 
bemoeilijken, verzwaren of duurder maken. Daar levert nakoming de schuldenaar gewoonweg 
minder winst op dan niet-nakoming samengaand met sluiting van een andere overeenkomst. Dan 
gaat het niet om niet kunnen nakomen, maar om niet willen nakomen.  

3 Wilsautonomie 

842. CONTRACTPARTIJEN WILDEN GEEN MOGELIJKHEID TOT EFFICIËNTE WANPRESTATIE – De efficiënte-
wanprestatieleer legt contractpartijen ook uitvoeringsvoorwaarden op waarmee zij het niet per se 

                                                             
2369 Cass. 19 juni 2009, Arr.Cass. 2009, 1736, DAOR 2010, 149, noot D. PHILIPPE, Pas. 2009, 1590, RW 2009-10, 744 (Hof van 
Cassatie oordeelde inzake art. 79 CISG dat “[g]ewijzigde omstandigheden die niet redelijkerwijze voorzienbaar waren bij de 
contractsluiting en die onmiskenbaar van aard zijn om de last van de uitvoering van de overeenkomst op onevenredige 
wijze te verzwaren, […] onder omstandigheden, een verhindering [kunnen] uitmaken in de zin van deze verdragsbepaling.”). 
2370 Cass. 19 mei 1921, Pas. 1921, I, 380. 
2371 Cass. 19 mei 1921, Pas. 1921, I, 380; Cass. 7 februari 1994, Arr.Cass. 1994, 146, JTT 1994, 208, Pas. 1994, I, 150, RW 
1994-95, 121; Cass. 14 april 1994, Arr.Cass. 1994, 369, Pas. 1994, I, 365, RW 1994-95, 434; Cass. 20 april 2006, Arr.Cass. 
2006, 904, Pas. 2006, 884, TBBR 2009, 34. Zie ook lagere rechtspraak bij VAN OMMESLAGHE 2010, 796-797.  
2372 CORNELIS 2000-I, 663 (voorstander van deze cassatierechtspraak); DE POTTER DE TEN BROECK 2013, 849; DRAULANS/RASQUIN 

2013, 1203; GEUDENS 2014, 86-87; SNAUWAERT/VAN DER ELST 2011, 133. 
2373 Cass. 14 april 1994, Arr.Cass. 1994, 369; Cass. 20 april 2006, Arr.Cass. 2006, 904; CORNELIS 2000-I, 663; SNAUWAERT/VAN 

DER ELST 2011, 133; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 175; VAN OMMESLAGHE 2010, 792; WÉRY 2011-I, 555. 
2374 CORNELIS 2000-I, 664; DRAULANS/RASQUIN 2013, 1191-1253; VAN OMMESLAGHE 2010, 806-807; WÉRY 2011-I, 560-561. 
2375 DRAULANS/RASQUIN 2013, 1199; STIJNS 2005, 151-152; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 172-173; VAN OEVELEN 2008, 607-608; 
WÉRY 2011-I, 540-541; VAN LOOCK 2013, 447. Over diverse rechtstakken heen: J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), 
Overmacht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 170 p. Voor contractenrecht: VAN OEVELEN 2015, 1-35. 
2376 CORNELIS 2000-I, 663; DRAULANS/RASQUIN 2013, 1197; GEUDENS 2014, 87; JASSOGNE 2008, 175-176; STIJNS 2005, 154; VAN 

GERVEN/COVEMAEKER 2006, 175; VAN LOOCK 2013, 448; VAN OEVELEN 2008, 622; VAN OMMESLAGHE 2010, 790; WÉRY 2011-I, 554. 
2377 Cass. 14 april 1994, Arr.Cass. 1994, 369, Pas. 1994, I, 365, RW 1994-95, 434. 
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eens zijn.2378 Interpretatie kan een lacunaire overeenkomst in het licht van de (impliciete) wil van de 
contractpartijen aanvullen. Allereerst gebiedt artikel 1156 BW de wil van de partijen na te gaan.2379 
Contractpartijen hebben niet als wil een keuze tussen nakoming en schadevergoeding te bieden.  

843. PARTIJEN WILDEN GEEN OPTIE TUSSEN NAKOMING EN SCHADEVERGOEDING – Voor contractanten impliceert een 
verbintenis geen optie tussen nakoming en met schadevergoeding gepaard gaande niet-nakoming. Indien zij 
een overeenkomst sluiten, doen zij dat om voldoende zekerheid te krijgen dat hun tegenpartij zal nakomen. Zij 
sluiten stellig geen overeenkomst met het oog op niet-nakoming met bijkomende schadevergoeding. Zouden 
partijen een dergelijk keuzerecht wél willen, dan kunnen zij conventioneel vaststellen onder welke 
voorwaarden (bijv. schadevergoeding) een partij haar verbintenissen mag schenden.  

844. WILSAUTONOMIE EN CONTRACTSVRIJHEID – Daarover anders oordelen en partijen toelaten om 
efficiënt te wanpresteren, strookt niet met de wilsautonomie en de contractsvrijheid. Rechters die 
efficiënte wanprestaties toestaan, gaan voorbij aan de wil van partijen – om geen keuzerecht in te 
bouwen – en hun vrijheid om de strekking van hun verbintenissen zelf te bepalen. 2380 
Rechtssubjecten die niet vertrouwd zijn met het contractenrecht nemen aan dat zij zich tot nakoming 
hebben verbonden (supra nr. 820). Het is dan ook een natuurlijke reflex om te stellen dat de 
schuldenaar niet over een keuzerecht tussen nakoming en schadevergoeding beschikt.2381 

4 Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk 

845. DERDE-MEDEPLICHTIGHEID AAN ANDERMANS CONTRACTBREUK ONTRAADT EFFICIËNTE WANPRESTATIES – 

Sinds 1909 staat vast dat hoewel enkel contractpartijen houder zijn van rechten en plichten uit een 
overeenkomst, de externe gevolgen van overeenkomsten aan derden tegenstelbaar zijn (supra nr. 
427).2382 Derden moeten dan ook rekening houden met die overeenkomst. Neemt een derde deel 
aan een wanprestatie, dan kan de benadeelde die derde onder voorwaarden buitencontractueel 
aanspreken.2383 Uit deze leer van de derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk blijkt dat 
de efficiënte-wanprestatieleer niet snel ingang zal vinden. Beide theoriëen zijn mutueel exclusief. 
Angelsaksische rechtseconomen zien zo in dat "tort of interference with contractual relations" 

                                                             
2378 KHOURI 2002, 756-757 ("When parties sign a contract to do something, they sign it expecting performance of the contract 
to be certain, not contingent on the later unilateral decisions of each party whether to perform or pay damages."). 
2379 Uitgebreid: VAN OMMESLAGHE 2010, 167-168; J. WAELKENS, "Interpretatie dadingsovereenkomst", NJW 2014, 770-787; 
J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst", DAOR 2013, 92-110; J. WAELKENS, "Interpretatie van een 
koopovereenkomst", DAOR 2014, 42-53; WÉRY 2011-I, 394-397. 
2380 Vgl. KHOURI 2002, 757-758 ("It is contrary to the fundamental notion of contract [...] to imply into the contract a lawful 
option to perform or pay damages in lieu of performance when it is not clear that this is what the parties intended."). 
2381 BARNETT 1992, 890 ("Most persons untutored in the fine points of contract law think they are bargaining for performance, 
not the option of the promisor to perform or pay expectation damages."). 
2382 Cass. 27 mei 1909, Pas. 1909, I, 272. 
2383 Voorwaarden: Cass. 24 november 1932, Pas. 1933, I, 19; Cass. 22 april 1983, Pas. 1983, I, 944; Cass. 28 november 2002, 
Pas. 2002, 2293; Cass. 27 april 2006, Pas. 2006, 976; Cass. 12 oktober 2012, JLMB 2013, 1684, noot M. VERROKEN en 
F. BRUYNS; Antwerpen 7 december 2011, TBH 2014, 167; Brussel 7 oktober 2008, Jb.Hand. 2008, 854; Gent 18 november 
2009, TGR-TWVR 2010, 78; Luik 2 juni 2008, JLMB 2010, 209; L. BALLON, "Niet-concurrentiebeding en derde 
medeplichtigheid aan contractbreuk”, Jb.Hand. 1999, 533-536; H. DE BAUW, "Derde-medeplichtigheid aan de schending van 
een betwist niet-concurrentiebeding”, Jb.Hand. 2002, 474-479; E. DIRIX, "De derde-medeplichtigheid aan andermans 
contractbreuk: het einde van de controverse" (noot onder Cass. 22 april 1983), RW 1983-84, 431-433; R. KRUITHOF, "La 
théorie de la tierce complicité en droit privé. Plus de soixante-dix années d’incertitude juridique" (noot onder Cass. 21 april 
1978), RCJB 1980, 97-120; J. FAGNART, "La tierce complicité et les usages honnêtes en matière commerciale", TBH 1989, 469-
489; Y. MERCHIERS, "Contractbreuk en derde-medeplichtigheid”, RW 1985-86, 2085-2100; G. ROMAIN, "La théorie de la tierce 
complicité ou l’équilibre des forces” in Droit des obligations. Notions et mécanismes en matière de responsabilité, Brussel, 
Bruylant, 2014, 53-106; S. STIJNS en F. VAN LIEMPT, "Derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk" in S. STIJNS en 

P. WÉRY (eds.), De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2010, 
169-222; G. STRAETMANS, "Over samenloop en derde-medeplichtigheid aan contractbreuk" in Over grenzen heen. Liber 
amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 1091-1100; E. VERJANS, "Enkele vragen naar aanleiding van een 
casus over derde-medeplichtigheid aan contractbreuk in de kansspelsector", TBH 2014, 170-176; P. WÉRY, "Les rapports 
entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle" in B. KOHL (ed.), Droit de la responsabilité, Luik, Anthemis, 
2008, (7) 45-52. 
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onverenigbaar is met efficiënte wanprestaties.2384 De ruime draagwijdte van die theorie werkt als 
ontradingsfactor voor efficiënte wanprestaties. Zolang derden streng worden aangepakt voor 
medewerking aan wanprestaties, kan van efficiënte wanprestaties geen sprake zijn.  

846. ONVERENIGBAARHEID VAN EFFICIËNTE-WANPRESTATIELEER MET DERDE-MEDEPLICHTIGHEIDSLEER – 
Aanvaarding van efficiënte wanprestaties is onverenigbaar met die leer van derde-medeplichtigheid. 
Voor aansprakelijkheid wegens derde-medeplichtigheid is ook niet vereist dat andere schade voorligt 
dan die uit de contractbreuk.2385 Waarom zou de benadeelde dan een derde buitencontractueel op 
grond van derde-medeplichtigheid kunnen aanspreken indien hij de contractant louter zou aanzetten 
tot uitoefening van zijn "recht" om te kiezen voor schadevergoeding in plaats van voor nakoming.2386 
Indien het recht een contractant beschermt tegen een derde, dan moet dit hem zeker beschermen 
tegen zijn medecontractant.2387 Hier anders over oordelen en efficiënte wanprestaties toelaten, is 
inconsequent. Dan zou het recht contractueel toelaten (niet-nakoming) wat buitencontractueel 
verboden is (deelname van derde aan die contractbreuk). 

D Schaderechtelijke bezwaren 

847. SCHADERECHTELIJKE OBSTAKELS VOOR EFFICIËNTE WANPRESTATIE – Ook het schaderecht werpt hindernissen op 
voor de efficiënte-wanprestatieleer. Hoe hoger en onzekerder de omvang van schadevergoedingen, hoe kleiner 
de waarschijnlijkheid dat een wanprestant opzettelijk tekortschiet. Recht evenredig daarmee daalt de kans op 
efficiënte wanprestaties. Het Burgerlijk Wetboek pakt opzet zo strenger aan (infra nrs. 848-851). Daarnaast 
zorgen mogelijke onvercompensaties (infra nr. 852) en ondercompensaties (infra nrs. 853-854) voor obstakels. 
Tot slot is de omvang van schadevergoeding bij wanprestatie zelf onzeker door de peildatum en de soevereine 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter (infra nrs. 861-861). 

1 Strengere aanpak van opzet 

848. WETTELIJKE AFKEURING VAN OPZETTELIJKE WANPRESTATIES – Had de wetgever van 1804 de 
efficiënte-wanprestatieleer gekend, dan was hij deze zeker niet genegen. Zijn afkeer van opzettelijke 
wanprestaties blijkt in het verbintenissenrecht uit artikel 1150 BW (voorzienbaarheidslimiet) en 
artikel 1153, vierde lid BW (niet-nakoming geldverbintenissen) en in het overeenkomstenrecht uit 
artikel 1645 BW (verborgen koopgebreken) en artikel 1992 BW (kosteloze lastgeving).2388  Die 
bepalingen voorzien in hogere schadevergoeding bij opzet (supra nr. 74).2389 Deze gedachte kent een 
lange voorgeschiedenis.2390 De middeleeuwse legisten gaven reeds aan dat dolus (bedrog of bewust 
onbehoorlijk gedrag) bij alle acties tot aansprakelijkheid leidde. Afwijkende bedingen waren 
ongeoorloofd. Thans verhindert deze idee de invoering van de efficiënte-wanprestatieleer.2391 Een 
wanprestatie kan enkel efficiënt zijn wanneer daaruit voortvloeiende schade minder bedraagt dan de 

                                                             
2384 MCCHESNEY 1999, 135-136; KHOURI 2002, 745 ("The tort of interference with contractual relations protects the promisee's 
right to performance of the contract. It is inconsistent with the efficient breach theory view that it is lawful to elect to breach 
a contract and pay damages rather than perform it."); PERILLO 2000, 1100 ("The tort of interference with a contract severely 
conflicts with the notion that willful efficient breaches are desired by the legal system."); SCALISE 2007, 748-752. 
2385 Cass. 12 oktober 2012, JLMB 2013, 1684, noot M. VERROKEN en F. BRUYNS.  
2386 BÄRTSCHI 2009, 589; FRIEDMANN 1989, 20 ("There is, thus, a marked incongruity between the 'right' to break a contract 
theory and the tort of interference with contractual relations: why should a person be liable for inducing another to exercise 
his right?"); HACHEM 2011-II, 650; KHOURI 2002, 745; PERILLO 2000, 1086; REMINGTON 1999, 648 ("But if a person is free to 
breach a contract and pay damages, why would we want to regard as tortious the persuading of that same person to do 
what she is free to do?"). 
2387 Vgl. redenering bij BÄRTSCHI 2009, 589; PERILLO 2000, 1106 ("The promisee's property-like interest should strongly be 
protected from appropriation by the promisor."). 
2388 Dat ontbinding ook een zwaarwichtige wanprestatie vereist, geeft ook aan dat het recht opzettelijke wanprestaties 
strenger aanpakt dan niet-opzettelijke wanprestaties. 
2389 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 840. FRANKRIJK: ANDRÉ 2002, 172 (a contrario inzake art. 1151 CCF); LAROMBIÈRE II 1885, 42; 
LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305. SPANJE: LLAMAS POMBO 2007, 44. 
2390 Grondige uitwerking: L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 369-372. 
2391 Vgl. SCALISE 2007, 737-744. Contra: PINNA 2007, 80-81. 
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winst die de wanprestant daaruit haalt. Al dan niet efficiëntie hangt dus af van de schadevergoeding. 
Hoe groter de schadevergoeding, hoe kleiner de stimulans tot wanprestatie.  

849. PUNITIEVE STREKKING VAN DIE ARTIKELEN – Krachtens artikel 1150 BW moet de wanprestant bij opzettelijke 
wanprestatie ook instaan voor schade die onvoorzienbaar was bij de contractsluiting (infra nrs. 1646-1671). 
Voor verbintenissen die enkel betaling van een geldsom betreffen, bevat artikel 1153, vierde lid BW een 
soortgelijke bestraffingscomponent (infra nrs. 3058-3063). Bij opzet kan schadevergoeding de wettelijke 
interest te boven gaan. Onder artikel 1645 BW draagt ook de verkoper van een goed die de gebreken kende 
een zwaardere aansprakelijkheid (vergoeding van alle schade; infra nr. 1672) dan verkopers te goeder trouw 
(art. 1646 BW). Blijkens een samenlezing van beide leden van artikel 1992 BW verdient ook de onbezoldigde 
lasthebber bij opzettelijke wanprestatie geen inschikkelijkheid.2392 Bij onopzettelijke fouten vereist het tweede 
lid van dat artikel wel een gunstigere beoordeling van de fout (infra nr. 931).2393 Uit die bepalingen blijkt 
duidelijk een strengere aanpak van opzettelijke wanprestaties (infra nrs. 1414-1416).2394 

850. AFKEURING VAN OPZET BIJ ONDERMAATSE SCHADEBEDINGEN – De rechtspraak en de rechtsleer revolteren ook 
bij ondermaatse schadebedingen tegen opzettelijke wanprestaties.2395 Het Belgische recht laat ondermaatse 
schadebedingen toe. Schadebedingen die voorzien in schadevergoeding die lager uitvalt dan de werkelijke 
schade zijn niet matigbaar. Artikel 1231, § 1 BW voorziet enkel in een correctiemogelijkheid voor kennelijk 
overdreven hoge schadebedingen. Die regeling bevat geen opwaarts correctief voor overdreven lage 
schadebedingen (infra nr. 2603). Opnieuw gelden opzettelijke wanprestaties hier als uitzondering. Dan kan de 
benadeelde toch verzoeken om vergoeding van de werkelijke schade die het schadeforfait overstijgt.2396 Deze 
correctiemogelijkheid is een toepassing van het adagium fraus omnia corrumpit.2397  

851. EFFICIËNTE-WANPRESTATIELEER STAAT HAAKS OP STRENGERE AANPAK VAN OPZETTELIJKE WANPRESTATIES – 

Het leerstuk van efficiënte wanprestaties staat haaks op de strenge aanpak van opzettelijke 
wanprestaties. Die leer zet contractanten immers net aan tot opzettelijke wanprestatie wanneer dat 
economisch voordelig lijkt.2398 Aangezien elke efficiënte wanprestatie noodzakelijkerwijs opzettelijk 
is, stoot die wanprestatie op die remmechanismen. De opzettelijke wanprestant moet zo ook 
onvoorzienbare schade vergoeden, waardoor de wanprestatie haar efficiënte karakter retroactief 
kan verliezen. In Louisiana, die de Franse voorzienbaarheidsregel hanteert2399, ziet de rechtsleer die 
strengere aanpak van opzettelijke wanprestaties dan ook als obstakel voor de efficiënte-

                                                             
2392 Vgl. Orléans 5 juni 2001, Gaz.Pal. 2002, 35, noot A. SAINDELLE (fout van de lasthebber was zo ernstig dat hij zich niet kon 
beroepen op de in art. 1992, tweede lid BW neergelegde gunstregeling); WÉRY 2011-I, 521. 
2393  Cass.civ.I.fr. 14 juni 2000, Contrats - Concurrence - Consommation 2000, november, 9, nr. 156 (kosteloos 
portefeuillebeheer); Cass.civ.I.fr. 16 mei 2006, Bull.civ. 2006, I, 212, nr. 241 (onbezoldigde lasthebber van een groep 
gokkers). VAN OMMESLAGHE 2010, 1185 (foutbeoordelingscriterium is minder streng bij onbezoldigde lastgeving, waar de 
lasthebber enkel instaat voor zijn culpa levis in concreto); OVERSTAKE 1969, 238. 
2394 ANDRÉ 2002, 172 (a contrario inzake art. 1151 CCF: "En outre, l'indifférence du dol du débiteur indique bien le caractère 
objectif, étranger à l'idée de punition, qui caractérise [l'art. 1151 du Code civil]"); LAROMBIÈRE II 1885, 42 ("Le débiteur cesse 
alors de mériter l’indulgence de la loi; et l’inexécution de ses engagements, dépassant les limites d’une simple faute, doit 
être plus rigoureusement réprimée."); LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305 (inzake art. 1150 CCF); REISS 2003, 270 (ziet art. 1150 CCF 
als een indirecte tempering van het ontbreken van punitieve gegevens in het Franse recht); RODIERE 1977, 634 (spreekt van 
"pénalité"); THUNIS/FOSSEPREZ 2015, 256 (spreken van sanctie maar verwerpen kwalificatie als straf); XYNOPOULOU 2013, 29. 
2395 Diezelfde gedachte was al te vinden bij LAURENT XVII 1875, 442 ("[...] le débiteur ne peut se dispenser d'exécuter son 
engagement en offrant la peine; la clause pénale qui doit assurer l'exécution de l'obligation ne peut pas devenir pour le 
débiteur un moyen de s'y soustraire."). 
2396 Antwerpen 11 oktober 2012, NJW 703, noot C. LEBON (opzet of bedrog evenwel niet bewezen); Bergen 24 september 
1996, JT 1997, 216; F. DE PATOUL, noot onder Vred. Wetteren 1 oktober 2003, Jb.Kred.C.S. 2003, (151) 154; GOEGEBUER 2004-II, 
15; KLUYSKENS 1948, 228; LEBON 2013-II, 705-706; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 214-215; STIJNS 2002, 1279; VANDEN BERGHE 2003, 53; 
VANDEN BERGHE 2010, 99 (Unidroit-principes); VAN DRIESSCHE 2008-I, 36; WÉRY 2001, 281. 
2397 LEBON 2013-II, (705) 706; MONTERO 1999, 14; MONTERO 2001, 410. 
2398 In Italië ALPA meent ten onrechte dat dit een grond is om de vergoedbaarheid van onvoorzienbare schade beperkend op 
te vatten. ALPA 2011, 380 (“Questa conclusione porta l’a. a ritenere che la regola secondo la quale l’inadempimento 
volontario implica anche il risarcimento del danno imprevidibile deve essere applicata con cautela e in via restrittiva.”). 
2399 Artikel 1996 CCLo luidt: "An obligor in good faith is liable only for the damages that were foreseeable at the time the 
contract was made." Artikel 1997 CCLo luidt: "An obligor in bad faith is liable for all the damages, foreseeable or not, that 
are a direct consequence of his failure to perform." 
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wanprestatieleer.2400 De Belgische rechtspraak en rechtsleer inzake schadebedingen blijkt ook afkerig 
van opzettelijke wanprestaties. Naast de strengere aanpak onder de artikelen 1150, 1153, vierde lid, 
1645 en 1992 BW verhindert dus ook de strengere aanpak van ondermaatse schadebedingen de 
invoering van de efficiënte-wanprestatieleer. 

2 Overcompenserende schadevergoedingen 

852. OVERCOMPENSERENDE SCHADEBEDINGEN ALS OBSTAKEL VOOR EFFICIËNTE WANPRESTATIES – 
Schadebedingen die uitstijgen boven het positief belang kunnen tot inefficiënte gedragingen 
leiden.2401 In België blijkt dat partijen intentioneel van het integraliteitsprincipe kunnen afwijken 
(infra nrs. 2647-2678). Dit is onverenigbaar met de efficiënte-wanprestatieleer. Ook rechtseconomen 
wijzen hierop.2402 Stel dat een potentiële wanprestant weet dat hij bij wanprestatie door het deels 
punitieve schadebeding meer dan het positief belang is verschuldigd. Dan wordt hij ontraden om 
tekort te schieten. Dit is dus een obstakel voor efficiënte wanprestaties.  

3 Ondercompenserende schadevergoedingen 

853. ONDERCOMPENSATIES SCHEIDEN NAKOMING EN SCHADEVERGOEDING – Ook ondercompensaties 
beletten efficiënte wanprestaties.2403 De leer van de efficiënte wanprestatie gaat uit van de onjuiste 
premisse dat in de praktijk toegekende schadevergoedingen alle schade van de benadeelde 
compenseren. 2404  De aan de efficiënte-wanprestatieleer ten grondslag liggende gedachte dat 
schadevergoeding de benadeelde moet brengen naar de positie waarin hij bij correcte nakoming had 
verkeerd, ziet zich door een aantal beperkingen de facto zelden gerealiseerd. Het is voor de 
benadeelde niet eender of hij uitvoering dan wel schadevergoeding voor zijn positief belang bekomt.  

854. BEPERKINGEN AAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Van een risico op onvolledige compensatie bij het positief 
belang is zo sprake bij unieke goederen. Een gemakkelijk bepaalbare marktprijs ontbreekt daar immers.2405 
Denk ook aan de beperkingen van onvoorzienbaarheid (art. 1150 BW)2406, onvermijdbaarheid (art. 1134, derde 

                                                             
2400 S. LITVINOFF, "The law of obligations: putting in default and damages", Louisiana civil law treatise series, 1999, § 5.20, 135 
("Because of that intentional element, on obligor who commits [an efficient] breach will normally be automatically regarded 
as an obligor in bad faith", aangehaald in SCALISE 2007, 765). Vgl. DEGAN/LAMBERT 1998, 286. 
2401 VEEL 2008, 258 ("However, where a stipulated damages clause provides for damages which are greater than the 
damages that would arise under the ordinary contractual measure of expectation damages, the enforcement of that 
provision can lead to a variety of inefficient behaviours."). 
2402 CRASWELL 1988, 637; HACHEM 2011-II, 659; VEEL 2008, 258; WARKOL 1998, 326-327 ("The theory also explains why judges 
often do not enforce penal liquidated damages clauses."). 
2403 CRASWELL 1988, 637; EISENBERG 2004, 25; HARDY 2012, 365 ("If courts systematically underestimate damages, then just as 
punitive damages would lead to over-performance, expectation damages may lead to excessive breach."); KHOURI 2002, 748 
en 754; PERILLO 2000, 1093; SHAVELL 2006, 451; VISSCHER 2007-II, 97 (nakoming geeft betere prikkels dan schadevergoeding); 
VISSCHER 2012-I, 488. 
2404 BELGIË: CORNELIS 2000-I, 550 ("In wezen gaat het om twee totaal verschillende dingen: door de ontvangst van een 
schadevergoeding bekomt de schuldeiser geenszins de beloofde prestatie."); CORNELIS 2013, 998. FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 

2008-II, antwoord op derde vraag ("La notion d'exécution par équivalent n'est guère compréhensible: comment expliquer au 
créancier qui comptait sur l'exécution d'une prestation déterminée, que le débiteur exécutera celle-ci par équivalent en 
versant des dommages-intérêts compensatoires?"); FABRE-MAGNAN 2012, 709 ("L'argent [...] ne peut apporter la même 
satisfaction que les obligations convenues, ce que laisse trompeusement entendre la formule 'exécution par équivalent'."); 
LE GAC-PECH 2007, II. B ("[S]eule l'exécution en nature s'identifie à l'exécution."); R. RODIERE, noot onder Cass.com.fr. 
16 februari 1954, D. 1954, (534) 535 ("Équivalent approximatif, s'entend, puisque le créancier n'obtiendra jamais in specie 
ce que le contrat devait lui fournir."). COMMON LAW: CRASWELL 1988, 637; CURTIS 1986, 168-169 ("The inadequacy of the legal 
measure of damages provides an overly strong incentive to breach for the party that is considering breach."); PERILLO 2000, 
1093; WARKOL 1998, 348-349. 
2405 Denk aan kunst, waarvoor geen vervanggoederen bestaan en die ook een emotionele of subjectieve waarde hebben. 
Dan is nakoming efficiënter dan schadevergoeding. EISENBERG 2005, 989-991; HAAS 2009, 114-115; HESEN/HARDY 2008, 292-
293; KHOURI 2002, 746 ("the theory is thus confined to contracts where the subject-matter of the contract is fungible"); 
SHAVELL 2006, 451; VAN WIJCK 2007, 2; VISSCHER 2007-I, 58; VISSCHER 2007-II, 97; WETERINGS 2012, 123. 
2406 CRASWELL 1988, 637; EISENBERG 2004, 27-28; KHOURI 2002, 754 en 762 ("The [...] assertion of efficient breach theory [...] 
that when damages are awarded for breach of contract the non-breaching party suffers no loss because he is placed in the 
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lid BW)2407 en causale onzekerheid (kansverlies). Zelfs immaterialiteit van wanprestatieschade valt hier te 
vermelden.2408 Dat schadevergoeding immateriële schade vaak niet goedmaakt (infra deel III.5), impliceert ook 
ondercompensaties die introductie van die theorie beletten.2409 

855. ONDERCOMPENSATIE BELET PARETOVERBETERING – Bij ondercompensatie leidt wanprestatie niet tot 
een paretosuperieure situatie. Hoewel de wanprestant beter af is, gaat de benadeelde erop 
achteruit.2410 Potentiële ondercompensaties impliceren dus dat een kandidaat-wanprestant ook zal 
nalaten zijn verbintenissen na te komen wanneer wanprestatie niet efficiënt is en de gezamenlijke 
welvaart daardoor dus niet verbetert. Rechtseconomisch bezien zou het positief belang door de 
daaraan gestelde beperkingen dus niet steeds ruimte bieden voor efficiënte wanprestaties.2411  

E Procesrechtelijke bezwaren 

856. PROCESRECHTELIJKE OBSTAKELS – Ook de procedurele afhandeling van wanprestatieschade kan 
aanvaarding van de efficiënte-wanprestatieleer beletten en zo afdoen aan het daarop gebaseerde 
argument voor het positief belang. Obstakels voor dat leerstuk zijn de proceskosten (infra nrs. 857-
859), het risico op een procesvloed (infra nr. 860), en de onzekerheid over de omvang van 
schadevergoeding door de peildatum en de soevereine beoordelingsbevoegdheid (infra nr. 861). 

1 Proceskosten 

857. AMERICAN RULE ALS PROCEDUREEL OBSTAKEL VOOR EFFICIËNTE WANPRESTATIES: ONDERCOMPENSATIE – 

Wanprestanten betalen doorgaans pas schadevergoeding na een veroordeling.2412 Kosten voor het 
voeren van een procedure beletten juist efficiënte wanprestaties. In Amerika moet dan nog elke 
procespartij haar eigen advocatenkosten dragen.2413 Rechtseconomisch staat deze American rule in 
de weg aan efficiënte wanprestaties. Deze regel leidt tot ondercompensatie van de benadeelde. Een 
deel van zijn positief belang – zijn eigen proceskosten – ziet hij niet vergoed. Voor de benadeelde is 
het niet onverschillig of hij schadevergoeding dan wel nakoming verkrijgt.2414 

858. FEE SHIFTING ALS HINDERNIS VOOR EFFICIËNTE WANPRESTATIES: ONZEKERHEID OVER PROCESKOSTEN – In 
België zijn proceskosten wel deels verhaalbaar op de verliezer (infra nr. 2733). Dat moeilijk is te 
voorspellen hoeveel die kosten zullen bedragen, belet efficiënt wanpresteren.2415 Dit geldt vooral 
voor proceskosten die niet onder de rechtsplegingsvergoeding vallen. Denk aan buitengerechtelijke 
invorderingskosten en andere technische bijstandskosten dan die van een advocaat (infra nrs. 2752-

                                                                                                                                                                                              
position he would have been in had the contract been performed [...] is false because it overlooks the fact that much of the 
non-breaching party's loss is irrecoverable due to the current rules of damages."); PERILLO 2000, 1094 en 1099. 
2407 PERILLO 2000, 1094 en 1099 ("The theory contains simplifying assumptions that do not hold in the real world. [...] it 
ignores genuine damages that are not compensable because of the rules of foreseeability, certainty, and avoidable 
consequences."). 
2408 In Amerika is hier sprake van "unmeasurable subjective losses" (CRASWELL 1988, 637; WARKOL 1998, 350). 
2409 KHOURI 2002, 749 en 754; PERILLO 2000, 1094; VISSCHER 2007-I, 58; VISSCHER 2012-I, 488. 
2410 KHOURI 2002, 750. 
2411 EISENBERG 2005, 989-997 en 1049 (toont aan dat het positief belang in de praktijk niet steeds wordt vergoed, onder meer 
door ontbreken van marktprijs en integraliteitsbeperkingen; dan is nakoming beter dan schadevergoeding). 
2412 Denk aan de compensatie die vliegtuigmaatschappijen overeenkomstig Verordening nr. 261/2004 verschuldigd zijn bij 
vertraging. Slechts de helft van die vliegtuigmaatschappijen zou die compensatie spontaan betalen. Zie X, "Klanten zelf de 
dupe als vliegtuigmaatschappijen compensatie voor vertraging moeten betalen", De Standaard 2016, 11 januari, online. 
2413 EISENBERG 2004, 21; ROWE 1982, 651-680; I. SCHWENZER, "Rechtsverfolgungskosten als Schaden?" in P. GAUCH, F. WERRO en 

P. PICHONNAZ (eds.), Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, Zürich, Schulthess, 2008, (416) 419; WARKOL 1998, 348-349. 
2414 BAUMER/MARSCHALL 1992, 162; EISENBERG 2004, 21; FARBER 1980, 1444-1445 (ondercompensatie door positief belang); 
KHOURI 2002, 749 ("Another way in which damages do not truly put the non-breaching party in the position she would have 
been in had the contract been performed is that damages rarely fully compensate the non-breaching party for her real legal 
costs, court costs, and other transaction costs such as information costs."); PERILLO 2000, 1094; SEBERT 1986, 1623; SHAVELL 

2006, 451 (niet-vergoeding van legal costs als reden voor onvolledige compensatie); WARKOL 1998, 349. 
2415 DE LUCA 2012, 185. 
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2767).2416 De benadeelde kan zijn advocatenkosten wel deels via de rechtsplegingsvergoeding 
recupereren (art. 1022 Ger.W.). Deze forfaitaire tegemoetkoming laat de wanprestant toch toe deels 
een prognose te maken van de over te nemen advocatenkosten. De wanprestant moet deze 
rechtsplegingsvergoeding in rekening brengen om te beoordelen of zijn wanprestatie efficiënt kan 
zijn. Het uit de wanprestatie te halen voordeel moet dus ook toereiken om die vergoeding te dekken.  

859. FORFAITAIR KARAKTER RECHTSPLEGINGSVERGOEDING IMPLICEERT VAAK ONDERCOMPENSATIE – Omgekeerd impliceert 
de forfaitaire rechtsplegingsvergoeding voor de benadeelde doorgaans wel onvolledige vergoeding van de 
proceskosten die hij zich moet getroosten om schadevergoeding te verkrijgen. Deze ondercompensatie belet 
ook pareto-efficiëntie bij wanprestaties.2417 De benadeelde komt niet terecht in de positie van correcte 
nakoming doordat hij een deel van zijn schade (deel van proceskosten) zelf draagt. Hierdoor is vaak niet 
voldaan aan de door de efficiënte-wanprestatieleer gestelde voorwaarde dat de benadeelde door de 
tekortkoming niet slechter af is dan bij contractnakoming.  

2 Risico op procesvloed 

860. PROCESVLOEDRISICO – Tegen de efficiënte-wanprestatieleer verwijzen rechtseconomen tot slot 
naar het risico op exponentiële toename van schadeclaims.2418 Contractpartijen zouden te snel 
geneigd zijn hun verbintenissen te schenden indien dat voordelig uitkomt. Deze gedragswijziging zou 
zorgen voor een grotere instroom van burgerlijke zaken.2419 De benadeelde moet immers doorgaans 
een vordering instellen om de door die wanprestatie berokkende schade vergoed te zien.  

3 Onzekerheid over schadevergoeding 

861. PEILDATUM EN SOEVEREINE BEOORDELING ALS OBSTAKELS – Hoe onzekerder een schadevergoeding, 
des te minder vaak partijen overgaan tot opzettelijke wanprestatie. Zo vormt ook de peildatum een 
obstakel voor de efficiënte-wanprestatieleer.2420 België volgt de datum van de einduitspraak als 
peildatum (infra nrs. 2850-2856). Bij de wanprestatie weet een wanprestant dus niet met voldoende 
zekerheid hoeveel schade hij uiteindelijk moet vergoeden. De omvang van schadevergoeding kan nog 
aanmerkelijk evolueren tot de datum van de uitspraak. Een ander obstakel is de soevereine 
beoordeling van schadevergoeding. Ook deze onzekerheid brengt mee dat een contractpartij vaak 
onvoldoende informatie heeft om in te schatten of zijn contractbreuk al dan niet efficiënt zal zijn.2421  

862. EFFICIËNTE-WANPRESTATIELEER GEEN VERKLARING VOOR POSITIEF BELANG – Terwijl Angelsaksische 
rechtsleer de efficiënte-wanprestatieleer inroept ter verklaring van de dominantie van het positief 
belang, gaat dit dus niet op naar Belgisch recht. Dit biedt geen ruimte voor dat leerstuk. De 

                                                             
2416 In een cassatiearrest van 28 september 2002 oordeelde het Hof van Cassatie zo dat artikel 1382 BW – en artikel 1149 
BW naar analogie voor het contractenrecht – niet uitsluit dat de vergoedingsplicht zich kan uitstrekken tot kosten die de 
benadeelde moest maken met het oog op de vaststelling van bestaan en omvang van de schade (infra nr. 2756; Cass. 28 
februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642). In 2012 onderbouwde het Hof van Cassatie de vergoedbaarheid van noodzakelijke 
kosten van verdediging die niet de bijstand van een advocaat betreffen vanuit het positief belang ( infra nr. 2764; Cass. 1 
maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7). Vgl. Cass. 6 januari 2010, Pas. 2010, 20 (buitencontractueel, kosten en 
ereloon van technisch adviseur die benadeelde van een strafrechtelijke fout heeft betaald, zijn vergoedbaar bestanddeel 
van zijn schade, voor zover noodzakelijk om recht op vergoeding van schade te doen gelden). 
2417 CAUFFMAN 2007, 862-863 ("Veelal zal de teleurgestelde contractpartij een gerechtelijke procedure (moeten) starten en 
zullen de gerechts- en advocatenkosten hoog oplopen. Het valt te betwijfelen of deze kosten mee in acht genomen, nog 
vele contractbreuken efficiënt zullen zijn."). 
2418 KHOURI 2002, 754-755. Dit argument komt ook ter sprake bij immateriële bagatelschade (infra nrs. 2430-2433). Indien 
het minste gevoel van teleurstelling verhaalbaar zou zijn, zou een gevaar rijzen op oeverloze uitdeining van het aantal 
vorderingen tot vergoeding van immateriële wanprestatieschade. In dezelfde zin zien sommigen een procesvloed als risico 
van de invoering van punitieve schadevergoedingen of van de verhaalbaarheid van kansschade (infra nrs. 2158-2159). 
2419 Recente empirische studie over doorlooptijd, instroom in burgerlijke zaken en gerechtelijke achterstand in België en 
Europa: S. BIELEN, A Law and Economics Analysis of Litigation and Court Delay, Hasselt, UHasselt, proefschrift, 2015, 411 p. 
2420 EISENBERG 2004, 30-31 (impliciet); SCALISE 2007, 744-748. 
2421 KHOURI 2002, 749; SCALISE 2007, 745-746. 
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rechtseconomische analyse van schadevergoedingen is juridisch2422 niet bij machte de superioriteit 
van het positief belang te staven.2423 Het aan de efficiënte wanprestatie ontleende argument pro het 
positief belang is dus niet probater dan het bewijsargument van FULLER en PERDUE. De dominantie van 
het positief belang stuurt ons zo noodgedwongen naar een andere onderbouw.  

Aanbevolen literatuur 

T. AL-TAWIL, “The efficient breach theory. The moral objection", Griffith Law Review 2011, 449-481. 
J.H. BARTON, "The economic basis of damages for breach of contract", JLS 1972, 277-304. 
R.L. BIRMINGHAM, “Breach of contract, damages measures, and economic efficiency”, Rutgers Law Review 1970, 273-292. 
E. BROUSSEAU, "La sanction adéquate en matière contractuelle: une analyse économique", LPA 2005, afl. 99, 43-54. 
F.P.-M. CENINI, “Interesse positivo, interesse negativo e incentivi nella responsabilità contrattuale: un’analisi economica e 
comparata”, Rivista di diritto civile 2008, 219-242. 
D. COLLINS, "Efficient breach, reliance and contract remedies at the WTO", Journal of World Trade 2009, 225-244. 
R. CRASWELL, "Contract remedies, renegotiation, and the theory of efficient breach", Southern California Law Review 1988, 
629-670. 
M.A. EISENBERG, "Actual and virtual performance, the theory of efficient breach, and the indifference principle in contract 
law", California Law Review 2005, 975-1050. 
D.A. FARBER, "Reassessing the economic efficiency of compensatory damages for breach of contract", Virginia Law Review 
1980, 1443-1484. 
D. FRIEDMANN, "The efficient breach fallacy", JLS 1989, afl. 18, 1-24. 
A. KATZ, “Reflections on Fuller and Perdue’s The Reliance Interest in Contract Damages: A Positive Economic Framework”, 
University of Michigan Journal of Law Reform 1988, 541-560. 
A. KATZ, "Virtue ethics and efficient breach", Suffolk University Law Review 2012, 777-798. 
N.C.Z. KHOURI, "Efficient breach theory in the law of contract: an analysis", Auckland University Law Review 2002, 739-763. 
C. KIRCHNER, "The difficult reception of law and economics in Germany", IRLE 1991, 277-292. 
G. KLASS, "To perform or pay damages", Virginia Law Review 2012, 143-158. 
P. LINZER, "On the amorality of contract remedies – efficiency, equity, and the second Restatement", Columbia Law Review 
1981, 111-139. 
F.S. MCCHESNEY, Tortious interference with contract versus 'efficient' breach: theory and empirical evidence”, JLS 1999, 131-
186. 
A. OGUS, "The economic basis of damages for breach of contract: inducement and expectation” in D. SAIDOV en R. CUNNINGTON 

(eds.), Contract Damages. Domestic and International Perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2008, 125-139. 
J.M. PERILLO, "Misreading Oliver Wendell Holmes on efficient breach and tortious interference", Fordham Law Review 2000, 
1085-1106. 
E.A. POSNER, "Economic analysis of contract law after three decades: succes or failure?, Yale Law Journal 2003, 829-880. 
C.A. REMINGTON, "Intentional interference with contract and the doctrine of efficient breach: fine tuning the notion of the 
contract breacher as wrongdoer", Buffalo Law Review 1999, 645-711. 
R.J. SCALISE, "Why 'no efficient breach' in the civil law? A comparative assessment of the doctrine of efficient breach of 
contract", The American Journal of Comparative Law 2007, 721-763. 
J. TAUPITZ, "Ökonomische Analyse und Haftungsrecht – Eine Zwischenbilanz", AcP 1996, 114-167. 
L. VISSCHER, "Rechtseconomische beschouwingen over rechtshandhaving" in E.F.D. ENGELHARD, I. GIESEN, C.G.P. MAHÉ en M.Y. 
SCHAUB (eds.), Handhaving van en door het privaatrecht, Den Haag, Boom, 2009, 65-94. 
W.C.T. WETERINGS, "De economische analyse van het recht" in W.C.T. WETERINGS (ed.), De economische analyse van het recht. 
Rechtseconomische beschouwingen, Den Haag, Boom, 2007, 1-18. 
W.C.T. WETERINGS, “De rechtseconomische benadering van het contractenrecht. Opmerkingen naar aanleiding van en 
bespreking van G. de Geest (Ed.), Contract Law and Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2011", Contracteren 
2012, september, afl. 3, 111-126. 

§ 4. MACRO-ECONOMIE  

A Nakomingsstimulans 
                                                             
2422 Uit rechtseconomisch oogpunt blijkt de kritiek uiteraard minder onoverkomenlijk. Zie voorzichtigheid in betoog bij JAMIN 

2005, 57 ("Dans ces conditions, que peut répondre le juriste à l'économiste qui s'interroge sur la sanction de la violation 
d'une promesse de vente? Si ce juriste croit à la vérité du contenu normatif du droit, il se bornera à lui asséner quelques 
prétendues vérités textuelles (le texte impose que...) ou dogmatiques (le système impose que...), dont on peut déjà imaginer 
qu'elles ne pèseront guère aux yeux d'un économiste qui vit dans un autre système de croyances."). 
2423 Bepaalde Angelsaksische auteurs komen tot een soortgelijke conclusie (LAYCOCK 1991, 253; PETTIT 1987, 444). 
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1 Waarborgen vertrouwenssfeer 

863. HONORERING VERTROUWEN SCHULDEISER – Tot de doelstellingen van het contractenrecht behoort 
het geloofwaardig maken van gedane beloften. Dit kan rechtssubjecten aanzetten tot het aangaan 
van contracten. 2424  Die vertrouwenssfeer komt de samenleving ten goede en verdient een 
stimulans.2425 Honorering van vertrouwen is verzekerd via het beginsel van de bindende kracht van 
overeenkomsten (art. 1134, eerste lid BW)2426, een fundamentele peiler van het handelsverkeer2427.  

864. POSITIEF BELANG ALS SLEUTELELEMENT BIJ HANDHAVING VAN DIE VERTROUWENSSFEER – Schaderechtelijk 
handhaaft het recht die vertrouwenssfeer via het positief belang. Vertrouwen van contractpartijen 
krijgt een kleinere deuk wanneer schadevergoeding de benadeelde verplaatst naar de positie waarin 
hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen (positief belang) dan indien 
hij zou terechtkomen in de positie van niet-totstandkoming van de overeenkomst (negatief belang). 
Aangezien het positief belang het negatief belang doorgaans overstijgt, verdient dit positief belang 
bescherming met het oog op totstandbrenging en handhaving van dat contractuele 
vertrouwensklimaat. Als afbreuk aan de rechtszekerheid zou het negatief belang daarentegen leiden 
tot schending van het vertrouwen van schuldeisers. Het positief belang spoort de schuldeiser meer 
dan het negatief belang aan om zijn gegeven woord daadwerkelijk gestand te blijven.2428 

2 Groter preventief effect 

865. PREVENTIEF EFFECT AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – Binnen het aansprakelijkheidsrecht bestaat een 
tendens om schadevergoeding niet louter te laten strekken tot vergoeding van geleden schade. Zo 
zou het tegelijk een stimulans tot nakoming moeten bieden (supra nrs. 149-163). Schadevergoeding 
zou ook wanprestaties moeten ontraden. Procureur-generaal DU JARDIN wees zo op de drievoudige 
opdracht van het Hof van Cassatie: de zorg voor rechtsontwikkeling en eenheid in de rechtspraak en 
de waarborging van de rechtszekerheid.2429 In het schaderecht valt die rechtszekerheid volgens 
sommigen te versterken door hogere schadevergoedingen toe te laten. Hogere schadevergoedingen 
sporen contractpartijen in grotere mate aan om hun verbintenissen na te komen.  

866. PREVENTIEF EFFECT BIJ WINSTAFDRACHT, PUNITIEVE VERGOEDINGEN EN KANSLEER – Dit preventieve effect is een 
argument om winstafdracht en punitieve schadevergoedingen in te voeren, en om kansverlies als schadepost 
te erkennen. Winstafdracht meet zich af aan de door de wanprestant genoten winst. Deze hogere 
schadevergoeding zou verhoogde rechtszekerheid impliceren2430 en zou wanprestatieontradend werken2431 
(infra nrs. 1352-1353). Een schuldenaar schiet minder snel tekort wanneer hij weet dat hij geen voordeel kan 
halen uit zijn wanprestatie. Preventie is ook van tel bij punitieve vergoedingen.2432 Sommigen betreuren zo de 
uiteindelijke intrekking van het wetsvoorstel om punitieve schadebedingen toe te laten (infra nr. 2559)2433, met 
het betoog dat conventionele straffen een nuttig instrument opleveren om minder betrouwbare debiteuren tot 

                                                             
2424 CHIRICO 2009, 414; J. MCMILLAN en C. WOODRUFF, "Private order under dysfunctional public order", Michigan Law Review 
2000, (2421) 2422-2458. 
2425 CHIRICO 2009, 414; CORNELIS 2000-I, 663 (impliciet, inzake bindende kracht overeenkomsten). 
2426 CORNELIS 2000-I, 663 en CORNELIS 2000-II, 13 (bindende kracht maakt duidelijk waarom uitvoering in natura primeert: "de 
mogelijkheid om hen af te dwingen, bepaalt het succes en de geloofwaardigheid van dergelijke verbintenissen."). 
2427 CORNELIS 2000-I, 663. 
2428 Diverse Italiaanse auteurs voeren deze functie van contractuele aansprakelijkheid dan ook aan ten bewijze dat bij 
wanprestaties enkel het positief belang vooropstaat: ALPA 2011, 380; ROPPO 2006, 938; VILLA 2010, nr. 2; VISINTINI 2009, 72-73. 
Dit is eveneens een argument ter verdediging van punitieve schadebedingen (CORNELIS 2000-I, 619). 
2429 J. DU JARDIN, "Voltallige zittingen voor een eenduidige interpretatie van het recht", RW 2001-02, (649) 650-652. 
2430 VAN DER GRAAFF 2011, 94. 
2431 BOUKEMA 2008, punt 4; DEURVORST 1999, 149 (algemeen); FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011, 193-194; LINDENBERGH 2008-III, nr. 10 
(preventieve functie); VAN BOOM 2007, 989; VAN DER GRAAFF 2011, 89 en 94 ("Naast het recht op nakoming zullen 
restitutionary damages daarom een extra stimulans tot naleving van contracten vormen.") 
2432 GOEGEBUER 2004-II, 10; NORDIN 2011, 148-149; WEYTS 2011, 202-203; WYLLEMAN 1999, 702 (schadebedingen). 
2433 Amendement Landuyt, Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1373/2, 2-3; Kamerverslag bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), 
Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 2-3. 
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nakoming aan te zetten2434. Tot slot is preventie ook relevant ter aanvaarding van de autonomie van 
kansverlies. De kansleer zou zo dat preventieve effect van het aansprakelijkheidsrecht versterken door 
schadeverwekkers toch tot enige schadevergoeding te veroordelen in gevallen waarin zij volgens de 
traditionele bewijsregels wegens causale onzekerheid vrijuit zouden gaan (infra nr. 2164).2435  

867. GROTERE NAKOMINGSSTIMULANS EN MEER RECHTSZEKERHEID BIJ VERGOEDING POSITIEF BELANG – Tegen 
de tendens om het aansprakelijkheidsrecht ontradender te laten werken en zo de rechtszekerheid te 
verhogen, zou het indruisen om in plaats van het positief belang het doorgaans lagere negatief 
belang in aanmerking te nemen. De primauteit van het positief belang is dan ook schraagbaar op dat 
preventieve effect.2436 Doordat het bedrag van schadevergoeding bij het positief belang in het 
algemeen hoger uitvalt dan bij het negatief belang, is deze remedie jegens de schuldenaar meer 
nakomingsstimulerend dan het negatief belang. Hoe hoger de schadevergoeding, hoe groter de 
stimulans tot nakoming2437, en des te groter de rechtszekerheid. Van volledige vergoeding van het 
positief belang gaat zo ook al een preventief neveneffect uit (supra nr. 154).2438  

868. OBSTAKEL: BEPERKT PREVENTIEF EFFECT VAN POSITIEF BELANG – Op die verklaring voor de dominantie van het 
positief belang geldt als kritiek dat ook die schadevergoeding een beperkt dissuasief effect heeft.2439 Het 
positief belang leidt soms nog tot ondercompensatie.2440 Punitieve schadevergoedingen werken ontradender. 
Dit doet echter niet af aan de geldingskracht van die verklaring voor de primauteit van het positief belang. Het 
positief belang werkt niet even dissuasief als die punitieve vergoedingen, maar tegenover het negatief belang is 
zij preventiever. Bovendien blijkt de voorzienbaarheidsgrens uitgehold (infra nr. 1585). Minstens valt dus aan 
te nemen dat het positief belang door zijn hogere bedrag doorgaans ontradender werkt dan het negatief 
belang. Dit biedt een voorzichtige (psychologische) verklaring voor de primauteit van het positief belang.  

869. OBSTAKEL: ONTBREKEN KENNIS VAN CONTRACTENRECHT – Toename van rechtszekerheid door hogere 
schadevergoedingen (positief belang in plaats van negatief belang) vereist dat contractpartijen kennis hebben 
van de details van het contractenrecht. Dit is vaak echter niet het geval (supra nr. 159 en infra nr. 2649). 
Aangezien de meeste mensen niet op de hoogte zijn van die details, beïnvloedt dit hen ook niet bij de keuze 
om al dan niet te wanpresteren.2441 Door bescherming van het positief belang zal een schuldenaar met kennis 
van het contractenrecht wel sneller terugdeinzen voor niet-nakoming dan indien enkel het negatief belang 
verhaalbaar is. Ondercompensatie zou debiteuren sneller demoraliseren2442 en tot wanprestatie aanzetten.  

B Transactiestimulans 

                                                             
2434 CORNELIS 2000-I, 603 en 618-620; CORNELIS 2000-II, 13-14 ("De uitdrijving van echte strafbedingen is dus te betreuren: zij 
verarmt het verbintenissenrecht [...]"); DELFORGE 1999, 602; GOEGEBUER 2002, 410; GOEGEBUER 2004-II, 9-10; MOREAU-MARGRÈVE 

2000, 195; SCHELHAAS 2005, 103 en 105-106; SCHELHAAS 2000, 323; VANSWEEVELT 1985, 2472; WYLLEMAN 1999, 702. 
2435 FRANKRIJK: N. MOLFESSIS, Prévention, précaution et responsabilité civile, Parijs, Harmattan, 2008, 116 ("la sanction 
juridique de la perte de chance met en évidence la fonction préventive de la responsabilité civile"). OOSTENRIJK: KOZIOL 2001, 
247. COMMON LAW: EVATT 1997, 995-997; KING 1981, 1378; KADNER GRAZIANO 2008-II, 1034; PALMER 2010, 658. 
2436 FULLER/PERDUE 1936, 61. Nadien: ALPA 2011, 380; BARNES 1999, 1159 en 1167 ("A net expectation measure of damages is 
undoubtedly more effective at deterring breach, simply because it requires a larger payment from the breaching party."); 
EISENBERG 2004, 6; PINORI 2001, 247; PETTIT 1987, 440; TRIMARCHI 2002, 639-640 (“funzione di incentivo”). 
2437 Vgl. KEUSTERMANS/DE MAERE 2009, 391; VAN DER GRAAFF 2011, 94 (winstafdracht). 
2438 BELGIË: COUSY 2000, 208; DE KEZEL 2012, 229; GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1689; LAMON 2008, 44; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 
324. SPANJE: LLAMAS POMBO 2007, 42. DUITSLAND: APATHY/RIEDLER 2002, 115; BOLKO EHLGEN 2013, 80; LANGE 1979, 6. NEDERLAND: 
ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 13; VERBURG 2009, 74. ENGELAND: STONE 2008, 568. 
2439 LAITHIER 2004, 201. 
2440 O. BEN-SHAHAR EN L. BERNSTEIN, "The secrecy interest in contract damages", Yale Law Journal 2000, (1885) 1888-1889; 
CURTIS 1986, 168-169; S. MACAULAY, "An empirical view of contract", Wisconsin Law Review 1985 (465) 469-470; S. MACAULAY, 
"The Reliance Interest and the world outside the law schools' doors", Wisconsin Law Review 1991, (247) 253; PERILLO 2000, 
1093. D.H. VERNON, "Expectancy damages for breach of contract: a primer and critique", Washington University Law 
Quarterly 1976, (179) 255-256. 
2441 SIEMS 2003, 48 ("It is unrealistic to say that this remedy is necessary to deter breach of contract. Most people either do 
not know the details of the law of contract or are not influenced by them because they hope that the other party, who has 
not suffered loss, will not know about the gain or will be reluctant to sue."). 
2442 Vgl. F.I. MICHELMAN, "Property, utility and fairness: comments on the ethical foundations of just compensation law", 
Harvard Law Review 1967, (1165) 1214. Zie later ook: BARNES 1999, 1159-1160. 
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1 Negatief belang als transactierem 

870. POSITIEF BELANG ALS TRANSACTIESTIMULANS – Vergoeding van het positief belang zet aan tot 
nakoming van aangegane verbintenissen (supra nr. 867). Tegelijk zet het aan tot het aangaan van die 
verbintenissen. Met de geschepte vertrouwenssfeer impacteert vergoeding van het positief belang 
op het aantal toekomstige transacties.2443 De common law benadrukt zo dat dit de zekerheid biedt 
voor economische initiatieven. Dat de benadeelde in dezelfde positie komt als bij correcte uivoering, 
zorgt ervoor dat potentiële contractanten niet wordt afgeraden om overeenkomsten te sluiten.2444  

871. NEGATIEF BELANG ALS TRANSACTIEOBSTAKEL – Schadevergoeding voor minder dan het positief belang werkt 
transactieontradend.2445 Beperking tot het negatief belang zou afdoen aan economische activiteiten. Potentiële 
contractanten zouden worden ontraden om te contracteren. Wie is geneigd deel te nemen aan activiteiten 
waarbij verwachtingen van bescherming zijn uitgesloten?2446 Wie het risico loopt om een prestatie noch in 
natura noch bij equivalent (via zijn positief belang) te verkrijgen, deinst dan ook sneller terug voor risicovollere 
transacties.2447 Toekenning van het negatief belang zou debiteuren niet van wanprestatie ontraden (supra nr. 
867). Daardoor kan de benadeelde zijn vertrouwen in toekomstige medecontractanten verliezen. 

2 Economische ordehandhaving 

872. WAARBORGING ECONOMISCHE ORDE – Een andere reden waarom het positief belang moet 
vooropstaan, is de waarborging van de economische orde. Cruciaal voor een markteconomie is dat 
verwachtingen die ontstaan uit verbintenissen bescherming genieten. Zoniet worden gedragingen 
onvoorzienbaar en kan de stabiliteit van de economische orde in gevaar komen.2448 De economische 
orde berust op de vooronderstelling dat verbintenissen worden nagekomen. Deze premisse zou 
fundamenteel zijn voor de stabiliteit en de voorspelbaarheid van gedragingen, die de 
maatschappelijke orde waarborgen.2449 De markteconomie zou zelfs instorten indien het recht 
partijen niet zou dwingen datgene te doen wat zij beloofd hebben te doen.2450  

873. POSITIEF BELANG TER WAARBORGING VAN ECONOMISCHE ORDE – Wat slechts een verwachting van 
uitvoering was, krijgt met een overeenkomst een actuele waarde.2451 De enige manier om die waarde 
te behouden – en dus om het vertrouwensklimaat in stand te houden – bestaat er dan ook in 
benadeelden schadevergoeding te garanderen ter waarde van die verwachting. Deze verwachting 
vindt schaderechtelijk zijn vertaalslag in het positief belang. De primauteit van het positief belang 
hangt zo samen met de noodzaak om die economische orde te handhaven.  

                                                             
2443 BARNES 1999, 1160; BARTON 1972, 278-279; HACHEM 2011-II, 648 (impliciet). 
2444 EISENBERG 2004, 6 ("Since planning is by nature forward-looking, the backward-looking nature of reliance damages would 
be a shaky foundation for ordering complex affairs."); POSNER 1977, 90; SLAWSON 2003, 855. Contra: ATIYAH 1986, 158. 
2445 BARNES 1999, 1168 ("Compensation by any measure that yields less than the net expectation may result in a socially 
destructive withdrawal from activity that improves well-being."); OGUS 1989, 247 ("The expectation interest [...] is thought 
by some to be necessary to engender security in future dealings."); SCHWARTZ/SCOTT 2003, 562; WHEELER/SHAW 1994, 861.  
2446 ITALIË: ALPA 2011, 380; ROPPO 2006, 938; VILLA 2010, nr. 2 (“Cio avrebbe un effetto disincentivante sulle iniziative 
economiche, che sarebbero esposte al rischio di delusione senza un adeguato bilanciamento in termini di risarcimento.”). 
COMMON LAW: BARNES 1999, 1159; EISENBERG 2004, 6; PETTIT 1987, 440 ("Obviously, if people do not perform their contracts, 
people will no longer enter into contracts" (kritisch); SCHWARTZ/SCOTT 2003, 562; SLAWSON 1991, 227. 
2447 Vgl. ROPPO 2006, 938 (“Questo risultato finirebbe per disincentivare le iniziative economiche.”). 
2448 FULLER/PERDUE 1936, 62 (voorzichtig); POUND 1945, 1-2. Zie ook HACHEM 2011-II, 648 (impliciet); R. POUND, "Promises or 
bargain?", Tulane Law Review 1958, (455) 463 ("The legal order, giving the support of politically organized society to the 
economic order, should secure the individual interest in promised advantages to the full extent of what has been freely and 
fairly assured him by the deliberate promise of another."); SLAWSON 1991, 218 en 227. Vgl. MOKAIESH 2001, 12. 
2449 R. POUND, "Individual interests of substance – promised advantages", Harvard Law Review 1945, 1-2 ("It is a 
presupposition of the whole economic order that promises will be kept."). 
2450 M.A.B. CHAO-DUIVIS, "Enkele opmerkingen over de verbindende kracht van overeenkomsten" in J.M. BARENDRECHT, M.A.B. 
CHAO-DUIVIS en H.A.W. VERMEULEN (eds.), Beginselen van contractenrecht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 41. 
2451 FULLER/PERDUE 1936, 59; MOKAIESH 2001, 12. 
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§ 5. MORALITEIT 

A Morele nakomingsplicht 

874. POSITIEF BELANG STROOKT MET MORELE NAKOMINGSPLICHT – De common law beredeneert de 
dominantie van het positief belang ook vanuit morele hoek. Nakoming behoort tot het wezen van de 
overeenkomst (infra nr. 888).2452 Aangezien in het alledaagse leven doorgaans wordt ingezien dat 
een morele verplichting bestaat om niet-contractuele verplichtingen na te komen (supra nr. 824), 
bestaat a fortiori een morele verplichting om contractuele verplichtingen na te komen. 2453 
Schadevergoeding moet dan ook de teleurstelling van niet-nakoming zo goed mogelijk 
wegwerken.2454 Net op die grond moet bij wanprestatie het positief belang vooropstaan.2455  

875. POSITIEF BELANG BIEDT MEER BESCHERMING VOOR CONTRACTUELE VERWACHTINGEN – Bij sluiting van de 
overeenkomst verwacht de schuldeiser nakoming (supra nr. 843).2456 Dit heeft implicaties voor 
schadevergoeding. De benadeelde verwacht schadevergoeding ter waarde van de uitgebleven 
uitvoering (positief belang). Hij wil niet enkel terugkrijgen wat hij investeerde.2457 Het positief belang 
stemt overeen met hun legitieme verwachtingen en vormt zo het contractuele belang.2458 Wie pizza 
bestelt, verwacht pizza. Zijn honger wordt niet gestild met terugbetaling van zijn geldsom.2459 

B Niet-integrale verwachtingsbescherming 

876. ZWAKTE VAN MOREEL ARGUMENT: NIET-INTEGRALE BESCHERMING VERWACHTINGEN – De morele grond 
voor de dominantie van het positief belang is niet vrij van kritiek. Vergoeding van het positief belang 
dekt de verwachtingen doorgaans niet volledig (infra nr. 876). Allereerst verkiest een contractant 
sowieso uitvoering in natura boven vervangende schadevergoeding (supra nr. 875). Ook de omvang 
van het positief belang reikt vaak niet toe om verwachtingen in te lossen (infra nr. 882). Vergoeding 
van immateriële schade – zoals teleurstelling wegens wanprestatie – verhelpt dit euvel niet.2460 

877. GEEN SPECIFIEK BEZWAAR TEGEN POSITIEF BELANG – Dit bezwaar tegen het morele argument is echter niet 
specifiek tegen het positief belang gericht. Dit is eerder tegen schadevergoeding zelf gericht. Deze bedenking 
pleit voor uitvoering in natura. De verhouding tussen uitvoering in natura en uitvoering bij equivalent 
(schadevergoeding) is hier echter niet aan de orde. Hoewel de kritiek dus niet voorbijgaat aan de realiteit, lost 

                                                             
2452 EISENBERG 2004, 1; FRIEDMANN 1995, 629; REISS 2003, 312.  
2453 KHOURI 2002, 759 ("It is commonly perceived as immoral to make promises in everyday life that one then deliberately 
breaks."); PERILLO 2000, 1104 ("Many scholars have the strong belief that morality requires the honoring of promises."). 
Vgl. VAN OMMESLAGHE 2010, 159. 
2454 BARNES 1999, 1158 ("If people contract in order to improve their well-being, enforcing contracts supports people's 
ambitions by protecting them from disappointment."); REISS 2003, 312. 
2455 BARNES 1999, 1158; FULLER/PERDUE 1936, 56 ("[T]he promisee has formed an attitude of expectancy such that a breach of 
the promise causes him to feel that he has been 'deprived' of something which was 'his'. Since this sentiment is a relatively 
uniform one, the law [...] accepts it as a datum and builds its rule about it."); KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 951; LAITHIER 2004, 
194; VILLA 2010, nr. 2 (“programmazione economica del creditore”). 
2456 Illustratie: Vred. Brugge 29 januari 2015, T.Vred. 2015, (531) 537 (beperking van immateriële schadevergoeding tot één 
symbolische euro omdat de benadeelden de gebrekkige huwelijksfoto's op de sociale media hadden gebruikt, wat wees op 
een minstens gedeeltelijke inlossing van hun verwachtingen). 
2457 FRIEDMANN 1995, 632; MCKENDRICK 2008, 867. 
2458 D. FRIEDMANN, “The Performance Interest in Contract Damages”, LQR 1995, (628) 629 ("This interest in getting the 
promised performance (hereafter the "performance interest") is the only pure contractual interest."). 
2459 D. FRIEDMANN, “The Performance Interest in Contract Damages”, LQR 1995, (628) 632 ("He would need a lot of coaching 
in an American course on contracts to learn that this interest in getting his payment back ranks higher in the hierarchy than 
his interest in getting the house."). 
2460 C.M. COOPE, “Liberalism and the Law of Contract” in R. BELLAMY (ed.), Liberalism and Recent Legal and Social Philosophy, 
Stuttgart, Franz Steiner Verlag Wiesbaden, 1989, 109; FULLER/PERDUE 1936, 58 (“Therefore, though it may be assumed that 
the impulse to assuage disappointment is one shared by those who make and influence the law, this impulse can hardly be 
regarded as the key which solves the whole problem of the protection accorded by the law to the expectation interest.”); 
KHOURI 2002, 749 en 754; PERILLO 2000, 1094; VISSCHER 2007-I, 58; VISSCHER 2012-I, 488. 
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het positief belang de verwachtingen van de benadeelde toch nog beter in dan het negatief belang. Dit kan de 
prevalentie van het positief belang dus toch mede verklaren. Een extra verklaring lijkt echter noodzakelijk.  

§ 6. CONTRACTENRECHT 

A Corrigerende rechtvaardigheid 

1 Autonome waarde van contractuele verwachtingen  

878. POSITIEF BELANG ONDERAAN IN ORDENING VANUIT CORRIGERENDE RECHTVAARDIGHEID – Ter staving van 
hun zienswijze dat het negatief belang primeert (supra nrs. 788-792), beroept de klassieke stroming 
zich op de corrigerende rechtvaardigheid.2461 Schadevergoeding zou dienen ter herstel van een status 
quo. Het restitutiebelang en het negatief belang domineren omdat zij die status quo herstellen.2462 
Het positief belang staat onderaan, want beoogt verplaatsing van een schuldeiser naar een nieuwe 
positie. Terwijl de andere belangen zich op corrigerende rechtvaardigheid richten, focust het positief 
belang op verdelende gerechtigdheid.2463 De benadeelde krijgt iets waar hij vóór de wanprestatie nog 
niet over beschikte: de verwezenlijking van een louter vooruitzicht. Het positief belang verrijkt de 
ene partij dus ten nadele van de andere en schendt volgens hen zo het integraliteitsplafond.  

879. GEVOLG: VERGOEDING POSITIEF BELANG ALS PUNITIEVE REGEL? – Vergoeding van het positief belang zou dus de 
toestand van de benadeelde verbeteren door te concretiseren wat voorheen louter een verwachting was.2464 
Winstderving is dan een verwachting waarvan vergoeding overcompensatie meebrengt. Die gederfde winst 
maakte nooit deel uit van het vermogen van de benadeelde. Het positief belang zou zo een punitieve remedie 
opleveren: "Yet in this case we 'compensate' the plaintiff by giving him something he never had. This seems on 
the face of things a queer kind of 'compensation'.”2465 Vergoeding van het positief belang is volgens hen dus 
eigenaardig en uiterst gunstig voor de benadeelde omdat loutere verwachtingen bescherming krijgen.2466 Bij 
nakoming zou de benadeelde zich thans in positie X bevinden. Dankzij de wanprestatie bevindt hij zich nu in 
positie Y. Door schadevergoeding af te stemmen op het verschil tussen positie X en positie Y biedt het positief 
belang een excessieve vergoeding. De benadeelde heeft positie X nooit daadwerkelijk ingenomen.2467  

880. ZELFSTANDIGE WAARDE VAN VERWACHTINGEN: VERGOEDBAARHEID IMMATERIËLE SCHADE, KANSSCHADE, 
MISLOPEN OPPORTUNITEITEN, EXTRINSIEKE SCHADE EN ARTIKEL 1149 BW – Die Angelsaksische benadering is 
gebaseerd op een te strikte benadering van schade, waarbij enkel wat bij de wanprestatie al tot het 
vermogen van de benadeelde behoort schade oplevert. 2468  Waarom zou schadevergoeding 
benadeelden nu moeten brengen in een aan de overeenkomst voorafgaande positie?2469 Een 

                                                             
2461 Dit concept is ontleend aan Aristoteles. Boek V van zijn Ethica Nicomachea wijdde die Griekse filosoof aan de hoogste 
deugd: de rechtvaardigheid. Argument: BENSON 2000, 26; CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 91; POSNER 2003, 870 ("Fuller and Perdue 
argued that contract law is based on corrective justice."); SIEMS 2003, 43 (verwijzing bij winstafdracht). Achtergrond: M. 
BECKER, B. VAN STOKKOM, P. VAN TONGEREN en J.-P. WILS, Lexicon van de ethiek, Assen, Van Gorcum, 2007, 288; M. BECKER, P. VAN 

TONGEREN, A. HOEKSTRA, E. KARSSING en R. NIESSEN, Deugdethiek en integriteit. Achtergronden en aanbevelingen, Assen, Van 
Gorcum, 2010, 82; E.J. WEINRIB, "Corrective justice in a nutshell", University of Toronto Journal 2002, (349) 349.  
2462 FULLER/PERDUE 1936, 56. Thans zou de corrigerende gerechtigdheid net het positief belang doen primeren: GOLDBERG 

2004, 1051. 
2463 FULLER/PERDUE 1936, 56 ("In passing from compensation for change of position to compensation for loss of expectancy we 
pass, to use Aristotle's terms again, from the realm of corrective justice to that of distributive justice. The law no longer 
seeks merely to heal a disturbed status quo, but to bring into being a new situation."). 
2464 LAITHIER 2004, 197. 
2465 L.L. FULLER en W.R. PERDUE, "The Reliance Interest in Contract Damages", Yale Law Journal 1936, (52) 52-53 en 61. Vgl. P.S. 
ATIYAH, An Introduction to the Law of Contract, Oxford, Clarendon Press, 1989, 460 (“Prima facie, the innocent party is 
entitled to full damages for his lost expectations […] It must be said at once that this is a very extreme rule, which is 
exceptionally favourable to the plaintiff.”). 
2466 Op grond van het positief belang is de koper van een wagen die dezelfde dag nog van mening verandert en besluit de 
auto toch niet te aanvaarden, gehouden om de winstderving van de verkoper te vergoeden, ook al heeft de verkoper nog 
geen enkele handeling verricht ter uitvoering van de overeenkomst (ATIYAH 1989, 460-461). 
2467 PETTIT 1987, 426-427 (bespreking); WHEELER/SHAW 1994, 857. 
2468 Vgl. BARNES 1999, 1161. 
2469 EISENBERG 2004, 7; FRIEDMANN 1995, 634; POSNER 2003, 871. 
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benadeelde krijgt met het positief belang geen extra voordeel.2470 Geleden verlies is tastbaarder en 
blijkbaar gemakkelijker te verwerken dan gederfde winst.2471 Toch krijgt de gelaedeerde met het 
positief belang precies waarop hij aanspraak kan maken. De contractuele verwachtingen zijn 
verworven rechten. Vergoeding daarvan leidt niet tot overcompensatie. Met het positief belang krijgt 
de benadeelde schadevergoeding voor hetgeen niet-nakoming hem ontnam.2472 Dat immateriële 
schade (infra nr. 2330), kansschade (infra nr. 2130), mislopen opportuniteiten (supra nrs. 712-733) 
en zelfs extrinsieke schade (supra nr. 389) vergoedbaar zijn, geeft aan dat het niet behoren tot het 
vermogen van de benadeelde niet in de weg staat aan verhaalbaarheid. Met artikel 1149 BW schreef 
de wetgever bovendien voor dat ook winstderving verhaalbaar is. Dit is nu een typevoorbeeld van 
een "loutere verwachting". Aan de vergoedbaarheid van verwachtingen valt dus niet te twijfelen.2473 

881. BELGISCHE ADVOCAAT-GENERAAL BIJ HOF VAN JUSTITIE: AUTONOME WAARDE VAN VOORUITZICHT OP VORDERING – 

Voor de autonome waarde van verwachtingen is een uitweiding mogelijk naar een recente conclusie van de 
Belgische advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.2474 Een Portugese rechter wou 
vernemen of de door fusie bewerkstelligde overgang van het gehele vermogen van een vennootschap op 
andere vennootschap2475 ook betrekking had op de aansprakelijkheid voor arbeidsovertredingen die de 
overgenomen vennootschap vóór de fusie had begaan. Zijn conclusie gaf aan dat het vooruitzicht op een 
vordering – in casu de door de staat ingestelde vordering tot betaling van een boete – van oudsher wordt 
geacht deel uit te maken van het vermogen van een persoon. Ook dit biedt steun voor de opvatting dat loutere 
verwachtingen een autonome waarde hebben binnen het vermogen van wanprestatieslachtoffers. 

882. POSITIEF BELANG BIEDT ZELFS MINDER DAN WAAROP BENADEELDE RECHT HEEFT – Schadevergoeding die 
tot het positief belang strekt, volstaat zelfs vaak niet om de schuldeiser te verschaffen waarop hij 
recht heeft (supra nr. 876). Hetgeen waarop hij recht had, had immers gestalte moeten krijgen via 
spontane of gedwongen uitvoering in natura van de verbintenissen. Dit krijgt reflectie in de op 
cassatieniveau erkende suprematie van uitvoering in natura.2476 Vergoeding van het negatief belang 
staat verder af van die uitvoering in natura dan vergoeding van het positief belang. Verlies van een 
verhoopte waarde is dan ook als daadwerkelijk verlies te beschouwen.2477 Dat gederfde winst nog 
niet daadwerkelijk in het vermogen van de latere benadeelde aanwezig was, doet daaraan niets af. 

2 Consensualistische contractcreatie  

                                                             
2470 BARNES 1999, 1167 ("There is no punishment in awarding lost profits [...]"); CRASWELL 2000, 121-125; LAITHIER 2004, 196; 
BIRMINGHAM 1985, 242; RAKOFF 1991, 221.  
2471 Vgl. EISENBERG 2004, 5 ("Accordingly, perceived losses, such as out-of-pocket costs, are more painful than forgone gains, 
such as potential profits. [...] People discriminate sharply between gaining and losing and they don't like losing.").  
2472 BARNES 1999, 1146 en 1161; EISENBERG 2004, 7; FRIEDMANN 1995, 634; FURMSTON 1996, 609 (impliciet); HEVIA 2007, 185; 
LAITHIER 2004, 196; MOKAIESH 2001, 11 en 12 (inzake common law); RAKOFF 1991, 221. 
2473 Deze gedachte een maatschappelijk draagvlak. De bevolking ziet indexering van lonen zo als een verworven recht. Zij 
zijn het als een deel van hun toekomstig vermogen. Waarom kwam een deel van de bevolking eind 2014 anders op straat 
tegen een indexsprong? De regering die deze (wellicht nodige) maatregel uitvoert, moet dit echter anders verpakken (bijv. 
WB, "Van Overtveldt: 'we nemen de mensen niets af'", Knack 2014, www.knack.be, 15 november; met de indexsprong 
wordt de bevolking volgens de minister van Financiën niets afgenomen). 
2474 Conclusie adv.-gen. M. WATHELET van 12 november 2014, nr. C-343/13, ECLI:EU:C:2014:2366, Modelo Continente 
Hipermercados, 33-34, voetnoot 19. 
2475 Artikel 19 van Richtlijn 2011/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende fusies van 
naamloze vennootschappen (PB L 110, blz. 1). 
2476 Cass. 6 maart 1919, Pas. 1919, I, 80; Cass. 17 maart 1921, Pas. 1921, I, 297; Cass. 30 januari 1965, Pas. 1965, I, 538; 
Cass. 5 januari 1968, Pas. 1968, I, 567; Cass. 14 april 1994, Pas. 1994, I, 370; Cass. 30 januari 2003, TBBR 2004, 405; Cass. 26 
september 2003, T.Vred. 2006, 323; Rb. Neufchâteau 26 oktober 1994, RRD 1995, 56, noot P. WÉRY; DE TEMMERMAN 1999, 
1386; GERMAIN 2014, 108; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 748; P. WÉRY, L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles 
non pécuniaires (essai). Une relecture des articles 1142 à 1144 du Code civil, Brussel, Kluwer, 1993, 421 p.; WERY 2014-I, 447. 
Sinds kort bevestigt de Franse Code civil deze primauteit van uitvoering in natura: “Le créancier d’une obligation peut, après 
mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion 
manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.” (art. 1221 CCF). 
2477 BARNES 1999, 1146 en 1161-1163 (“[...] the failure to obtain one's net expectation is a real loss that should be 
recognized"); LAITHIER 2004, 196. 
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883. VERBAND TUSSEN TOTSTANDKOMING CONTRACTUELE BINDING EN BESCHERMENSWAARDIG BELANG – Dat 
verlies van verwachtingen op zich schade oplevert – en dus een argument is voor het positief belang 
– hangt ook samen met de napoleontische benadering van de totstandkoming van contractuele 
binding. Tussen de zienswijze op die totstandkoming en het met schadevergoeding te beschermen 
belang bestaat een direct verband. Terwijl voorstanders van het negatief belang eerder aannemen 
dat contracten pas ontstaan na het stellen van uitvoeringshandelingen (infra nr. 884), is het positief 
belang verbonden aan contractcreatie door samenloop van wilsuitingen (infra nrs. 885-887). 

884. BAND TUSSEN NEGATIEF BELANG EN CONTRACTCREATIE BIJ UITVOERINGSHANDELINGEN – Voorstanders 
van primaire bescherming van het negatief belang bij wanprestaties neigen tot een andere opvatting 
van contractuele totstandkoming. Als pleitbezorger van het negatief belang bekritiseerde ATIYAH zo 
de stelling dat overeenkomsten tot stand komen bij loutere uitwisseling van beloften. Niet de 
wilsovereenstemming, maar de overdracht van een voordeel of het in vertrouwen op de belofte 
maken van kosten leidt dan tot binding. 2478  Het contractenrecht zou geen loutere beloften 
sanctioneren, maar zou enkel beschermen wat reeds is uitgevoerd. In die zin zou schadevergoeding 
niet beogen de benadeelde de waarde van niet-nagekomen beloften toe te kennen.  

885. BELGIË VOLGT CONSENSUALISTISCHE TOTSTANDKOMING – België huldigt de consensualistische totstandkoming 
van overeenkomsten. Contracten ontstaan door loutere wilsovereenstemming (ex solo consensu).2479 Twee 
contracttypes wijken hiervan af: plechtige en zakelijke overeenkomsten.2480 Bij plechtige contracten hangt de 
totstandkoming af van vormvereisten, zoals bij schenkingen (art. 931 BW), huwelijkscontracten (art. 1392 BW) 
en hypotheekstellingen (art. 76 Hypotheekwet). Bij zakelijke overeenkomsten hangt de totstandkoming af van 
de overhandiging van een zaak, zoals bij bruikleen (art. 1875 BW), verbruikleen (art. 1892 BW), bewaargeving 
(art. 1919 BW) en inpandgeving (art. 2071 BW). In andere gevallen volstaat loutere consensus voor 
contractuele binding, zonder dat de schuldeiser enige andere handeling hoeft te verrichten. 2481  Dit 
uitgangspunt is nergens expliciet in het Burgerlijk Wetboek te vinden, maar is sinds lang vóór de Code civil 
aanvaard.2482 Dat voor de meeste overeenkomsten bewijsregels gelden (art. 1325, 1326 en 1341 BW), is zonder 
invloed op de geldigheid van die contracten. De overeenkomst als rechtshandeling (negotium) valt niet samen 
met de overeenkomst als akte (instrumentum), die strekt tot bewijs daarvan.2483 

886. CONSENSUALISTISCHE TOTSTANDKOMING GAAT TERUG OP ROMEINS RECHT EN BLIJKT UIT BURGERLIJK WETBOEK – 

Verbintenissen uit consensus was een Romeinse innovatie. Vier contracten kwamen tot stand door 
wilsovereenstemming: emptio-venditio (koop), locatio-conductio (huur, aanneming, arbeidsovereenkomst), 
societas (maatschap) en mandatum (lastgeving).2484 Dat de opstellers van het Burgerlijk Wetboek die idee 

                                                             
2478 P.S. ATIYAH, Essays on Contract, Oxford, Clarendon Press, 1986, 39-40 (“These arguments, of course, require much 
greater development than they can be given here; but enough has been said to show that, if they stand up for further 
examination, they should suffice to dethrone the executory contract from the central place which it occupies in contract 
theory. The consequences of this would be to require some drastic redrawing of the lines of the conceptual structure of 
contractual and promissory obligation.”). Bespreking: STORME 1993, 9. Consideration schrijft voor dat een voordeel of 
nadelige reliance (detrimental reliance) – een begin van uitvoering – nodig is om een overeenkomst een bindend karakter te 
verstrekken. ATIYAH 1989, 461. Kritiek: BENSON 2000, 26. 
2479 LAURENT XV 1875, 531, nr. 463 ("[...] il n'y a point de convention sans consentement, par l'excellente raison que le contrat 
n'est autre chose qu'un concours de consentements; là où personne ne consent il ne peut être question d'une obligation: il 
n'y a rien, c'est le néant."); MONTERO/DEMOULIN 2004, 66-67 en 77-81 (consensualisme is moreel en economisch superieur 
aan formalisme, aangezien gegeven woord belangrijker is en het de juridische verrichtingen eenvoudiger, sneller en 
goedkoper maakt); STIJNS/JANSEN 2013, 3; VAEL 2004, 707-708 (imprevisieleer); VANDEPUTTE 1977, 14-15; VAN OMMESLAGHE 2010, 
156; VAN OMMESLAGHE 2011, 6; WÉRY 2011-I, 129; WITHOFS 2015, 368-369.  
2480 Uitgebreid: VAN OEVELEN 1991, 114; VAN OMMESLAGHE 2010, 157. 
2481 BELGIË: VAN OMMESLAGHE 2010, 156; VERMANDER 2011, 296; WÉRY 2011-I, 129; WITHOFS 2015, 368-369. FRANKRIJK: LAITHIER 

2004, 196. NEDERLAND: KEIRSE 2009-I, 105. RECHTSVERGELIJKEND: SHARP 1941, 783-785. 
2482 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, Nyon, 1771, 28 ("Les conventions s'accomplissent par le 
consentement mutuel donné et arrêté réciproquement. Ainsi la vente est accomplie par le seul consentement, quoique la 
marchandise ne soit pas délivrée, ni le prix payé. Sufficit eos qui negotia gerunt, consentire."); R.J. POTHIER, Traité des 
obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot l'ainé, 1821, 87-88. 
2483 Vgl. VAN OEVELEN 1991, 113. 
2484 Uitgebreid: L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 352-353. 
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aanhingen, blijkt uit talrijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. A contrario volgt dit uit de artikelen 1101 
en 1108 BW. Artikel 1101 BW omschrijft de overeenkomst zonder te verwijzen naar de vorm daarvan: "Een 
contract is een overeenkomst waarbij een of meer personen zich jegens een of meer anderen verbinden iets te 
geven, te doen, of niet te doen." Artikel 1108 BW legt geen enkel vormvereiste op voor geldigheid van 
overeenkomsten. Steun hiervoor is ook te vinden in specifieke voorschriften, zoals die volgens dewelke de 
“verbintenis om een zaak te leveren is voltrokken door de enkele toestemming van de contracterende partijen” 
(art. 1138 BW), de koop tussen partijen is voltrokken “zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs” 
(art. 1583 BW) en de huur ook mondeling tot stand kan komen (art. 1714, eerste lid BW).2485 Dit hangt ook 
samen met het principe van de wilsautonomie.2486 De individuele wil volstaat om rechten te creëren.  

887. CONSENSUALISTISCHE TOTSTANDKOMING IMPLICEERT POSITIEF BELANG – Die consensualistische 
totstandkoming verklaart mede de dominantie van het positief belang. Diverse Angelsaksische 
auteurs rechtvaardigen het positief belang op grond dat uitwisseling van louter uitvoerbare beloften 
volstaat voor contractcreatie.2487 Dan bestaat er theoretisch geen afdwingingsobstakel wanneer de 
schuldenaar zijn verbintenis niet is nagekomen op een tijdstip waarop de benadeelde nog geen 
uitvoeringshandeling had verricht: "In such a case, the only remedial interest that has been injured is 
the plaintiff's expectation interest."2488 Het primaat van het positief belang is zo deels schatplichtig 
aan onze consensualistische opvatting. Eens contractueel gebonden, bij dit samentreffen van 
wilsuitingen, verdienen verwachtingen van contractpartijen bescherming.2489  

B Contractuele binding 

888. BINDENDE KRACHT VEREIST POSITIEF BELANG – Tot slot is het positief belang verklaarbaar vanuit de 
bindende kracht van overeenkomsten. Dit kwam al als subargument aan bod bij de efficiënte-
wanprestatieleer (supra nr. 835), de morele nakomingsplicht (supra nr. 874) en de consensualistische 
totstandkoming van overeenkomsten (supra nr. 887). Dit wereldwijd evident beginsel2490 vereist dat 
overeenkomsten tot wet strekken (art. 1134, eerste lid BW). De napoleontische wetgever verwees 
ter verduidelijking dus naar de gelding van de wet. Daarmee komt tot uiting dat de contractuele 
regeling zich op dezelfde wijze aan contractpartijen opdringt als wanneer de wet deze hun had 
opgelegd.2491 Met deze contractsbinding hangt dan ook een verplichting samen om verbintenissen na 
te komen (infra nrs. 889-890).2492 Juist deze nakomingsverplichting biedt de ultieme verklaring voor 
de primauteit van het positief belang bij wanprestaties (infra nrs. 891-902).2493  

                                                             
2485 Uitgebreid: MONTERO/DEMOULIN 2004, 67; WÉRY 2011-I, 129.  
2486 BELGIË: ALBARIAN 2011, 602 (met verwijzingen); STIJNS/JANSEN 2013, 3; VAEL 2004, 707; VAN OEVELEN 1991, 113 ("Het principe 
van het consensualisme moet worden beschouwd als een uitvloeisel van het beginsel van de wilsautonomie.”); 
VAN OMMESLAGHE 2011, 6; WÉRY 2011-I, 129. Voor de afbrokkeling van deze wilsautonomie wegens economische, sociale en 
culturele ongelijkheden: KEIRSE 2009-I, 105. FRANKRIJK: G. MARTY EN P. RAYNAUD, Droit civil. II. Les obligations, Parijs, Sirey, 1962, 
32; TERRÉ/SIMLER/LEQUETTE 2005, 32 ("[L]a liberté contractuelle postule le consensualisme.”). 
2487 BARTON 1972, 279 (positief belang maakt het mogelijk om te contracteren met de verwachting dat de overeenkomst 
bindende uitwerking zal hebben); CHEN-WISHART 2010, 555 (baseert vergoedbaarheid van immateriële schade deels op regel 
van pacta sunt servanda); KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 951; MCKENDRICK 2007, 403 en 405; PETTIT 1987, 428 (kritisch); SMITH 

2007, 412; THOMSON 2001, 71; WHEELER/SHAW 1994, 858-859. Vgl. FULLER/PERDUE 1936, 58 ("A second possible explanation for 
the rule protecting the expectancy may be found in the much-discussed 'will theory' of contract law."). 
2488 C.L. KNAPP, N.M. CRYSTAL en H.G. PRINCE, Problems in Contract Law. Cases and Materials, New York, Wolters, 2012, 951 
("Since the law recognizes an exchange of purely executory promises as sufficient in itself to create a contract, there is no 
theoretical barrier to enforcement where the defendant promisor has breached his promise at a time when the plaintiff 
promisee had neither performed nor relied [...] on the defendant's promise of performance."). 
2489 BARTON 1972, 279; CHEN-WISHART 2010, 555; HACHEM 2011-II, 648 (impliciet: "Das Prinzip pacta sunt servanda [...] erlaubt 
dem Gläubiger entsprechtend in der berechtigten Erwartung der Erfüllung zu disponieren."); HEVIA 2007, 187; 
KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 951; MCKENDRICK 2007, 403 en 405; PETTIT 1987, 428; RÉMY 2001, 127; SMITH 2007, 412; THOMSON 

2001, 71; WHEELER/SHAW 1994, 858-859. 
2490 Duidelijk: ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 30 (met verwijzingen). 
2491 VAN OEVELEN 1991, 117; WITHOFS 2015, 369. 
2492 ALBARIAN 2011, 613; CORNELIS 2000-I, 663; CHAO-DUIVIS 2000, 41 (impliciet maar duidelijk); FABRE-MAGNAN 2012, 722 
(impliciet); HARDY 2012, 366; HESSELINK 2004, 139; JAMIN 2005, 54 (voorzichtig); KHOURI 2002, 739, 751 en 759; MUSSON 2006, 
147 ("Les parties, par la rencontre de leurs volontés, s'engagent, en effet, à exécuter les obligations découlant de leur 
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1 Nakomingsplicht 

889. SAMENHANG TUSSEN BINDENDE KRACHT EN NAKOMINGSPLICHT – De wetgever was zich bewust van de 
samenhang tussen de bindende kracht van de overeenkomst en de verplichting tot nakoming. Niet 
zonder reden liggen beide vervat in hetzelfde artikel 1134 BW. Het eerste lid wijst op de bindende 
kracht (“Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben 
aangegaan, tot wet.”). Het derde lid wijst op de daaruit resulterende verplichting tot (te goeder 
trouw) nakoming van die verbintenissen (“Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer 
gebracht.”). Artikel 1134 BW voorziet zo in een soort beginsel van overeenkomst-nakomst. 

890. OVEREENKOMST-NAKOMSTBEGINSEL EN IMPREVISIELEER – VAEL brengt die samenhang tussen overeenkomst en 
nakoming ook naar voor in zijn beschouwing over het imprevisieleerstuk. Daar benadrukt hij dat de bindende 
kracht fungeert als waarborg voor rechtszekerheid. Wie een overeenkomst aangaat, moet erop kunnen 
vertrouwen dat zijn medecontractant zijn verbintenissen nakomt. De overeenkomst mag niet verworden tot 
hetgeen het strikt terminologisch betekent: iets wat op een bepaald ogenblik is overeengekomen. De statische 
momentopname van het overeengekomene (agreement) vergt nadien ook dynamisering. Deze dynamisering 
vereist nakoming of "nakomst": "Overeenkomst en nakomst zijn door de bindende kracht onlosmakelijk met 
elkaar verbonden (commitment – engagement)."2494 Wanneer een overeenkomst rechtsgeldig tot stand is 
gekomen, zijn de contractpartijen dus gehouden om conform hun contractuele afspraken te handelen.2495  

891. POSITIEF BELANG: MET BINDENDE KRACHT SAMENHANGENDE NAKOMSTPLICHT – Vergoedbaarheid van 
het positief belang is inherent aan die nakomingsbelofte. Het beginsel overeenkomst-wet houdt in 
dat wanneer een verbintenis geldig tot stand is gekomen, de crediteur moet kunnen vertrouwen op 
daadwerkelijke nakoming. Blijft dit uit, dan moet de wanprestant het equivalent bieden van de 
prestatie: het positief belang.2496 Toekenning van het positief belang vindt dus verantwoording in het 
feit dat een verbindende belofte bij de andere partij een vooruitzicht op nakoming wekt. De remedie 
voor niet-nakoming van die belofte moet strekken tot bescherming van die verwachting.2497 Dat een 
contractpartij wordt geacht zijn verbintenissen na te komen, wekt een legitieme verwachting die zich 

                                                                                                                                                                                              
acte."); PETTIT 1987, 440-441 (voorzichtig); PINNA 2007, 83; SCALISE 2007, 722 (over civil law); SHARP 1941, 783-798 (historisch 
overzicht); VANDEN BERGHE 2004, 79 (bij schadebedingen is de hoofdverbintenis de primair na te komen verbintenis en het 
schadebeding de subsidiaire (ondergeschikte) verbintenis); SNAUWAERT/VAN DER ELST 2011, 134; STIJNS/JANSEN 2013, 16 ("[H]et 
bindend karakter van het contract had, ten slotte, tot gevolg dat zowel de contractanten als de rechter de gevolgen van de 
gemaakte afspraken dienden te respecteren [...]"); VAEL 2004, 713-714; VANDEN BERGHE 2004, 79 (bij schadebedingen is de 
hoofdverbintenis de primair na te komen verbintenis en het schadebeding de subsidiaire (ondergeschikte) verbintenis); VAN 

DRIESSCHE 2008-II, 616, nr. 19; VAN OMMESLAGHE 2010, 159; WEBB 2009, 140; WÉRY 2011-I, 362-363 ("Pour nombre d'auteurs, 
dire que le contrat a force obligatoire signifie que les parties doivent exécuter les obligations qui en résultent."); 
WHEELER/SHAW 1994, 861; WITHOFS 2015, 369. 
2493 BARTON 1972, 279 (positief belang maakt het mogelijk om te contracteren met de verwachting dat de overeenkomst een 
bindende uitwerking zal hebben); HACHEM 2011-II, 662 ("Die Rolle von pacta sunt servanda ist allerdings auch von 
Bedeutung, wenn es um Schadenersatz geht. Offentsichtlich ist dies im Hinblick auf die grundsätzliche Anerkennung der 
Erstazfähigkeit des Erfüllungsinteresses, die anders nicht zu rechtfertigen wäre."); JUD 2003, 222-223 ("Aus der Verpflichtung 
zur vertragsgemäβen Erfüllung folgt, daβ schadenersatzrechtlich grundsätzlich das Erfüllungsinteresse gebührt."); LÜCHINGER 

2002, 66-67; MCKENDRICK 2007, 403 en 405; NOLAN 1997, 39; PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 209 (impliciet); PETTIT 1987, 428 (kritisch); 
S. ROWAN, "Protecting contractual expectations: an Australian perspective", Cambridge Law Journal 2009, (276) 277 
(impliciet); SMITH 2007, 412; THOMSON 2001, 71; WEBB 2006, 46-47; WÉRY 2011-I, 363; WHEELER/SHAW 1994, 858-859. 
2494 L. VAEL, “Beschouwingen over het imprevisieleerstuk: omtrent de eventuele ontsluiting van de overeenkomst in geval 
van een gewijzigd contractueel verhoudingskader”, TPR 2004, (703) 713-714. 
2495 Kh. Gent 10 september 2002, TGR 2003, (17) 18 (tweede overweging onder punt 1.5); VAEL 2004, 709. 
2496 WHEELER/SHAW 1994, 858-859. 
2497 E. MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, 405 ("A binding promise creates in the promisee an 
expectation of performance and the remedy granted for the breach of such a binding promise seeks to fulfil or to protect 
that expectation."). 
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dus in het positief belang kristalliseert. Mocht een overeenkomst geen verplichting tot nakoming 
impliceren, dan zou er overigens nooit sprake kunnen zijn van wanprestatie.2498  

892. ILLUSTRATIE SAMENHANG TUSSEN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, NAKOMINGSPLICHT EN POSITIEF BELANG – Die 
samenhang tussen totstandkoming van overeenkomsten, de verplichting tot nakoming en vergoeding van het 
positief belang blijkt uit een uitspraak waarbij een schadevergoeding van 40 % van de contractuele waarde 
geldig werd geacht op grond dat de benadeelde "bij de ondertekening van het contract er immers [mag] van 
uitgaan dat het contract een normale uitvoering zal kennen".2499 De vergoeding van schadeposten die 
traditioneel onder het positief belang vallen, onderbouwde de rechtbank via het beginsel overeenkomst-wet 
en de daarmee samenhangende nakomingsplicht.  

893. SAMENHANG TUSSEN POSITIEF BELANG EN BINDENDE KRACHT BIJ PRECONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – Ook bij 
precontractuele aansprakelijkheid wijst de rechtsleer op de samenhang tussen het positief belang en de 
bindende kracht van overeenkomsten. Klassiek is precontractuele aansprakelijkheid gericht op het negatief 
belang. Of het positief belang vergoedbaar kan zijn, hangt deels samen met de bindende kracht. Het positief 
belang is vergoedbaar wanneer de onderhandelende partijen een point of no return hadden bereikt. Die 
vergoeding van uit de ontworpen overeenkomst gederfde winst geeft volgens sommigen zo echter bindende 
kracht aan de overeenkomst wanneer de partijen dit (nog) niet willen.2500 

894. SAMENHANG TUSSEN POSITIEF BELANG EN BINDENDE KRACHT BIJ FRANSE BEZWAREN TEGEN SCHADEBEPERKINGSPLICHT – 
Dat het primaat van het positief belang vanuit de contractsbinding valt te verklaren, vindt steun in de Franse 
stroming die de schadebeperkingsplicht wegens schending van die bindende kracht verwerpt. 2501  De 
schadebeperkingsplicht zou afbreuk doen aan die nakomingsplicht.2502 Die gedachte is ook in de common law 
te vinden. 2503  In Zwitserland betoogt LÜCHINGER: "Die Annahme einer Schadenminderungspflicht des 
geschädigten Gläubigers bedeutet einen schwerwiegenden Einbruch in die Bindungswirkung des Vertrages."2504 
Door de schadebeperkingsplicht vergoedt de wanprestant in die zienswijze minder dan het positief belang en 
doet het recht zo afbreuk aan de bindende kracht van de overeenkomst. 

895. JURIDISCHE EN MORELE NAKOMINGSPLICHT – De morele nakomingsplicht bleek al steun te bieden 
voor het positief belang (supra nrs. 874-875). De juridische tegenhanger versterkt die onderbouwing. 
Aangezien partijen bij contractsluiting dus toezeggen hun verbintenissen na te komen, moet de 
rechter schadevergoeding bij wanprestatie op die doeltoestand focussen.2505 Bescherming van het 
positief belang vloeit voort uit de binding aan de prestatiebelofte en aan de afdwingbaarheid 
daarvan. De wanprestant is ook door zijn verbintenis gebonden. Bijgevolg dient hij de benadeelde bij 
niet-nakoming daarvan te plaatsen in de positie alsof hij die verbintenis was nagekomen.  

896. KLASSIEKE BAND TUSSEN POSITIEF BELANG EN NAKOMINGSPLICHT – Al in 1865 was de doctrine zich bewust van 
dit verband tussen de bindende kracht van overeenkomsten en de verplichting tot schadeloosstelling: "Les 
conventions tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, celui qui manque à les exécuter ne peut rester impuni, et 

                                                             
2498 WEBB 2006, 46 ("A breach of contract is the breach of the duty to provide a contracted for performance. It is accordingly 
premised on there being a duty on the defendant to perform. If there was no such duty there could be no such thing as a 
breach of contract."). 
2499 Kh. Gent 10 september 2002, TGR 2003, (17) 18. 
2500 A. DE BOECK, “De precontractuele aansprakelijkheid” in Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer. Commentaar verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 15. 
2501 V. MUSSON, La modération en droit privé des contrats, proefschrift, Nice, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2006, 146-
147.  
2502 V. MUSSON, La modération en droit privé des contrats, proefschrift, Nice, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2006, 146 
(pro invoering schadebeperkingsplicht, maar: "La rigidité des principes dégagés, par la doctrine, sur le fondement du code 
napoléonien, fait obstacle à la reconnaissance explicite de cette obligation de modération du dommage, spécialement en 
matière contractuelle où les parties sont tenues de respecter leurs engagements"). 
2503 MCKENDRICK 2007, 422 ("[…] mitigation does in practice make an enormous dent in the theory that the promisee is 
entitled to full protection for his expectations."); SMITH 2007, 428 ("the mitigation rule is often assumed to be evidence 
against the traditional view that contract law enforces promissory obligations"). 
2504 N. LÜCHINGER, Schadenersatz im Vertragsrecht, Freiburg, Peter Gauch, 2002, 366. 
2505 MCKENDRICK 2007, 403; PETTIT 1987, 428; WEBB 2006, 57. 
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la peine doit naturellement consister dans l'indemnité de celui auquel l'obligation avait conféré un droit."2506 
Iemand in-demne of zonder schade (in - damnum) stellen, veronderstelt vergoeding van het positief belang. 
Drie jaar later schreef DEMOLOMBE dan ook dat de ruime uitlegging van de voorzienbaarheidslimiet (art. 1150 
BW) afbreuk deed aan de overeenkomst omdat de rechter de benadeelde zo niet in de nakomingspositie 
plaatst.2507 Zo zag hij het positief belang als logisch uitvloeisel van de (bindende kracht van) overeenkomsten. 

2 Afstand van negatief belang 

897. BINDENDE KRACHT OVEREENKOMST IMPLICEERT AFSTAND VAN NEGATIEF BELANG – De bindende kracht 
van de overeenkomst impliceert tegelijk een afstand van het negatief belang. STORME benadrukt ook 
op die wijze dat het negatief belang bij niet-nakoming niet is te aanvaarden: "Dat de overeenkomst 
bindt, dat men gehouden is voor het positief belang, betekent precies wat de wanpresteerder niét 
kan zeggen: indien ik niet onderhandeld had en geen overeenkomst had gesloten [...] zou je ook het 
voordeel van die overeenkomst niet genoten hebben; jouw winstderving is dus geen gevolg van mijn 
wanprestatie en ik vergoed je alleen het negatief belang."2508 Door de benadeelde enkel te laten 
instaan voor het negatief belang zou de rechter hem vrijstellen van zijn verbintenissen, hetgeen zou 
afdoen aan de bindende kracht.2509 Eens de overeenkomst is gesloten, kan de schuldeiser niet meer 
terugkrabbelen. Bij wanprestatie is hij gehouden tot het positief belang.2510 

898. POSITIEF BELANG IS CONSISTENTER MET PARTIJWIL – Rechters kunnen lacunaire contracten aanvullen 
vanuit de wil van contractpartijen (art. 1156 BW).2511 Deze partijwil verdient ook reflectie bij 
schadebegroting.2512 De algemene partijwil kan zo de standaardregel van vergoeding van het positief 
belang mede verklaren. Meestal is niets bedongen over het positief dan wel het negatief belang. 
FULLER en PERDUE menen dat dan het negatief belang vooropstaat (supra nrs. 788-790).2513 Hiermee 
valt niet in te stemmen. Bij sluiting van contracten hebben partijen voor ogen dat schadevergoeding 
bij contractbreuk door die niet-nakoming veroorzaakte schade (positief belang) moet vergoeden.2514 
Zij sluiten immers contracten met het oog op uitvoering. 2515  Bij wanprestatie willen zij niet 
terechtkomen in een toestand alsof de overeenkomst niet tot stand was gekomen. Die wil van 
contractpartijen biedt dan ook een rechtvaardiging voor de hegemonie van het positief belang. 

                                                             
2506 E. COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code Napoléon, V, Parijs, Henri Plon, 1865, 91. 
2507 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, 
Hachette, 1868, 579 (omschreef de ruime opvatting van art. 1150 BW, volgens dewelke niet enkel het bestaan of de 
oorzaak maar ook het bedrag van de geleden schade voorzienbaar moest zijn: „C’est, en un mot, la violation de la 
convention même! Car le débiteur s’est obligé à exécuter la convention, soit spécifiquement telle qu’il l’a consentie, soit par 
équivalent, au moyen d’une indemnité pécuniaire, qui doit évidemment, pour être l’équivalent de l’exécution de la 
convention, placer le créancier au même état que si cette exécution avait eu lieu.”). 
2508 M.E. STORME, “De bindende kracht van de overeenkomst” in M.E. FRANKE, Beginselen in het vermogensrecht, Arnhem, 
Gouda Quint 1993, 117-136, (versie op webh01.ua.ac.be/storme/bindendekrachtovereenkomst.pdf, (1) 10-11: “Men zou 
kunnen zeggen dat het hele contractenrecht berust op een soort rechtsverwerking: doordat ik beloofd heb, verwerk ik het 
recht om mijn aansprakelijkheid te beperken tot de kosten die ik veroorzaak, tot het negatief belang van de wederpartij.”). 
2509 BIRMINGHAM 1985, 241; CHAO-DUIVIS 2000, 41; COOTE 1997, 542; FRIEDMANN 1995, 629; STORME 1993, 10-11. 
2510 GENICON 2007, 724. 
2511 Uitgebreid: VAN OMMESLAGHE 2010, 167-168; J. WAELKENS, "Interpretatie dadingsovereenkomst", NJW 2014, 770-787; 
J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst", DAOR 2013, 92-110; J. WAELKENS, "Interpretatie van een 
koopovereenkomst", DAOR 2014, 42-53; WÉRY 2011-I, 394-397. 
2512 KHOURI 2002, 756-757 ("When parties sign a contract to do something, they sign it expecting performance of the contract 
to be certain, not contingent on the later unilateral decisions of each party whether to perform or pay damages."). 
2513 FULLER/PERDUE 1936, 58 ("There would [...] be no necessary contradiction between the will theory and a rule which limited 
damages to the reliance interest."). 
2514 AYRES/GERTNER 1989, 99; BARNES 1999, 1160 ("neither would be in a position to complain if satisfied that she would be as 
well off in the event of breach as in the event of performance"); J.S. JOHNSTON, "Strategic bargaining and the economic theory 
of contract default rules", Yale Law Journal 1990, 615-664. 
2515 ALBARIAN 2011, 613; CORNELIS 2000-I, 663; FABRE-MAGNAN 2012, 722 (impliciet); HARDY 2012, 366; HESSELINK 2004, 139; 
JAMIN 2005, 54 (voorzichtig); KHOURI 2002, 739, 751 en 759; PETTIT 1987, 440-441 (voorzichtig); PINNA 2007, 83; SCALISE 2007, 
722 (inzake civil law); SHARP 1941, 783-798; VANDEN BERGHE 2004, 79; SNAUWAERT/VAN DER ELST 2011, 134; VAEL 2004, 713-714; 
VAN OMMESLAGHE 2010, 159; WEBB 2009, 140; WÉRY 2011-I, 362-363; WHEELER/SHAW 1994, 861. 
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3 Wilsautonomie en rechtszekerheid 

899. WILSAUTONOMIE ALS INDIRECTE BASIS VOOR POSITIEF BELANG – De aan de verbindende kracht 
inherente nakomingsverplichting ligt ten grondslag aan het positief belang bij overeenkomstbehoud 
(supra nr. 891). De rechtstheoretische basis van die bindende kracht biedt dan tegelijk een indirecte 
grondslag voor het positief belang. Traditioneel geldt die bindende kracht als onderdeel van de 
alomvattende theorie van de wilsautonomie.2516 Op basis van dit beginsel mogen contractpartijen 
hun rechtspositie zelf bepalen. Hun wil fungeert als bron én maat voor hun rechten.2517  

900. MULTIDIMENSIONALE WILSAUTONOMIE: DOORWERKING NA WANPRESTATIE – De wilsautonomie vertoont 
meerdere dimensies.2518 Bij de contractsluiting komt de wilsautonomie tot uiting in de contractsvrijheid.2519 
Partijen kiezen of zij contracteren, met wie zij contracteren en waarover zij contracteren. Tegelijk vindt zij 
reflectie in de consensualistische contractcreatie.2520 Aangezien partijen hun rechtspositie vrij regelen, volstaat 
hun toestemming om contracten in het leven te roepen (supra nrs. 886-887). Na die contractsluiting komt die 
wilsautonomie tot uiting in het beginsel van de bindende kracht.2521 In de fase na de wanprestatie kan die 
wilsautonomie dan de gehoudenheid tot vergoeding van het positief belang onderbouwen. Dat die bindende 
kracht een nakomingseis omvat, en dus het positief belang vooropstelt, houdt in dat aan het positief belang 
indirect ten grondslag ligt dat contractpartijen zich tot dat positief belang wilden verbinden.  

901. OBJECTIEVE NORM ALS BASIS VOOR BINDENDE KRACHT – Recente rechtsleer meent dat de bindende kracht niet 
onderbouwbaar is met de wilsautonomie. Het beginsel overeenkomst-wet zou precies afbreuk doen aan de 
wilsautonomie doordat de contractpartijen gebonden zijn door hun bij de contractsluiting geuite wil, zonder 
mogelijkheid om deze te wijzigen. Indien de vrije wil van het individu de ultieme bron en maatstaf is van 
verbintenissen, waarom mag dat individu zijn wil dan niet wijzigen? Waarom primeert de oude wil (tot 
contracteren) op de huidige wil (tot niet-nakoming)?2522 Niet de wilsautonomie zou de bindende kracht dan 
verantwoorden, maar de objectieve norm die voorziet in die bindende kracht. Overeenkomsten strekken dan 
tot wet omdat een wetsbepaling – artikel 1134, eerste lid BW – dit vooropstelt.2523  

902. RECHTSZEKERHEID ALS GRONDSLAG VOOR BINDENDE KRACHT EN POSITIEF BELANG – Dat het positief 
belang primeert omdat de wet dat voorschrijft, volstaat niet als verklaring. De moderne en diepere 
rechtvaardiging voor contractuele gebondendheid en dus voor het positief belang situeert zich in de 
maatschappelijke behoefte aan rechtszekerheid.2524 De samenleving moet zich erop kunnen verlaten 

                                                             
2516 BELGIË: TERRYN 2008, nr. 74 (“Zelfbeschikking kan worden bereikt door contracten te sluiten. Het principe ‘pacta sunt 
servanda’ kan dan ook als de uitdrukking van een verantwoordelijkheid worden gezien die voortvloeit uit het gebruik van 
het zelfbeschikkingsrecht.”); VERMANDER 2011, 296 (met veel nuances daarna). FRANKRIJK: FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2010, 85 

(“L’autonomie de la volonté commande […] le principe essentiel de la force obligatoire du contrat.”). NEDERLAND: C.E. DU 

PERRON, Overeenkomst en derden: een analyse van de relativiteit van de contractswerking, Amsterdam, Kluwer, nr. 1.  
2517 BELGIË: VAN OEVELEN 1991, 98 (kritisch); F. VERMANDER, De eenzijdige opzegging, Leuven, KUL, proefschrift, 2011, 296-297. 
FRANKRIJK: V. RANOUIL, L’autonomie de la volonté. Naissance et évolution d’un concept, Parijs, PUF, 1980, 70. 
2518 KEIRSE 2009-I, 105 (partijautonomie behelst drie facetten: contractvrijheid, bindende kracht van de overeenkomst en 
consensualisme); F. VERMANDER, De eenzijdige opzegging, Leuven, KUL, proefschrift, 2011, 296-297. 
2519 VAN OEVELEN 2005-I, 1643. 
2520 BELGIË: ALBARIAN 2011, 602; STIJNS/JANSEN 2013, 3; VAEL 2004, 707; VAN OEVELEN 1991, 113 ("Het principe van het 
consensualisme moet worden beschouwd als een uitvloeisel van het beginsel van de wilsautonomie.”); VAN OMMESLAGHE 

2011, 6; WÉRY 2011-I, 129. Afbrokkeling van wilsautonomie: KEIRSE 2009-I, 105. FRANKRIJK: G. MARTY EN P. RAYNAUD, Droit civil. II. 
Les obligations, Parijs, Sirey, 1962, 32; TERRE/SIMLER/LEQUETTE 2005, 32. 
2521 BELGIË: DIEUX 1983, 400 (“[S]i le contrat doit d’être obligatoire au droit objectif, il doit en principe son existence à la 
volonté des parties.”); TERRYN 2008, 44; VERMANDER 2011, 296. FRANKRIJK: FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2010, 85. NEDERLAND: C.E. DU 

PERRON, Overeenkomst en derden. Een analyse van de relativiteit van de contractswerking, Amsterdam, Kluwer, 1999, 13.  
2522 BELGIË: COIPEL 2007, 332; KRUITHOF 1986, 2740 (“De regel dat geldig gesloten overeenkomsten tot wet strekken, is geen 
toepassing van de leer van de wilsautonomie, maar doet daar juist afbreuk aan. Immers, als de vrije wil van het individu de 
maatstaf is, waarom mag dat individu dan zijn wil niet wijzigen?”); VAN OEVELEN 1991, 102 en 117; VERMANDER 2011, 297; 
WITHOFS 2015, 371-372. FRANKRIJK: J. GHESTIN, “La notion de contrat”, D. 1990, (147) 148. 
2523 BELGIË: COIPEL 2007, 332; DIEUX 1983, 400 (“Sans doute le contrat tient-il sa force obligatoire d’une sorte d’octroi du droit 
objectif […]”); FORIERS 2003, 8; VERMANDER 2011, 297; WITHOFS 2015, 371. FRANKRIJK: J. GHESTIN, “La notion de contrat”, D. 1990, 
(147) 149; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil. II. Les obligations, Parijs, Sirey, 1962, 32; TERRÉ/SIMLER/LEQUETTE 2005, 33. 
2524 BELGIË: COIPEL 1999, nr. 37; FORIERS 2003, 12 (“le contrat n’est utile socialement que parce qu’il est utile à la vie 
économique”); L. VAEL, “Beschouwingen over het imprevisieleerstuk: omtrent de eventuele ontsluiting van de overeenkomst 
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dat debiteuren hun afspraken nakomen. Zonder dit vertrouwen kan de maatschappij niet tot 
economische ontwikkeling komen. Hoe hoger schadevergoeding, hoe meer rechtszekerheid. 
Winstafdracht leidt zo tot meer rechtszekerheid.2525 Bij contractsluiting krijgen partijen dan ook 
minstens de zekerheid bij wanprestatie vergoeding te krijgen voor hun positief belang. De 
rechtszekerheid vereist contractuele gebondenheid, hetgeen een vereiste tot nakoming en dus tot 
vergoeding van het positief belang bij wanprestatie impliceert.  

§ 7. TUSSENBESLUIT 

903. VERKLARINGEN VOOR GEHOUDENHEID TOT POSITIEF BELANG – Waarom is een benadeelde bij 
wanprestatie nu financieel te verplaatsen naar de toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de 
overeenkomst correct was nagekomen? Termen als "uitvoering bij equivalent" en "vervangende 
schadevergoeding" wijzen al op die gehoudenheid (supra nrs. 783-785). Die taalkundige intuïtie heeft 
het bij het rechte eind. Ook wetenschappelijke argumenten pleiten dus voor dat positief belang. 

904. BEWIJSARGUMENT EN EFFICIËNTE-WANPRESTATIELEER ALS NIET-OVERTUIGENDE ARGUMENTEN – Het 
klassieke Angelsaksische bewijsargument dat het positief belang bescherming krijgt als indirecte 
wijze om het beschermenswaardiger negatief belang te behartigen, bleek op drijfzand te staan 
(supra nrs. 788-797). Realiteitsvreemd is de opvatting dat de rechtspraak het negatief belang 
vergoedbaar acht ter bescherming van het positief belang. Het aan de leer van de efficiënte 
wanprestatie ontleende argument bleek evenmin overtuigend (supra nrs. 798-862). 
Contractenrechtelijk rijzen bezwaren vanuit de suprematie van uitvoering in natura (supra nrs. 826-
834), de bindende kracht van de overeenkomst (supra nrs. 835-841), de wilsautonomie (supra nrs. 
842-844) en de derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk (supra nrs. 845-846). 
Schaderechtelijke obstakels zijn de strengere aanpak van opzettelijke wanprestaties (supra nrs. 848-
851), de mogelijkheid tot te hoge of te lage schadevergoedingen (supra nrs. 852-854), en de 
onzekerheid over de omvang van die schadevergoedingen (supra nrs. 861-861). Procesrechtelijk lijkt 
de theorie niet evident wegens de regeling van de proceskosten (supra nrs. 857-859), het 
procesvloedbezwaar (supra nr. 860), en de onzekerheid over schadevergoeding door de peildatum 
en de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de rechter (supra nr. 861). 

905. MACRO-ECONOMISCHE, MORELE EN CONTRACTENRECHTELIJKE ARGUMENTEN OVERTUIGENDER – Andere 
argumenten zijn wel overtuigender. Macro-economisch domineert het positief belang ter 
waarborging van de vertrouwenssfeer. Dat belang werkt meer wanprestatieontradend, hetgeen 
transacties stimuleert, en de economische orde ten goede komt (supra nrs. 863-873). Moreel gezien 
is die hegemonie te legitimeren vanuit het vereiste dat schadevergoeding verwachtingen van 
contractanten moet honoreren (supra nrs. 875-877). Tot slot bieden vooral de consensualistische 
tostandkoming van contracten (supra nrs. 883-887) en de bindende kracht van de overeenkomst 
(supra nrs. 888-902) kerngronden voor die suprematie. Zodra de overeenkomst bindend wordt, 
krijgen prestaties een zelfstandige waarde. Bij wanprestatie verwerft die autonome waarde dan 
vergoedbare kracht. Van overcompensatie is daarbij geen sprake. Aan die contractuele binding, en 
dus ook aan het positief belang, liggen dan de wilsautonomie en de rechtszekerheid ten grondslag.  

                                                                                                                                                                                              
in geval van een gewijzigd contractueel verhoudingskader”, TPR 2004, (703) 713-714; VAN OEVELEN 1991, 117; VAN OEVELEN 

2005-I, 1643 (verbindende kracht van de overeenkomst als belangrijke pijler voor de rechtszekerheid en de stabiliteit van 
contractuele verhoudingen; met evenwel opening naar imprevisieleer); WITHOFS 2015, 371-372. FRANKRIJK: J. GHESTIN, “La 
notion de contrat”, D. 1990, (147) 149-150. 
2525 NEDERLAND: VAN DER GRAAFF 2011, 94 ("Een ander voordeel is dat restitutionary damages zorgen voor een toename van 
rechtszekerheid. Doordat partijen een stimulans krijgen om het contract na te komen, zal dit ten goede komen aan de 
rechtszekerheid."). COMMON LAW: D. FOX, "Restitutionary damages to deter breach of contract", Cambridge Law Journal 
2001, (33) 35 (“Their deterrent effect is their strongest justification.”); GRAY 2013, 668 (“The relation between pacta sunt 
servanda […] and disgorgement damages is reasonably clear.”). 
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906. CIVIL LAW EN COMMON LAW BEREIKEN ZELFDE RESULTAAT MET ANDERE ONDERBOUW – Constateer tot slot dat de 
common law en de civil law uiteindelijk dezelfde regel hanteren. Bij wanprestaties staat het positief belang 
voorop. De verklaringsgronden verschillen. Het klassieke Angelsaksische argument dat het positief belang 
gemakkelijker bewijsbaar is en om die reden domineert, vond in de civil law terecht geen ingang. Zelfs de 
common law aanvaardt dit argument niet langer. Het Angelsaksische rechtseconomische argument van de 
efficiënte-wanprestatieleer kan de civil law ook minder overtuigen. In de civil law is dus veeleer een beroep 
mogelijk op argumenten zoals de bindende kracht van overeenkomsten. De onderbouw verschilt, maar het 
resultaat loopt gelijk: primauteit van het positief belang bij overeenkomstbehoud.  

Afdeling II. Negatief belang bij overeenkomstbehoud 

907. RELEVANTIE VAN NEGATIEF BELANG BIJ OVEREENKOMSTBEHOUD – Zowel de civil law als de common 
law laten het positief belang dus overheersen bij contractbehoud. Maar hoe ver reikt deze 
prevalentie nu precies? Hoe relevant is het negatief belang in deze door het positief belang 
gedomineerde setting. Sluit die primauteit elke vergoeding van het negatief belang uit? Hierna is dan 
ook na te gaan welke rol is weggelegd voor het negatief belang bij wanprestaties. 

§ 1. NEGATIEF BELANG BIJ WANPRESTATIES 

908. VERZOENBAARHEID NEGATIEF BELANG EN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – Het negatief belang 
geldt als klassieke partner van aansprakelijkheid bij nietigheid van contracten. De doeltoestand is die 
waarin de benadeelde zou hebben verkeerd indien de overeenkomst nooit tot stand was gekomen. 
Onduidelijk is of het negatief belang verenigbaar is met contractuele aansprakelijkheid.  

A Band met precontractuele aansprakelijkheid 

909. GEEN EXCLUSIEVE CORRELATIE TUSSEN NEGATIEF BELANG EN CULPA IN CONTRAHENDO – De discussie rond 
het negatief belang deed zich oorspronkelijk voor rond de culpa in contrahendo. VON JHERING 
introduceerde het belangenonderscheid immers in die context (supra nr. 298).2526 De regels van 
precontractuele aansprakelijkheid – waaronder het negatief belang – zouden bij wanprestaties geen 
toepassing mogen vinden. De reden is dat het onrechtmatige feit waaruit de vergoedbare schade dan 
emaneert zich voordoet in de fase van uitvoering van de contractuele verhouding.2527 Van een 
exclusieve verhouding tussen het negatief belang en precontractuele aansprakelijkheid is echter 
geen sprake. Enerzijds acht zelfs de rechtspraak het positief belang bij precontractuele 
aansprakelijkheid steeds vaker verhaalbaar (infra nr. 910). Anderzijds blijkt dat het negatief belang bij 
contractuele aansprakelijkheid niet a priori van vergoeding is uit te sluiten (infra nr. 911). 

910. VERGOEDBAARHEID POSITIEF BELANG BIJ PRECONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – Bij precontractuele 
aansprakelijkheid geldt als klassiek uitgangspunt dat het negatief belang is te vergoeden.2528 
Schadevergoeding moet de benadeelde verplaatsen naar de toestand waarin hij had verkeerd indien 
de overeenkomst niet zou zijn gesloten. 2529  Hier kent de rechtspraak echter steeds vaker 
vergoedingen toe voor het positief belang. Dit is het geval wanneer onderhandelaars een point of no 
return hadden bereikt (supra nr. 339).2530 Zo oordeelde een hof van beroep dat winstderving onder 

                                                             
2526 R. VON JHERING, Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen  in 
Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, IV, Jena, Friedrich Mauke, 1861, 
http://dlib-zs.mpier.mpg.de, 16 (waarover: GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 95; HARTMANN 2005, 292; HONSELL 2009, 185). 
2527 CLEMENTE MEORO 2009, 65-66; CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 87 ("[...] el interés negativo como criterio de avaluación de los 
daños contractuales se muestra útil en una esfera de la ineficacia del contrato."). 
2528 VON JHERING 1861, 16. Vgl. bemerkingen in GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 95; HARTMANN 2005, 292; HONSELL 2009, 185. 
2529 Antwerpen 10 november 1999, T.Aann. 2000, 135; Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130; Luik 31 oktober 2013, DAOR 
2014, 271 (benadeelde franchisenemer kreeg bij culpa in contrahendo enkel vergoeding voor zonder enig nut gemaakte 
kosten voor opening dienstpunt); Kh. Brussel 9 mei 1995, TBH 1995, 986; Kh. Kortrijk 12 december 2007, RABG 2012, 12, 
noot E. DE KEZEL; DE BONDT 1993, 160; GALLO 2004, 487; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 434; SAMOY/HOUTMEYERS 2014, 340; STIJNS/SAMOY 

2001, 88; VAN MALDEREN 2009, II.4, 48a-49; VAN OEVELEN 2005-I, 1647; VAN OMMESLAGHE 2010, 525; WÉRY 2003-III, 110. 
2530 Antwerpen 22 maart 1994, RW 1994-95, 296 (vergoeding winstderving onder positief belang bij culpa in contrahendo 
wanneer in hoofde van organisator van reis naar Indonesië, die reeds zeven maanden voorbereidingen had getroffen, het 



304 
 

het positief belang bij precontractuele aansprakelijkheid verhaalbaar is wanneer "bij de wederpartij 
(appellante) het vertrouwen was gewekt dat een overeenkomst [...] zou worden gesloten."2531 

911. VERGOEDBAARHEID NEGATIEF BELANG BIJ CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – Anderzijds staat het 
negatief belang bij wanprestaties niet a priori terzijde. In de common law menen diverse auteurs dat 
het negatief belang een valabel alternatief biedt voor schadebegroting.2532 Duitsland acht het 
negatief belang ook potentieel vergoedbaar bij wanprestaties.2533 § 284 BGB biedt benadeelden 
immers de keuze tussen bescherming van hun volledige positief belang en een deel van hun negatief 
belang. In plaats van vervangende schadevergoeding kan een schuldeiser zo vergoeding claimen voor 
kosten die hij in vertrouwen op verkrijging van de prestatie heeft gemaakt.2534 Dit is nuttig wanneer 
de benadeelde zijn positief belang niet kan aantonen (infra nrs. 948-975). Het negatief belang is dus 
niet  per se voorbehouden voor precontractuele aansprakelijkheid.2535 

B Inbedbaarheid in artikel 1149 BW 

912. ARTIKEL 1149 BW VERZOENBAAR MET NEGATIEF BELANG – Sommigen nemen aan dat artikel 
1149 BW enkel betrekking heeft op het positief belang.2536 Dit artikel zou enkel toelaten de 
benadeelde naar de nakomingspositie te verplaatsen. Het negatief belang is echter evenzeer 
inbedbaar in die bepaling. Vergoedbaarheid van geleden verlies en gederfde winst is verzoenbaar 
met zowel het positief als het negatief belang (supra nr. 349).2537 

913. INTEGRALITEITSPRINCIPE VEREIST NIET PER SE POSITIEF BELANG – Sommigen geven aan dat het 
integraliteitsprincipe samenhangt met het positief belang.2538 Onder het negatief belang zou de 
benadeelde zijn schade niet volledig vergoed zien. Het negatief belang valt vaak lager uit dan het 
positief belang.2539 Beide types kunnen echter stroken met dat integraliteitsbeginsel. Alles hangt af 
van hoe de rechter wanprestatieschade omschrijft: vanuit het negatief dan wel het positief belang 
(supra nr. 912).2540 In bepaalde gevallen, zoals wanneer de benadeelde het positief belang niet 
genoegzaam kan aantonen, zou het zelfs meer rijmen met dat integraliteitsprincipe om het negatief 

                                                                                                                                                                                              
gewettigd vertrouwen was gewekt dat overeenkomst zou worden gesloten); Antwerpen 19 maart 2001, TBH 2001, 120 
(vergoeding winstderving onder positief belang (500 000 BEF) bij culpa in contrahendo wanneer minstens beginselakkoord 
was bereikt over distributie van ademhalingsmonitoren en enkel nog over modaliteiten moest worden beslist); Gent 
26 september 2013, T.Not. 2014, 351, noot I. SAMOY en S. HOUTMEYERS (vergoeding positief belang bij precontractuele 
aansprakelijkheid door abrupt onderbreken onderhandelingen voor aankoop onroerend goed); Luik 16 januari 1998, JLMB 
1998, 589 (vergoeding winstderving onder positief belang bij culpa in contrahendo bestaande in afbreken vergevorderde 
onderhandelingen voor een franchiseovereenkomst omdat princiepsakkoord bestond); Rb. Dendermonde 5 maart 2004, 
TBBR 2006, 550; Kh. Brussel 3 februari 1988, JT 1988, 516 (quasi-vergoeding positief belang). 
2531 Antwerpen 19 maart 2001, TBH 2001, (120) 123, eerste paragraaf linksboven. 
2532 FULLER/PERDUE 1936, 52-96; LAITHIER 2004, 203; MCGREGOR 2014, 44-51; PETTIT 1987, 468. 
2533  DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 293 en 296; ERNST 2003, 955; KÖTZ 2012, 501; LOOSCHELDERS 2011, 304; 
MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 469 (§ 284 BGB als ter bescherming van een afgezwakt negatief belang); 
PALANDT/BASSENGE 2005, 387; REIM 2003, 3664; RÉMY-CORLAY 2005, 22; STOPPEL 2003, 35; UNBERATH 2007, 351; VON 

STAUDINGER/BITTNER 2004, 689; XYNOPOULOU 2013, 98. 
2534 § 284 BGB luidt: “Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger Ersatz der Aufwendungen 
verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte, es sei denn, deren 
Zweck wäre auch ohne die Pflichtverletzung des Schuldners nicht erreicht worden.” 
2535 CAPUS 2005, 14; HARTMANN 2005, 292 en 295; HONSELL 2009, 185; MONTANARI 2013, 265; MONTANARI 2010, 822 
(“L’identificazione di interesse negativo e responsabilità precontrattuale è il frutto di una lettura riduzionistica [...]”). 
2536 FABRE-MAGNAN 2012, 679 (“Le gain dont le créancier a été privé [...] correspond aux profits que le créancier aurait pu tirer 
de l’exécution du contrat”; stelt zo dat winstderving van art. 1149 BW enkel vanuit het positief belang is te berekenen).  
2537 Artikel 74 CISG gewaagt evenmin van het negatief belang. Toch wordt het ook zo opgevat dat het ook het negatief 
belang toelaat: SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1005. Vgl. MAGNUS 2013-I, 850. 
2538 HESEN/HARDY 2008, 292; VISINTINI 2009, 65. 
2539 Contra: GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 96 ("L'intérêt négatif n'est donc pas inférieur à la réparation intégrale de l'intérêt 
d'exécution.").  
2540 Vgl. GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 96. 
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belang te vergoeden (infra nrs. 948-975).2541 Noteer dat de aan het positief belang gestelde limieten 
ook bij het negatief belang gelden. Van via het negatief belang bepaalde schade vormt slechts een 
deel vergoedbare schade. Zo werkt de voorzienbaarheidslimiet ook in op het negatief belang.2542  

914. ZOWEL POSITIEF ALS NEGATIEF BELANG KUNNEN GELEDEN VERLIES EN WINSTDERVING OMVATTEN – 

Sommigen vereenzelvigen het belangenduo met het schadeduo van artikel 1149 BW door het 
positief belang met winstderving en het negatief belang met geleden verlies gelijk te stellen.2543 
Terminologisch schept bepaalde rechtsleer zo onduidelijkheid door “positieve schade” met “geleden 
verlies” en “negatieve schade” met “gederfde winst” gelijk te schakelen.2544 Dit klopt niet. Beide 
belangen laten vergoeding toe van zowel geleden verlies als gederfde winst en stroken met 
artikel 1149 BW.2545 Geleden verlies en gederfde winst zijn bij beide belangen verhaalbaar, zij het via 
een andere vergelijkingsmaatstaf voor schadevaststelling, waardoor de in concreto gedekte 
schadeposten vaak verschillen.2546 

915. OOK POSITIEF BELANG OMVAT GELEDEN VERLIES – Vergoeding van het negatief belang beoogt verschuiving van 
de benadeelde naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien hij de overeenkomst niet had gesloten. 
Vanuit dit oogpunt omvat het negatief belang als geleden verlies de verliezen die hij niet zou hebben geleden 
indien hij de overeenkomst niet zou hebben gesloten. Denk aan totstandkomingskosten (supra nrs. 675-680), 
uitvoeringskosten (supra nrs. 681-694), wanprestatiekosten (supra nrs. 695-704) en ontbindingskosten (supra 
nrs. 705-711). Ook vergoeding van het positief belang dekt echter geleden verlies (supra nrs. 351-473). In dat 
geval bestaat geleden verlies uit verliezen die hij bij correcte nakoming niet zou hebben geleden. Geleden 
verlies is dus geen voorrecht van het negatief belang. 

916. OOK NEGATIEF BELANG OMVAT WINSTDERVING – Uit artikel 1149 BW volgt dat het positief belang 
winstderving omsluit (supra nr. 350). De tekst van dat artikel noopt ook tot het besluit dat het negatief belang 
in ruime zin is op te vatten. Bij de bespreking van de vergoedbare schadeposten (supra nr. 724) bleek 
winstderving dan ook verhaalbaar onder het negatief belang. Denk aan mislopen kansen op sluiting van een 
andere overeenkomst.2547 Had de benadeelde de ontbonden overeenkomst niet gesloten, dan had hij een 
andere overeenkomst gesloten. Daarbij verloor hij de kans om winst te halen uit die andere overeenkomst. 
Gederfde winst is dus geen voorrecht van het positief belang.  

C Vergoedingsmotief versus begrotingsmethode 

                                                             
2541 MÜLLER-LAUBE 1995, 543 (“Der Grundgedanke der Vertragshaftung [...] gebietet weitergehend auch die Einbeziehung des 
negativen Interesses im Form des Vertrauensschadens in den Nichterfüllungsschaden.”). 
2542 CLEMENTE MEORO 2009, 70; XOUDIS 1998, 217-218. 
2543 Denk aan de vier in ANEX 1977, 118 bekritiseerde arresten van het Zwitserse Bundesgericht, waar is geoordeeld dat het 
negatief belang geen winstderving omvatte; FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2008, 334, voetnoot 5 ("Par opposition, le manque à 
gagner correspond à l'intérêt positif"); MYOUNG 1996, 194; Reiss 2003, 313 en 319 (enigszins); SAMUEL/RINKES 1996, 142 (waar 
titel (b) luidt: "Expectation interest (lucrum cessans)"). 
2544 Gebruik van die termen: CAPUS 2005, 13; LANGE 1979, 39-41; SCHÖNLE 1977, 486; SCHWENZER 2009, 84; TREITEL 1991, 84. Vgl. 
Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a (“positiver Schaden” als synoniem voor 
“damnum emergens”). De Zwitserse auteur SCHLOSSER gebruikt de term “positieve schade” dan weer als synoniem voor 
“positief belang” en dus als hyperoniem voor geleden verlies en gederfde winst (SCHLOSSER 1996, 162). 
2545 FRANKRIJK: GENICON 2007, 729; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 103; MOKAIESH 2001, 5 en 15-17; TALLON, 279. ITALIË: CARINGELLA 

2011, 777-778; LAITHIER 2008, 156; MARELLA 2009, 58; VISINTINI 2009, 58. PORTUGAL: STJ 27 maart 2007, nr. 06A4002, JusNet 
1480/2007 ("Nada impede [...] que a indemnização pelos danos negativos, que deve colocar o lesado na posição que estaria 
se o contrato não tivesse sido celebrado, há de abranger não só os danos emergentes como tambén os lucros cesantes."); 
Évora 3 maart 2010, nr. 120/1995, JusNet 8062/2010; Lissabon 5 mei 2005, nr. 2999/05, JusNet 2748/2005; BRANDÃO 

PROENÇA 2011, 301. NEDERLAND: HESSELINK 1999, 202; LINDENBERGH 2008-I, 72; SPIER/HARTLIEF 2009, 237. ZWITSERLAND: ANEX 1977, 
118; KELLER 1949, 17; MELLIGER 1898, 25. COMMON LAW: TREITEL 1991, 85; WHEELER/SHAW 1994, 852.  
2546 MELLIGER 1898, 25 (“Will das Interesse Interesse sein, so muss es sowohl den entstandenen positiven Schaden (damnum 
emergens) als den entgangenen Gewinn (lucrum cessans) umfassen.”). 
2547 Toepassing: STJ 27 maart 2007, nr. 06A4002, JusNet 1480/2007 ("Nada impede [...] que a indemnização pelos danos 
negativos, que deve colocar o lesado na posição que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado, há de abranger não só 
os danos emergentes como tambén os lucros cesantes."; Portugal, afwijzing wegens ontbreken bewijs). 
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917. MOEILIJKE SCHADEBEGROTING BELET GEEN SCHADEVERGOEDING – De moeilijkheid om schade te 
begroten, staat niet in de weg aan vergoedbaarheid daarvan (supra nr. 264). Het Hof van Cassatie gaf 
dit hier al meermaals aan. 2548  Schade is verhaalbaar zodra haar bestaan vaststaat, welke 
moeilijkheden begroting ook oplevert. Schade moet dus zeker zijn qua bestaan, maar niet qua 
bedrag. Dit levert een interessant inzicht op voor de relevantie van het negatief belang bij 
wanprestatievergoedingen. Het positief belang domineert als uiteindelijk vergoedingsmotief (supra 
nr. 772). Kan de rechter het negatief belang als begrotingsmethode toepassen?  

918. KLASSIEKE ANGELSAKSISCHE LOSKOPPELING VAN VERGOEDINGSMOTIEF EN BEGROTINGSMETHODE: 

VERGOEDING POSITIEF BELANG ALS SURROGAAT VOOR NEGATIEF BELANG – FULLER en PERDUE signaleerden dat 
vergoedingsmotief en begrotingsmethode bij wanprestaties ontkoppelbaar zijn (supra nr. 790). In de 
rechtspraak stelden zij een divergentie vast tussen het motief om het negatief belang te vergoeden 
en de toegepaste begrotingsmethode van het positief belang. De rechtspraak hanteerde het positief 
belang als indirecte vergoeding voor het negatief belang: "for reasons of convenience and certainty 
the court may choose a measure of recovery which differs from that suggested by the interest 
protected".2549 Het positief belang gold als surrogaat voor het beschermenswaardiger maar moeilijker 
bewijsbaar negatief belang.2550 Bescherming van het positief belang was volgens hen dan ook geen 
doel op zich. Dat was wel de geschiktste manier om het negatief belang te beschermen.2551  

919. MODERNE ANGELSAKSISCHE LOSKOPPELING VAN VERGOEDINGSMOTIEF EN BEGROTINGSMETHODE: 

VERGOEDING NEGATIEF BELANG ALS SURROGAAT VOOR POSITIEF BELANG – De common law aanvaardt dus 
doorgaans dat vergoedingsmotief en begrotingsmethode ontkoppelbaar zijn.2552 In de huidige stand 
van het Angelsaksische recht komt steeds vaker een hypothese voor die haaks staat op die klassieke 
ontkoppeling (supra nr. 918). Dat negatief belang is niet langer het vergoedingsmotief met het 
positief belang als begrotingsmethode. Thans is het motief soms het positief belang, terwijl de 
begrotingsmethode juist die is van het negatief belang. Dat rechters bij moeilijk te begroten schade 
tot billijkheidsbegroting mogen overgaan (infra nr. 2775), zou dus ook in België bij een moeilijk vast 
te stellen positief belang kunnen toelaten om ter benadering het negatief belang te begroten.  

920. DUITSE ONTKOPPELING VERGOEDINGSMOTIEF EN BEGROTINGSMETHODE – De loskoppeling van vergoedingsmotief 
(positief belang) en vergoedingsmethode (negatief belang) vindt steun in het Duitse § 284 BGB. Duitse 
rechtsleer wijst ook op die mogelijkheid tot loskoppeling van vergoedingsmotief (Haftungsbegründung) en 
begrotingsmethode (Haftungsausfüllung).2553 De in § 284 BGB geboden vergoeding voor zonder enig nut 
gemaakte kosten biedt een benaderende begrotingsmethode voor het positief belang.2554 Deze loskoppeling 
blijkt uit de omstandigheid dat deze bepaling voor vergoedbaarheid van dat beperkte negatief belang 
aanknoopt bij het positief belang. Belangrijke voorwaarde voor aanspraken op die partiële vergoeding van het 
negatief belang is immers dat de benadeelde in principe recht heeft op Schadensersatz statt der Leistung.2555 

                                                             
2548 Cass. 16 april 1998, AJT 1999-00, 301. Vgl. Cass. 13 oktober 1993, JLMB 1994, 52 (buitencontractueel, inzake 
inkomensverlies); Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204.  
2549 FULLER/PERDUE 1936, 66. 
2550 Vgl. KATZ 1988, 551; MCKENDRICK 2007, 420 ("The most convincing explanation for the award of reliance damages is that 
it is the best way of protecting the expectation interest when that interest cannot be proved."). 
2551 FULLER/PERDUE 1936, 64. Vgl. COOTER/EISENBERG 1985, 1432-1477; EISENBERG 1982, 746-747; PETTIT 1987, 418 en 468 ("In 
other words, protection of the expectation interest is not actually the goal, but merely the best means of protecting and 
promoting reliance."). Vgl. LAITHIER 2004, 193; SMITH 2007, 415; WHEELER/SHAW 1994, 853. 
2552 HOGG 2011, 373; KATZ 1988, 542 ("Thus, measure and motive can be uncoupled entirely."); LINDGREN/CARTER/HARLAND 

1986, 695. 
2553 ACKERMANN 2007, 402-403; STOPPEL 2004, 88 (Haftungsbegründung: positief belang) en 90 (Haftungsausfüllung: negatief 
belang); STOPPEL 2003, 31; UNBERATH 2007, 351. 
2554 UNBERATH 2007, 351 ("Der Ersatz der frustrierten Aufwendungen dient als alternative Berechnungsmethode dem Ersatz 
des positives Interesses, die bei Beweisschwierigkeiten dem Glaübiger einen durchaus Zweckmäβigen Weg eröffnet, sein 
Leistungsinteresse zumindest annäherungsweise geltend zu machen."); XYNOPOULOU 2013, 98-99. 
2555 ACKERMANN 2007, 402; STOPPEL 2004, 88 ("Der haftungsbegründende Tatbestand des § 284 BGB fordert, dass dem 
Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung zusteht."). 
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Deze schadevergoeding strekt nu net tot het positief belang. Een schuldeiser kan dan ook pas om vergoeding 
van zijn negatief belang verzoeken, wanneer hij zijn positief belang kan vorderen.2556  

921. ONTKOPPELING VERGOEDINGSMOTIEF EN BEGROTINGSMETHODE IN CODE CIVIL VAN LOUISIANA – De loskoppeling van 
vergoedingsmotief (positief belang) en vergoedingsmethode (negatief belang) vindt voorts steun in de Code 
civil van Louisiana. Ook dat rechtsstelsel is bij wanprestaties fundamenteel gericht op het positief belang. Toch 
bepaalt artikel 1999 CCL dat wanneer de rechter schadevergoeding niet precies kan begroten, hij deze in 
redelijkheid kan begroten. Deze billijkheidsbegroting biedt daar de grondslag om het moeilijk te begroten 
positief belang bij benadering te begroten via het negatief belang.2557  

922. MOGELIJKE ROL VAN NEGATIEF BELANG BIJ PRIMAUTEIT VAN POSITIEF BELANG – Het negatief belang 
staat niet in een exclusieve verhouding tot precontractuele aansprakelijkheid (supra nr. 913). Artikel 
1149 BW biedt ruimte voor het negatief belang (supra nr. 912). In theorie kan het negatief belang 
dus voorkomen bij contractuele aansprakelijkheid.2558 Het positief belang geldt wel als uitgangspunt 
bij wanprestaties (supra nrs. 903-906). België houdt bij overeenkomstbehoud vast aan het primaat 
van het positief belang. Wanneer kan de Belgische rechter dit vertrekpunt verlaten? Drie situaties 
zijn denkbaar: ongunstige overeenkomsten (infra nrs. 923-924), kosteloze dienstenovereenkomsten 
(infra nrs. 925-947) en bewijsproblemen bij het positief belang (infra nrs. 948-983) 

§ 2. ONGUNSTIGE OVEREENKOMSTEN 

923. HYPOTHESE VAN ONGUNSTIGE CONTRACTEN – Een eerste hypothese waarin het negatief belang aan 
de orde kan zijn, is die van verlieslatende contracten. Doorgaans valt het positief belang hoger uit 
dan het negatief belang. De omgekeerde hypothese komt echter ook voor (supra nrs. 573-578). De 
geschonden overeenkomst kan na contractsluiting voor de schuldeiser ongunstig zijn gebleken. De 
overeenkomst kan al van bij aanvang nadelig zijn (bad bargain; infra nrs. 1250-1252) dan wel door 
gewijzigde omstandigheden ongunstiger zijn geworden (infra nrs. 1253-1254). 

924. BENADEELDE HEEFT BIJ ONGUNSTIGE OVEREENKOMSTEN BAAT BIJ NEGATIEF BELANG – Die hypothese van 
ongunstige overeenkomsten is de situatie bij uitstek waarin de schuldeiser baat kan hebben bij 
vergoeding van zijn negatief belang. Dit negatief belang kan hem brengen in een toestand die 
gunstiger is dan die waarin hij zou hebben verkeerd indien zijn medecontractant zijn verbintenissen 
naar behoren was nagekomen. In deze context rijst dan vooral de vraag of het negatief belang zich 
niet door het positief belang laat plafonneren. Dit komt later aan bod (infra nrs. 1247-1319). 

§ 3. KOSTELOZE DIENSTENOVEREENKOMSTEN 

925. NEGATIEF BELANG BIJ KOSTELOZE DIENSTENOVEREENKOMSTEN – Een tweede hypothese waarin het 
negatief belang van de benadeelde aan de orde kan zijn, is die van kosteloze dienstcontracten. Ook 
bij dit contracttype kan niet-nakoming de medecontractant immers schade berokkenen. In hoeverre 
kan dat belang een rol spelen bij de invulling van de daarbij vereiste mildere aansprakelijkheid?  

926. OMSCHRIJVING VAN KOSTELOZE DIENSTENOVEREENKOMSTEN – Bij een overeenkomst uit vrijgevigheid verschaft 
een contractpartij haar medecontractant een voordeel om niet (art. 1105 BW).2559 Hiervan bestaan twee types 
overeenkomsten: schenkingen (art. 894 BW) en kosteloze dienstenovereenkomsten (overeenkomst om niet in 
strikte zin). Anders dan schenkingen, strekt laatstgenoemde categorie niet tot definitieve overdracht van 

                                                             
2556 ACKERMANN 2007, 402-403 ("Daher darf der Gläubiger nur dann zum Ersatz des negativen Interesses übergehen, wenn er 
dem Grunde nach die Möglichkeit hat, den Ersatz des positiven Interesses zu verlangen."). 
2557 M. HOGG, Promises and contract law. Comparative perspectives, Cambridge, CUP, 2011, 386 ("This discretionary power 
could conceivably allow a Louisiana court to fashion damages approximating to the restoration measure in a case where it 
felt such a measure to be an appropriate response to circumstances of imprecisely measurable loss [...]."). 
2558 DE ALMEIDA COSTA 1992, 482 (“É uma classificação particularmente ligada à responsabilidade contratual."). 
2559 De kosteloosheid van een overeenkomst en dus de al dan niet toepasselijkheid van een gunstregime (zoals art. 1992, 
tweede lid BW) is een feitenkwestie die de rechter soeverein beoordeelt. Cass. 29 november 1963, Pas. 1964, I, 342 
(bruikleen); OVERSTAKE 1969, 240; TILLEMAN 2000, 168; VAN OMMESLAGHE 2010, 127. 
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waarden. Die overeenkomsten beogen het verrichten van een dienst zonder tegensprestatie.2560 Denk aan 
geldlening zonder interest, bruikleen (art. 1876 BW), kosteloze lastgeving (art. 1986 BW), kosteloze 
bewaargeving (art. 1917 BW) en onbenoemde overeenkomsten tot kosteloze dienstverlening2561. Kosteloze 
overeenkomsten komen wel minder vaak voor dan overeenkomsten onder bezwarende titel. Denk maar aan 
lastgeving. Hoewel dit overeenkomsttype weerlegbaar wordt vermoed om niet te zijn (art. 1986 BW), wordt dit 
steeds vaker als om baat aangemerkt.2562 Of neem nu bruikleen.2563 Dit is een overeenkomst die als om niet 
wordt bezien (art. 1876 BW).2564 Ook dit kosteloze karakter staat steeds vaker ter discussie.2565 

A Mildere aansprakelijkheid 

1 Inschikkelijkheid bij wanprestatie 

927. SCHADE BIJ KOSTELOZE DIENSTENOVEREENKOMSTEN – Niet-verschaffing of niet-conforme 
verschaffing van een zonder tegenprestatie te verstrekken voordeel kan resulteren in schade voor de 
medecontractant. Uit de rechtspraak blijkt dat schadegevallen hier niet uitzonderlijk zijn.2566 Het gros 
van de rechtsleer behandelt deze problematiek echter stiefmoederlijk.2567 Een bespreking van 
schadevergoeding bij kosteloze overeenkomsten is van belang wegens de opvatting dat de in artikel 
1992 BW voor onbezoldigde lasthebbers voorziene clementiegedachte voor elke andere 
onbezoldigde dienstverrichter moet gelden.2568 Het hof van beroep te Gent overwoog zo dat de 
artikelen 1374, lid 2, 1927 en 1992 BW verschijningsvormen zijn van een algemeen principe.2569  

928. REDENEN VOOR INSCHIKKELIJKHEID: BILLIJKHEID, ALTRUÏSMESTIMULANS EN PARTIJWIL – De tolerantie van de 
wetgever ten aanzien van kosteloze dienstenovereenkomsten heeft uitstaans met hun kosteloze karakter.2570 

                                                             
2560 ALLEAUME 2012, 23, nrs. 10-12; CARBONNIER 2000, 52; WÉRY 2002-I, 554 (kosteloze dienstenovereenkomsten).  
2561 Erkenning: P. WERY, "La bienfaisance en droit des obligations: la responsabilité des débiteurs bénévoles" in E. DIRIX, W. 
PINTENS, P. SENAEVE en S. STIJNS (eds.), Liber Amicorum Jacques Herbots, Kluwer, Deurne, 2002, (553) 569-570. 
2562 Het geringste loon maakt de lastgeving immers bezoldigd (Luik 12 juli 1949, RGAR 1951, nr. 4755). Uitgebreider: 
TILLEMAN 2000, 168 (bestuurdersmandaat wordt enkel nog als onbezoldigd aangemerkt als het gaat om onbaatzuchtige 
vriendendienst); WÉRY 2011-I, 521; WÉRY 2002-I, 564-565. In onder meer Québec (art. 2133 CCQ), Spanje (art. 1711 CCE) en 
Portugal (art. 1158 CCP) geldt eveneens een vermoeden van kosteloosheid. De kosteloze lastgeving zou bij ons nog 
toepassing kunnen vinden in de context van de vrijwillige bestuurders van vzw's (WÉRY 2002-I, 565).  
2563 Bruikleen, bruiklening of commodaat is de lening van zaken die niet tenietgaan door het gebruik dat de ontlener ervan 
maakt, anders dan verbruiklening of eenvoudige lening, waar de zaken wel tenietgaan. Illustratief is de kosteloze 
terbeschikkingstelling van vervangwagens (Brussel 2 december 2002, AR 3303, www.juridat.be; DEMARSIN 2011, 141. 
2564 Cass. 29 november 1963, Pas. 1964, I, 342, RW 1963-64, 2023 (kosteloosheid als essentieel kenmerk van bruiklening). 
2565 Soms geldt voor de kwalificatie als bruikleen als bijkomende voorwaarde dat de vrijgevigheid van de uitlener geheel 
onbaatzuchtig is. Zo verwierp het hof van beroep te Bergen de kwalificatie van bruikleen omdat de eigenaar van een 
Pontiac veeleer wou pronken met zijn wagen dan zijn vrienden een testritje te gunnen (Bergen 10 februari 1976, Pas. 1977, 
II, 14). Deze extra voorwaarde van ontbreken van eigen voldoening is af te wijzen. Bepalend is of er objectief gezien een 
tegenprestatie bestaat (DEMARSIN 2011, 144-148). Voor neergang van bruikleenkwalificatie: ALLEAUME 2012, 21. 
2566 Cass. 2 december 1960, Pas. 1961, I, 359 (bewaarneming); Cass. 29 november 1963, Pas. 1964, I, 342 (bruikleen); 
Brussel 24 december 1986, RW 1987-88, 1478 (bruikleen); Gent 4 februari 1959, RW 1959-60, 296 (bewaarneming); Gent 9 
oktober 1979, RW 1980-81, 131 (bruikleen); Gent 13 november 2003, T.Huur 2004, 88 (bruikleen); Luik 8 september 1999, 
TBBR 2001, 458, noot. S. HEERINCKX (bruikleen); Rb. Brussel 4 maart 2005, RJI 2005, 167 (bruikleen); Rb. Gent 28 juni 2001, 
onuitg., zoals besproken in GELDHOF 2002, 1 en 11 (bruikleen); Rb. Kortrijk 7 september 2004, RW 2006-07, 805. Vgl. 
DEMARSIN 2011, 160-161; VISINTINI 2009, 79 (Italië); WÉRY 2002-I, 564-565. 
2567 Zie toch B. DEMARSIN, "Actualia 'kleine contracten', recente ontwikkelingen inzake lening en dading" in B. TILLEMAN en 
A. VERBEKE (eds.), Themiscahier 67 - Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 141; P. WÉRY, "La 
bienfaisance en droit des obligations: la responsabilité des débiteurs bénévoles" in E. DIRIX, W. PINTENS, P. SENAEVE en S. STIJNS 

(eds.), Liber Amicorum Jacques Herbots, Kluwer, Deurne, 2002, (553) 553; P. WÉRY, "Les contrats de service gratuits" in B. 
TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten Dienstencontracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, 59-95.  
2568 HUET/DECOCQ/GRIMALDI/LÉCUYER/MOREL-MAROGER 2008, 1087 ("Le mandataire bénévole, comme toute autre prestataire de 
service gratuit, est traité avec une certaine clémence"); LE TOURNEAU 2006, 825; MELLIGER 1898, 175 (“nach der gegnerischen 
Theorie muss [...] der Schenker einfach erfüllen, während nach unserer Anschauung bloss das negative Interesse zu leisten 
ist”); LE TOURNEAU 1997, 22757; OVERSTAKE 1969, 236; VAN OMMESLAGHE 2010, 127 (contractuele aansprakelijkheid wordt 
minder streng beoordeeld bij kosteloze overeenkomsten); VISINTINI 2009, 78-79; WÉRY 2011-I, 521; WÉRY 2002-I, 572-574. 
2569 Gent 23 april 1952, RW 1952-53, 1781. 
2570 BELGIË: TILLEMAN 2000, 162 (onbezoldigde bewaargeving en gunstregeling bruikleen). FRANKRIJK: ALLEAUME 2012, 25, nr. 22; 
OVERSTAKE 1969, 238-239. ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 105.  
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Zowel Zwitserland2571 als Nederland2572 menen zo dat schadevergoeding wegens kosteloosheid (art. 6:109 NBW 
resp. art. 43, lid 1 CO) matigbaar is (infra nr. 1728). In de Romaanse civil law geldt de gunstige behandeling van 
de onbezoldigde debiteur om billijkheidsredenen.2573 Dat zou altruïstische gedragingen aanmoedigen.2574 Ook is 
dit verklaarbaar vanuit de partijwil.2575 Aangezien de onbezoldigde dienstverrichter geen prestatie krijgt, moet 
de rechter hem minder streng behandelen.2576 Voor de hand ligt zo dat een bewaargever zich strenger opstelt 
voor een professionele bewaarnemer dan voor een buurman die zijn zaken kosteloos in bewaring neemt.2577  

929. GELDINGSBEREIK VAN INSCHIKKELIJKHEID: KOSTELOZE LASTGEVING, BRUIKLEEN, BEWAARGEVING EN SEKWESTER – Van 
dat inschikkelijkheidsinzicht zijn sporen te vinden in ons Burgerlijk Wetboek. Bij lastgeving ligt deze 
moderatiegedachte vervat in artikel 1992 BW.2578 Daar heet het dat de foutaansprakelijkheid van de lasthebber 
minder streng wordt toegepast voor degene die lastgeving onbezoldigd op zich neemt. Ook bruikleen, die 
overeenkomstig artikel 1876 BW in wezen een overeenkomst om niet is, brengt de onbezoldigde debiteur in 
een bevoorrechte positie. 2579 Artikel 1891 BW bepaalt dat de uitlener aansprakelijk is voor de schade die wordt 
veroorzaakt door de gebreken van een uitgeleende zaak, voor zover hij de gebreken kende en hij de ontlener 
daarvan niet op de hoogte heeft gebracht.2580  Eenzelfde milderingsgedachte geldt ook voor eigenlijke 
bewaargeving2581 en zo, via de kruisverwijzing van artikel 1958 BW2582, evenzeer voor het sekwester om niet. 
Artikel 1927 BW schrijft immers voor dat de bewaarnemer aan bewaring van de in bewaring gegeven zaak 
dezelfde zorg moet besteden als aan bewaring van zijn eigen zaken.2583  

930. MILDERINGSMECHANISMEN: MILDERING VIA FOUTBEOORDELING OF SCHADEBEGROTING – Aan die favor 
debitoris bij kosteloze dienstencontracten is op tweeërlei wijze gestalte te geven. De gunst kan 
inwerken op de foutbeoordeling dan wel op de schadebegroting. Voor bruikleen en bewaargeving 
volgt uit de tekst van de toepasselijke bepalingen – artikel 1891 BW en artikel 1927 BW – dat de 
matigingsfactor eerder ziet op beoordeling van de fout.2584 Voor onbezoldigde lastgeving liggen de 

                                                             
2571 BRUNNER 1991, 104-105 ("Nach verbreiteter Ansicht kann gemäss Art. 43 I die Schadenersatzpflicht ermässigt werden, 
wenn der zugrunde liegende Vertrag für den Schuldner ohne grossen Vorteil ist"); WESSNER 2001, 947. 
2572 ABAS 2006, 12; DEURVORST 2003, 394. 
2573 FRANKRIJK: CARBONNIER 2000, 52 ("Celui qui reçoit un avantage ou un service gratuit ne peut se montrer aussi exigeant que 
s'il l'avait payé."); OVERSTAKE 1969, 241. ITALIË: TRIOLA 2004, 1714 (acht het onbillijk om onbezoldigde lasthebbers even streng 
te beoordelen als bezoldigde lasthebers). ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 105. 
2574 HUET 2001, 1161. 
2575 WÉRY 2011-I, 522. 
2576 BÉNABENT 2011, 449 (inzake kosteloze lastgeving, met kruisverwijzing naar kosteloze bewaargeving en bruikleen). 
2577 OVERSTAKE 1969, 239. 
2578 Merk op dat bij het Belgische recht aanleunende continentale rechtsstelsels voor onbezoldigde lastgeving over een 
identieke dan wel equivalente inschikkelijkheidsbepaling beschikken. Frankrijk en Luxemburg hebben het identieke artikel 
1992, tweede lid CC. In Italië bepaalt artikel 1710 CCI ongeveer hetzelfde: "Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con 
la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore." 
In Spanje bepaalt artikel 1726 CCE: "El mandatario es responsable, no solamente del dolo, sino también de la culpa, que 
deberá estimarse con más o menos rigor por los Tribunales según que el mandato haya sido o no retribuido." 
2579 De contractuele aansprakelijkheid van de uitlener jegens de ontlener is dus beperkter dan zijn buitencontractuele 
aansprakelijkheid jegens derden als bewaker van de zaak (art. 1384, lid 1 BW). Tenzij de schade resulteert uit een 
contractuele fout die tegelijk een strafrechtelijke inbreuk inhoudt, kan de ontlener de uitlener enkel contractueel 
aansprakelijk stellen (samenloopleer). Zie echter Gent 9 oktober 1979, RW 1980-81, 131 (aansprakelijkheid uitlener als 
quasi-delictuele aansprakelijkheid wegens kosteloosheid); DEMARSIN 2011, 161 (gewaagt van verminderde 
aansprakelijkheid); L. LAMINE, "Art. 1927 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 1987, (1) 1; TILLEMAN 2000, 571 en 576. 
2580 Cass. 29 november 1963, RW 1963-64, 2023, Pas. 1964, I, 342; Gent 9 oktober 1979, RW 1980-81, 131. 
2581 Overeenkomstig artikel 1917 BW is eigenlijke bewaargeving essentieel een overeenkomst om niet. 
2582 Artikel 1958 BW luidt: "Wanneer het om niet geschiedt, is het onderworpen aan dezelfde regels als de eigenlijke 
bewaargeving, behoudens de hierna bepaalde verschillen." 
2583 Cass. 2 december 1960, Pas. 1961, I, 359 (onbezoldigde bewaarnemer niet-aansprakelijk bij tenietgaan in bewaring 
gegeven goed door brand). De moderatiemogelijkheid van artikel 1927 BW ziet zich echter ingedijkt door artikel 1928 BW. 
Artikel 1928 BW vermeldt vier gevallen waarin de aansprakelijkheid van bewaarnemers strenger is te beoordelen, namelijk 
op basis van de gemeenrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van de culpa levis in abstracto (VAN OMMESLAGHE 2010, 1185; WÉRY 

2002-I, 559). 
2584 Hier verschilt de Italiaanse equivalente bepaling van de Belgische bepaling inzake bewaargeving om niet. Artikel 1768, 
lid 1 CCI is immers in gelijklopende bewoordingen geformuleerd als artikel 1710, lid 1 CCI inzake onbezoldigde lastgeving: 
"Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore." 
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zaken anders. Artikel 1992 BW bepaalt enkel dat de aansprakelijkheid van de onbezoldigde 
lasthebber "minder streng wordt toegepast".2585 De wijze waarop de rechter deze inschikkelijkheid 
moet invullen, valt daaruit niet op te maken. Temeer daar de strekking van deze bepaling tot andere 
kosteloze contracten wordt verruimd2586, moet worden nagegaan of die moderatiegedachte gevolgen 
heeft voor de beoordeling van schadevergoeding zelf, en zo ja, in hoeverre dit het geval is.  

2 Mildere foutbeoordeling 

931. TRADITIONELE ZIENSWIJZE: MILDERE FOUTBEOORDELING BIJ ONBEZOLDIGDE LASTGEVING – Al in de 
oudheid was het recht milder voor personen die zich kosteloos verbonden. De bewaarnemer om niet 
was enkel aansprakelijk bij culpa lata (D. 44,7,1,5).2587 Bij grove nalatigheid entte de inschikkelijkheid 
zich dus op de foutbeoordeling. Deze beperking van de inschikkelijkheid tot de foutbeoordeling is tot 
in ons Burgerlijk Wetboek doorgedrongen. Lezing van artikel 1992, tweede lid BW wijst uit dat het 
kosteloze karakter een matigingsfactor oplevert (supra nrs. 927-929). Feitenrechters kunnen de 
aansprakelijkheid van lasthebbers om niet wegens schuld minder streng toepassen dan voor 
lasthebbers onder bezwarende titel. Blijkens een samenlezing van beide leden van artikel 1992 BW 
verdient de lasthebber bij opzet wel geen inschikkelijkheid.2588 Enkel bij onopzettelijke fouten noopt 
artikel 1992 BW minstens ertoe de fout minder streng te beoordelen.2589  

932. KLASSIEKE MILDERING VIA FOUTCRITERIUM: CULPA LEVIS IN CONCRETO – Klassiek krijgt de milderingsidee bij 
kosteloze dienstenovereenkomsten vorm via het foutcriterium. Dan geldt de culpa levis in concreto als 
foutcriterium.2590 Deze komt dan in plaats van de gemeenrechtelijke zorgvuldigheidsdrempel van de culpa levis 
in abstracto, die uitgaat van de goede huisvader.2591 Om tot fout en aansprakelijkheid te besluiten, toetst de 
rechter het gedrag van de schuldenaar aan dat van een normaal zorgvuldig persoon van dezelfde categorie in 
identieke omstandigheden. Bij de culpa levis in concreto houdt hij echter rekening met de specifieke 
kenmerken van de debiteur. De schuldenaar moet zo dezelfde zorgvuldigheid aan de dag leggen als voor zijn 
eigen zaken. Springt een bewaarnemer slordig om met zijn eigen zaken, dan is hij niet aansprakelijk wanneer hij 
de in bewaring aangenomen zaak even slordig behandelt. Dit geldt zelfs indien die slordigheid een zware fout 

                                                             
2585 Dezelfde of een soortgelijke formulering komt overigens voor in andere in die context genoemde rechtsstelsels. 
2586 Zie supra nrs. 927-929, en WÉRY 2002-I, 575 ("En somme, il s'agit de généraliser à tout débiteur bénévole le 
raisonnement qui a été tenu pour le mandataire à titre gratuit.", die zich baseert op het in art. 1137, lid 1 BW vervatte 
uitgangspunt van de culpa levis in abstracto; dit foutcriterium is bij kosteloze dienstenovereenkomsten in te vullen door het 
gedrag van de onbezoldigde schuldenaar te vergelijken met dat van een normaal zorgvuldig persoon, evenwel met die 
bijzonderheid dat deze goede huisvader kosteloos is opgetreden. Dankzij deze uitlegging van artikel 1137, lid 1 BW is de 
regeling van artikel 1992, tweede lid BW voor onbezoldigde lasthebbers verruimbaar naar alle onbezoldigde debiteuren). 
2587 L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 370. 
2588 Vgl. Orléans 5 juni 2001, Gaz.Pal. 2002, 35, noot A. SAINDELLE (fout van de lasthebber was zo ernstig dat hij zich niet kon 
beroepen op de in art. 1992, tweede lid BW neergelegde gunstregeling); WÉRY 2011-I, 521. 
2589  Cass.civ.I.fr. 14 juni 2000, Contrats - Concurrence - Consommation 2000, november, 9, nr. 156 (kosteloos 
portefeuillebeheer); Cass.civ.I.fr. 16 mei 2006, Bull.civ. 2006, I, 212, nr. 241 (onbezoldigde lasthebber van een groep 
gokkers). VAN OMMESLAGHE 2010, 1185 (foutbeoordelingscriterium is minder streng bij onbezoldigde lastgeving, waar de 
lasthebber enkel instaat voor zijn culpa levis in concreto); OVERSTAKE 1969, 238. 
2590 BELGIË: Vred. Antwerpen 5 januari 1988, RW 1989-90, 825 (diefstal van handtas van studente die deze achteraan in 
examenzaal moest deponeren; culpa levis in concreto was bij deze noodbewaargeving niet toepasbaar omdat uit 
omstandigheden niet viel af te leiden dat er ook even waardevolle voorwerpen van de universiteit in het examenlokaal 
lagen); Vred. Wolvertem 9 oktober 1997, AJT 1998-99, 894 (onbezoldigde bewaarnemer die nieuwe wagens van derden 
buiten liet staan waardoor deze schade leden door hagel, was aansprakelijk omdat hij niet kon aantonen dat hij zijn eigen 
nieuwe auto's in weer en wind liet buiten staan in plaats van deze op een beschermde plaats te stallen); L. LAMINE, 
"Art. 1927 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Kluwer, 1987, (1) 1; TILLEMAN 2000, 162, voetnoot 41; VAN OMMESLAGHE 2010, 1185; WÉRY 2011-I, 520; WÉRY 2002-I, 
558-559. FRANKRIJK: BÉNABENT 2011, 509; CORNU 1981, 407; OVERSTAKE 1969, 238. 
2591 Dit traditionele criterium van de goede huisvader gaat uit van een redelijke persoon. Dit blijkt duidelijk uit de recente 
Franse wetswijziging waarbij verwijzingen in het Burgerlijk Wetboek naar de "goede huisvader" op discriminatiegronden 
zijn vervangen door verwijzingen naar de redelijke persoon. Zie Artikel 26 van Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité 
réelle entre les femmes et les hommes, JO 5 augustus 2014. Uitgebreid: L. WAELKENS, “Geen goede huisvaders meer in het 
Franse recht", RW 2014, 282-283. 
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uitmaakt.2592 Is de bewaarnemer echter van nature minitieus, dan wordt de toetssteen door deze overgang van 
de culpa levis in abstracto naar de culpa levis in concreto eigenlijk verstrengd.2593 Zodra vaststaat dat de 
onbezoldigde bewaarnemer een fout heeft begaan, is hij jegens de bewaargever dan gehouden om alle 
rechtens relevante schade te vergoeden.2594 Bijkomende matiging is verder onmogelijk. 

933. TOEPASSINGEN BIJ ONBEZOLDIGDE LASTGEVING – Franse rechtsleer acht onbezoldigde lasthebbers enkel 
aansprakelijk voor zware fouten.2595 Volgens sommigen staat de onbezoldigde lasthebber enkel in voor zijn 
culpa levis in concreto.2596 De onbezoldigde lasthebber die voor een groep mensen een lottobiljet moest kopen 
en de meegegeven cijfercombinatie had gewijzigd, had zo geen zware fout begaan en was dan ook geen 
schadevergoeding verschuldigd.2597 Neem daarentegen de onbezoldigde lasthebber die een geldsom moest 
beleggen. Doordat hij geen acht sloeg op de geruchten over de ongunstige financiële situatie van de ontlener, 
verloren de beleggers een deel van hun geld. Die lasthebber beging daarentegen wel een zware fout die leidde 
tot de verplichting om de lastgevers schadeloos te stellen.2598 

934. NIET-VERRUIMING VAN INSCHIKKELIJKHEIDSINSZICHT NAAR SCHADEBEGROTING – De vraag rijst of de 
inschikkelijkheid bij kosteloze dienstcontracten zich ook op schadebegroting kan enten. In België is 
hierover geen cassatierechtspraak te vinden.2599 Dit is anders in Frankrijk en Italië. Onder dekking van 
diverse auteurs2600 oordeelden zowel het Franse (art. 1992, tweede lid CCF) als het Italiaanse (art. 
1710, lid 1 CCI) Hof van Cassatie zo dat inschikkelijkheid bij onbezoldigde lastgeving enkel betrekking 
heeft op de beoordeling van de fout en niet op de omvang van schadevergoeding.2601 Het ontbreken 
van een tegenprestatie is dus geen grond voor mildering van schadevergoeding.  

935. ILLUSTRATIE: FRANSE CASSATIERECHTSPRAAK OVER ONBEZOLDIGDE LASTGEVING – Sprekend voorbeeld in dit 
verband is een Frans cassatiearrest uit 1980. Onbezoldigd lasthebber Ezvan had zijn lastgever Sée aangezet om 
aan Bercowitz 15 000 FR uit te lenen tegen een rentevoet van 13%. Ontlener Bercowitz bleek echter insolvent, 
waardoor Sée haar geld niet terugkreeg. De onbezoldigde lasthebber had met foutieve lichtzinnigheid 

                                                             
2592 Cass. 2 december 1960, Pas. 1961, I, 359 (afwijzing aansprakelijkheid van onbezoldigde bewaarnemer bij tenietgaan in 
bewaring gegeven goed wegens brand omdat hij aan dat goed dezelfde zorg had besteed als aan zijn eigen goederen); Gent 
4 februari 1959, RW 1959-60, 296; Vred. Antwerpen 5 januari 1988, RW 1989-90, 825 (overweging); BÉNABENT 2011, 509; 
TILLEMAN 2000, 162-163 (toetsing van het gedrag van de kosteloze bewaarnemer is niet evident wanneer hij nog nooit een 
zaak heeft bezeten als die welke in bewaring werd gegeven); VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 52; VAN 

OMMESLAGHE 2010, 1184-1185.  
2593 Gezien de bedoeling van de wetgever om de aansprakelijkheid van onbezoldigde bewaarnemers te milderen, is de 
aansprakelijkheid van bijzonder zorgvuldige onbezoldigde bewaarnemers echter niet strenger te beoordelen dan mogelijk 
zou zijn op grond van de gemeenrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van de culpa levis in abstracto (TILLEMAN 2000, 164).  
2594 Vgl. BÉNABENT 2011, 509. 
2595 HUET/DECOCQ/GRIMALDI/LÉCUYER/MOREL-MAROGER 2008, 1088 (geven aan dat de fout van de onbezoldigde lasthebber, 
anders dan die van de onbezoldigde bewaarnemer, wel in abstracto is te beoordelen). 
2596 BÉNABENT 2011, 509; CORNU 1981, 407; OVERSTAKE 1969, 238; HUET/DECOCQ/GRIMALDI/LÉCUYER/MOREL-MAROGER 2008, 1088. 
2597 Cass.civ.I.fr. 16 mei 2006, Bull.civ. 2006, I, 212, nr. 241. Vgl. X, "Canadees loopt 27 miljoen mis door trage computer”, 
Het Laatste Nieuws 2015, 30 januari, www.hln.be; X, "Pechvogel uit Sittard loopt miljoenen mis door foutje", 
www.1limburg.nl, 2 januari 2016 (geen automatische overschrijving voor winnend lottobiljet). 
2598 Cass.civ.I.fr. 5 februari 1975, D. 1975, 410, noot R. RODIÈRE.  
2599 Vgl. WÉRY 2002-I, 564. 
2600 FRANKRIJK: ANTONMATTEI/RAYNARD 2002, 411; BÉNABENT 2011, 449; LE TOURNEAU 1997, 22757 („l’absence de rémunération 
n’est nullement une cause d’exonération d’un contractant”); LEVENEUR 2000, 10. ITALIË: RESCIGNO 2003, 2061; TRIOLA 2004, 
1715 
2601 FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 4 januari 1980, Bull.civ. 1980, I, 9, nr. 11; Cass.civ.III.fr. 8 maart 1995, Bull.civ. 1995, III, nr. 75 
(niet-mildering schadevergoeding voor syndicus zonder vergoeding); Cass.civ.III.fr. 3 juli 1996, JCP 1997, 22757 (architect 
met kosteloze overeenkomst van technische bijstand is volledige schadevergoeding verschuldigd bij niet-nakoming 
informatieverplichting); Cass.civ.I.fr. 16 mei 2006, Bull.civ. 2006, I, 212, nr. 241 (mildering aansprakelijkheid onbezoldigde 
lasthebber door afwijzing fout); Cass.civ.I.fr. 26 januari 2012, nr. 10-11528 (www.lextenso.fr, vermelding in middel dat 
art. 1992, tweede lid CCF ziet op beoordeling van fout en niet op omvang van schadevergoeding). ITALIË: Cass.it. 3 april 
1980, 2200, in RESCIGNO 2003, 2061 ("In relazione all'ipotesi di mandato gratuito l'art. 1710 co. 1° dispone che in tal caso la 
responsabilità per colpa è valutata con minor rigore; ciò significa che [...] la sussistenza della responsabilità in tali ipotesi va 
valutata con un criterio non rigido ma elastico ed equitativo, fermo restando che, una volta accertata la responsabilità, i 
danno debbono essere risarciti per intero secondo il principio dell'art. 1223 c.c."). Het Italiaanse Hof van Cassatie bevestigde 
zo eerdere arresten: Cass.it. 7 augustus 1962, nr. 2437 en Cass.it. 4 januari 1969, nr. 11 (waarover: TRIOLA 2004, 1715). 
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gehandeld. Hij werd dan ook veroordeeld tot vergoeding van alle door de lastgever geleden schade. Eiser in 
cassatie verweet het hof van beroep schending van artikel 1992 CCF. Het Hof van Cassatie verwierp dit op 
grond dat die bepaling enkel betrekking heeft op de fout: "cette disposition ne concerne que l'appréciation de la 
faute et non l'étendue de la réparation." Het hof van beroep mocht dus soeverein oordelen dat de lasthebber 
een fout had begaan en de hiervoor toe te kennen schadevergoeding 15 000 FR bedroeg.2602 

936. BEPERKING VAN INSCHIKKELIJKHEID TOT FOUTBEOORDELING ALS ALLES-OF-NIETSBENADERING – Heeft de 
onbezoldigde lasthebber geen fout gemaakt, dan geniet hij een gunstregime en is hij geen 
schadevergoeding verschuldigd. Is zijn gedrag iets laakbaarder en legt de rechter hem wel een fout 
ten laste, dan moet hij álle schade vergoeden, zonder milderingsmogelijkheid. Zodra is voldaan aan 
de aansprakelijkheidsvoorwaarden – met milde beoordeling van die foutvoorwaarde – is de 
lasthebber gehouden tot volledige schadevergoeding. 2603  Kleine fouten kunnen resulteren in 
omvangrijke schadevergoedingen. 2604  Deze alles-of-nietsbenadering laat de rechters dus geen 
beoordelingsmarge voor de omvang van die schadevergoedingen. De rechter heeft enkel de keuze 
tussen integrale aansprakelijkheid en volledige vrijstelling. Een derde weg bestaat niet. Waarom 
ontneemt het recht de rechter elke facultatieve aanpassingsbevoegdheid die ten goede kan komen 
aan de billijkheid, die juist ten grondslag ligt aan de inschikkelijkheid bij de foutbeoordeling?2605 Alles-
of-nietsbenaderingen beschouwt het schaderecht overigens toch als achterhaald (supra nr. 75)?  

3 Mildere schadebeoordeling 

937. EIGENTIJDSE BENADERING: INSCHIKKELIJKE SCHADEBEGROTING – Zowel in Frankrijk als Italië bestaat 
kritiek op de leer dat mildering bij kosteloze contracten enkel kan via de foutbeoordeling. Bepaalde 
auteurs betogen dat de rechter de omvang van schadevergoeding moet kunnen matigen op grond 
van het kosteloze karakter van de lastgeving.2606 Artikel 1992 BW kan zo een eigentijdse invulling 
krijgen.2607 Hierdoor staat de lastgever niet in de kou en kan de rechter in aanmerking nemen dat de 
lasthebber zijn verbintenissen om niet aanging. Deze benadering staat meer ten dienste van de 
billijkheid dan de alles-of-nietslogica die resulteert uit de beperking tot het foutcriterium.2608  

938. STEUN IN QUÉBEC – Rechtsvergelijkend vindt mildering van schadevergoeding bij kosteloze 
dienstcontracten steun in het op het Franse recht gebaseerde recht van Québec. Daar bepaalt artikel 2148 CCQ 
dat de rechter het bedrag van de door onbezoldigde lasthebber verschuldigde schadevergoeding kan 
verminderen: "Si le mandat est gratuit, le tribunal peut, lorsqu'il apprécie l'étendue de la responsabilité du 
mandataire, réduire le montant des dommages-intérêts dont il est tenu."  

                                                             
2602 Cass.civ.I.fr. 4 januari 1980, Bull.civ. 1980, I, 9, nr. 11. 
2603 BELGIË: VAN OMMESLAGHE 2010, 1185 (impliciet, door enkel te benadrukken dat onbezoldigde lasthebber uitsluitend 
instaat voor culpa levis in concreto, maar niet te gewagen van inschikkelijkheid bij begroting van schadevergoeding); WÉRY 

2011-I, 521 ("En réalité, c'est sur le seul degré de diligence attendue du mandataire que doit s'exercer le pouvoir 
modérateur: le juge ne peut modérer les dommages et intérêts dus."); WÉRY 2002-I, 563-564 en 576. FRANKRIJK: CORNU 1981, 
408; LEVENEUR 2000, 10 ("En dépit de la relative imprécision de cette formulation, il paraît acquis que cette directive vise non 
pas l'étendue de la réparation, qui doit être, comme toujours, intégrale lorsque la faute du mandataire est établie, mais 
précisément l'appréciation de l'existence de la faute."). 
2604 HUET/DECOCQ/GRIMALDI/LÉCUYER/MOREL-MAROGER 2008, 1088; M. THIOYE, "JurisClasseur Bail à Loyer. Fasc. 820: gérance et 
administration d'immeubles", 2008, (1) 71, nr. 200 ("Cela dit, ce pouvoir modérateur, qui porte sur l'appréciation de la 
gravité de la faute par rapport à l'ensemble des résultats de l'activité, ne touche pas l'étendue de la réparation, une faute 
bénigne pouvant générer un dommage grave."); WÉRY 2002-I, 576 (verwerpt deze strekking, maar geeft aan dat zij de lege 
ferenda aanlokkelijk is als een alternatief voor de vigerende "alles-of-niets-logica"). 
2605 G. CORNU, "Contrats spéciaux", RTDciv 1981, (404) 407. 
2606 FRANKRIJK: HUET/DECOCQ/GRIMALDI/LECUYER/MOREL-MAROGER 2008, 1088; LAITHIER 2004, 219 (zoekt uitweg via negatief 
belang); LE TOURNEAU 2006, 856 (merkt arrest aan "bekritiseerbaar"); OVERSTAKE 1969, 240. ITALIË: Stroming aangehaald bij 
GAROFALO 2011, 48 ("Secondo l'una, la mitigazione di responsabilità non inciderebbe sulla diligenza richiesta [...] ma 
comporterebbe solo un'attenuazione delle conseguenze dell'inadempimento, nel senso che il giudice sarebbe autorizzato a 
moderare il risarcimento dei danni [...]"). 
2607 CORNU 1981, 407; SCHOORDIJK 2002, 339-340. 
2608 OVERSTAKE 1969, 240. 
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939. PARALLEL MET ZAAKWAARNEMING – Dat de regeling in Québec niet ver staat van het Belgische 
recht, blijkt uit een parallel met ons matigingsrecht bij zaakwaarneming. Voor dit altruïstische quasi-
contract schrijft artikel 1374, lid 2 BW voor dat de rechter de "vergoeding van de schade" die door de 
schuld of de nalatigheid van de waarnemer is veroorzaakt, kan matigen op grond van de 
omstandigheden die hem tot de zaakwaarneming bewogen. Sommigen achten het onwenselijk om 
de milderingsmechanismen voor zaakwaarneming (milde schadebegroting) en kosteloze lastgeving 
(milde foutbeoordeling) te laten uiteenlopen. 2609  Uitbreiding van het bij zaakwaarneming 
beschikbare milderingsmechanisme zou een doeltreffende manier zijn om aansprakelijkheid van 
onbezoldigde lasthebbers inschikkelijker te benaderen. Zelfs bij vaststelling dat de onbezoldigde 
lasthebber een fout beging, zou de rechter zo over een instrument beschikken om zijn 
aansprakelijkheid te minderen. Zo kan hij immers inwerken op de omvang van schadevergoeding. 
Sommigen verruimen dit ius moderandi zelfs tot alle kosteloze dienstenovereenkomsten.2610  

940. ONTBREKEN VAN MATIGINGSRECHT BIJ KOSTELOZE DIENSTCONTRACTEN – Bepaalde rechtsstelsels 
bieden rechters een bevoegdheid om schadevergoeding te matigen (infra nr. 1728). Kosteloze 
verlening van een dienst zou zo tot matiging kunnen leiden.2611 In België is dit niet mogelijk. Matiging 
kan bij overdreven schadebedingen (infra nrs. 2564-2573), maar niet daarbuiten. Het kosteloze 
karakter van overeenkomsten is geen matigingsgrond.2612 Bijgevolg is de onbezoldigde bewaarnemer 
gehouden alle rechtens relevante schade te vergoeden.2613 Een matigingsbevoegdheid druist in tegen 
het normatief integraliteitsprincipe, dat voorschrijft dat schadevergoeding alle juridische schade 
moet dekken (supra nr. 190). Zou de rechter de voorzienbaarheidslimiet zo ruim kunnen opvatten 
dat dit neerkomt op een matigingsrecht?2614 Allicht niet (infra nrs. 1726-1731). Die uitlegging lijkt 
onverenigbaar met zowel artikel 1150 BW als vaste cassatierechtspraak ter zake.  

B Vergoeding negatief belang 

1 Angelsaksisch inzicht 

941. NEGATIEF BELANG BIJ INFORMAL GRATUITOUS PROMISES IN COMMON LAW – De common law betoogt 
wel eens dat het negatief belang vooropstaat bij informal gratuitous promises. Dit zou steun vinden 
in het ontbreken van consideration.2615 Die kosteloze beloften maken geen overeenkomsten uit. Niet-
nakoming moet de rechter echter wel sanctioneren. Dit kan in het bijzonder wanneer de begunstigde 

                                                             
2609 CORNU 1981, 408; HUET/DECOCQ/GRIMALDI/LÉCUYER/MOREL-MAROGER 2008, 1088 ("Il n'est pas sûr, d'ailleurs, qu'il soit 
souhaitable d'opposer ainsi les deux mécanismes, de priver le juge d'un moyen efficace pour exprimer de la sollicitude envers 
le mandataire gratuit sans pour autant écarter sa responsabilité et de l'enfermer dans une logique du tout ou rien."). In Italië 
bepleiten sommigen die uitbreiding van de inschikkelijkheid bij zaakwaarneming (zie GAROFALO 2011, 48). 
2610 HUET 2001, 1161 (stelt dat er geen scherpe tegenstelling mag zijn tussen het mechanisme van art. 1992, tweede lid BW 
(lastgeving) en art. 1374 BW (zaakwaarneming)). 
2611 NEDERLAND: ABAS 2006, 12; DEURVORST 2003, 394. RECHTSVERGELIJKEND: RODRÍGUEZ-CANO 2009, 1300-1301. 
2612 FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 216. 
2613 Vred. Antwerpen 5 januari 1988, RW 1989-90, 825 (vergoeding werkelijke schade bestaande in gestolen handtas van 
universiteitsstudente bij aansprakelijkheid kosteloze bewaarnemer, universiteit); BENABENT 2011, 509; LEVENEUR 2000, 10 ("En 
dépit de la relative imprécision de cette formulation, il paraît acquis que cette directive vise non pas l'étendue de la 
réparation, qui doit être, comme toujours, intégrale lorsque la faute du mandataire est établie, mais précisément 
l'appréciation de l'existence de la faute."); VAN OMMESLAGHE 2010, 1185 (gewaagt niet van inschikkelijkheid bij 
schadebegroting); WERY 2011-I, 521 ("En réalité, c'est sur le seul degré de diligence attendue du mandataire que doit 
s'exercer le pouvoir modérateur: le juge ne peut modérer les dommages et intérêts dus."); WERY 2002-I, 563-564 en 576. 
2614 FRANKRIJK: CORNU 1981, 407 (wijst op rechterlijke mogelijkheid om schadevergoeding bij onbezoldigde lastgeving 
soeverein op lager bedrag vast te stellen ); FABRE-MAGNAN 2013, 510; LAITHIER 2011-III, 1158. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 334.  
2615 De overeenkomst zou onder meer veronderstellen dat de schuldenaar iets in ruil krijgt voor de belofte, 'something of 
value in the eye of the law'. Bijv. KULL 1992, 39 ("The idea that an unsealed promise must be supported by 'consideration' in 
order to be legally enforceable remains one of the basic propositions of contract doctrine [...]"); LARROUMET 1985, 1226 
(kosteloze belofte is toch afdwingbaar indien de begunstigde kosten maakte door op die belofte te vertrouwen). 
Achtergrond van consideration: L. WAELKENS, "De oorsprong van de causaliteit bij contractuele verbintenissen" in B. DAUWE, 
B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2012, (669) 674-675. 
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kan aantonen dat hij rechtmatig en redelijkerwijs op die belofte mocht vertrouwen.2616 De rechter 
zou over enige beoordelingsmarge beschikken om de aansprakelijkheid van de belover te beperken 
tot de mate waarin de begunstigde op de belofte heeft vertrouwd.2617 Dit zou neerkomen op 
vergoeding van de reliance interest (negatief belang). 2618  De begunstigde heeft zo niet 
noodzakelijkerwijs recht op de beloofde prestatie.  

942. OVERCOMPENSATIE VIA POSITIEF BELANG BIJ GIFTEN – Een bijkomende verklaring voor vergoeding van het 
negatief belang bij giften is te vinden bij auteurs die betogen dat het positief belang domineert omdat het 
negatief belang moeilijk te bewijzen is (supra nrs. 788-792). Te vergoeden is dus eigenlijk het negatief belang. 
Bij giften kan de begunstigde echter doorgaans geen mislopen opportuniteit aantonen (winstderving onder het 
negatief belang). Hij heeft geen soortgelijke gift van een andere schenker gemist. Het positief belang dan 
beschermen als indirecte vergoeding van het negatief belang zou zo neerkomen op overcompensatie.2619 

2 Verzoening inschikkelijkheid en integraliteitsprincipe 

943. VERGOEDING NEGATIEF BELANG BIJ KOSTELOZE VERBINTENISSEN ALS RICHTLIJN VOOR INSCHIKKELIJKHEID? – 
Bepaalde Italiaanse en Franse auteurs redeneren hier naar analogie met de Angelsaksische zienswijze 
over informal gratuitous promises (supra nrs. 941-942).2620 De behoefte aan inschikkelijkheid bij 
kosteloze overeenkomsten en het principe van integrale schadevergoeding sluiten elkaar niet per se 
uit. Via het negatief belang kan de rechter aan beide vereisten voldoen. Schadevergoeding is niet 
algemeen matigbaar (infra nr. 1730-1731). Door schade bij kosteloze verbintenissen echter via het 
negatief belang te omschrijven, doet de rechter geen afbreuk aan het integrale karakter van 
schadevergoeding. De rechter vergoedt de via het negatief belang omschreven schade dan conform 
het integraliteitsprincipe op volledige wijze.2621  

944. VOORDEEL: NALEVING INTEGRALITEITSPRINCIPE – Schade bij niet-nakoming van kosteloze contracten 
via het negatief belang omschrijven, biedt als voordeel dat schadebegroting in theorie beter strookt 
met het integraliteitsprincipe. Dit beginsel valt immers via zowel het positief als het negatief belang 
in te vullen. Concreet houdt dit in dat wie zich om niet verbindt, zijn belofte noch in natura noch bij 
equivalent moet uitvoeren (positief belang). Hij hoeft enkel in te staan voor het negatief belang. Bij 
onbezoldigde lastgeving houdt de rechter dan geen rekening met de winst die uit die lastgeving is 
gederfd. Die schade betreft immers het positief belang.  

945. NEGATIEF BELANG BIJ KOSTELOZE VERBINTENISSEN ALS EVENWICHTIGE REMEDIE – Vergoeding van het 
negatief belang zou de evenwichtigste remedie zijn bij verbintenissen om niet.2622 Deze oplossing 
houdt rekening met zowel de benadeelde als de wanprestant. De benadeelde die in vertrouwen op 
een verbintenis handelde, kan zo schadevergoeding krijgen. De schuldenaar, die zich om niet 

                                                             
2616 KULL 1992, 40-41 ("Standard contract doctrine provides that an informal gratuitous promise is legally unenforceable 
unless [...] [it has] induced 'reliance' on the part of the promisee."). 
2617 LARROUMET 1985, 1226.  
2618 ATIYAH 1986, 226; KATZ 1988, 543 ("For the category of donative or non-bargain promises, however, the reliance principle 
had gained substantial influence [...]"); KULL 1992, 50 ("Protection of reliance is a strong reason for enforcing promises and 
one that nowadays is normally given effect, even where promises are gratuitous [...]"). 
2619 FULLER/PERDUE 1936, 64 ("The suggestion that the expectation interest is adopted as a kind of surrogate for the reliance 
interest because of the difficulty of proving reliance can scarcely be applicable to a situation where we actually insist on 
proof of reliance, and indeed, reliance of a 'definite and substantial character'. The notion that the expectancy is granted as 
compensation for foregoing the opportunity to enter other similar contracts is also without application in this situation."); 
KATZ 1988, 552 ("Accepting a gift from the promisor will not generally require the promisee to forego a similar gift from 
another benefactor. Accordingly, using the expectation measure risks substantially overestimating the reliance interest."). 
2620 FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 217-218. ITALIË: GORLA 1958, 56-60; VISINTINI 2009, 78-79. 
2621 LAITHIER 2004, 218. 
2622 Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2004, 218. 
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verbond, is niet schadeplichtig voor het beloofde voordeel. Onbillijk lijkt het immers om de 
schuldenaar te veroordelen a rato van het volledige positief belang.2623  

3 Verkeerde analogie met common law 

946. VERKEERDE ANALOGIE: KOSTELOZE OVEREENKOMSTEN ALS VOLWAARDIGE OVEREENKOMSTEN IN CIVIL LAW – 
Sommigen redeneren dus naar analogie met die Angelsaksische doctrine over informal gratuitous 
promises.2624 Deze analogie valt echter niet te onderschrijven. Het verschillende resultaat tussen de 
common law en de civil law resulteert uit het al dan niet contractenrechtelijke karakter van de 
kosteloze verbintenis: "This different result is justified by the civil law concept that any promise that 
has been accepted by the promisee is enforceable and exists as contractual between the parties. In 
the common law, one can enforce a gratuitous promise only by invoking the doctrine of detrimental 
reliance."2625 Qua bindende kracht van overeenkomsten gaat de crediteurongunstige Angelsaksische 
benadering van informal gratuitous promises helemaal niet op voor de civil law.  

947. ONVERENIGBAARHEID MET FUNDAMENTELE CIVIL-LAWPEILERS – Beperking van schadevergoeding tot 
het negatief belang bij kosteloze dienstenovereenkomsten druist in tegen fundamentele peilers van 
ons contractenrecht. Die vergoeding is onverenigbaar met de bindende kracht van overeenkomsten 
(art. 1134, eerste lid BW). Vergoeding van het negatief belang bij informal gratuitous promises acht 
het Angelsaksische recht in de regel niet strijdig met die premisse. Die beloften zijn immers geen 
(verbindende) overeenkomsten. Qua verbindende kracht heeft de civil law echter ook bij kosteloze 
contracten te maken met eigenlijke overeenkomsten. Die contracten zijn niet inferieur aan 
contracten onder bezwarende titel, en vallen ook onder het beginsel overeenkomst-wet.2626 Deze 
bindende kracht is net de basisverklaring voor het positief belang (supra nrs. 889-902).  

§ 4. BEWIJSPROBLEMEN POSITIEF BELANG 

948. NEGATIEF BELANG BIJ MOEILIJK BEWIJS VAN POSITIEF BELANG – Een derde hypothese waarin het 
negatief belang bij overeenkomstbehoud een rol zou kunnen spelen is die van bewijsproblemen bij 
het positief belang. De klassieke Angelsaksische verklaring voor het positief belang is dat het bewijs 
van het negatief belang niet evident is (supra nr. 788). Toch kan de benadeelde soms net dit positief 
belang niet bewijzen. 2627  Behalve bij billijkheidsbegroting (infra nrs. 2768-2786) beletten die 
bewijsproblemen compensatie.2628 Neem zo contracten die filmproducenten sluiten met acteurs.2629 

                                                             
2623 FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 218. ITALIË: GORLA 1958, 56-59. 
2624 FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 217-218. ITALIË: GORLA 1958, 56-60; VISINTINI 2009, 78-79. 
2625 LARROUMET 1985, 1226. Vgl. KULL 1992, 58-59. 
2626 Cass.civ.III.fr. 8 maart 1995, Bull.civ. 1995, III, nr. 75 (syndicus is schadevergoeding verschuldigd wegens stilzitten bij 
verstoord genot mede-eigenaars, ook al krijgt hij geen vergoeding voor zijn opdracht; middel dat geen sprake was van een 
rechtsverhouding werd zo afgewezen); Cass.civ.III.fr. 3 juli 1996, JCP 1997, 22757 (architect met kosteloze 
bijstandsovereenkomst is volledige schadevergoeding verschuldigd bij schending informatieplicht); KULL 1992, 51 ("If 
gratuitous transfers are not regarded as intrinsically inferior, then considerations of private autonomy should, on their face, 
apply with equal force to justify the enforceability of gratuitous and compensated undertakings."); LARROUMET 1985, 1227 
("[T]he civil law directly enforces a gratuitous promise as a real contractual relationship between the promisor and the 
promisee."); LE TOURNEAU 2006, 296 ("A la réflexion, nous ne voyons pas la raison juridique pour laquelle la qualité de contrat 
est ici déniée, dans la mesure où il y a bien une rencontre de volontés sur un objet déterminé [...] et alors que le caractère 
onéreux n'est pas l'essence de ce contrat."). 
2627 ALPA 2011, 380; ANDREWS 2011, 544; BARNES 1999, 1153; BRIDGE 2013, 428; CALAMARI/PERILLO 1987, 592; CANARIS 2001, 516; 
CHEN-WISHART 2010, 545 en 588; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1772; COLLINS 2009, 233; CRASWELL 2000, 99-161; FARNSWORTH 1990, 
262; FURMSTON 1996, 609; GENICON 2007, 763; HALSON 2007, 1640; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 124; HOGG 2011, 373; KATZ 

1988, 552; LIMPENS 1960, 690 (suggereert om te vergelijken met soortgelijke voorwerpen of expert aan te stellen); 
LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 691; MCGREGOR 2014, 37; MCKENDRICK 2007, 420; MCKENDRICK 2008, 867; MCLENNAN 1999, 521; 
MULCAHY 2008, 212; TREITEL/PEEL 2011, 1008; ROPPO 2006, 938; SAMUEL/RINKES 1996, 144; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 606; 
SLAWSON 1991, 220 ("Under existing law, however, the reliance measure is used to supplement the expectation measure 
when proof of expectation is difficult."); STOLL 2003, 326; STONE 2008, 575; TRIMARCHI 2002, 645. 
2628 CANARIS 2001, 516 ("Bei einer Leistungsstörung scheitert der Anspruch des Gläubigers auf Schadensersatz häufig daran, 
dass dieser keinen (materiellen) Schaden im Sinne der Differenzhypothese erlitten hat oder nachweisen kann."); GENICON 

2007, 725; MCKENDRICK 2007, 420; SAMUEL/RINKES 1996, 144; STOLL 2003, 326-327; TREITEL 1995, 848. 
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Hoe kan de rechter het filmsucces berekenen?2630 Een beroep op een expert lost dat euvel niet op. 
Vaak heeft de benadeelde wel kosten gemaakt die door de wanprestatie elk nut verloren. Dan kan de 
rechter aannemen dat de benadeelde minstens aanspraak heeft op zijn negatief belang.2631 Het 
negatief belang is dan een wijze om zo goed mogelijk het positief belang te benaderen.2632 Vaak komt 
wel enkel het beperkte negatief belang (expenditure measure) voor verhaal in aanmerking.2633 

949. TOEPASSINGSVOORBEELD – Neem degene die een waardevolle wijncollectie koopt. Om deze wijnschat op 
te slaan, laat hij een wijnkelder met verluchtingsystemen aanleggen.2634 Komt de verkoper zijn verbintenis tot 
conforme levering niet na, dan heeft de benadeelde die kosten zonder enig nut gemaakt. Onder het positief 
belang zijn deze kosten onvergoedbaar (supra nrs. 405-409). De benadeelde had deze kosten immers ook 
gemaakt indien de wanprestant zijn verbintenissen correct was nagekomen. Beschikt de benadeelde dan niet 
over de mogelijkheid om vergoeding te krijgen voor zijn negatief belang, dan ontzegt de rechter hem elke 
schadevergoeding. Onder zijn positief belang kan hij immers ook geen winstderving aantonen.  

A Grondslagen 

1 Slachtofferbescherming  

950. BENADEELDE INITIEERDE POSITIE NIET ZELF: NEGATIEF BELANG BIJ BEWIJSPERIKELEN POSITIEF BELANG – 
Vanuit de bekommernis om de benadeelde niet in de kou te laten staan, kan het negatief belang een 
rol spelen wanneer de benadeelde niet precies kan bewijzen wat de hypothetische toestand zou zijn 
geweest mocht de overeenkomst correct zijn uitgevoerd.2635 De rechter kan hem via een andere weg 
compensatie toekennen. De common law aanvaardt zo dat de benadeelde die zijn positief belang 
niet kan bewijzen, nog schadevergoeding kan bekomen op grond van zijn negatief belang.2636 De 
benadeelde die geen winstderving onder het positief belang kan aantonen, ziet zijn 
schadevergoeding dan ook niet beperkt tot een nominale schadevergoeding (nominal damages).2637 
In Duitsland stellen sommigen zo dat de grondgedachte van het aansprakelijkheidsrecht om de 
benadeelde zo ruim mogelijke bescherming te bieden ook gebiedt om het negatief belang bij 

                                                                                                                                                                                              
2629 GENICON 2007, 753; HALSON 2007, 1640; MCKENDRICK 2008, 868. 
2630 Denk aan Worldwide Entertainment Group die Paris Hilton aansprakelijk stelde voor het mislukken van de film 
"National Lampoon's Pledge This" (score 1,9/10 op www.imdb.com). De actrice werd aansprakelijk geacht omdat zij haar 
verbintenis tot het maken van reclame niet nakwam. De schadevergoeding werd begroot op $ 160 000, wegens verlies van 
promotionele opportuniteiten (X, "Paris Hilton schuldig aan contractbreuk", De Standaard 2010, 4 september, online). 
2631 Vgl. GENICON 2007, 763 ("Dans ces situations, les juges auront tendance à allouer au distributeur bafoué ou au 
producteur délaissé, au moins l'intérêt négatif."; inzake schadevergoeding bij ontbinding). 
2632 FRANKRIJK: GENICON 2007, 763-764 ("En somme l'intérêt négatif est alors le moyen d'offrir une protection minimale à un 
intérêt positif que l'on est incapable de chiffrer exactement."). COMMON LAW: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1772; CRASWELL 2000, 
99-161.  
2633 Denk aan de Engelse case Anglia Television Ltd v Reed (infra nr. 967) en aan § 284 BGB in Duitsland (infra nr. 955). 
2634 Vgl. voorbeeld bij REIM 2003, 3663. 
2635 BRIDGE 1995, 459; CARTWRIGHT 2007, 262; CENINI 2008, 241; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1772; GENICON 2007, 763; HOGG 2011, 
373 ("Protection of another interest may be awarded in some case because, for instance, no evident measure of 
performance can be determined, in which event the restoration interest often seems a reasonable fall back measure of 
recovery."); LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 691; MCKENDRICK 2008, 868; MCLENNAN 1999, 521; SAMUEL/RINKES 1996, 144; STONE 

2008, 575; TREITEL 1995, 848; WEBER 2009, 563. Vgl. Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt 
II.3.b (“Es liege im Übrigen auf der Hand, dass eine alternative Bezifferung sowie der Nachweis des gesamten entgangenen 
Gewinns für das Vorhaben Projekt C sehr schwierig sei.”). 
2636 ANDREWS 2011, 544; BRIDGE 1995, 459; CALAMARI/PERILLO 1987, 592; CARTWRIGHT 2007, 262; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1772; 
COLLINS 2009, 233; FARNSWORTH 1990, 262; FURMSTON 1996, 609; HOGG 2011, 373; MCKENDRICK 2007, 420; MCKENDRICK 2008, 
868; LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 691; MCGREGOR 2014, 37; MCLENNAN 1999, 521; MULCAHY 2008, 212; TREITEL/PEEL 2011, 
1006; SAMUEL/RINKES 1996, 144; SLAWSON 1991, 198; STOLL 2003, 326-327; STONE 2008, 575. 
2637 FARNSWORTH 1990, 262; MCLENNAN 1999, 521-522 ("The sufferer by such a breach should be placed in the position he 
would have occupied had the contract been performed, so far as that can be done by the payment of money. [...] However 
[...] the consequences of breach can be such that the general rule is inappropriate or even actually inapplicable. While such 
cases are, relatively speaking, uncommon, the law must and does provide an alternative method of assessment. The basic 
principle here is to place the plaintiff in the same position – so far as money will do it – as if the contract had never been 
entered into."). 
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schadebegroting te betrekken.2638 Dat het Belgische recht op diverse punten acht slaat op het feit dat 
de benadeelde zijn ongunstige positie niet zelf initieerde (supra nr. 76), leunt daarbij aan en kan zo 
mede ondersteuning bieden voor die subsidiaire vergoeding van het negatief belang. 

2 Negatief belang bij nietigheid 

951. BIJ NIETIG CONTRACT VERGOEDBAAR NEGATIEF BELANG GELDT A FORTIORI BIJ GELDIGE OVEREENKOMST – 

Hier valt ook een a-fortioriargument in te roepen ter ondersteuning van vergoedbaarheid van het 
negatief belang bij wanprestaties. Een benadeelde kan bij nietige contracten aanspraak maken op 
vergoeding van zijn negatief belang. Bij niet-nakoming van geldige contracten moet hij toch a fortiori 
ook minstens op dat negatief belang aanspraak kunnen maken. Zou het niet incoherent zijn om 
schadeverwekkers bij wanprestatie – anders dan bij nietigverklaring, waar hij wel een grond heeft tot 
niet-nakoming – vrij te stellen van vergoeding van het negatief belang en de benadeelde zo enkel 
aanspraak te laten maken op zijn positief belang, dat dan geen waarde heeft?2639 Benadeelden 
moeten bij bewijsproblemen dus hun negatief belang kunnen opeisen.  

3 Neutraliteits- of winstvermoeden 

952. NEGATIEF BELANG ALS SURROGAAT VOOR POSITIEF BELANG – De grondslag voor vergoeding van het 
negatief belang ter vervanging of benadering van het positief belang is te zoeken in een vermoeden 
dat de benadeelde bij nakoming winst zou hebben gemaakt (Duits winstvermoeden; infra nr. 954) of 
minstens zijn contractkosten via de tegenprestatie zou hebben teruggewonnen (Angelsaksisch 
neutraliteitsvermoeden; infra nr. 953). Op grond van dit neutraliteits- of winstvermoeden geldt het 
negatief belang als surrogaat voor het positief belang.2640  

953. ANGELSAKSISCHE VERKLARING: NEUTRALITEITSVERMOEDEN (PRESUMPTION OF BREAKING EVEN) – De common law 
verklaart verhaal van het negatief belang op basis van de redenering dat de benadeelde minstens geen verlies 
zou hebben geleden door de kosten van het negatief belang te maken. Een contractpartij wint zijn kosten 
doorgaans terug via de winst die hij met de tegenprestatie realiseert (recoupment of expenditure).2641 Zo 
compenseert die vergoeding van die in vertrouwen op de overeenkomst gemaakte kosten dus een deel van zijn 
gederfde winst.2642 Het negatief belang geldt zo als surrogaat voor het positief belang. Toekenning van 
sluitings- en voorbereidingskosten is zo in feite geen vergoeding voor het negatief belang, maar voor het 
positief belang.2643 Deze grondslag verklaart tegelijk waarom de common law vergoeding van het negatief 
belang bij wanprestaties met het positief belang begrenst (infra nr. 1282). 

954. DUITSE VERKLARING: WINSTVERMOEDEN (RENTABILITÄTSVERMUTUNG) – Duitsland verantwoordde verhaal van 
het negatief belang bij wanprestaties vóór de invoering (in 2001) van § 284 BGB op soortgelijke wijze als de 
common law. Moeilijk bewijs van winstderving onder het positief belang omzeilde het Bundesgerichtshof via 
een winstvermoeden (Rentabilitätsvermutung).2644 Al in 1910 werd bepleit om tevergeefs gemaakte kosten dan 
vergoedbaar te stellen. Men achtte het onbillijk om schadeverwekkers dan van elke schadeplicht te 
ontheven.2645 Duitsland beschouwde de zonder nut gemaakte kosten weerlegbaar minimumwinst voor te 

                                                             
2638 H.-M. MÜLLER-LAUBE, "Vertragsaufwendungen und Schadensersatz wegen Nichterfüllung”, JZ 1995, (538) 543 (“Der 
Vertrag is nicht nur Instrument zur Gewinnerzielung, er ist auch Vertrauensgrundlage für den kalkulierenden Gläubiger.”). 
2639 MÜLLER-LAUBE 1995, 543 (“Er wäre wertungswidersprüchlich, den Schuldner, der hier im Gegensatz zum Irrtumsfall nicht 
einmal einen rechtlich anerkannten Grund für die Erfüllungsverweigerung hatte, von der Vertrauenshaftung freizustellen 
und den Gläubiger auf das positive Erfüllungsinteresse zu verweisen, das im konkreten Fall keinen besonderen Wert 
besitzt.”). 
2640 CHEN-WISHART 2015, 506 ("the reliance loss is not an independent measure of damages"); TREITEL/PEEL 2011, 1005-1006 
("While the claimant has the option of claiming damages on the basis of his reliance loss, this is only on the basis that such 
loss is presumed to represent his expectation loss [...]"). 
2641 KOFFMAN/MACDONALD 1998, 433; KRAMER 2014, 14; MCGREGOR 2014, 45; TREITEL/PEEL 2011, 1005-1006. 
2642 MCGREGOR 2014, 45 (“It is submitted that the decision should be regarded as based on the assumption that a contracting 
party expects to cover his expenses by the profit he makes and as therefore giving him his potential loss of profit to the limit 
of his expenditure, whether pre-contractual or post-contractual.”). 
2643 CHEN-WISHART 2015, 506; KRAMER 2014, 14. 
2644 BGH 21 april 1978, NJW DE 1978, (1805) 1806; BGH 10 december 1986, NJW DE 1987, 831. 
2645 A. VON TUHR, Allgemeiner Teil des BGB, I, 1910, 320 (in EMMERICH 2005, 103). 



318 
 

stellen. Bij nakoming had de benadeelde minstens het bedrag van die kosten teruggewonnen. Benadeelden 
kregen zo schadevergoeding wanneer viel te vermoeden dat zij die tevergeefs geworden kosten bij nakoming 
zouden hebben gerentabiliseerd. Het winstvermoeden vormde zo een hulpconstructie om via het negatief 
belang het positief belang toch enigszins te vergoeden.2646  

955. DUITSE CODIFICATIE VAN VERHAAL BEPERKT NEGATIEF BELANG (§ 284 BGB) – Vergoedbaarheid van het 
negatief belang bij wanprestaties kreeg in 2001 groen licht van de Duitse wetgever. Samen met de 
Angelsaksische zienswijze (supra nr. 948)2647 ligt voormeld Duits winstvermoeden (supra nr. 954) aan 
de basis van § 284 BGB.2648 Deze bepaling biedt de mogelijkheid om in plaats van vervangende 
schadevergoeding (Schadensersatz statt der Leistung van § 283 BGB; positief belang2649) te verzoeken 
om vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten (Ersatz vergeblicher Aufwendungen). Zo kunnen 
Duitse benadeelden thans opteren voor vergoeding van een deel van hun negatief belang. 

956. WINSTVERMOEDEN PROBLEMATISCH BIJ IMMATERIËLE CONTRACTEN – De bestaansreden van § 284 
BGB dwingt tot een nuance van het winstvermoeden als grondslag voor het negatief belang. Die 
bepaling ligt in het verlengde van dat vermoeden van winstrealisatie, maar resulteert tegelijk uit een 
knelpunt daarvan. 2650  Dat vermoeden bleek immers problematisch bij niet op winst gerichte 
overeenkomsten (“immateriële contracten”). Daar bleek het winstvermoeden gemakkelijk 
weerlegbaar. Aangezien er geen winstoogmerk is, kan de benadeelde ook geen derving van winst 
aantonen. Wanprestanten zagen zich zo vrijgesteld van hun verplichting tot schadevergoeding.  

957. ILLUSTRATIES VAN PROBLEMATISCH WINSTVERMOEDEN BIJ NIET OP WINST GERICHTE CONTRACTEN – Voor immateriële 
contracten, waar het winstvermoeden problematisch is, valt te denken aan de overeenkomst die een 
toekomstig echtpaar met een huwelijksfotograaf sluit, waarbij de huwelijksfotograaf niet komt opdagen.2651 
Denk ook aan de kersverse ouders die een hoeve huren voor een babyborrel. Stel nu dat de verhuurder zijn 
verbintenissen niet nakomt en de hoeve niet in orde is op de dag van de babyborrel. Talrijke kosten die de 
benadeelden in vertrouwen op nakoming van die overeenkomst maakten (verplaatsingen, personeel, drank en 
hapjes) zijn vanuit een winstvermoeden strikt genomen onverhaalbaar. Voor de benadeelden was de 
overeenkomst immers niet op winstrealisatie gericht. Was de overeenkomst correct nagekomen, dan hadden 
het toekomstige echtpaar en de kersverse ouders ook geen winst gemaakt. 

958. STADTHALLENFALL: GEEN NEGATIEF BELANG BIJ NIET OP WINSTREALISATIE GERICHT CONTRACT – Aanleiding voor § 284 
BGB was blijkens het wetsontwerp2652 een arrest van het Bundesgerichtshof uit 1986 (supra nr. 408). Dit 
Stadthallenfall wees op de beperkingen van het winstvermoeden.2653 Een extreemrechtse partij had van een 
stad een evenementenhal gehuurd voor een lezing over Rudolf Hess. Daags vóór de lezing deelde de stad mee 
dat de bijeenkomst toch niet kon plaatsvinden. Daarop verzocht de benadeelde om vergoeding van zijn 
vergeefse voorbereidingskosten, zoals reclamekosten. Hoewel het Bundesgerichtshof erkende dat was voldaan 
aan de aansprakelijkheidsvoorwaarden, oordeelde het dat die nutteloze kosten onverhaalbaar waren. Zij waren 
onvergoedbaar onder het positief belang, want zij zouden ook zijn gemaakt indien de stad haar verbintenissen 

                                                             
2646 EMMERICH 2005, 102 ("Bei dieser Rentabilitätsvermutung handelte es sich um eine ausgesprochene Hilfskonstruktion, nur 
erfunden zu dem Zweck, es den Gerichten zu ermöglichen, bei gegenseitigen Verträgen in die Berechnung des positiven 
Interesses die vom Gläubiger bereits getätigten Aufwendungen einschlieβlich der von ihm schon erbrachten Gegenleistung 
einzubeziehen."). 
2647 V. EMMERICH, "Aufwendungsersatz und Rentabilitätsvermutung" in W. BAUMANN et al. (eds.), Festschrift für Gerhard Otte 
zum 70. Geburtstag, München, Sellier, 2005, (101) 107. 
2648 CANARIS 2001, 516; DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 293; EMMERICH 2005, 103; KÖTZ 2012, 501 (“Für den Anspruch auf 
Ersatz der Aufwendungen wird sich der Gläubiger entscheiden, wenn die Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs 
schwierig ist, sei es, weil er einen Schaden nicht erlitten hat, sei es, weil er nicht mit der erforderlichen Bestimmtheit 
beweisen kann, in welcher Höhe ihm infolge der Pflichtverletzung des Schuldners tatsächlich Verluste entstanden oder 
Gewinne entgangen sind.”); XYNOPOULOU 2013, 99. 
2649 Vóór 2001 gewaagde het Duitse recht hier van "Schadensersatz wegen Nichterfüllung". 
2650 EMMERICH 2005, 103; KÖTZ 2012, 502 (“Mit der neuen Regelung des § 284 soll diese Lücke geschlossen und gleichzeitig der 
Rechtsprechung zur ‘Rentabilitätsvermutung’ eine gesetzliche Grundlage gegeben werden.”). 
2651 KÖTZ 2012, 502. 
2652 DEUTSCHER BUNDESTAG II, 142-143 (vermelding van het Stadthallenfall). 
2653 BGH 10 december 1986, NJW DE 1987, 831 (waarover: CANARIS 2001, 516; PALANDT/BASSENGE 2005, 386; REIM 2003, 3662). 
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was nagekomen. De omzeiling van de onbewijsbare winstderving onder het positief belang via het negatief 
belang op grond van het winstvermoeden werkte evenmin. Van commerciële benutting van die kosten was 
geen sprake. De benadeelde beoogde met de bijeenkomst enkel immateriële doelstellingen. Ook bij nakoming 
van de huurovereenkomst zou die partij de gemaakte kosten niet hebben gerentabiliseerd. Doordat de 
wanprestant het winstvermoeden kon weerleggen, kreeg de benadeelde geen schadevergoeding, zelfs niet 
voor zijn negatief belang.2654 

959. ONBILLIJKHEID VAN NIET-COMPENSATIE BIJ IMMATERIËLE CONTRACTEN ALS BASIS VOOR § 284 BGB – De 
onbillijkheid van die gemakkelijke weerlegbaarheid van het winstoogmerk bij overeenkomsten met 
een immaterieel oogmerk lag direct aan de basis van § 284 BGB. Met deze bepaling beschikken 
wanprestatieslachtoffers in Duitsland nu over een keuzerecht tussen hun integrale positief belang en 
hun beperkte negatief belang.2655 Zelfs wanneer een overeenkomst niet op winst is gericht, kan de 
benadeelde dus wel vergoeding krijgen voor schade die hij heeft geleden. Benadeelden kunnen op 
grond van § 284 BGB voortaan kiezen voor vergoeding van een deel van hun negatief belang. Zo 
kunnen zij hun tevergeefs gemaakte kosten vergoed zien.  

4 Vermoeden van hogere waarde 

960. AANVAARDING NEGATIEF BELANG BIJ IMMATERIËLE CONTRACTEN – Aangezien het winstvermoeden bij 
immateriële contracten niet volstond voor het negatief belang, voorzag de Duitse wetgever in § 284 
BGB expliciet in de vergoedbaarheid van dat negatief belang (supra nrs. 956-959). Ook in andere 
rechtsstelsels bestaat een stroming die het negatief belang vergoedbaar acht bij overeenkomsten die 
strekken tot verlening van immateriële voordelen.2656 Het negatief belang krijgt dan compensatie 
omdat de benadeelde zijn positief belang niet genoegzaam kan bewijzen. 

961. ILLUSTRATIE: NEGATIEF BELANG ALS ALTERNATIEF VOOR IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING – Franse en Italiaanse 
auteurs halen hier voorbeelden aan die doen denken aan het Duitse Stadthallenfall (supra nr. 958).2657 Een vzw 
huurt een congreszaal voor een bijeenkomst en maakt daartoe reclamekosten, werft tijdelijk personeel aan en 
huurt allerhande materiaal. Op de bijeenkomstdag is de zaal onbeschikbaar. Hoe kan de schadeverwekker de 
vzw verplaatsen naar de positie van nakoming van de huurovereenkomst (positief belang)? Immateriële 
schadevergoeding is noodzakelijk. De rechtspraak begroot deze vaak naar billijkheid (infra nr. 2390). Ook kan 
de rechter het negatief belang berekenen. De vzw krijgt dan vergoeding voor gemaakte kosten.2658  

962. NEGATIEF BELANG BIJ NIET-NAKOMING OPTREDEN – Illustratief is ook niet-nakoming van optredens.2659 Bij 
wanprestatie blijkt dan het moeilijk om winstderving onder het positief belang aan te tonen. Gemaakte 
voorbereidings- en sluitingskosten zijn evenmin verhaalbaar onder het positief belang (supra nr. 414). Wel kan 
de benadeelde trachten immateriële schadevergoeding binnen te rijven. De rechter kan de schade dan 
doorgaans niet precies bepalen. In een geval waarin de organisator een optreden annuleerde, begrootte de 
rechter de schade zo naar billijkheid omdat hij niet kon bepalen hoeveel toeschouwers er zouden zijn 

                                                             
2654 BGH 10 december 1986, NJW DE 1987, (831) 834 ("In Erwartung der Durchführung des Vertrages gemachte 
Aufwendungen könnten in solchen Fällen nach der Rechtsprechung nur ersetzt verlangt werden, soweit die Vermutung 
begründet sei, dass der Gläubiger sie bei Vollzug des Vertrages warscheinlich wieder erwirtschaftet hätte. Von einer solchen 
Vermutung könne aber im Falle der Kläger nicht ausgegangen werden, weil sie mit der Verantstaltung nur ideelle Zwecke 
verfolgt habe und ihre Kosten deshalb auch bei Durchführung des Mietvertrages nicht wieder hereinbekommen hätte."). 
2655 ACKERMANN 2007, 368; EMMERICH 2005, 107; WIDMER 2003, 58-59; XYNOPOULOU 2013, 99. 
2656 FRANKRIJK: GENICON 2007, 763 (ontbinding). ITALIË: ALPA 2011, 380 (“Solo il risarcimento delle spese ragionevoli inutilmente 
affrontate è economicamente giustificato e opportuno, quando l’interesse leso non sia valutabile, o non sia facilmente 
valutabile, in danaro.”); ROPPO 2006, 938; TRIMARCHI 2002, 644 (“Può però accadere che il contratto sia rivolto a soddisfare 
interessi non valutabili in denaro [...]: in questi casi le spese inutilmente sostenute superano la misura [...] dell’interesse 
positivo.”); VILLA 2010, nr. 2; VISINTINI 2009, 72. COMMON LAW: CALAMARI/PERILLO 1987, 603; HESEN/HARDY 2008, 287. 
2657 FRANKRIJK: GENICON 2007, 725 en 763. ITALIË: ROPPO 2006, 938-939. 
2658 In Engeland stelt MCGREGOR zo dat een benadeelde schadevergoeding moet krijgen voor wasted expenditure wanneer 
hij niet voornemens was winst te realiseren, zoals wanneer de benadeelde een vzw is. H. MCGREGOR, McGregor on 
Damages, Londen, Sweet & Maxwell, 2014, 45 (“a claimant should be entitled to claim wasted expenditure in circumstances 
where no profit was anticipated because the claimant was a non-profit-making body”). 
2659 Dat niet-uitvoering van optredens leidt tot begrotingsproblemen, blijkt daaruit dat vele auteurs dit voorbeeld aanhalen 
(bijv. CALAMARI/PERILLO 1987, 603; HESEN/HARDY 2008, 287; TRIMARCHI 2002, 645; VILLA 2010, nr. 2; WÉRY 2011-I, 533). 
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geweest.2660 Een organisator die een concert laattijdig afgelaste, moest de dirigent schadevergoeding betalen 
die op grond van kansverlies werd geraamd op 4/5 van zijn inkomsten.2661 Vaak brengen ook schadebedingen 
soelaas.2662 De benadeelde kan evenzeer schade onder het negatief belang aantonen.2663 Die bestaat dan onder 
meer in de kosten die hij tevergeefs maakte voor reclame, zaalhuur, uitnodiging en afhaling van toeschouwers, 
en catering. Deze kosten zijn onverhaalbare sowiesokosten onder het positief belang (supra nr. 414), maar zijn 
volkomen vergoedbaar onder het negatief belang (supra nrs. 675-711). 

963. VERKLARING: VERMOEDEN DAT TEGENPRESTATIE HOGERE WAARDE HEEFT DAN KOSTEN – 
Winstvermoedens bieden geen uitweg bij louter immateriële contracten (supra nr. 956). De 
gemaakte kosten zouden de benadeelde bij nakoming niet tot winst hebben gestrekt. Toch valt aan 
te nemen dat de tegenprestatie voor de benadeelde een hogere (subjectieve) waarde had dan de 
prestatie die hij zelf aanbiedt. Italiaanse doctrine neemt dit als verklaring voor vergoeding van het 
negatief belang. Culturele activiteiten hebben voor de organisator dan een hogere waarde dan de 
gemaakte voorbereidingskosten.2664 Door deze kosten via het negatief belang te vergoeden, krijgt de 
benadeelde toch compensatie. Dit komt tegemoet aan het feit dat de benadeelde zijn ongunstige 
positie niet zelf initieerde (supra nr. 76), en zet contractanten indirect tot nakoming aan.  

964. HYPOTHETISCH VOORBEELD: ANNULATIE HERDENKINGSEVENEMENT – Neem zo het evenement dat Antwerpen 
organiseerde ter herdenking van de massale Scheldeoversteek tijdens WO I. Antwerpen legde een pontonbrug 
aan en verkocht 100 000 tickets. De herdenking verliep chaotisch. 12 000 mensen konden de oversteek niet 
maken. Terugbetaling van de tickets volstaat dan niet als schadevergoeding. Immateriële schade aantonen, ligt 
niet voor de hand. Talrijke bezoekers kwamen uit Engeland om dit evenement bij te wonen. 2665 
Verplaatsingskosten zijn wel niet vergoedbaar onder het positief belang. Was Antwerpen zijn verbintenissen 
nagekomen door die bezoekers de oversteek te laten maken, dan hadden zij die verplaatsingskosten immers 
ook gemaakt. Het negatief belang fungeert wel als surrogaat, aangezien de tegenprestatie (oversteek) wordt 
vermoed van hogere waarde te zijn dan de verplaatsingskosten. Deze kosten vormen zo minimumschade. 

B Negatief belang als minimumschade 

1 Minimumschade 

965. NEGATIEF BELANG ALS MINIMUMSCHADE IN ZWITSERLAND – In Zwitserland kiest de benadeelde 
tussen vervangende schadevergoeding met vergoeding van zijn positief belang (art. 107, lid 2 CO) en 
ontbinding met vergoeding van zijn negatief belang (art. 109, lid 2 CO).2666 Recente rechtsleer breidt 
het negatief belang uit naar gevallen waarin winstderving onberekenbaar is en de overeenkomst een 
immaterieel oogmerk heeft.2667 Dat het negatief belang dan fungeert als minimumschade bevestigde 

                                                             
2660 Kh. Eupen 18 oktober 1990, JLMB 1991, 1466. 
2661 Rb. Brussel 7 december 1993, AJT 1994-95, 65, noot B. DE TEMMERMAN. 
2662 Luik 23 maart 2009, JT 2009, 502 (uitoefening conventioneel recht om zich aan de overeenkomst te onttrekken, mits 
financiële vergoeding die bestaat in ereloon van de kunstenaar; discussie over kwalificatie als opzegbeding). Wel kan de 
benadeelde dan proberen aan te tonen dat de conventioneel vastgestelde schadevergoeding kennelijk overdreven is. 
2663 CALAMARI/PERILLO 1987, 603. 
2664 P. TRIMARCHI, "Interesse positivo e interesse negativo nella risoluzione del contratto per inadempimento”, Rivista di 
diritto civile 2002, (637) 645; G. VILLA, “La quantificazione del danno contrattuale”, Danno e responsabilità 2010, afl. 11, (37), 
nr. 2. 
2665 J. MARTYNOWSKI, "Oversteek Antwerpse pontonbrug draait uit op chaos", De Standaard 2014, 5 oktober, online. 
2666 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a (“der Gläubiger könne, soweit er zur 
Geltendmachung des positiven Interesses berechtigt sei, stattdessen generell auch das negative Interesse wählen.”); 
COUCHEPIN 2008, 134; GAUCH 1999, 368; GUGGENHEIM 1995, 156-158; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 169; KELLER 1949, 181; 
KOLLER 1998, 316; STÖCKLI 2008, 284; TERCIER 2009, 271-272; WIDMER 2003, 56-57; XOUDIS 1998, 212. Aan de benadeelde staat 
het om de voordeligste keuze te maken (Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, punt II.4.a; GAUCH 1999, 
368; KELLER 1949, 181; KOLLER 1998, 316; STÖCKLI 2008, 284; TERCIER 2009, 272; XOUDIS 1998, 214). 
2667 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 175; SCHWENZER 2009, 92 ("Kann der Umfang des positiven Interesses nicht bewiesen 
werden, so ist grundsätzlich das negative Interesse als Mindestschaden geschuldet."); SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 606; 
WIDMER 2003, 56; XOUDIS 1998, 215. Terwijl Duitsland spreekt van Aufwendungsersatz (Ersatz vergeblicher Aufwendungen of 
frustrierter Aufwendungen), gewaagt Zwitserland van Frustrationsschaden (Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 
februari 2008, swisslex, punt II.3.b; KOLLER 1998, 321; SCHWENZER 2009, 79). Zo krijgen reizigers een vergoeding voor kosten 
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een Kantonsgericht recentelijk als volgt: “[D]er Gläubiger müsse [...] die Möglichkeit haben, anstelle 
des positiven Interesses im eigentlichen Sinn als Mindestschaden das negative Interesse und damit 
Ersatz für nutzlos gewordene Aufwendungen zu verlangen.”2668 

966. NEGATIEF BELANG ALS MINIMUMSCHADE IN ANGELSAKSISCHE RECHTSPRAAK – De common law kent 
diverse illustraties van het negatief belang bij moeilijke bewijsbaarheid van het positief belang.2669 
Menig auteur stelt zelfs dat dit bij wanprestatie de enige hypothese is waarin het negatief belang 
verhaalbaar is.2670 De toelichting bij § 349 Second Restatement of Contracts vermeldt zo dat de 
benadeelde kan kiezen voor zijn negatief belang wanneer hij zijn winstderving niet kan aantonen. Zo 
kon een organisator van een niet-opgedaagde filmster schadevergoeding vorderen voor gedane 
uitgaven, omdat hij de winstderving niet kon aantonen.2671 In een andere zaak werd dezelfde 
remedie toegekend aan iemand die een perceel had gekocht voor de bouw van een winkelcentrum. 
Aangezien de winstderving te speculatief was, zag de koper zijn negatief belang vergoed.2672  

967. ANGLIA TELEVISION LTD V REED (1971) – De bekendste zaak over het negatief belang bij wanprestaties is 
Anglia Television Ltd v Reed (supra nr. 648). Hier erkende de Court of Appeal of England and Wales dat de 
benadeelde tussen zijn positief en zijn negatief belang kan kiezen.2673 Anglia Television had de Amerikaanse 
acteur Robert Reed ingehuurd voor de hoofdrol in een verfilming van een toneelstuk ("The Man in the Wood"). 
Reed aanvaardde nadien echter een rol in een Amerikaans toneelstuk, en schond zo zijn verbintenissen. Omdat 
Anglia Television niet tijdig een andere acteur vond, moest zij de productie beëindigen. Van de Court of Appeal 
kreeg die televisiemaatschappij het negatief belang toegekend, met name alle kosten die zij met het oog op de 
opnames had gemaakt. Bijzonder moeilijk bleek het immers om te bewijzen welke winst de film zou hebben 
opgebracht: “So, instead of a claim for loss of profits, they claim for the wasted expenditure”. Dit kwam neer op 
vergoeding van het loon van onder meer de regisseur, de designer en de artistiek directeur. 

968. NEGATIEF BELANG ALS MINIMUMSCHADE IN BELGIË – Dat het negatief belang kan fungeren als 
minimumschade bij wanprestaties kan ook toepassing vinden in België. Artikel 1149 BW is voldoende 
vaag (supra nr. 325). Rechtssystemen met even open schadebepalingen nemen die redenering 
overigens steeds vaker over. Die denkpiste komt zo intussen voor in Frankrijk 2674, Italië2675 , 
Oostenrijk2676 en onder de CISG2677. Ook in België moet een benadeelde kunnen kiezen voor zijn 
negatief belang wanneer hij zijn hypothetische nakomingspositie (positief belang) niet genoegzaam 

                                                                                                                                                                                              
die elk nut hebben verloren. Via het negatief belang vormen die kosten dan minimumschade (Kantonsgericht St. Gallen, III. 
Zivilkamer 5 februari 2008, punt II.4.a.; SCHWENZER 2009, 92; WIDMER 2003, 56; XOUDIS 1998, 215). 
2668 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a. 
2669 Anglia Television Ltd v Reed [1971] 3 All ER 690, Court of Appeal; McRae v Commonwealth Disposals Commission (1951) 
84 CLR 377 (waarover: STONE 2008, 575; negatief belang omdat winstderving onder positief belang niet aantoonbaar was). 
2670 FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 204; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 541 (vergelijking Frans en Engels recht). ITALIË: ALPA 2011, 380; 
CENINI 2008, 241 (“Solo nell’ipotesi in cui [...] il lucro cessante sia di difficile dimostrazione, può ammettersi il risarcimento del 
solo reliance interest [...]”); ROPPO 2006, 942; VISINTINI 2009, 72. ZWITSERLAND: XOUDIS 1998, 215. COMMON LAW: CARTWRIGHT 

2007, 262 (“However, [the reliance award] will only be made where the court does not have evidence of the proper 
valuation of the ‘expectation’.”); CHEN-WISHART 2010, 545 en 588; SLAWSON 1991, 220. 
2671 Hollywood Fantasy Corp v Gabor, 151 F.3d 203 (5th Circ. 1998) (KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 978). 
2672 St. Lawrence Factory Stores v Ogdensburg Bridge & Port Authority, 918 N.E. 2d 124 (N.Y. 2009) (KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 

2012, 978). Hier ging het om reliance damages for expenditures in performance or preparation for performance. 
2673 Anglia Television Ltd v Reed [1971] 3 All ER 690, Court of Appeal. 
2674 GENICON 2007, 725 en 763. 
2675 CENINI 2008, 241; TRIMARCHI 2002, 645; VILLA 2010, nr. 2; VISINTINI 2009, 77-78. 
2676 E. KARNER, “§ 1293 ABGB” in H. KOZIOL, P. BYDLINSKI en R. BOLLENBERGER (eds.), Kurzkommentar zum ABGB, Wenen, Springer, 
2005, (1319) 1323 (“War das Fehlverhalten des Schädigers sowohl für den Vertrauensschaden als auch den 
Nichterfüllungsschaden kausal, so hat der Geschädigte ein Wahlrecht, dem insbesondere wegen der Beweislast praktische 
Bedeutung zukommt.”). 
2677 MAGNUS 2013-I, 850 ("Schlieβlich schützt Art 74 auch das [...] Vertrauensinteresse"); SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1005 (“Dass 
das Übereinkommen nicht ausdrücklich zwischen Erfüllungs- und Vertrauensinteresse unterscheidet, bedeutet nicht, dass es 
die Anwendungsfälle des negativen Vertragsinteresses nicht anerkennt.”). 
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kan aantonen.2678 In dat geval is het vergoedingsmotief het positief belang en de begrotingsmethode 
het negatief belang. Evenals naar Angelsaksisch recht, valt vergoeding van het negatief belang zo te 
bezien als toegeving voor benadeelden die niet slagen in het bewijs van hun positief belang.2679  

969. TOT VERGOEDING VAN NEGATIEF BELANG STREKKENDE ARTIKELEN 1630, 4° EN 1645 BW ALS VANGNET – De primair 
tot het negatief belang strekkende schaderegelingen bij vrijwaring wegens uitwinning (art. 1630, 4° BW) en 
koopgebreken (art. 1646 BW) zijn zo te beschouwen als vangnet voor het positief belang.2680 Voor benadeelden 
is het gemakkelijker om "wettig gemaakte kosten van het contract" (art. 1630, 4° BW) en "door de koop 
veroorzaakte kosten" (art. 1646 BW) aan te tonen dan gederfde winst. Hun negatief belang biedt dan in feite 
een surrogaat voor hun positief belang. In plaats van af te wijken van de primauteit van het positief belang, 
vormen die artikelen – als surrogaat voor dat positief belang – dus indirect een bevestiging van die dominantie. 
Als vergoedingsmotief blijft het positief belang gestand. De begrotingsmethode is echter het negatief belang.  

970. VERMOEDEN VAN WINST OF HOGERE WAARDE ALS GROND VOOR NEGATIEF BELANG BIJ WANPRESTATIES – 

De juridisch-technische verklaring voor vergoedbaarheid van het negatief belang bij wanprestaties is 
dus te vinden in het winstvermoeden bij op winst gerichte contracten (supra nrs. 952-955), en in het 
vermoeden van hogere waarde van de tegenprestatie bij niet op winst gerichte contracten (supra 
nrs. 960-964).2681 Bij op winst gerichte overeenkomsten luidt de redenering dan dat de benadeelde 
zijn contractkosten bij nakoming ook zou hebben teruggewonnen via de winst uit de niet-verkregen 
prestatie. Bij overeenkomsten zonder winstoogmerk kan de rechter, ter vergoeding van het negatief 
belang, dan aannemen dat de tegenprestatie van hogere waarde was dan de gemaakte kosten.  

2 Bedenkingen bij negatief belang 

971. BEDENKINGEN BIJ VERGOEDBAARHEID NEGATIEF BELANG ALS SURROGAAT VOOR POSITIEF BELANG – De 
mogelijkheid tot vergoeding van het negatief belang bij wanprestaties als toegeving voor de 
benadeelde die recht heeft op zijn positief belang, vergt enkele kanttekeningen. Allereerst rijst de 
vraag of dat vermoeden wel verenigbaar is met het adagium actori incumbit probatio (infra nr. 972). 
Een vervolgvraag is of dat negatief belang wel correctere vergoeding biedt dan de benaderende 
billijkheidsbegroting van het positief belang (infra nr. 973). Voorts blijkt dat het negatief belang, 
zeker door de theorie van de mislopen opportuniteiten, niet steeds gemakkelijker bepaalbaar is dan 
het positief belang (infra nr. 974). Tot slot rijst de vraag of vergoeding van winstderving onder het 
negatief belang niet leidt tot overcompensatie van de benadeelde (infra nr. 975). 

972. VERENIGBAARHEID VAN WINSTVERMOEDEN MET ACTORI INCUMBIT PROBATIO – Is het winstvermoeden, 
dat dus een verklaring biedt voor subsidiaire vergoeding van het negatief belang (supra nr. 970), wel 
verenigbaar met het adagium actori incumbit probatio?2682 Mag de rechter zonder meer vermoeden 
dat de benadeelde een winstgevende of minstens een neutrale overeenkomst was aangegaan? Het 
antwoord hierop luidt positief. 2683  Allereerst gelden ook op andere gebieden weerlegbare 

                                                             
2678 Vgl. JAFFERALI 2014, 891 (ontbinding: "Le premier argument d'ordre pratique en faveur de la réparation de l'intérêt négatif 
est d'ordre probatoire. En effet, l'intérêt négatif sera dans bien des cas beaucoup plus facile à établir et à calculer que 
l'intérêt positif."). 
2679 BRIDGE 1995, 459 ("the recovery of reliance damages amounts to a concession made by the law to the plaintiff who, 
because of the defendant's breach, is unable to prove his lost expectancy"); TREITEL/PEEL 2011, 1006. 
2680 JAFFERALI 2014, 891 en 917 (art. 1630, 4° en 1645 BW als bevestiging van primauteit van positief belang). 
2681 BELGIË: JAFFERALI 2014, 917-919 ("Si l'on accepte, en effet, de présumer que l'opération conclue était normalement 
rentable pour le créancier ou devait, au minimum, s'avérer neutre pour celui-ci, alors il pourra toujours réclamer après 
résolution des dommages-intérêts égaux, à tout le moins, aux frais et aux pertes subies du fait du contrat, c'est-à-dire à 
l'intérêt négatif s.s. On parviendrait ainsi à éviter les difficultés rencontrées dans la preuve de l'étendue de l'intérêt positif."). 
RECHTSVERGELIJKEND: TREITEL/PEEL 2011, 1005-1006. 
2682 Krachtens artikel 1315 BW moet hij die de uitvoering van een verbintenis vordert immers "het bestaan daarvan 
bewijzen". Artikel 870 Ger.W. preciseert dat iedere partij "het bewijs [moet] leveren van de feiten die zij aanvoert". 
2683 Uitgebreid: JAFFERALI 2014, 918-919. 
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vermoedens. De prospectuswet voorziet zo in een causaliteitsvermoeden. 2684  Bij 
resultaatsverbintenissen geldt een foutvermoeden. Bij niet-nakoming wordt de schuldenaar namelijk 
vermoed een fout te hebben begaan, behoudens bewijs van overmacht.2685 Daarnaast valt dat 
winstvermoeden naar analogie te baseren op de schaderegeling van de artikelen 1630, 4° en 1646 
BW, waarvan de vergoeding van het (beperkte) negatief belang eveneens als vangnet is te bezien 
(infra nrs. 1035-1039).2686 Voorts is een beroep mogelijk op artikel 1104, eerste lid BW, dat bepaalt 
dat een contract vergeldend is "wanneer elke partij zich verbindt iets te geven of te doen, dat 
beschouwd wordt als gelijkwaardig met wat men haar geeft of voor haar doet". Tot slot kan de 
benadeelde zich ook beroepen op feitelijke vermoedens (art. 1349 juncto art. 1353 BW).2687 

973. NEGATIEF BELANG BETERE BENADERING VAN POSITIEF BELANG DAN BILLIJKHEIDSBEGROTING? – Aangaande 
de moeilijke bewijsbaarheid van het positief belang als argument om het negatief belang te 
beschermen, valt te herinneren aan de al sinds 1833 in Frankrijk gevestigde cassatierechtspraak dat 
moeilijkheid om schade vast te stellen, niet afdoet aan vergoedbaarheid daarvan.2688 Ook in de 
Belgische schadelogica belet complexiteit geen correcte vergoeding (supra nr. 264). Moeilijke 
begrootbaarheid van schadeposten zoals immateriële schade en kansverlies vormt ook geen bezwaar 
tegen vergoedbaarheid.2689 In lijn hiervan rijst de vraag of het negatief belang wel steeds correctere 
vergoeding van het positief belang biedt dan benaderende billijkheidsbegroting. Schadevergoeding 
moet de rechter immers niet met chirurgische nauwkeurigheid vaststellen (infra nr. 2768).2690  

974. IS NEGATIEF BELANG WEL EENVOUDIGER VASTSTELBAAR DAN POSITIEF BELANG? – Voorts rijst de vraag of 
vaststelling van het negatief belang wel eenvoudiger is dan begroting van het positief belang.  Net 
zoals bij het positief belang moeten rechters voor mislopen opportuniteiten onder het negatief 
belang immers op hypothetische wijze redeneren, door na te gaan in welke toestand de benadeelde 
bij niet-sluiting van de overeenkomst zou hebben verkeerd.2691 Ook bij winstderving onder het 

                                                             
2684 Artikel 61, § 4, tweede lid Prospectuswet luidt: “Het nadeel dat de belegger wordt berokkend, wordt, behoudens 
tegenbewijs, geacht het gevolg te zijn van het misleidende, onjuiste of inconsistente karakter, ten aanzien van het 
prospectus, van de informatie in de reclame of in andere documenten of berichten met betrekking tot de verrichting [...].” 
2685 Bij niet-nakoming van resultaatsverbintenissen is eender welke verwijzing naar een normaal voorzichtige en redelijke 
persoon in dezelfde omstandigheden overbodig. Bijv. Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 807, noot N. VAN DE SYPE 
(verplichting van advocaat tot inachtneming van beroepstermijn is resultaatsverbintenis); Luik 3 juni 2015, JT 2015, 847 
(instellen vordering binnen gestelde termijn als resultaatsverbintenis); Rb. Brugge 14 mei 1991, RW 1993-94, 266 (advocaat 
aansprakelijk voor niet-inachtneming van resultaatsverbintenis om gevraagd beroep in te stellen, behoudens bewijs 
overmacht); Rb. Dendermonde 22 maart 2013, RW 2014-15, (1549) 1550 (“De verbintenis van de [carwash]uitbater moet 
dan ook worden beoordeeld als een resultaatsverbintenis. Het volstaat dus dat de klant bewijst dat het resultaat niet werd 
bereikt om aldus de contractuele aansprakelijkheid van de uitbater aan te tonen.”); CORNELIS 2000-I, 558 ("Vergeleken met 
de inspanningsverbintenis moet de schuldeiser geen fout van de schuldenaar bewijzen: het volstaat voor hem de 
wanprestatie, d.i. de niet-nakoming van de beloofde prestatie te bewijzen."); CORNELIS 2009, 284; VAN DE SYPE 2015-I, 812. 
2686 JAFFERALI 2014, 919. 
2687 Artikel 1353 BW bepaalt immers dat "[v]ermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld, worden overgelaten aan het 
oordeel en aan het beleid van de rechter, die geen andere dan gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende 
vermoedens zal aannemen" (JAFFERALI 2014, 919). 
2688 Cass.fr. 15 juni 1833, S. 1833, I, (458) 461 (schade wegens onrechtmatige mededinging door onwettige uitoefening van 
farmacie: “la difficulté d’apprécier un dommage ne rend pas non recevable l’action en réparation de ce dommage”). 
2689 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 97. 
2690 Fera v Village Plaza Inc 242 NW 2d 372 (Mich. 1976) (waarover: ENGLER/HEYMAN 2011, 145; "We do not, in the 
assessment of damages, require a mathematical precision in situations of injury where, from the very nature of the 
circumstances precision is unattainable."). Bij uiterst moeilijke bewijsbaarheid van het positief belang kan die begroting ex 
aequo et bono wel tot overcompensatie leiden. Dan kan de benadeelde verzoeken om vergoeding van zijn negatief belang. 
2691 Qua geleden verlies is de moeilijkheidsgraad bij beide belangen gering. Eenvoudiger is het immers om na te gaan wat er 
daadwerkelijk is uitgegeven dan wat aan winst is gederfd. GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 111; ROBERTO 2002, 202 (“Probleme bie 
der Schadensberechnung stellen sich vor allem hinsichtlich des entgangenen Gewinns.”). 
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negatief belang moet de rechter genoegen nemen met begroting naar aller waarschijnlijkheid.2692 
Begroting van het negatief belang valt dus niet per se eenvoudiger uit dan het positief belang.  

975. OVERCOMPENSATIE DOOR VERGOEDING WINSTDERVING ONDER NEGATIEF BELANG? – Sommigen 
verwerpen winstderving onder het negatief belang op grond dat de logica van het positief belang in 
het negatief belang zou infiltreren (supra nrs. 718).2693 Bij het positief belang krijgt de benadeelde 
geen vergoeding voor sluitings- en uitvoeringskosten omdat hij die bij nakoming ook had gedragen 
(supra nr. 405). Door vergoeding van mislopen opportuniteiten benadert het negatief belang de 
onder het positief belang vergoedbare winstderving, maar zijn die kosten wel vergoedbaar. Via het 
winstvermoeden worden die kosten vermoed overeen te stemmen met de (onbewijsbare) onder het 
positief belang gederfde winst (supra nr. 970). Winstderving zou dubbel worden vergoed: direct via 
de mislopen opportuniteiten en indirect via de kosten die worden vermoed overeen te komen met 
winstderving onder het positief belang. Moet het negatief belang dan naar Duits voorbeeld (§ 284 
BGB) tot geleden verlies worden uitgezuiverd? Bedenk hier vooral dat winstderving bij het negatief 
belang verschilt van die bij het positief belang (supra nrs. 712-768), het risico op overcompensatie 
een grens vindt in de plafonnering van het negatief belang door het positief belang (infra nrs. 1247-
1319) en overcompensatie tot slot verkiesbaar is boven ondercompensatie van de benadeelde, die 
zijn weinig benijdenswaardige positie niet zelf initieerde (infra nr. 976). 

976. OVERCOMPENSATIE VERKIESBAAR BOVEN ONDERCOMPENSATIE BENADEELDE – Dat het negatief belang kan leiden 
tot overcompensatie is geen bezwaar tegen vergoeding van dat negatief belang. Het is immers de wanprestant 
die aan de basis ligt van de wanprestatie, en niet de benadeelde. Deze gedachte blijkt een rode draad te zijn in 
het contractuele aansprakelijkheidsrecht (supra nr. 76). Denk aan de redenering die ten grondslag ligt aan de 
gedachte dat benadeelden van wanprestaties niet tot het uiterste hoeven te gaan bij schadebeperking. Daar is 
een mee te wegen gezichtspunt dat die benadeelden hun ongunstige positie niet zelf initieerden (infra nr. 
1933).2694 De utiliteit van het negatief belang vindt bij overeenkomstbehoud zo wel een grens in de 
gestrengheid waarmee de rechter zekerheid van schade vereist. Vaststelling van schadevergoeding vergt geen 
chirurgische precisie (infra nr. 2768).2695 Voor causaliteit neemt de rechtspraak zo genoegen met een zo hoge 
waarschijnlijkheid dat niet ernstig aan het tegendeel valt te denken (infra nr. 2110).2696 Binnen het negatief 
belang is billijkheidsbegroting die tot overcompensatie leidt dan soms nog verkiesbaar.2697  

                                                             
2692 KELLER 1949, 278-279 (“Was den Beweis dessen anbetrifft, was der Gläubiger mit der Leistung des Schuldners hätte 
anfangen können, so tauchen dieselben Schwierigkeiten auf, wie sie bei der Berechnung des entgangenen Gewinns beim 
negativen Interesse zeigen.”); MELLIGER 1898, 172. 
2693 FRANKRIJK: GENICON 2007, 748, voetnoot 217, en 760 (“La 'théorie de l’occasion manquée' est en réalité un moyen très 
ingénieux de hisser l’intérêt négatif presque à la hauteur de l’intérêt positif."); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 109. ITALIË: GALLO 

2004, nr. 10.a; VISINTINI 2009, 62 (“Questo significa che nel computo del danno negativo [...] viene fatta entrare in modo 
surrettizio la logica propria dell’interesse contrattuale positivo.”). ZWITSERLAND: MELLIGER 1898, 26 (“[...] sonst würde ja der 
Unterschied zwischen Erfüllungs- und negativem Interesse aufgehoben; es bestünde kein Grund mehr, das eine als das 
Erfüllungsinteresse, das andere als das negative zu bezeichnen, wenn beide grundsätzlich immer denselben Umfang 
besässen und das von der Wissenschaft als negativ bezeichnete den Kontrahenten in dieselbe Lage versetzte, wie wenn der 
Vertrag erfüllt würde.”). AMERIKA: BARNES 1999, 1154; FARNSWORTH 1990, 267-268; FRIEDMANN 1995, 653; KELLY 1992, 1769. 
2694 DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 601 ("Bei den Anforderungen an die Schadensminderung darf nicht aus den Augen 
gelassen werden, dass das Opfer unfreiwillig in diese möglicherweise für ihn oder sie schwierige Entscheidungssituation 
worden ist."). ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2004, 118 ("En effet, c'est bien l'auteur du dommage qui a violé des règles d'ordre 
juridique qui ont entraîné la situation défavorable dans laquelle se trouve le lésé."); ROUILLER 2007, 775. NEDERLAND: 
BLOEMBERGEN 1965, 399 (“Men moet niet vergeten, dat hij tenslotte door een onrechtmatige daad van de wederpartij in een 
positie is geplaatst, die hem tot handelen verplichtte.”); HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 239; KEIRSE 2003, 118; KEIRSE 2010, 21. 
ENGELAND: Lord Macmillan in Banco de Portugal v Waterlaw [1932] AC 452, p. 506 (in MCGREGOR 2014, 290: "The law is 
satisfied if the party placed in a difficult situation by reason of the breach of a duty owed to him has acted reasonably in the 
adoption of remedial measures [...]"); CHEN-WISHART 2010, 572.  
2695 Fera v Village Plaza Inc 242 NW 2d 372 (Mich. 1976) (waarover: ENGLER/HEYMAN 2011, 145; "We do not, in the 
assessment of damages, require a mathematical precision [...]"). 
2696 RONSE 1954, 159. Overname van formulering: Brussel 17 november 2008, TRV 2011, 300, noot B. BELLEN; Luik 20 juni 
2013, RGAR 2014, 15036 ("Le juge peut retenir comme certaine une relation très vraisemblable lorsqu'il ne doit pas 
raisonnablement considérer que le contraire est possible, bien que, théoriquement, ce ne soit pas absolument exclu."); 
BOCKEN 2010, 136 ("hoge mate van waarschijnlijkheid [...] die voor de rechter ernstige twijfel uitsluit"); BOONE 2004, 92; 
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3 Vrijwillige keuze voor negatief belang 

977. BELGISCHE BENADEELDE KAN KIEZEN VOOR NEGATIEF BELANG – Kan een benadeelde, ook wanneer zijn 
positief belang aantoonbaar is, voor zijn negatief belang kiezen? In België belet niets dat een 
benadeelde zelf voor zijn negatief belang kan opteren.2698 Qui peut le plus, peut le moins, al valt vaak 
niet in te zien waarom de benadeelde dit zou doen. Dit vrije optierecht vindt steun in andere 
rechtssystemen. Over de Oostenrijkse open schadebepaling § 1293 ABGB beaamt de Oostenrijkse 
rechtsleer die mogelijkheid.2699 Over artikel 74 CISG betoogt de rechtsleer hetzelfde.2700 In zowel 
Frankrijk als Italië is de doctrine verdeeld.2701 In Zwitserland beschikt de benadeelde wel enkel over 
een indirect keuzerecht (infra nr. 978). Het negatief belang is enkel vergoedbaar indien hij voor 
ontbinding opteert. In Duitsland en de common law kan de benadeelde ook bij overeenkomstbehoud 
voor zijn negatief belang kiezen, zij het in afgezwakte vorm (infra nrs. 979-980). 

978. ZWITSERLAND: INDIRECT KEUZERECHT – Het Zwitserse recht biedt benadeelden een indirect 
keuzerecht tussen het positief en het negatief belang. De benadeelde kan kiezen tussen vervangende 
schadevergoeding met vergoeding van het positief belang (art. 107, lid 2 CO2702) en ontbinding met 
vergoeding van het negatief belang (art. 109, lid 2 CO).2703 Aan de benadeelde staat het om de 
voordeligste keuze te maken.2704 Recente Zwitserse rechtsleer wil de mogelijkheid tot het claimen 
van het negatief belang uitbreiden naar gevallen van overeenkomstbehoud. Deze stroming acht het 
soms onbillijk om enkel het positief belang toe te kennen. Dit is zo wanneer winstderving 
onberekenbaar is en de overeenkomst geen commerciële doeleinden nastreeft (supra nr. 965). Ook 
bij overeenkomstbehoud kunnen benadeelden dan opteren voor hun negatief belang.2705  

979. DUITSLAND: AFGEZWAKT DIRECT KEUZERECHT – In Duitsland verstrekt § 284 BGB benadeelden de 
keuze tussen hun positief belang en hun beperkt negatief belang.2706 In plaats van vervangende 
schadevergoeding (Schadensersatz statt der Leistung; positief belang) kan de benadeelde een 
vergoeding vorderen voor billijkerwijs gedane uitgaven die hij heeft gemaakt in vertrouwen op 

                                                                                                                                                                                              
FAGNART 2009, 165 (“La certitude judiciaire ne peut donc découler que d’une très haute vraisemblance non contredite.”); 
LIERMAN 2007, 259; SIMOENS 2004-II, 319; VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 63; VAN OEVELEN 2014, 996. 
2697 Vgl. ENGLER/HEYMAN 2011, 146 ("In crafting default rules, overcompensation seems preferable to undercompensation 
because it would create incentives for renegotiation rather than for opportunistic breaches."). 
2698 Dit is dan een rechtstreeks keuzerecht. De benadeelde hoeft niet te kiezen voor een andere remedie, zoals ontbinding, 
om zijn negatief belang af te dwingen. Bij een indirect keuzerecht zou de benadeelde echter moeten kiezen tussen behoud 
van de overeenkomst met vergoeding van het positief belang en ontbinding met vergoeding van het negatief belang. 
2699  KARNER 2005, 1323 (“War das Fehlverhalten des Schädigers sowohl für den Vertrauensschaden als auch den 
Nichterfüllungsschaden kausal, so hat der Geschädigte ein Wahlrecht, dem insbesondere wegen der Beweislast praktische 
Bedeutung zukommt.”). 
2700 SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1005 („Statt des Erfüllungsinteresses kann der Gläubiger wahlweise auch Ersatz des negativen 
Interesses verlangen.”); STOLL 2003, 315. 
2701 PRO: XOUDIS 1998, 214 (Frans recht). CONTRA: FABRE-MAGNAN 2012, 703; PINNA 2007, 53; ROPPO 2006, 942; VILLA 2010, nr. 2. 
2702 Artikel 107, lid 2 CO: “Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit de la demander et d’actionner 
en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration 
immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.” 
2703 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, punt II.4.a (“Es wird im allgemeinen Zusammenhang auch die 
Meinung vertreten, der Gläubiger könne, soweit er zur Geltendmachung des positiven Interesses berechtigt sei, stattdessen 
generell auch das negative Interesse wählen. Eine solche Option müsste aber mit der Ausübung eines Rücktritts- bzw. 
Auflösungsrechts verbunden sein.”); COUCHEPIN 2008, 134; GAUCH 1999, 368; GUGGENHEIM 1995, 156-158; KELLER 1949, 181; 
KOLLER 1998, 316; STÖCKLI 2008, 284; TERCIER 2009, 271-272; WIDMER 2003, 56-57; XOUDIS 1998, 212. 
2704 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4; GAUCH 1999, 368; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 

2003, 169; KELLER 1949, 181; KOLLER 1998, 316; STÖCKLI 2008, 284; TERCIER 2009, 272; XOUDIS 1998, 214. 
2705 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a.; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 175; 
SCHWENZER 2009, 92; WIDMER 2003, 56-57 ("Diese Einschränkung ist unter Umständen unbefriedigend, und zwar insbesondere 
dann, wenn der entgangene Gewinn aufgrund der Natur des Rechtsgeschäftes nicht bezifferbar ist oder wenn keinerlei 
kommerzielle Interessen verfolgt werden."); XOUDIS 1998, 215. 
2706  DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 293 en 296; ERNST 2003, 955; KÖTZ 2012, 501; LOOSCHELDERS 2011, 304; 
MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 469; PALANDT/BASSENGE 2005, 387; RÉMY-CORLAY 2005, 22; STOPPEL 2003, 35; STOPPEL 2004, 
91; UNBERATH 2007, 351; VODICAR 2008, 133; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 689. 
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verkrijging van de prestatie (Ersatz frustrierter Aufwendungen; negatief belang).2707 Nadere lezing van 
§ 284 BGB leert dat het gaat om een afgezwakt keuzerecht. Benadeelden kunnen enkel opteren voor 
een beperkte vorm van hun negatief belang. Niet alle onder het negatief belang vergoedbare 
schadeposten zijn afwentelbaar. Zo zijn enkel verhaalbaar kosten die de benadeelde billijkerwijs 
mocht maken. Bovendien rept § 284 BGB met geen woord over mislopen opportuniteiten. Onder het 
ruime negatief belang zijn die opportuniteiten wel als winstderving verhaalbaar.2708  

980. COMMON LAW: DIRECT KEUZERECHT – Ook de common law laat de benadeelde een directe keuze 
tussen zijn positief en zijn negatief belang.2709 Dit keuzerecht komt van pas wanneer het voor de 
benadeelde moeilijk of zelfs onmogelijk blijkt om het positief belang te bewijzen (supra nrs. 948-
975).2710 Dat keuzerecht blijkt in Amerika uit § 349 Second Restatement of Contracts: "the injured 
party may, if he chooses, ignore the element of profit and recover as damages his expenditures in 
reliance". Net zoals het Duitse recht hanteert de Second Restatement of Contracts dus een strikte 
opvatting van het negatief belang. Mislopen opportuniteiten zijn onvergoedbaar. Anders dan naar 
Zwitsers recht (supra nr. 978), hoeven benadeelden dus wel niet om ontbinding te verzoeken.2711  

981. MODERNE OPVATTING: GEEN KEUZERECHT MAAR ANDERS BEREKEND POSITIEF BELANG – 

Schadevergoeding mag benadeelden bij wanprestatie eigenlijk niet zuiver verplaatsen naar hun 
hypothetische positie van niet-sluiting van de overeenkomst. 2712  Dat zou indruisen tegen de 
bindende kracht van de overeenkomst die aan die schadevergoeding ten grondslag ligt (supra nrs. 
888-902). De grondslag voor het negatief belang – het vermoeden dat de overeenkomst voor de 
benadeelde winstgevend (supra nr. 954), neutraal (supra nr. 953) of van hogere waarde (supra nr. 
963)2713 was – plaatst een bedenking bij de vraag naar het keuzerecht tussen het negatief en het 
positief belang. Die vraag is volgens sommigen kunstmatig. Voor zover het negatief belang fungeert 
als surrogaat voor het positief belang, gaat het niet om een keuze tussen het negatief en het positief 
belang.2714 De benadeelde kiest in wezen voor vergoeding van zijn positief belang. Dit positief belang 
berekent de rechter dan enkel wegens bewijsproblemen op basis van het negatief belang.  

4 Blijvende dominantie positief belang 

982. NEGATIEF BELANG ALS SUBSIDIAIR SURROGAAT VOOR POSITIEF BELANG – Het positief belang geldt dus 
als ultiem referentiepunt bij wanprestaties. Het negatief belang verstrekt wel een indicatie voor het 

                                                             
2707 § 284 BGB luidt: “Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger Ersatz der Aufwendungen 
verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte, es sei denn, deren 
Zweck wäre auch ohne die Pflichtverletzung des Schuldners nicht erreicht worden.” 
2708 DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296; KÖTZ 2012, 503; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 469; PALANDT/BASSENGE 

2005, 387; REIM 2003, 3664; STOPPEL 2003, 35 ("Eingeschränkt würde dieses negative Interesse im Ergebnis dahingehend, 
dass lediglich die frustrierten Aufwendungen, nicht jedoch der entgangene Gewinn und damit ausschlieβlich bereits 
entstandene Vermögenseinbuβen ersatzfähig sind."); STOPPEL 2004, 91; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 690 en 709. 
2709 CHEN-WISHART 2010, 588 ("In theory, a claimant suing for breach of contract can choose between his expectation and 
'reliance' loss"); CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1772; COOKE/OUGHTON 2000, 329; FURMSTON 1996, 609 (“In principle, it seems that 
the plaintiff has a free choice whether to quantify his loss on an expectation or a reliance basis.”); MCGREGOR 2014, 37; 
MCKENDRICK 2007, 419; MCKENDRICK 2008, 867; NOLAN 1997, 39; TREITEL/PEEL 2011, 1007; TREITEL 1991, 96. 
2710 De basiscases voor dit optierecht zijn Anglia Television Ltd v Reed (Anglia Television Ltd v Reed [1971] 3 All ER 690, Court 
of Appeal; supra nr. 967) en CCC Films (London) Ltd v Impact Quadrant Films Ltd (CCC Films (London) Ltd v Impact Quadrant 
Films Ltd [1985] QB 16, [1984] 3 All ER 298). 
2711 Vgl. FABRE-MAGNAN 2012, 719 (“En droit américain, où à nouveau on ne distingue pas vraiment selon que l’on anéantit où 
non le contrat, le type et le montant des dommages-intérêts accordés dépendent des situations.”); XOUDIS 1998, 214. 
2712 BELGIË: JAFFERALI 2014, 919 (impliciet, door keuzerecht tussen negatief en positief belang te verwerpen maar negatief 
belang toe te laten als minimumvergoeding). FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 703-704; PINNA 2007, 53. ITALIË: ROPPO 2006, 
942; VILLA 2010, nr. 2. 
2713 P. TRIMARCHI, "Interesse positivo e interesse negativo nella risoluzione del contratto per inadempimento”, Rivista di 
diritto civile 2002, (637) 645; G. VILLA, “La quantificazione del danno contrattuale”, Danno e responsabilità 2010, afl. 11, (37), 
nr. 2. 
2714 Duidelijk: JAFFERALI 2014, 919 ("[L']admission d'une telle présomption de rentabilité nous paraît préférable à la 
reconnaissance au créancier d'un droit d'option entre la réparation de l'intérêt positif et celle de l'intérêt négatif."). 
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positief belang wanneer de benadeelde dit positief belang niet kan bewijzen. Het negatief belang 
wordt zo gezien als vangnetbegroting 2715 , minimumvergoeding 2716 , of de beste 2717  of een 
gemakkelijkere2718 manier om het positief belang te vergoeden. Het negatief belang biedt de 
benadeelde toch nog vergoeding voor kosten die onder het positief belang buiten vergoeding vallen. 
De slotsom is dan ook dat het negatief belang een subsidiair vangnet vormt voor het positief belang. 
Vergoeding van sluitings- en voorbereidingskosten beschermt zo soms niet het negatief maar het 
positief belang.2719 Het negatief belang is zo enkel een manier om de benadeelde naar zijn 
hypothetische nakomingspositie te verplaatsen (positief belang).2720 De eindconclusie is dan ook dat 
het positief belang prevaleert als vergoedingsmotief, maar zich soms qua berekeningsmethode laat 
vervangen door het subsidiaire negatief belang. 

983. GEEN BEPERKING TOT NEGATIEF BELANG BIJ BEWIJSBAAR POSITIEF BELANG – Dat het negatief belang ondergeschikt 
is aan het positief belang blijkt uit de Amerikaanse opvatting dat de rechter het integraliteitsprincipe schendt 
door 'slechts' het negatief belang toe te kennen wanneer het positief belang bewijsbaar is. Zo werd geoordeeld 
dat een rechter blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de benadeelde enkel 
schadevergoeding toe te kennen voor gedane uitgaven terwijl het bedrag van de winst die uit de niet-
nagekomen overeenkomst zou zijn gehaald, met voldoende zekerheid was aangetoond.2721 Die gedachte is 
transponeerbaar naar Belgisch recht. Stel dat een benadeelde zijn positief belang genoegzaam kan aantonen. 
De rechter die enkel vergoeding voor zijn negatief belang toekent, schendt dan het integraliteitsprincipe. De 
schadevergoeding bedraagt dan minder dan de daadwerkelijk geleden schade. Hieruit volgt dat het negatief 
belang bij wanprestaties enkel relevant is in de hypothese waarin het positief belang onbewijsbaar is.  

 
 

                                                             
2715 HOGG 2011, 373; ROPPO 2006, 942; STONE 2008, 575; TREITEL 1991, 88. 
2716 GENICON 2007, 763-764 ("En somme l'intérêt négatif est alors le moyen d'offrir une protection minimale à un intérêt 
positif que l'on est incapable de chiffrer exactement."); SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 606. 
2717 MCKENDRICK 2007, 420 ("the best way of protecting the expectation interest when that interest cannot be proved"). 
2718  FARNSWORTH 1990, 263; RABL 1998, 5 ("In Ausnahmefällen können festgestellte frustrierte Aufwendungen als 
Berechnungshilfe für die Ermittlung des Nichterfüllungsschadens dienen, wenn die ausgebliebene Gegenleistung nicht 
bewertet werden kann."). 
2719 A. KRAMER, The law of contract damages, Oxford, Hart Publishing, 2014, 14 en 482. 
2720 MCKENDRICK 2007, 420 ("The most convincing explanation for the award of reliance damages is that it is the best way of 
protecting the expectation interest when that interest cannot be proved."). 
2721 Sampley Enterprises Inc v Laurilla, 404 So. 2d 841 (Fla. Dist. Ct. App. 1981) (waarover: KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 849).  
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Hoofdstuk VI. Aanvullende schadevergoeding  

Afdeling I. Cumul van schadevergoeding en ontbinding 

§ 1. INVLOED VAN ONTBINDING OP SCHADE 

A Bijkomende schade bij ontbinding 

984. RECHTSHERSTEL BIJ ONTBINDING – Bij ernstige wanprestatie kunnen benadeelden opteren voor 
ontbinding (art. 1184 BW). In principe heeft dit tot gevolg dat hun verbintenissen uitdoven en de 
prestaties wederzijds (in natura of bij equivalent) terugkeren. Sommigen menen dat dit alle schade 
compenseert. Ontbinding spruit net als schadevergoeding voort uit de wanprestatie, waarvan zij de 
nadelige gevolgen zou herstellen.2722 Ongetwijfeld komt het voor dat ontbinding met die daaruit 
resulterende bevrijding en teruggaven op zich volstaan om elk nadelig gevolg van de wanprestatie uit 
te wissen.2723 Dit is echter vaak niet het geval. 

985. BIJKOMENDE SCHADEVERGOEDING VERVOLLEDIGT VAAK RECHTSHERSTEL – Ontbinding strekt op zich 
niet tot herstel van door wanprestatie veroorzaakte schade.2724 Sommigen leidden daaruit af dat 
voor schadeherstel sowieso aanvullend schadevergoeding nodig was: "la résolution ne tient pas lieu 
de dédommagement".2725 Het Hof van Cassatie overwoog zelfs dat betaling van schadevergoeding 
één van de wettelijke gevolgen van ontbinding is, die de schuldenaar bij niet-nakoming moet 
verwachten.2726 Een deel van de schade kan immers blijven voortbestaan.2727 De benadeelde kan dan 
ook om extra herstel verzoeken. Is herstel in natura onmogelijk (supra nr. 139), dan verlangt 
onvolledige nadeelcompensatie door ontbinding schadevergoeding 2728 . Correcter is wel dat 
ontbinding schade al deels kan vergoeden, maar dat dit niet steeds volstaat. 

986. PROBLEMATISCHE BEGROTING VAN AANVULLENDE SCHADEVERGOEDING – De mogelijkheid om 
ontbinding met schadevergoeding te cumuleren, staat ingevolge artikel 1184 BW niet ter discussie. 
De schadebegroting is niettemin complex.2729  Anders dan wanneer de benadeelde enkel om 
schadevergoeding verzoekt, kan hij bij ontbinding geen aanspraak meer maken op de tegenprestatie 
(bevrijdende en restitutieve werking). Ook het door de bijkomende schadevergoeding beschermde 
belang kan stof geven tot debat. Uitgaande van het verschillende karakter van beide remedies lijkt 

                                                             
2722 BOUSIGES 1982, 350 en 357 (“Il apparaît plus fondamentalement que la résolution veut éviter au créancier le préjudice 
causé par la faute de son débiteur et que les restitutions indemnisent cette perte.”). 
2723 BELGIË: DE THEUX 1983, 131 (a contrario); DELVAUX 2001, 681; STIJNS 1994, 279. FRANKRIJK: Lyon 1 april 2004, RG 
nr. 02/06820, in GENICON 2007, 714 (“Attendu […] qu’il n’est pas démontré que la révélation tardive de l’origine exacte du 
véhicule a causé à N. M. un dommage autre que celui qui est réparé par la restitution du prix […]”); MYOUNG 1996, 187. 
DUITSLAND: CLEVINGHAUS 2007, 71 (inzake "isolierter Rücktritt").  
2724 MYOUNG 1996, 165.  
2725 LAURENT XVII 1875, 148, nr. 132. Vgl. Gent 27 oktober 1998, TGR 1999, 109. 
2726 Cass. 18 december 1986, Pas. 1987, I, 484 (ontbinding pachtovereenkomst wegens niet-betaling pachtgelden). 
2727 Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180, RABG 2003, 656; Cass. 16 april 1998, Pas. 1998, I, 448; Lissabon 5 mei 2005, 
nr. 2999/05, JusNet 2748/2005 ("Apesar da rescisão, o credor pode ter sofrido prejuízos que a simples libertação do vínculo 
contratual não elimina."); BAUDRY-LACANTINERIE/BINET 1921, 112; DELVAUX 2001, 681; C. DEMOLOMBE, Cours de Code civil, XII, 
Brussel, Stienon, 1868, 417; DE PAGE 1964, 848-849; DEPREZ 1968, 57 en 59; FONTAINE 2001, 1056; FORIERS 2005, 242; GENICON 

2007, 742; LARROUMET 2007, 827; STIJNS 1994, 279; STIJNS 2000-I, 458. 
2728 Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237, overweging 1 ("De appelrechter oordeelt dat [...] indien de retroactieve 
werking van de ontbinding gekoppeld aan de wederzijdse restitutieverplichting de geleden schade niet herstelt, er 
aanleiding kan zijn tot betaling van een bijkomende schadevergoeding."); Gent 27 oktober 1998, TGR 1999, 109; GENICON 

2007, 742 ("si les effets de la résolution peuvent déjà participer de la réparation du préjudice causé au créancier, on sait bien 
qu'elle ne suffit pas toujours"). 
2729 R. CASSIN, “Réflexions sur la résolution judiciaire des contrats pour inexécution”, RTDciv 1945, 161 (impliciet); FONTAINE 

1990, 389 (inzake restituties); GENICON 2007, 715; GENICON 2008, 255 (“La question des conséquences de l’anéantissement du 
contrat est assurément l’une des plus irritantes qui soient.”). 



329 
 

het prima facie vanzelfsprekend dat de functie van die aanvullende schadevergoeding verschilt van 
die van schadevergoeding als hoofdremedie bij wanprestatie. Dit deel gaat na of de 
ontbindingsconstellatie grond oplevert voor een afwijkende begroting van schadevergoeding bij 
ontbinding. Welke inwerking heeft de samenhang met ontbinding op die schadevergoeding? 

987. LACUNAIRE BEHANDELING SAMENGAAN SCHADEVERGOEDING MET ONTBINDING – Schadevergoeding bij 
overeenkomstbehoud krijgt een stiefmoederlijke behandeling (supra nr. 37). Bij ontbinding was deze 
vaststelling tot voor kort nog frappanter.2730 De meeste auteurs die zich daarmee inlieten, volstonden met een 
verwijzing naar de regels van contractuele aansprakelijkheid. In de Romaanse civil verschenen over deze 
problematiek wel grondige studies in Frankrijk (LAITHIER 2004; GENICON 2007; PINNA 2007) Spanje (CLEMENTE 

MEORO 2009), Portugal (MOTA PINTO 2008) en Italië (MONTANARI 2013).2731 Recentelijk hebben studies van BAECK 
(2012)2732, JAFFERALI (2014)2733, WÉRY (2014)2734 en JANSEN (2015)2735 België hier ook op de kaart gezet. 

988. GEEN SCHADEVEREISTE VOOR ONTBINDING? – Bepaalde rechtsleer geeft aan dat bestaan van 
schade geen toepassingsvoorwaarde is voor artikel 1184 BW. Contractuele tekortkomingen volstaan 
dan om ontbinding te verkrijgen.2736 Voor pacht stelt bepaalde rechtsleer zo dat de verpachter geen 
schade hoeft aan te tonen om ontbinding te bekomen.2737 Die opvatting weet zich gesterkt door 
Franse cassatierechtspraak.2738 Recentelijk leek ook het Belgische Hof van Cassatie dit ontbreken van 
een schadevereiste te onderschrijven. Het Hof van Cassatie overwoog zo dat ontbinding op basis van 
artikel 1184 BW in de regel niet veronderstelt dat op de dag van die ontbinding schade is geleden.2739  

989. NUANCE: RELEVANTIE VAN SCHADE VOOR ZWAARWICHTIG KARAKTER WANPRESTATIE – Dat voor 
verkrijging van ontbinding geen schadevereiste geldt, verdient een nuance. In de rechtspraak blijken 
bewijs en omvang van schade wel relevant voor de beoordeling of een wanprestatie voldoende 
zwaarwichtig is om ontbinding te rechtvaardigen. 2740  Kunstmatig lijkt het om de ernst van 

                                                             
2730 BELGIË: BAECK 2012-I, 290; JAFFERALI 2014, 874; WÉRY I (2010), 595. FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 158; RÉMY 2001, 121; TALLON 

1989, 275. 
2731 FRANKRIJK: T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, 840 p.; Y.-M. LAITHIER, Etude 
comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, Parijs, LGDJ, 2004, 660 p.; A. PINNA, La mesure du préjudice 
contractuel, Parijs, LGDJ, 2007, 570 p. SPANJE: M.E. CLEMENTE MEORO, La resolución de los contratos por incumplimiento: 
presupuestos, efectos y resarcimiento del daño, Barcelona, Bosch, 2009, 86 p. ITALIË: A. MONTANARI, Il danno da risoluzione, 
Napels, Jovene, 2013, 352 p. PORTUGAL: P. MOTA PINTO, Interesse contratual negativo e interesse contratual positivo. Volume 
II, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, 1703 p. 
2732 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 372 p. Recentelijk: 
J. BAECK, "Voor wie meer wil dan de ontbinding: bijkomende schadevergoeding", TBBR 2016, 303-314.  
2733 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1334 p. Zie ook: DELVAUX 2001, 681-687; B. DE 

TEMMERMAN, noot onder Rb. Brussel 7 december 1993, AJT 1994-95, (67) 67 (positief belang bij ontbinding). 
2734 P. WERY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WERY (eds.), De 
rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) 451-455. 
2735 S. JANSEN, "Actuele ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming van contracten" in Themis 95 – Verbintenissenrecht, 
Brugge, die Keure, 2015, (141) 148-151. 
2736 BELGIË: BARBAIX 2008, 719; CLAEYS 2003, 319 (ziet verrichte prestatie als maatstaf voor restitutieverbintenis); H. D’UDEKEM 

D’ACOZ en I. SNICK, De pachtovereenkomst, Brussel, Larcier, 1990, 302 (geen schade vereist voor pachtontbinding door 
verpachter); TERRYN 2008, 450. FRANKRIJK: LEPELTIER 1934, 293 (“une inexécution qui ne lui causerait aucun préjudice suffirait à 
justifier la résolution, mais non pas l’allocation de dommages-intérêts supplémentaires”); MERCOLI 2001, 155; MYOUNG 1996, 
184; PAULIN 1996, 118; TERRE/SIMLER/LEQUETTE 2009, 657. Vgl. MCGREGOR 2014, 454. 
2737 H. D’UDEKEM D’ACOZ en I. SNICK, De pachtovereenkomst, Brussel, Larcier, 1990, 302. 
2738 Cass.fr. 27 april 1948, RTDciv 1949, 95, noot J. CARBONNIER; Cass.civ.I.fr. 21 maart 1960, Bull.civ. 1960, I, nr. 165; 
Cass.civ.III.fr. 5 februari 1971, JCP 1971, IV, 65 (“La résiliation [...] n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice”); 
Cass.civ.III.fr. 4 mei 1982, JCP 1982, IV, 246 („La violation de conventions légalement faites permet au juge d’en prononcer la 
résiliation, laquelle n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice”); Cass.civ.III.fr. 26 januari 1983, JCP 1983, IV, 107. 
2739 Cass. 20 november 2008, Pas. 2008, 2616. De bewoordingen "op de dag van die ontbinding schade is geleden" kunnen 
echter wel in die zin worden opgevat dat toekomstige schade volstaat. 
2740 Cass. 22 november 1894, Pas. 1895, I, 11 (in de afgewezen middelen was aangevoerd dat het bestreden arrest de 
vordering tot ontbinding onterecht had afgewezen omdat schending van de clausule geen schade had toegebracht);  Cass. 
11 oktober 1991, Pas. 1992, I, 116 (“le législateur a voulu que […] le caractère grave de l’inexécution doit être apprécié en 
fonction de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du bailleur”; pacht); Cass. 23 december 1988, Pas. 1989, I, 463 
(pacht); Cass. 5 maart 1982, Pas. 1982, I, (800) 802 (“le législateur a voulu que le juge du fond apprécie si l’inexécution du 
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contractuele tekortkomingen in abstracto te beoordelen, zonder daarbij oog te hebben voor het 
belang van het slachtoffer, dat juist afhangt van de schade die hij heeft geleden.2741  

990. SCHADEVEREISTE VOOR SCHADEVERGOEDING BIJ ONTBINDING – Los van de vraag of schade relevant is 
ter beoordeling van de ernst van de wanprestatie als voorwaarde voor ontbinding (supra nr. 989), 
rijst de vraag of schade een voorwaarde is voor verkrijging van schadevergoeding bij die ontbinding. 
Aangezien artikel 1149 BW toepassing vindt, luidt het antwoord hierop positief.2742 Zo bevestigde het 
Hof van Cassatie dat de schuldeiser die bij ontbinding aanspraak maakt op schadevergoeding "het 
bestaan van die bijkomende schade moet bewijzen".2743 Krachtens artikel 870 Ger.W. moet iedere 
partij immers het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert. Deze bewijslast valt enkel weg bij 
schadebedingen, die ontbinding overleven (infra nr. 2531). Feitenrechters kennen dan ook geen 
bijkomende schadevergoeding toe wanneer de benadeelde geen schade heeft aangetoond.2744 Heeft 
de benadeelde geen bijkomende schade geleden, dan kan hij ook geen schadevergoeding krijgen. 

B Invloed op schadevergoeding 

991. VERHOUDING TUSSEN SCHADEVERGOEDING EN ONTBINDING – Bij een aantal wanprestatieremedies 
blijkt overduidelijk welk belang precies is nagestreefd. Zo is het evident dat gedwongen uitvoering en 
herstel in natura op het positief belang zijn gericht (supra nr. 139). Die remedies verplaatsen de 
benadeelde naar zijn hypothetische nakomingspositie. Dit geldt ook voor schadevergoeding bij 
behoud van de overeenkomst (supra nrs. 888-902). Bij ontbinding liggen de zaken moeilijker. Elke 
partij geeft de andere terug wat hij heeft ontvangen. Zo verplaatst de wanprestant de benadeelde 
deels naar de positie van vóór de contractsluiting. Kan de aanvullende schadevergoeding dan wel 
beogen die benadeelde te verplaatsen naar de hypothetische positie van nakoming (positief belang)? 

992. GEVOLGEN VAN ONTBINDING VOOR SCHADEVERGOEDING – Knelpunt is of ontbinding wijziging van 
schadevergoeding impliceert. DE PAGE meende van wel: "Les dommages-intérêts complémentaires à 
la résolution sont tout autre chose."2745 Dat beide schadevergoedingsvormen verschillen, kan verband 
houden met het onderscheid tussen het positief en het negatief belang. Bij overeenkomstbehoud is 
schadevergoeding in principe gericht op verplaatsing van de benadeelde naar de positie waarin hij 
zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was uitgevoerd (supra nrs. 903-906). Met haar 
retroactieve werking en haar bevrijdende en restitutieve gevolgen sorteert ontbinding echter andere 
rechtsgevolgen dan gedwongen uitvoering in natura of bij equivalent.  

                                                                                                                                                                                              
contrat est suffisament grave pour prononcer la résolution, d’autre part, que le caractère grave de l’inexécution doit être 
apprécié en fonction de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du bailleur”); Cass.civ.I.fr. 21 maart 1960, Bull.civ. 
1960, I, nr. 165; Arbh. Bergen 10 augustus 1989, JTT 1990, 343 (arbeidsovereenkomst); Arbrb. Antwerpen 31 maart 1999, 
293 (ontbinding arbeidsovereenkomst van voetballer wegens niet-betaling of laattijdige betaling loon, waar werd 
overwogen dat "vereist is dat de fout reële ernst vertoont en schade berokkent aan de belangen van de medecontractant"); 
Vred. Zottegem 15 maart 2012, RW 2014-15, (348) 350 (niet-toegelaten onderpacht: “bij de afweging door de rechter of de 
contractuele wanprestatie ernstig genoeg is om te besluiten tot de ontbinding van de overeenkomst, [moet] de ernst van 
de tekortkoming […] worden beoordeeld met inachtneming van het al dan niet bestaan van schade […]”). 
2741 FORIERS 1994, 221; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK (2007), 460 (niet besproken in editie van 2013). 
2742 DALCQ 1968, 92; DE THEUX 1983, 132; FORIERS 1994, 221; GENICON 2007, 715; LARROUMET 2007, 827-828; LEPELTIER 1934, 293; 
MYOUNG 1996, 187; STIJNS 1994, 280; STORCK 2007, nr. 56.  
2743 Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237. Vgl. Arbh. Brussel 6 september 1974, JTT 1974, 300, noot B. CAPRASSE. FRANKRIJK: 

Cass.com.fr. 25 juni 1980, Bull.civ. 1980, IV, nr. 277; Cass.civ.III.fr. 21 februari 1984, JCP 1984, IV, 134. SPANJE: Inzake 
vergoeding winstderving door schadevergoeding bij ontbinding: STS 30 juli 2012, nr. 532/2012, RJ 2012/9006, (punt 55: 
“Esta sala ha reiterado la necesidad de probar el lucro cesante con criterios de razonabilidad […]”). 
2744 Brussel 27 januari 2011, 2004/AR/1114 en 2004/AR/1190, onuitgeg., nr. 79, samenvatting in OOO 2012, 441, noot; 
Brussel 20 april 2010, R&J 2010, (299) 303 (benadeelden hadden bij de ontbinding de schade niet in concreto bewezen, 
maar het hof raamde die schade ex aequo et bono op € 2 500); Gent 2 maart 1953, RW 1953-54, 580 (afwijzing aanvullende 
schadevergoeding omdat geen bijkomende schade was aangetoond). RECHTSVERGELIJKEND: TREITEL 1991, 80 ("An apparent 
exception to the principle that the plaintiff must suffer loss is the availability in some countries of 'nominal damages' 
consisting of a trivial sum award to indicate that the contract has been broken, even though the breach has caused no 
loss."). 
2745 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1942, 129. 
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993. RELEVANTIE SCHADEBEGROTING BIJ ONTBINDING – Gemeenrechtelijke schadebegroting is bij ontbinding vooral 
van belang wanneer partijen daarover niets hebben voorzien in hun overeenkomst. Dan laten zij de afwikkeling 
van alle perikelen over aan het gemeen verbintenissenrecht. Die gemeenrechtelijke begroting kan ook een rol 
spelen wanneer de partijen wel in schadevergoeding hebben voorzien. Zo voorzien contractanten vaak in een 
beding dat bepaalt dat de wanprestant ook bij ontbinding gehouden is tot de bedongen schadevergoeding.2746 
Zulke bedingen bepalen ook soms dat de schuldeiser het recht heeft om hogere schadevergoeding te vorderen 
wanneer de werkelijk geleden schade het overeengekomen bedrag overstijgt. Illustratief is volgende clausule: 
"Bij ontbinding van de overeenkomst door X is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 
[bedrag] euro, onverminderd het recht van X om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden 
schade."2747 Ook hier is de gemeenrechtelijke begroting van schadevergoeding bij ontbinding relevant. 

994. GEMEENRECHTELIJKE BEGROTING VAN ONTBINDINGSAANVULLENDE SCHADEVERGOEDING OOK RELEVANT BIJ MATIGING – 

Ook wanneer niet in die extra clausule is voorzien, is het cruciaal te weten hoe de rechter schadevergoeding 
moet begroten. Matiging is zo ook mogelijk bij schadevergoedingen die in ontbindende bedingen vervat 
liggen. 2748  Gemeenrechtelijke begroting is hier relevant voor de ondergrens van matiging. Krachtens 
artikel 1231, § 1 BW kunnen rechters kennelijk overdreven schadebedingen matigen. Hier vormt de werkelijk 
geleden schade een indicatie voor de potentiële schade, tot waar de rechter schadebedingen moet matigen 
(infra nr. 2571). Bovendien fungeert zij als ondergrens voor die matiging (infra nr. 2572). 2749 Zo bevestigde het 
Hof van Cassatie dat wanneer de rechter matigt, hij het bedrag van het schadebeding moet verminderen tot 
het bedrag van de potentiële schade "zonder dat het toegekende bedrag echter minder mag bedragen dan de 
werkelijk geleden schade".2750 Een schuldeiser bewijst dus best zijn werkelijke schade indien hij vreest dat de 
rechter het schadebeding zal matigen tot beneden de aan die schade ontleende ondergrens.2751  

C Aard van aansprakelijkheid 

995. BUITENCONTRACTUEEL KARAKTER SCHADEVERGOEDING BIJ ONTBINDING? – Naar mening van een deel 
van de rechtsleer wordt schadevergoeding bij ontbinding door buitencontractuele aansprakelijkheid 
beheerst.2752 Door de terugwerkende kracht van ontbinding wordt de overeenkomst geacht nooit te 
hebben bestaan. Deze retroactieve werking zou zich verzetten tegen de contractuele aard van de 
aansprakelijkheid. Indien de ontbonden overeenkomst voor partijen geen bron meer is voor rechten 
of verplichtingen, hoe kan die overeenkomst dan nog als rechtsgrondslag dienen voor contractuele 
aansprakelijkheid?2753 Sommige auteurs preciseren dat de vergoedingsregels voor nietigverklaring 
van overeenkomstige toepassing zijn.  

996. CONTRACTUELE AARD VAN SCHADEVERGOEDING BIJ ONTBINDING – De opvatting dat schadevergoeding 
bij ontbinding van buitencontractuele aard is, is te verwerpen. Tussen contractsluiting en ontbinding 
was sprake van een contractsverhouding. Dat postcontractuele bedingen zoals schadebedingen 
ontbinding overleven, bevestigt dat (infra nr. 2531). Ook zou buitencontractuele aansprakelijkheid 
impliceren dat om schadevergoeding te krijgen, de benadeelde niet enkel een wanprestatie moet 
aantonen, maar ook een buitencontractuele fout.2754 Dit blijkt ook uit de cassatierechtspraak over 
ontbinding ten laste van beide partijen. Daar heet het dat de omstandigheid dat beide partijen 

                                                             
2746 Bijv. VANDEPUTTE 1977, 276-277. 
2747 Modelclausule bij: J. SCHRAEYEN (ed.), Algemene voorwaarden, Brussel, Larcier, 2012, 218-219. 
2748 Matiging bij ontbinding: Rb. Gent 21 oktober 2008, TBO 2009, 258 (forfaitair schadebedrag van 15 % van koopprijs 
overstijgt bij ontbinding kennelijk de bij contractsluiting te ramen potentiële schadelijke gevolgen van wanprestatie of 
ontbinding, die op (maximaal) 10 % van de koopprijs kan worden bepaald). Vgl. SCHRAEYEN 2012, 219. 
2749 Cass. 29 februari 1996, Arr.Cass. 1996, 208; Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 794; Brussel 18 maart 
2002, JLMB 2003, 1494; Luik 21 maart 2002, JLMB 2003, 1496; GOEGEBUER 2004-II, 27. 
2750 Cass. 22 oktober 2004, Arr.Cass. 2004, 1654. 
2751 SAMOY 2001, 347; STIJNS 2002, 1272; VANDEN BERGHE 2003, 53; VAN DRIESSCHE 2008-I, 36. 
2752 DELVAUX 2001, 682 en 685; HARMEL 1985, 364, nr. 564; FONTAINE 2001, 1056 ("Logiquement, puisque le contrat est anéanti, 
il devrait s'agir d'une indemnisation de nature extra-contractuelle."). 
2753 DELVAUX 2001, 682 en 685. 
2754 FORIERS 2005, 233, 237 en 247. 
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tekortschoten, hen "niet ontheft van hun contractuele aansprakelijkheid".2755 Steeds minder betwist 
in zowel de rechtsleer2756 als de hogere2757 en de lagere2758 rechtspraak is dan ook dat de artikelen 
1149-1151 BW ook gelden voor schadevergoeding bij ontbinding.  

997. CONTRACTUELE AARD VAN SCHADEVERGOEDING BIJ ONTBINDING IN ANDERE ROMAANSE CIVIL LAW – Dat het bij 
ontbinding gaat om contractuele aansprakelijkheid is zo hoogste rechtspraak in aanleunende rechtsstelsels 
zoals het Franse2759 en het Spaanse2760 recht. Zo legde het Spaanse Tribunal Supremo een direct verband tussen 
beide Spaanse equivalente bepalingen: artikel 1124 CCE (vgl. art. 1184 BW) en artikel 1106 CCE (vgl. art. 1149 
BW). In 2012 constateerde het hooggerechtshof zo dat de ontbindingsaanvullende schadevergoeding van 
artikel 1124 CCE overeenkomstig artikel 1106 CCE niet beoogt de benadeelde te plaatsen in de positie waarin 
hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst nooit zou zijn gesloten, maar wel in de positie waarin hij zou 
hebben verkeerd bij contractnakoming (positief belang).2761 De verplichting tot betaling van schadevergoeding 
bij ontbinding zou dus niet meer vergen dan toepassing van het contractuele aansprakelijkheidsrecht.  

998. ARTIKEL 1149 BW ALS RICHTSNOER VOOR SCHADEBEGROTING BIJ ONTBINDING – Artikel 1149 BW bevat 
een regeling van algemene aard die ook geldt bij ontbinding. Artikel 1184 BW preciseert immers niet 
hoe rechters schadevergoeding bij ontbinding moeten vaststellen. Dit hangt ook samen met het feit 
dat enkel artikel 1149 BW zich tot schadebegroting leent.2762 Overeenkomstig dat artikel verloopt 
begroting van ontbindingsaanvullende compensatie ook volgens het schadeduo van geleden verlies 
en gederfde winst.2763 Over hoe de rechter die schade moet berekenen, verschaft de wetgever geen 

                                                             
2755 Cass. 31 januari 1946, Pas. 1946, I, 49; Cass. 12 november 1976, Pas. 1977, I, 291; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; 
Cass. 7 november 1988, Pas. 1989, I, 243, noot; Cass. 25 februari 1991, Pas. 1991, I, 616; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 
253; Cass. 15 juni 1995, RW 1995-96, 706; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, 
Pas. 1996, I, 594, RW 1997-98, 1049; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180; Cass. 16 april 2004, Pas. 2004, 641. 
2756 BELGIË: BARBAIX 2008, 181-182; BELTJENS 1905, 603 ("On applique les principes généraux qui régissent les dommages-
intérêts."); DELVAUX 2001, 683 en 686; DE PAGE 1942, 133; DE PAGE 1964, 848; B. DE TEMMERMAN, noot onder Rb. Brussel 
7 december 1993, AJT 1994-95, (67) 67; DE THEUX 1983, 132; FORIERS 2005, 237, 242 en 251; FORIERS 1994, 221; GERMAIN 2014, 
140; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 646; LEFEBVRE 1988, 237; LIMPENS 1960, 688 en 722; STIJNS 1994, 280; STIJNS 2000-I, 459; TILLEMAN 

2002, 140 en 145; VAN DRIESSCHE 2008-II, 617; VAN OMMESLAGHE 2010, 909; WERY I (2010), 532 en 595; WERY 2014-II, 452; 
VAN DRIESSCHE 2008-II, 617. FRANKRIJK: M. BEHAR-TOUCHAIS, "Extinction du contrat: effets", Juris-Classeur Contrats et 
Distribution, Fasc. 176, 1990, nr. 37; GENICON 2007, 731; LEPELTIER 1934, 292-293; LARROUMET 2007, 828; MYOUNG 1996, 186; 
PAULIN 1996, 123; PINNA 2007, 476-477; STORCK 2007, nr. 57. 
2757 BELGIË: Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 7 november 1988, Pas. 1989, I, 243; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 
253; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180, RABG 2003, 656; Cass. 16 april 2004, 
Pas. 2004, 641; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193 (zowel art. 1184 als art. 1149 BW aangehaald voor schadevergoeding 
bij ontbinding); Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237; Cass. 5 december 2014, 
RABG 2015, 411, punt 14. FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, nr. 96-19.575, www.dalloz.fr.  
2758  Bergen 23 oktober 1995, RRD 1996, 53; Brussel 29 november 1861, Pas. 1862, II, 303 (berekening van 
ontbindingsaanvullende schadevergoeding volgens art. 1149 BW op grond van verschil tussen overeengekomen prijs en 
marktprijs); Brussel 12 juni 1964, Pas. 1965, II, (178) 180-181; Brussel 20 juni 1972, RW 1972-73, 1770; Luik 10 januari 1995, 
JT 1995, (367) 368; Kh. Dendermonde 10 mei 2007, TBBR 2008, (608) 611 (ontbinding aannemingsovereenkomst); 
Vred. Wezet 2 april 2001, T.Vred. 2001, (357) 358 (schadevergoeding bij ontbinding volgens regels van contractueel 
aansprakelijkheidsrecht wegens nietigheid schadebeding); Arbit. Besl. 22 september 1993, RNB 1998, 682-683. 
2759 Cass.civ.fr. 2 augustus 1911, D. 1912, I, 228; Cass.civ.I.fr. 29 maart 1965, Bull.civ. 1965, I, nr. 225; Cass.com.fr. 28 mei 
1979, Bull.civ. 1979, IV, nr. 173 (art. 1150 BW bij ontbinding); Cass.civ.III.fr. 21 februari 1984, JCP 1984, IV, 134. 
2760 STS 30 juli 2012, nr. 532/2012, RJ 2012/9006, databank Aranzadi. 
2761 Bijv. STS 30 juli 2012, nr. 532/2012, RJ 2012/9006, databank Aranzadi („Para el caso de que uno de los obligados no 
cumpliere lo que le incumbe, el primer párrafo del artículo 1124 Código Civil faculta a la contraparte para "resolver las 
obligaciones" y, en el segundo, dispone que "[e]l perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la 
obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos", lo que ha sido interpretado en el sentido de 
que [...] comprende el interés positivo o de cumplimiento.”). 
2762 FRANKRIJK (OUD ART. 1149 CCF): PINNA 2007, 476 (“Cet article [1149 du Code civil] est le seul qui concerne les dommages et 
intérêts et son application n’a jamais été discutée en cas de résolution rétroactive du contrat."). ITALIË (ART. 1223 CCI): PINORI 

2001, 240; TRIOLA 2004, 1095 (“Anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la 
determinazione del danno sono quelli di cui all’art. 1223 c.c.”). 
2763 Cass.fr. 23 april 1856, D. 1956, I, 246; Cass. 26 juni 1953, Pas. 1953, I, 865; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 
8 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 164; Cass. 7 november 1988, Pas. 1989, I, 243; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 
2180, RABG 2003, 656; Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, nr. 96-19.575, www.dalloz.fr; Brussel 20 april 2010, R&J 2010, (299) 
303; Brussel 12 juni 1964, Pas. 1965, II, (178) 180-181; Luik 27 januari 1977, T.Aann. 1981, 243; Gent 7 mei 1957, RW 1957-
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duidelijkheid. Bepaalde richtsnoeren zijn wel mogelijk. Ontbinding houdt niet in dat de rechter de 
schadevergoeding naar goeddunken mag vaststellen.  

§ 2. GELDING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE  

A Principiële toepassing 

999. TOEPASSELIJKHEID INTEGRALITEITSPRINCIPE – Dat artikel 1184 BW voor schadevergoeding bij 
ontbinding naar artikel 1149 BW verwijst (supra nr. 998), impliceert ook dat het daarin gelezen 
principe van integrale schadevergoeding (supra nr. 180) ook geldt bij ontbinding. Een elementair 
uitgangspunt bij schadebegroting bij ontbinding is dan ook dat die schadevergoeding alle geleden 
schade moet vergoeden.2764  Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat het slachtoffer van een 
onrechtmatige beëindiging die tot ontbinding van de overeenkomst heeft geleid, het recht behoudt 
op volledige vergoeding van zijn schade.2765  

1000. DIRECTE GEVOLGEN – Rechtstreeks gevolg van de gelding van het integraliteitsprincipe bij 
ontbinding is dat ook immateriële schade verhaalbaar is.2766 Ook staat niet ter discussie dat de 
schadevergoeding in grote mate afhangt van de door ontbinding veroorzaakte wederzijdse 
restitutieverplichtingen.2767 Dit komt tot uiting in de verfijning van de toestandsvergelijking, zowel bij 
het positief als het negatief belang (supra nr. 318). Het negatief belang is dan te bepalen door de 
toestand van de benadeelde na de restituties te vergelijken met de toestand waarin hij bij niet-
sluiting van de overeenkomst had verkeerd (infra nr. 1018). Verdere gevolgen van de toepassing van 
het integraliteitsprincipe zijn het vereiste van concrete schadebegroting bij ontbinding (supra nr. 
227), en de uitspraakdatum als peildatum voor schadevergoeding bij ontbinding (infra nr. 1001).  

1001. DATUM VAN EINDUITSPRAAK ALS PEILDATUM VOOR SCHADEVERGOEDING BIJ ONTBINDING – Ook bij 
ontbinding is de peildatum beslissend voor schadebegroting. Net zoals bij overeenkomstbehoud 
(supra nr. 232) volgt uit het ook hier toepasselijke integraliteitsprincipe dat de rechter zich bij 
begroting van schadevergoedingen bij ontbinding moet plaatsen op het tijdstip waarop hij uitspraak 
doet. 2768  Zo moet hij rekening houden met gebeurtenissen die de schadevergoeding kunnen 
beïnvloeden en zich voordeden voordat hij ontbinding uitspreekt.2769 Is hoger beroep of cassatie 
ingesteld, dan prevaleert het tijdstip waarop in hoogste instantie uitspraak wordt gedaan.2770  

                                                                                                                                                                                              
58, 861; Gent 3 april 1980, T.Aann. 1983, 113, noot P. THIERY; Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368; Pau 30 maart 1887, 
D. 1988, II, 209; Arbh. Brussel 12 november 2008, Soc.Kron. 2010, (365) 368; GERMAIN 2014, 140; LEFEBVRE 1988, 237; LIMPENS 

1960, 688; LIMPENS/VAN DAMME 1956, 222; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 646; LEPELTIER 1934, 294; MYOUNG 1996, 186; PINNA 2007, 
476; STIJNS 1994, 280; STORCK 2007, nr. 57; TILLEMAN 2002, 145; VAN DRIESSCHE 2008-II, 617. 
2764 BELGIË: Cass. 27 juni 1974, Pas. 1974, I, 1128; Cass. 8 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 164; Cass. 26 januari 2007, Pas. 
2007, 183; Cass. 16 februari 2009, Pas. 2009, 485, RW 2011-12, 1843; Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368; Cass. 13 
oktober 2011, Pas. 2011, 2237; Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411; Kh. Kortrijk 15 januari 1970, RW 1969-70, 1487; 
Arbit. Besl. 22 september 1993, RNB 1998, 682; BAECK 2012-I, 301 (“Als principe geldt dat de schade van de schuldeiser 
integraal moet worden hersteld. Niet minder, maar ook niet meer.”); DELVAUX 2001, 686; LEFEBVRE 1988, 237; LIMPENS 1960, 
688; SCHRAEYEN 2012, 218; STIJNS 1994, 281, voetnoot 536; STIJNS 2000-I, 459; VANDEPUTTE 1977, 274 ("Zoals blijkt uit art. 1184 
BW, heeft de partij die de ontbinding bekomt [...] recht op schadevergoeding voor alle schade die zij ondergaat."); VAN 

DRIESSCHE 2008-II, 617; VAN OMMESLAGHE 2010, 909. FRANKRIJK: Cass.com.fr. 30 maart 1981, Bull.civ. IV, 131, nr. 165; GENICON 

2007, 766; J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, Parijs, LGDJ, 1983, 166; LE TOURNEAU 2006, 262. SPANJE: STS 30 
juli 2012, nr. 532/2012, RJ 2012/9006, databank Aranzadi. 
2765 Cass. 8 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 164. 
2766 Kh. Dendermonde 10 mei 2007, TBBR 2008, 608; VAN DRIESSCHE 2008-II, 617. 
2767 LARROUMET 2007, 827-828; STIJNS 1994, 280; VAN QUICKENBORNE 1992, 369-372. 
2768 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183; Cass. 16 februari 2009, Pas. 2009, 485, RW 
2011-12, 1843; Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, nr. 96-19.575, www.dalloz.fr (kritiek op appelrechter die schade niet had 
geherevalueerd op uitspraakdatum); LIMPENS 1960, 688; SCHRAEYEN 2012, 218; VAN DRIESSCHE 2008-II, 618. 
2769 Cass.fr. 22 maart 1983, Bull.civ. III, nr. 84 (“la Cour d’appel était dès lors en droit de tenir compte, dans l’exercice de ce 
pouvoir [souverain d’appréciation], de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de sa décision”); 
STIJNS 1994, 279 en 280, voetnoot 532. Enigszins anders: Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, 
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B Wederkerige ontbinding  

1002. WEDERKERIGE ONTBINDING: INVLOED VAN ERNST VAN WANPRESTATIES OP SCHADEBEGROTING – De 
rechter kan een overeenkomst ten laste van beide contractpartijen ontbinden. 2771 Dit is mogelijk 
wanneer zich in dezelfde periode ernstige tekortkomingen voordoen.2772 Voorwaarde is dat beide 
partijen om ontbinding verzoeken. Elke partij kan de andere in schadevergoeding aanspreken.2773 Dat 
beide partijen in gebreke zijn, ontheft hen dus niet van hun verplichting om schade van de 
contractpartner te herstellen.2774 Rechtspraak die hier anders over oordeelt, loopt cassatie op.2775 
Volgens cassatierechtspraak zijn die schadevergoedingen dan te bepalen op basis van de ernst van de 
tekortkomingen van elk van de partijen.2776 De rechter moet dus eerst de schade bepalen waarvoor 
elke partij door de fout van de ander schadevergoeding kan vorderen. Vervolgens moet hij de ernst 
van de respectieve fouten bepalen en moet hij de last van de schade verdelen op basis van de ernst 
van de fouten.2777 De rechter kan die schadevergoedingen nadien met elkaar compenseren.2778  

1003. SCHADEBEGROTING BIJ WEDERKERIGE ONTBINDING ALS AFWIJKING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Volgens 
sommigen blijft het integraliteitsprincipe bij wederkerige ontbinding gestand.2779 De schade van elke 
partij is immers toerekenbaar aan de wanprestatie van de (ex-)medecontractant. Dat de rechter 
schadevergoeding bepaalt naargelang de ernst van de tekortkoming valt toch enigszins te bezien als 
afwijking van het integraliteitsprincipe. Dit beginsel verzet zich tegen verrekening van de fout van 
contractpartijen bij schadebegroting. Bij mede-aansprakelijkheid van beide contractpartijen zou hun 
causale bijdrage en niet hun respectieve schuld de doorslag moeten geven.2780 Frankrijk sluit bij 

                                                                                                                                                                                              
Pas. 2007, 183 (“Hij kan bij de beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de tekortkoming 
hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband houden en tengevolge waarvan de toestand 
van de schuldeiser verbeterd of verergerd is."). 
2770 Cass. 19 januari 1993, Pas, I, 64 (buitencontractueel); Cass. 22 november 2005, Pas. 2005, 2321 (buitencontractueel); 
DE CORTE/DE GROOTE 2012, 747; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 185; FAGNART 1997, 90; JOURDAIN 2001, 295; LIMPENS 1960, 
688 (schadevergoeding bij ontbinding moet volstaan om het vermogen van de benadeelde op het moment waarop de 
rechter uitspraak doet te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien van schade geen sprake was). 
2771 Cass. 31 januari 1946, Pas. 1946, I, 49; Cass. 12 november 1976, Pas. 1977, I, 291; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; 
Cass. 7 november 1988, Pas. 1989, I, 243, noot; Cass. 25 februari 1991, Pas. 1991, I, 616; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 
253; Cass. 15 juni 1995, RW 1995-96, 706; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, 
Pas. 1996, I, 594, RW 1997-98, 1049; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180; Cass. 16 april 2004, Pas. 2004, 641. 
2772 De ernstige tekortkomingen hoeven niet tegelijk plaats te vinden. Arbit. Besl. 15 januari 1985, JT 1985, 252, noot 
(fouten in november en december 1977 werden in dezelfde periode geacht); DELVAUX 2001, 688; SAMOY/DANG VU 2012, 97. 
2773 Belangrijk is dat de contractpartij ten laste van wie de overeenkomst is ontbonden, niet per se om ontbinding hoeft te 
verzoeken om zelf ook schadevergoeding te verkrijgen: Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overweging 11. 
2774 Cass. 31 januari 1946, Pas. 1946, I, 49; Cass. 12 november 1976, Pas. 1977, I, 291; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; 
Cass. 7 november 1988, Pas. 1989, I, 243, noot; Cass. 25 februari 1991, Pas. 1991, I, 616; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 
253; Cass. 15 juni 1995, RW 1995-96, 706; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, 
Pas. 1996, I, 594, RW 1997-98, 1049; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180; Cass. 16 april 2004, Pas. 2004, 641. 
2775 Gent 9 april 1993, T.Aann. 1999, (51) 57 ("Gelet op het voorafgaande dient de aannemingsovereenkomst [te worden] 
ontbonden, ten nadele van beide partijen; derwijze, kan geen der partijen aanspraak maken op schadevergoeding lastens 
de wederpartij.", vernietigd in Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342). 
2776 Cass. 25 februari 1991, Pas. 1991, I, 616; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 15 juni 1995, Pas. 1995, I, 633; Cass. 
5 maart 1993, Pas. 1993, I, 253; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180 (“le juge qui, 
en application de l’article 1184 du Code civil, prononce la résolution d’un contrat synallagmatique pour manquements dans 
le chef des deux parties, est tenu de fixer les dommages-intérêts auxquels chaque partie a droit à la suite du manquement 
de l’autre partie proportionnellement à la gravité des fautes respectives.”); Cass. 16 april 2004, JLMB 2004, 1710; Arbit. Besl. 
15 januari 1985, JT 1985, 252, noot, met verdeling 25-75. 
2777 Dit is volgens sommigen een toepassing van de jurisprudentiële principes met betrekking tot verdeling van schade 
tussen mede-aansprakelijken. DELVAUX 2001, 690; D. DEVOS, "La résolution d'un contrat aux torts réciproques des parties et 
l'indemnisation des préjudices respectifs" (noot onder Cass. 9 mei 1986), TBH 1987, (405) 409. 
2778 Vgl. LARROUMET 2007, 828; STIJNS 2000-I, 459. 
2779 Expliciet: DELVAUX 2001, 689; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 313-314. 
2780 Cass. 29 januari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 669 (“Overwegende, voor het overige, dat de rechter in geval van samenloop 
van fouten op onaantastbare wijze oordeelt in welke mate ieders fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade 
en op grond daarvan ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge verhouding bepaalt.”) ; Cass. 7 november 
1990, Arr.Cass. 1990-91, 280 (verdeling op grond van invloed van fout op totstandkoming van schade); Cass. 1 februari 
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wederkerige ontbinding dan ook nauwer aan bij het integraliteitsprincipe. Het Franse Hof van 
Cassatie oordeelt dat gelijke ernst van de fouten niet impliceert dat ook de door beide partijen 
geleden schade overeenstemt.2781 Franse feitenrechters moeten ook bij ontbinding ten laste van 
beide partijen dus nog steeds focussen op de werkelijk geleden schade.2782 

C Integraliteitsbeperkingen 

1004. BEPERKINGEN AAN INTEGRALITEITSPRINCIPE GELDEN OOK BIJ ONTBINDING – De verwijzing in artikel 
1184 BW naar het contractuele aansprakelijkheidsrecht (supra nr. 996) is niet beperkt tot artikel 
1149 BW. Die verwijzing behelst ook de artikelen 1150 en 1151 BW. Rechtspraak2783 en rechtsleer2784 
aanvaarden dan ook dat de aan het integraliteitsprincipe gestelde limieten ook gelden bij ontbinding. 
Zo overwoog het Hof van Cassatie dat de schuldenaar "bij de foutieve niet-uitvoering van een 
contractuele verbintenis, volledig [moet] instaan voor het verlies van de schuldenaar en voor de 
winst die hij heeft moeten derven, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 
1151 BW".2785 Ook andere limieten, zoals die van vermijdbaarheid, zijn toepasselijk bij ontbinding.2786  

1005. GELDING VAN ARTIKEL 1150 BW BIJ NEGATIEF BELANG BIJ ONTBINDING – De voorzienbaarheidsbeperking kan zo 
een grens stellen aan verhaal van schade wanneer schadevergoeding bij ontbinding het negatief belang 
beschermt. Kosten die het wanprestatieslachtoffer heeft gemaakt met het oog op voorbereiding, sluiting en 
uitvoering van de overeenkomst, zijn verhaalbaar onder het negatief belang. Dit geldt echter enkel in de mate 
dat de wanprestant deze kosten redelijkerwijs kon voorzien bij de sluiting van de overeenkomst.2787 

§ 3. PRECISERING ACTUELE TOESTAND  

1006. RELEVANTIE ACTUELE TOESTAND BENADEELDE BIJ ONTBINDING – Nog los van de vraag of de functie 
van schadevergoeding van het positief naar het negatief belang wijzigt wanneer zij met ontbinding 
samengaat, verandert de omvang van die schadevergoeding sowieso door de nadeelcompenserende 
gevolgen van de bevrijdende en restitutieve werking van die ontbinding. De precisering van de 
actuele toestand van de benadeelde (als deeltoestand van de Differenzformule) is dan ook vooral 

                                                                                                                                                                                              
1994, Arr.Cass. 1995, 129 (verdeling a rato van aandeel in ongeval); Cass. 5 oktober 1995, Arr.Cass. 1995, 844 (verdeling a 
rato van aandeel in ongeval). Oorspronkelijk gold de zwaarte van de fout als verdelingscriterium (Cass. 12 januari 1948, Pas. 
1948, I, 26; Cass. 27 januari 1981, Arr.Cass. 1981-82, 570). Overzicht: WEYTS 2003, 383-389. Zienswijze dat het criterium van 
de causale bijdrage van de fouten en hun ernst niet steeds duidelijk onderscheidbaar zijn: G. JOCQUÉ, "Verdelende 
rechtvaardigheid bij het verdelen van aansprakelijkheid", RW 2014-15, (1322) 1322. 
2781 Cass.civ.III.fr. 26 oktober 1988, nr. 87-12.406, JurisData nr. 1988-702167 ("l'égale gravité des fautes n'implique pas 
l'équivalence des préjudices."). 
2782 MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 449 ("[L]orsque la résolution est prononcée aux torts réciproques, le juge doit 
chercher la part de responsabilité de chacun et le préjudice qu’il a subi."). 
2783 Cass. 7 november 1988, Pas. 1989, I, 243; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 
183; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237; Brussel 12 juni 1964, Pas. 1965, II, (178) 181; Cass. 5 december 2014, RABG 
2015, 411, overwegingen 9 en 14; Gent 2 maart 1953, RW 1953-54, 579 (advies O.M. verwijst naar art. 1149 en 1151 BW); 
Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368; Arbit. Besl. 22 september 1993, RNB 1998, 681-683. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 2 
augustus 1911, D. 1912, I, 228; Cass.com.fr. 28 mei 1979, Bull.civ. 1979, IV, nr. 173 (inzake art. 1150 BW bij ontbinding). 
SPANJE: STS 30 juli 2012, nr. 532/2012, RJ 2012/9006, databank Aranzadi. 
2784 FORIERS 2005, 242; GENICON 2007, 745; J.F. LECLERCQ, advies bij Cass. 25 februari 1991, Pas. 1991, I, (616) 618 (art. 1151 
BW als limiet op bijkomende schadevergoeding); LEPELTIER 1934, 294 (art. 1150 en 1151 BW toepasselijk bij ontbinding); 
LIMPENS 1960, 688 en 722; MYOUNG 1996, 187; PINNA 2007, 464; LE TOURNEAU 2006, 262; STIJNS 2000-I, 459; STORCK 2007, nr. 57 
(art. 1151 BW); TILLEMAN 2002, 140 en 145; VAN DRIESSCHE 2008-II, 617; WÉRY I (2010), 595. COMMON LAW: J.W. CARTER, Breach of 
contract, Melbourne, The Law Book Company Limited, 1984, 448. 
2785 Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237, overweging 3. Vgl. Cass. 17 oktober 1968, Arr.Cass. 1969, (188) 196; Cass. 9 mei 
1986, Arr.Cass. 1985-86, (1223) 1224, rechtsboven; Cass. 18 mei 1987, Arr.Cass. 1986-87, (1250) 1252, rechtsboven; Cass. 
5 maart 1993, Pas. 1993, I, 253. Vgl. Cass.civ.fr. 2 augustus 1911, D. 1912, I, 228. 
2786 BELGIË: Kh. Kortrijk 15 januari 1970, RW 1969-70, 1490 (“[…] blijft 285 692 fr. terug te storten door de NV zonder 
aanvullende schadevergoeding, die niet wordt bewezen en overigens moeilijk zou kunnen bewezen worden op de dag van 
de dagvaarding; de verdere schade diende Delorge immers zelf te beperken."). SPANJE: STS 30 juli 2012, nr. 532/2012, RJ 
2012/9006, databank Aranzadi, punt 53 (“Ello, claro está, sin perjuicio del deber del acreedor de minimizar razonablemente 
los daños derivados del incumplimiento [...] ”). 
2787 GENICON 2007, 745; PINNA 2007, 464. 



336 
 

relevant bij ontbinding. Haar bevrijdende en restitutieve effect wist immers al een deel van de door 
de wanprestant veroorzaakte schade uit. Terwijl de schuldeiser bij gedwongen uitvoering zijn 
verbintenissen moet nakomen, is hij bij ontbinding daarvan vrijgesteld, en kan hij zijn prestaties 
terugvorderen.2788 Voor de hand ligt dat de rechter dit niet buiten beschouwing mag laten.2789 
Schadevergoeding kan dan groter uitvallen dan de door de benadeelde geleden schade.  

1007. BEGROTING NADEELCOMPENSATIE VIA ONTBINDING CRUCIAAL VOOR SCHADEBEGROTING BIJ ONTBINDING – Correcte 
bepaling van het nadeelcompenserende effect van bevrijding en restituties na ontbinding is cruciaal voor 
exacte begroting van de ontbindingsaanvullende schadevergoeding. Net zoals schadevergoeding compenseren 
restituties immers een verlies (een verrichte prestatie of een geleverd goed) dat bij overeenkomstbehoud via 
vervangende schadevergoeding zou zijn vergoed. Ook bevrijding van eigen verbintenissen heeft die 
nadeelcompenserende impact. Een proefschrift over schade bij wanprestatie laat slechts een oppervlakkige 
exploratie toe van dit effect van ontbinding. Voor de details verwijs ik voor Frankrijk naar de studies van 
BOUSIGES (1982)2790, GENICON (2007)2791, GUELFUCCI-THIBIERGE (1992)2792, MAÎTRE-ARNAUD (2003)2793 en MERCOLI 
(2001)2794. Voor België zijn de studies van BAECK (2012)2795, JAFFERALI (2014)2796 en WÉRY (2014)2797 verhelderend. 

A Nadeelcompensatie door restitutie 

1008. RESTITUTIES NA ONTBINDING ZONDER VERGOEDEND OOGMERK – De voorwaarden waaronder een 
benadeelde ontbinding kan krijgen, gelijken op die voor uitvoering bij equivalent. Beide remedies 
resulteren uit schending van een contractuele verbintenis, en zijn niet van toepassing wanneer de 
tekortkoming niet toerekenbaar is. Ontbinding vereist wel steeds een ernstige wanprestatie. Ook de 
gevolgen vertonen gelijkenissen. Beide remedies resulteren in herstel voor de benadeelde.2798 
Niettemin onderkent het merendeel van de rechtsleer dat restituties na ontbinding geen vergoedend 
oogmerk hebben. Restituties en schadevergoeding zijn functioneel gezien niet dekkingsgelijk.2799 
Hoofddoel van restituties bestaat niet in herstel van schade.2800  

                                                             
2788 BELGIË: DEKKERS 1971, 197 ("De schadevergoeding vervangt dan de uitvoering van die of die contractuele verbintenis. 
Schadevergoeding bij ontbinding van het contract vervangt het contract zelf"); DE PAGE 1964, 843; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 
646; LIMPENS/VAN DAMME 1956, 222. FRANKRIJK: GENICON 2007, 741. 
2789 BELGIË: DELVAUX 2001, 687. ITALIË: ALPA 2009, 621.  
2790 A. BOUSIGES, Les restitutions après annulation ou résolution d’un contrat, Poitiers, proefschrift, 1982, 1022 p. 
2791 T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, 840 p. 
2792 C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, Parijs, LGDJ, 1992, 614 p. 
2793 E. MAITRE-ARNAUD, La rétroactivité dans le contrat, ANRT, Rijsel, 2003, 388 p. 
2794 S. MERCOLI, La rétroactivité dans le droit des contrats, Marseille, PUAM, 2001, 552 p. 
2795 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 372 p. 
2796 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1334 p. 
2797 P. WERY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WERY (eds.), De 
rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) 451-455. 
2798 BOUSIGES 1982, 4, 67 en 348; DE THEUX 1983, 104, voetnoot 22 ("La résolution judiciaire est un mode de dédommagement 
qui, s'il s'avère insuffisant pour le créancier, peut être complétée par l'octroi de dommages et intérêts."); MERCOLI 2001, 117-
118 (ontbinding moet proportioneel zijn aan te compenseren wanverhouding en mag gevolgen van wanprestatie niet 
overschrijden); LÖWE 2000, 108 (negatieve gevolgen van schadeverwekkende gebeurtenis zijn zowel via restituties als 
schadevergoeding wegneembaar); MORANÇAIS-DEMEESTER 1993, 759 (“Il est vrai que responsabilité et restitution cherchent 
l’une et l’autre à rétablir un équilibre rompu”; kritisch); PAULIN 1996, 118 (met nuances); PINNA 2007, 388 en 429; ROUVIÈRE 

2009, 627 (spreekt van beperkt verschil tussen restituties en schadevergoeding); STARCK 1947, 305 en 307 (“Il n’y a pour cela 
qu’un moyen, c’est de reconnaître que la résolution joue un rôle indemnitaire. Le créancier qui obtient la résolution sort 
indemne de l’opération contractuelle.”). 
2799 CONTARDO GONZALEZ 2011, 96 ("El remedio restitutorio protege el interés negativo, si bien el derecho restitutorio no tiene 
una función indemnizatoria."); EDELMAN 2002, 68; GENICON 2007, 655; G. KESSLER, “Restitutions en nature et indemnité de 
jouissance”, JCP 2004, I, 156 (“Les restitutions n’ont pas une vocation indemnitaire”); LAROMBIERE II 1885, 31 (“Mais il ne faut 
pas comprendre parmi les dommages et intérêts les restitutions”); LEFEBVRE 1988, 237; MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK (2007), 
360; MALAURIE 1991, 45; MYOUNG 1996, 186 en 202; ROUVIERE 2009, 627; SIRENA 2009, 65-66. Contra: STARCK 1947, 305-307. 
2800 P. SIRENA, “La restituzione dell’arricchimento e il risarcimento del danno”, Rivista di diritto civile 2009, (65) 65-66 (“I 
rimedi restitutori obbligano invece il soggetto responsabile proprio ciò che ha ricavato dalla sfera giuridico-patrimoniale del 
soggetto tutelato, indipendentemente dalla prova di un effettivo e concreto pregiudizio [...]”). 
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1009. RESTITUTIES VERTONEN WEL VERGOEDEND EFFECT – Het gerestitueerde is wel kwalificeerbaar als 
schade. Hoewel restituties bij ontbinding geen vergoeding van schade beogen, hebben zij dit wel tot 
gevolg. 2801  Net zoals schadevergoeding herstellen zij een nadeel. Die verliespost had via 
schadevergoeding kunnen worden vergoed.2802 Teruggave in natura dan wel bij equivalent van 
goederen brengt met zich dat het vermogen van de benadeelde toeneemt. Dit zorgt voor herstel van 
de schade. Dit deel van de schade mag de rechter geen tweede keer compenseren. Bemerk wel dat 
winstderving niet valt goed te maken via restituties.2803 Die winstderving kwam nooit terecht in het 
vermogen van de contractpartner. Restituties zijn dus geen vergoedend mechanisme, maar beletten 
dat de benadeelde volledig in zijn nadelige toestand blijft.2804  

1010. BELGISCH HOF VAN CASSATIE OVER NIETIGHEID: KOOPPRIJS VERGOEDBAAR OF RESTITUEERBAAR NADEEL – Zo 
benadrukte het Hof van Cassatie dat restituties een vergoedend effect hebben. Bij nietigverklaring van een 
koopovereenkomst oordeelde het Hof dat “[d]e koopprijs, die het voorwerp uitmaakt van de restitutieplicht, 
deel [kan] uitmaken van de door de koper geleden schade, zolang de restitutie niet heeft plaatsgevonden”.2805 
Restituties bij equivalent zijn dan ook als vergoedende techniek te bestempelen.2806 

1011. WEZENLIJKE VERSCHILLEN TUSSEN RESTITUTIES EN SCHADEVERGOEDING – De effecten van ontbinding – 
de restitutieplicht en de eventuele bijkomende schadevergoeding – zijn nauw met elkaar verbonden. 
Deze samenhang blijkt ook uit het feit dat beide noties vaak worden verward. Dit is het geval 
wanneer men restituties (bij equivalent) ten onrechte een schadevergoedende functie toedicht2807 of 
men spreekt van restitutio in integrum als synoniem voor integrale schadevergoeding2808. Tussen 
beide effecten bestaan wel wezenlijke verschillen.2809 Fundamenteel is dat restituties losstaan van 
wanprestatie. Zij vinden dus ook toepassing ten gunste van de wanprestant (infra nr. 1012). 
Bovendien verschilt het voorwerp van restituties van dat van schadevergoeding (infra nr. 1014). 

                                                             
2801 BELGIË: BAECK 2011, 1848; GERMAIN 2014, 144-145 (“la seule disparition du contrat et les restitutions réciproques ne 
permettraient pas de compenser le préjudice […]”). FRANKRIJK: GENICON 2007, 741. SPANJE: CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 96. ITALIË: 
GALLO 2010, 2230 (“la valenza risarcitoria di molte regole restitutorie tradizionali”). 
2802 Rb. Charleroi 8 april 1982, RRD 1982, (222) 224 (rechter mag de door restituties gecompenseerde "schade" niet 
herwaarderen); Arbrb. Brussel 5 september 1983, JTT 1985, 18, noot; K. BERNAUW, “Beëindiging van het commissiecontract” 
in P. NAEYAERT en E. TERRYN (eds.), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, 
(323) 355; CHÉNEDÉ 2008, 477; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 646; PINNA 2007, 429; ROUVIÈRE 2009, 627; STIJNS 2000-I, 458 ("En effet, 
les restitutions ne réparent pas toujours tout le dommage causé par le manquement contractuel du débiteur."); THÉVENOZ 

1999, 198; TILLEMAN 2002, 145 (uitwinning); X, noot onder Cass.req.fr. 14 december 1875, S. 1877, I, 21 (kwalificatie van 
restituties bij equivalent als schadevergoeding). Vgl. VAN KOOTEN 2005, 230-233. 
2803 STARCK 1947, 307 (“On ne peut, sans fermer les yeux sur la réalité des choses, déclarer que la résolution représente pour 
le créancier une indemnité aussi parfaite que le seraient les dommages et intérêts. Il y a notamment un élément du préjudice 
qui ne saurait être réparé par la résolution: c’est le lucrum cessans.”). 
2804 GENICON 2007, 655. 
2805 Cass. 24 september 2009, NFM 2011, (57) 61. 
2806 CHENEDE 2008, 477 ("La restitution en valeur, comme la restitution en nature, doit assurer la juste indemnisation du 
créancier: elle doit donc être évaluée au jour le plus proche de son règlement."); J.L. FERNANDEZ CANTOS, El artículo 1124 del 
código civil español, Madrid, proefschrift, 1956, fondosdigitales.us.es, 151; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 597; 
HAMMERSTEIN/VRANKEN 2003, 46 (deel over restituties met als titel "Herstel"); MERCOLI 2001, 172 („L’issue se trouve donc dans 
la possibilité d’une restitution par équivalent, sous la forme d’une allocation de dommages-intérêts.”); PAULIN 1996, 118. 
2807 Bijv. MALAURIE 1991, 41. 
2808 Rb. Mechelen 31 januari 2006, T.Verz. 2007, 117; DE TAVERNIER 2012, 331 ("Le principe de base du droit néerlandais de la 
réparation est le principe de la réparation intégrale ou restitutio in integrum."); JACCARINI 2011, 266; MALAURIE 1991, 42; 
NEUDÖRFLER/BODINGER 2006, 32 ("Restitutionsprinzip" als synoniem voor integraliteitsprincipe); STONE 2008, 567 („The basic 
principle of contractual damages is that of restitutio in integrum, or full restitution, which involves putting the innocent 
party into the position it would have been in had the contract been performed.”); VAN DER WIEL 2011, 351; M. VAN WILDERODE, 
“De indicatieve tabel 2012: indicatief, directief of een gemiste kans ...?", VAV 2013, (3) 15. Het integraliteitsprincipe wordt 
in het Belgische recht omschreven als het principe van de restitutio in integrum bij intellectuele-eigendomsrechten. Bijv. 
KEUSTERMANS/DE MAERE 2009, 389; RONSE 2008, 215 (algemeen). 
2809 GENICON 2007, 655 en 677; MERCOLI 2001, 253; MYOUNG 1996, 186; PAULIN 1996, 118; T. STAROSSELETS, noot onder Bergen 
20 mei 2003, RRD 2003, (259) 262 (impliciet). 
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1012. RESTITUTIES OOK TEN GUNSTE VAN WANPRESTANT – Schadevergoeding komt de benadeelde ten 
goede. Teruggaveverplichtingen ontstaan ook ten gunste van de wanprestant (supra nr. 628). 
Contractuele aansprakelijkheid berust op een wanprestatie. Restituties resulteren daarentegen uit 
retroactieve uitwissing van de contractuele verhouding.2810 Zij gelden wederzijds zonder dat enige 
schuldvraag aan de orde is.2811 Het Hof van Cassatie oordeelde zo dat de tekortkoming van een partij 
die ontbinding verantwoordt, geen afbreuk doet aan haar recht op teruggave. Die tekortkoming kan 
enkel leiden tot haar veroordeling tot vergoeding van de door die fout berokkende schade.2812 De 
aan ontbinding ten grondslag liggende wanprestatie is dus enkel relevant voor begroting van 
schadevergoeding. Bij restitutiebegroting is die wanprestatie irrelevant.2813  

1013. RESTITUTIEVERHOUDING ALS SPIEGELVERHOUDING – De restitutieverhouding is het spiegelbeeld van de posities 
die partijen innamen bij de contractsluiting. Contractpartijen worden restitutiepartners. 2814  Zo is de 
basisverhouding bij een koopovereenkomst de initiële verbintenisverhouding bij de contractsluiting. In die 
relatie is de verkoper schuldenaar van de levering van het verkochte goed en schuldeiser van betaling van de 
koopprijs. In de afgeleide restitutieverhouding draait die verhouding om. De verkoper wordt schuldeiser van 
teruggave van het geleverde goed en schuldenaar van terugbetaling van de verkregen prijs. De koper wordt 
restitutieschuldeiser van de betaalde koopprijs en restitutieschuldenaar van het geleverde goed.  

1014. RESTITUTIES EN SCHADEVERGOEDING VERSCHILLEN QUA VOORWERP – Een ander verschil met 
schadevergoeding is dat restituties beperkt zijn tot hetgeen in uitvoering van de overeenkomst aan 
de tegenpartij is overgedragen (supra nr. 629). Restituties hebben enkel betrekking op wat partijen 
elkaar hebben gegeven. Het overige behoort tot het domein van de schadevergoeding.2815 Bij 
nietigverklaring overwoog het Hof van Cassatie zo dat de op beide partijen rustende 
restitutieverplichting beperkt is tot de prestaties die de contractanten van elkaar hebben ontvangen. 
Betalingen aan derden vallen bij ontbinding dus niet binnen het restitutiedomein.2816 Aktekosten 
vallen zo buiten de restitutieplicht van de verkoper.2817 Registratierechten vallen ook buiten het 
restitutiedomein, aangezien zij niet aan de contractpartner zijn betaald (supra nr. 679).2818 

B Nadeelcompensatie door bevrijding 

                                                             
2810 MERCOLI 2001, 155-156. 
2811 Cass.civ.III.fr. 18 maart 1981, Bull.civ. 1981, III, nr. 62 (verkoper moest als aanvullende restitutie de meerwaarde van het 
restitutiegoed vergoeden aan de koper, terwijl de koper de wanprestatie had begaan); BAECK 2012-I, 144; CORNELIS/SAGAERT 

2006, 304 (verwerpen om die reden buitencontractuele aansprakelijkheid als grondslag voor restituties); GENICON 2007, 655; 
LEFEBVRE 1988, 237; MERCOLI 2001, 257 (“En effet, dès lors que le mécanisme de la responsabilité ne vient pas se combiner à 
celui de la restitution, la recherche d’un critère objectif prédomine.”); PINNA 2007, 382, 384, 441 en 461. 
2812 Cass. 8 februari 2010, C.09.0244.F, jure.juridat.just.fgov.be ("Le manquement contractuel d'une partie, qui justifie la 
résolution du contrat à ses torts, n'affecte pas son droit aux restitutions qu'implique cette résolution et n'est susceptible 
d'entraîner que sa condamnation éventuelle à des dommages et intérêts en réparation du dommage causé par cette 
faute."). 
2813 PINNA 2007, 382, 384, 441 en 461. Contra: BOUSIGES 1982, 397 (“En mettant en relief la nature indemnitaire de la créance 
de restitution, ce n’est plus la rétroactivité de l’annulation ou de la résolution qui semble déterminante, mais l’origine 
fautive de la situation.”). 
2814 FRANKRIJK: GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 572-573; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK (2007), 360; SERINET 2001, 595 en 600-605. 
DUITSLAND: DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 506; HUBER 1999, 405.  
2815 Cass.com.fr. 17 mei 1982, Bull.civ. 1982, IV, nr. 182 (“seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix 
qu’il en a reçu”); Cass.com.fr. 3 februari 1998, Bull.civ. 1998, nr. 61; CLEVINGHAUS 2007, 67; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 576; 
C. LARROUMET noot onder Cass.com.fr. 17 mei 1982, Bull.civ. 1982, IV, nr. 182, D. 1983, somm. 479 ("Le vendeur initial sera 
bel et bien tenu envers le sous-acquéreur de restituer le prix, du moins, le prix qu'il a reçu de son propre acquéreur, le 
vendeur immédiat (sauf à le condamner, en outre, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le sous-
acquéreur."); PINNA 2007, 388; SERINET 2001, 604-605. 
2816 Cass. 21 mei 2004, Arr.Cass. 2004, 902; FORIERS 2005, 251; IZORCHE 2000, 407; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 576; MALAURIE 

1991, 205; SERINET 2001, 602; STIJNS 1994, 302; STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1637. 
2817 Cass. 21 mei 2004, Arr.Cass. 2004, 902, JLMB 2004, 1712, Pas. 2004, 879, RABG 2006, 5, noot B. VEECKMANS. 
2818 PINNA 2007, 460 (“Ces frais ne sont jamais répétibles en vertu des restitutions, mais uniquement sur le fondement de la 
responsabilité du vendeur. Or, cette responsabilité ne peut être encourue parce que l’acquéreur n’avait pas subi de 
dommage du fait de la restitution par l’administration fiscale.”). 
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1015. NADEELCOMPENSATIE DOOR BEVRIJDING – Anders dan bij behoud van de overeenkomst, ziet de 
benadeelde zich bij ontbinding ook van zijn eigen verbintenissen bevrijd. Dit ontbindingsgevolg moet 
de rechter verdisconteren bij begroting van bijkomende schadevergoeding. Kosten die de 
benadeelde niet hoeft te maken omdat hij zijn verbintenissen niet meer hoeft na te komen, moet hij 
dan in mindering brengen op de schadevergoeding die de contractpartner is verschuldigd. 

1016. BEVRIJDING VAN KOPER VAN PRIJSBETALING – Neem nu de koper die nog niet heeft betaald en zich bevrijd 
ziet van deze betaling door het leveringsverzuim van de verkoper.2819 Dat de koper de prijs door ontbinding niet 
meer hoeft te betalen, is een voordeel dat de rechter in mindering moet brengen op de schadevergoeding. 
Vanuit een ander perspectief biedt dit al herstel voor een deel van de schade. Dit voordeel moet hij dan ook in 
aanmerking nemen bij de Differenzhypothetische berekening van wanprestatieschade bij ontbinding.  

1017. BEVRIJDING VAN AANNEMER BIJ NIET-BETALING DOOR OPDRACHTGEVER – Denk ook aan de aannemer die de 
aannemingsovereenkomst laat ontbinden. Door die ontbinding ziet hij zich bevrijd van zijn verbintenissen. Dan 
kan hij aanspraak maken op een vergoeding gelijk aan de nettowinst die hij bij nakoming zou hebben 
gerealiseerd. Dit kan de rechter berekenen door de bedragen op te tellen die hij bij verdere nakoming nog van 
de opdrachtgever zou hebben ontvangen, onder aftrek van de besparing die hij realiseert doordat hij zijn eigen 
verbintenissen niet meer hoeft na te komen.2820 

C Invloed op verschilberekening 

1018. TOESTAND VAN BENADEELDE VERSCHILT VÓÓR EN NA RESTITUTIES EN BEVRIJDING – Restituties en 
bevrijding zijn dus van invloed op de actuele toestand van de benadeelde.2821 Wanprestatieschade is 
het omvangrijkst in de periode tussen wanprestatie en ontbinding. De benadeelde heeft dan niet wat 
hem is verschuldigd en misloopt de uit de overeenkomst verhoopte winst. Tegelijk is hij verarmd 
omdat hij zijn prestatie reeds (al dan niet gedeeltelijk) heeft geleverd of omdat hij deze nog 
verschuldigd blijft zonder tegenprestatie te verhopen.2822 Eens de ontbinding is voltrokken, is zijn 
toestand al deels verbeterd. Het goed dat zijn contractpartner in natura dan wel bij equivalent 
teruggeeft, heeft immers zelf een waarde. Die restitutie zorgt al voor gedeeltelijk herstel.2823 

1019. INACHTNEMING: VIA VOORDEELSTOEREKENING OF TOESTANDSVERGELIJKING – Nadeelcompensatie door 
ontbinding is te verrekenen bij begroting van schadevergoeding.2824 Via voordeelstoerekening moet 
de rechter dat voordeel in mindering brengen op de nadelen die de benadeelde door de 
wanprestatie heeft geleden.2825 Alternatief is de toestandsvergelijking te verfijnen. De hypothetische 
toestand van de benadeelde – gedefinieerd via het positief dan wel het negatief belang (infra 

                                                             
2819 TREITEL 1995, 842-843. 
2820 BAECK 2011, 1848. 
2821 BELGIË: BAECK 2011, 1848; BAECK 2012-I, 309; DELVAUX 2001, 687 (“[...] l’efficacité des restitutions modifiera la teneur du 
dommage ressenti par le créancier demandeur de résolution.”); JAFFERALI 2014, 912; STIJNS 1994, 326; WERY 2014-II, 455. 
FRANKRIJK: GENICON 2007, 741. ITALIË: BIANCHI 2003, 426; GALLO 2010, 2230; MONTANARI 2010, 802-803; ROPPO 2006, 944; 
TRIMARCHI 2002, 637 ("Sempre nell’ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento deve essere coordinato con le 
restituzioni.”). NEDERLAND: HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3. Bevestiging in HR 24 september 2004, 
ECLI:NL:HR:2004:AP7760, overweging 4.2; ASSER/HARTKAMP 2001, 552; BAKELS 1994, 99; BRUNNER/DE JONG 1999, 224 (“Om de 
daartoe te betalen schadevergoeding vast te stellen, moeten twee denkbeeldige situaties worden vergeleken: enerzijds de 
nakoming van de overeenkomst, anderzijds de ontbinding met de daaraan verbonden restitutieverplichtingen, maar zonder 
schadevergoeding.”); DE VRIES 1997, 201; HARTLIEF 1994, 28; LINSSEN 1993, 93; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 1036; SCHOORDIJK 1979, 
550. COMMON LAW: TREITEL 1995, 842 (bevrijding relevant voor vaststelling van positie van benadeelde). 
2822 Zijn prestatie blijft verschuldigd, maar doorgaans zal hij met de enac nakoming daarvan opschorten. 
2823 JAFFERALI 2014, 912 ("Compte tenu de cette identité de cause avec les dommages-intérêts complémentaires, elles ne sont 
pas étrangères à la faute commise par le débiteur et doivent, dès lors, être prises en considération par le juge dans 
l'évaluation du dommage."). 
2824 BELGIË: BAECK 2011, 1848; BAECK 2012-I, 309; DELVAUX 2001, 687; JAFFERALI 2014, 912; STIJNS 1994, 326; WERY 2014-II, 455. 
FRANKRIJK: GENICON 2007, 741. ITALIË: BIANCHI 2003, 426; GALLO 2010, 2230; MONTANARI 2010, 802-803; ROPPO 2006, 944; 
TRIMARCHI 2002, 637. NEDERLAND: HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43; HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760, 
overweging 4.2; ASSER/HARTKAMP 2001, 552; BAKELS 1994, 99; BRUNNER/DE JONG 1999, 224; DE VRIES 1997, 201; HARTLIEF 1994, 
28; LINSSEN 1993, 93; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 1036; SCHOORDIJK 1979, 550. COMMON LAW: TREITEL 1995, 842. 
2825 BAECK 2011, 1848. 
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nrs. 1021-1033) – moet hij dan vergelijken met de actuele toestand, zoals gecorrigeerd via de 
bevrijding en de restituties. In Nederland overweegt de Hoge Raad zo dat schadevergoeding moet 
worden vastgesteld door met elkaar in vergelijking te brengen de hypothetische situatie bij 
wederzijdse nakoming en de feitelijke situatie na ontbinding "na afwikkeling van de [...] 
verbintenissen tot teruggave, dan wel ongedaanmaking”.2826 

1020. TERMINOLOGISCHE UITING: ONTBINDINGSSCHADE? – Italiaans-Franse rechtsleer brengt met de term 
"ontbindingsschade" (danno da risoluzione; préjudice de résolution) tot uiting dat schade bij ontbinding alle 
schade omvat die de wanprestant nog moet vergoeden na verrekening van de nadeelcompensatie door de 
restituties.2827 Nederland hanteert die term in een andere betekenis. Ontbindingsschade is daar schade die niet 
was geleden indien de benadeelde voor nakoming had geopteerd.2828 Een machine heeft door een gebrek 
minder productiecapaciteit. Na ontbinding en restitutie ligt de productie van de koper tijdelijk stil. Dit nadeel is 
ontbindingsschade (art. 6:277 NBW).2829 Artikel 6:277 NBW lijkt echter overbodig. Die schade is direct 
vergoedbaar onder het door artikel 6:74 NBW bedoelde positief belang.2830 Aangezien ook verwarring mogelijk 
is met de Italiaans-Franse variant, wordt de term “ontbindingsschade" dus beter achterwege gelaten.  

§ 4. PRECISERING HYPOTHETISCHE TOESTAND  

A Geen precisering in artikel 1184 BW 

1021. GEEN PRECISERING VAN DRAAGWIJDTE SCHADEVERGOEDING IN ARTIKEL 1184 BW – Het Zwitserse recht 
regelt (summier) de omvang van schadevergoeding bij ontbinding. Schadevergoeding strekt bij 
ontbinding tot bescherming van het negatief belang (art. 109, lid 2 CO).2831 België houdt nog vast aan 
de specifieke bepaling uit de Code civil van 1804. Artikel 1184, tweede lid BW vermeldt enkel dat de 
benadeelde kan kiezen voor ontbinding “met schadevergoeding”. Dit artikel verduidelijkt niet of de 
benadeelde bij ontbinding aanspraak kan maken op vergoeding van het verlies dat hij heeft geleden 
doordat de overeenkomst geen correcte uitvoering heeft gekend (positief belang) dan wel van de 
schade die hem is toegebracht doordat hij de overeenkomst heeft gesloten (negatief belang). 

1022. GELIJKE SCHADEVERGOEDING BIJ BEHOUD EN ONTBINDING OVEREENKOMST? – Uit de door het Hof van 
Cassatie bevestigde referentie van artikel 1184, tweede lid BW aan artikel 1149 BW (supra nr. 
996)2832 leidt bepaalde rechtsleer af dat begroting van schadevergoeding gelijk blijft, ongeacht of de 

                                                             
2826 HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3. Vgl. HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760, overweging 4.2. 
2827 FRANKRIJK: GENICON 2007, 741 ("L'expression, qui est fort commode, mérite d'être reprise car elle rend très bien compte de 
ce que les dommages-intérêts sont alors destinés à indemniser le dommage qui subsiste malgré le prononcé de la résolution 
du contrat et qui est différent de celui qui suit immédiatement l'inexécution."); GENICON 2008, 258. ITALIË: CASTRONOVO 1999, 
206-243; MONTANARI 2013, 329 p.; MONTANARI 2010, 803 (contrasteert danno da risoluzione met danno da inadempimento); 
PINORI 2001, 240; ROPPO 2006, 936. 
2828 Artikel 6:277, lid 1 NBW: "Wordt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden, dan is de partij wier 
tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht haar wederpartij de schade te vergoeden die deze 
lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt."; ASSER/HARTKAMP 2001, 551; 
BAKELS 1994, 96; BRUNNER/DE JONG 1999, 224; DE VRIES 1983, 265; DE VRIES 1997, 202; HARTLIEF 1994, 28; LINSSEN 1993, 92-93; 
PITLO/CAHEN 2002, 307; STOLP 2007, 119. Vgl. STIJNS 1994, 279 en 280, voetnoot 532 (ontbinding kan ook schade veroorzaken). 
FRANKRIJK: MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 451 (“En outre, des dommages-intérêts peuvent être accordés, en réparation 
du préjudice que cause au créancier la disparition du contrat.”). 
2829 ASSER/HARTKAMP 2001, 551. 
2830 Artikel 6:74, lid 1 NBW: "Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade 
die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend." 
2831 GUGGENHEIM 1995, 156 en 218-220; KELLER 1949, 180; RÉMY 2001, 124-125; TERCIER 2009, 271; THÉVENOZ 1999, 196-199 (met 
kritiek op Zwitserse opvatting); WESSNER 2001, 910 et seq.; XOUDIS 1998, 206 en 211. 
2832 BELGIË: Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 7 november 1988, Pas. 1989, I, 243; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 
253; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180, RABG 2003, 656; Cass. 16 april 2004, 
Pas. 2004, 641; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193 (zowel art. 1184 als art. 1149 BW aangehaald voor schadevergoeding 
bij ontbinding); Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 8; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237; 
Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, punt 14. FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, nr. 96-19.575, www.dalloz.fr.  
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benadeelde de niet (behoorlijk) uitgevoerde overeenkomst behoudt dan wel ontbindt. 2833 
Schadevergoeding zou zo ook bij ontbinding het positief belang beschermen (infra nr. 1023). De 
artikelen 1184 en 1149 BW zijn echter van open textuur. Bescherming van geleden verlies en 
gederfde winst (art. 1149 BW) is geen voorbehouden terrein van het positief belang (supra nrs. 325-
326). Ook het negatief belang kan geleden verlies en winstderving omvatten. In België gewaagt 
artikel 1184 BW overigens enkel van “schadevergoeding” zonder indicatie voor de schadebegroting. 
Die artikelen bieden dus ruimte voor het negatief belang. Knelpunt is of die bescherming wenselijk is. 

1023. REDENERING NAAR CHILEENS CONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – Chileense rechtsleer bevestigt die 
zienswijze. Cruciaal is dat de Chileense bepaling dezelfde strekking heeft als artikel 1184 BW. Wederkerige 
overeenkomsten bevatten overeenkomstig artikel 1489 CCC ook de ontbindende voorwaarde voor het geval 
één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt. Daarbij kan de andere partij naar eigen goeddunken 
kiezen tussen ontbinding en nakoming van de overeenkomst, met vergoeding van de schade.2834 CONTARDO 

GONZÁLEZ benadrukt dat dit artikel 1489 CCC schadevergoeding behelst die zowel het positief als het negatief 
belang kan betreffen.2835 Hetzelfde is dus betoogbaar over het even open geformuleerde artikel 1149 BW.2836  

1024. BREUKLIJN IN HOGERE WEST-EUROPESE RECHTSPRAAK – De relevantie van die discussie mag blijken 
uit het feit dat beide benaderingen terug te vinden zijn in de buitenlandse hogere rechtspraak2837 en 
rechtsleer. Over de vraag of bij ontbinding het positief dan wel het negatief belang vooropstaat, 
bestaat een breuklijn in de hogere West-Europese rechtspraak. Het Belgische2838, het Franse2839 en 
het Italiaanse 2840  Hof van Cassatie en het Spaanse Tribunal Supremo 2841  oordelen dat 
schadevergoeding bij ontbinding strekt tot het positief belang. Het Zwitserse Bundesgericht2842 en 

                                                             
2833 BARBAIX 2008, 181-182; DELVAUX 2001, 683 (leidt uit toepassing van contractuele aansprakelijkheidsregels (art. 1146-1154 
BW) af dat schadevergoeding bij ontbinding positief belang vergoedt); GENICON 2007, 731 en 735; RÉMY 2001, 125-126 (ziet 
verwijzing naar art. 1149 BW als bescherming van gehele positieve belang, met kritiek); WÉRY I (2010), 532. 
2834 Artikel 1489 CCC luidt immers: "En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno 
de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el 
cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios." 
2835 J.I. CONTARDO GONZÁLEZ, "Los criterios de interés contractual positivo y negativo en la indemnización de perjuicios 
derivada de resolución contractual", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte 2011, (85) 87 ("El artículo 1489 
del Código civil, luego de consagrar los remedios de cumplimiento forzado y resolución, contempla expresamente una acción 
indemnizatoria que podría dar lugar tanto al resarcimiento del interés positivo como del interés negativo."). 
2836 BAECK 2012-I, 291; T. GENICON 2007, 729. 
2837 Terwijl het Italiaanse Hof van Cassatie (Cass.civ.it. 15 april 1994, nr. 3598, Giust.civ.Mass. 1994, 508; waarover: 
GUERRERI/GUERRERI 1997, nr. 113; Cass.civ.II.it 27 december 2011, nr. 28939, www.gadit.it) en het Spaanse Tribunal Supremo 
(STS 30 juli 2012, nr. 532/2012, RJ 2012/9006, databank Aranzadi) oordelen dat de schadevergoeding bij ontbinding strekt 
tot vergoeding van het positief belang, oordelen de hogere Zwitserse rechtspraak en hoogste Portugese rechtspraak dat 
ontbinding enkel met vergoeding van het negatief belang kan samengaan. PORTUGAL: STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, 
JusNet 4567/2004; STJ 23 januari 2007, nr. 4486/06, JusNet 82/2007; STJ 12 februari 2009, nr. 08B4052, JusNet 641/2009, 
punt IX; STJ 15 december 2011, nr. 1807/08, JusNet 7817/2011 ("Cremos que a posição que melhor se ajusta às realidades 
negociais e de tráfico mercantil [...] è no sentido de que a resolução contratual abre caminho a indemnização apenas pelos 
danos negativos."; inzake ontbinding franchisingovereenkomst); STJ 12 maart 2013, nr. 1097/09.3TBVCT.G1.S1, 
www.dgsi.pt; STJ 28 november 2013, nr. 268/03.0TVBPA.P2.S1, www.dgsi.pt. ZWITSERLAND: TF 12 augustus 2010, 
4A_251/2010, swisslex; TF 18 januari 2006, 4C.286/2005/ruo, swisslex, punten 2.4-2.6; TF 21 december 2000, 
4C.268/2000/rnd, swisslex, punt 2.b; TF 2 februari 1999, droit du bail 2000, 10; TF 16 mei 1988, JDT 1988, 523 (RO 114 II 
152), 524; TF 31 januari 1979, SJ 1980, (51) 58; TF 22 september 1964, BGE 1964, (286) 294. 
2838 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237; 
Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overwegingen 13 en 14 (vaststelling schending van de artikelen 1149 en 1184 BW 
door ontzegging aan benadeelde, wegens de terugwerkende kracht van de ontbinding, van “integrale vergoeding van de 
schade die hij ingevolge die contractuele wanprestatie van de verkoper heeft moeten ondergaan of nog moet ondergaan”). 
2839 Cass.com.fr. 14 december 1993, JurisData nr. 91-21937 (“À la suite de la faute contractuelle [du prestataire de services], 
le [créancier] avait été privé des gains qu’il pouvait attendre de la campagne, devenue inefficace, comme il en avait retiré 
d’une campagne précédente."). Vgl. Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, nr. 96-19.575, www.dalloz.fr. 
2840 Cass.civ.it. 15 april 1994, nr. 3598, Giust.civ.Mass. 1994, 508 (waarover: GUERRERI/GUERRERI 1997, nr. 113); Cass.civ.II.it 
27 december 2011, nr. 28939, www.gadit.it. 
2841 STS 30 juli 2012, nr. 532/2012, RJ 2012/9006, databank Aranzadi. 
2842 TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex; TF 18 januari 2006, 4C.286/2005/ruo, swisslex, punten 2.4-2.6 (ontbinding 
overeenkomst tot aankoop van stuk grond en vergoeding negatief belang: “Da der Grundstückkaufvertrag [...] aufgehoben 
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het Portugese Supremo Tribunal de Justiça2843 zijn van oordeel dat het negatief belang primeert. Een 
rechtskeuzebeding dat kiest voor het Belgische recht leidt bij ontbinding wegens wanprestatie dan 
ook vaak tot hogere schadevergoeding dan bij een keuze voor het Portugese of het Zwitserse recht. 

1025. BEPALING SCHADEVERGOEDINGSPERSPECTIEF BESLISSEND VOOR SCHADEBEGROTING BIJ ONTBINDING – 

Schadevergoeding beoogt de actuele toestand van de benadeelde te doen aansluiten op een 
hypothetische onbeschadigde toestand.2844 Ook dan is de vraag hoe die hypothetische toestand is in 
te vullen. Knelpunt is of de rechter het negatief belang in de vergoeding mag of zelfs moet 
betrekken.2845 Heeft schadevergoeding bij ontbinding tot doel de benadeelde te plaatsen in de 
toestand van contractnakoming (positief belang) dan wel in de toestand waarin hij had verkeerd 
indien hij de overeenkomst nooit was aangegaan (negatief belang)?  

B Impact op schadevergoeding 

1026. ILLUSTRATIE 1: NIET-BETALING DOOR KOPER – De te volgen zienswijze heeft een aanmerkelijke 
impact op de omvang van de toe te kennen schadevergoeding. Neem de verkoop van een machine 
voor € 100 000. De verkoper kocht deze machine zelf voor € 50 000. Zelf gaf hij € 10 000 uit om deze 
machine naar de koper te verzenden. De koper schiet tekort in zijn betalingsverplichting. Daarop gaat 
de verkoper over tot ontbinding van de overeenkomst. Hoeveel bedraagt zijn schadevergoeding? 

1027. HYPOTHESE: POSITIEF BELANG – Het Belgische Hof van Cassatie laat cumul toe tussen ontbinding 
en het positief belang (infra nr. 1205).2846 Om financieel terecht te komen in de positie waarin hij zou 
hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen, krijgt de verkoper € 40 000 
schadevergoeding. Dit is het verschil tussen de verkoopprijs (€ 100 000) en de aankoopprijs 
vermeerderd met de verzendingskosten2847 (€ 50 000 + € 10 000).  

1028. HYPOTHESE: NEGATIEF BELANG – Het Zwitserse Bundesgericht2848 en het Portugese Supremo 
Tribunal de Justiça2849 oordelen dat ontbinding met het negatief belang samengaat (supra nr. 1024). 
Om terecht te komen in de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien hij de overeenkomst nooit 
had gesloten, krijgt de verkoper € 10 000 voor de verzendingskosten. Het verschil met het positief 

                                                                                                                                                                                              
ist, geht die Vorinstanz zutreffend davon aus, dass nur Schadenersatz im Umfang des negativen Interesses geschuldet ist. 
Die gegenteilige Auffassung der Klägerin, es sei das positive Vertragsinteresse geschuldet, ist unzutreffend.”); TF 
21 december 2000, 4C.268/2000/rnd, swisslex, punt 2.b; TF 2 februari 1999, droit du bail 2000, 10; TF 16 mei 1988, JDT 
1988, 523 (RO 114 II 152), 524; TF 31 januari 1979, SJ 1980, (51) 58; TF 22 september 1964, BGE 1964, (286) 294. 
2843 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004; STJ 23 januari 2007, nr. 4486/06, JusNet 82/2007; STJ 12 
februari 2009, nr. 08B4052, JusNet 641/2009, punt IX; STJ 15 december 2011, nr. 1807/08, JusNet 7817/2011 ("Cremos que 
a posição que melhor se ajusta às realidades negociais e de tráfico mercantil [...] è no sentido de que a resolução contratual 
abre caminho a indemnização apenas pelos danos negativos."; inzake ontbinding franchisingovereenkomst); STJ 12 maart 
2013, nr. 1097/09.3TBVCT.G1.S1, www.dgsi.pt; STJ 28 november 2013, nr. 268/03.0TVBPA.P2.S1, www.dgsi.pt 
2844 Vgl. formulering bij CORNELIS 2010, 636. 
2845 Vgl. BRANDÃO PROENÇA 2011, 300; TRIMARCHI 2002, 637. 
2846 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237; 
Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overwegingen 13 en 14 (minder expliciet). 
2847 Eerder is uiteengezet dat kosten gemaakt ter uitvoering van contractuele verbintenissen niet vergoedbaar zijn onder 
het positief belang (supra nrs. 405-409). Was de overeenkomst naar behoren nagekomen, dan had de benadeelde in dit 
voorbeeld deze verzendingskosten ook zelf moeten dragen. Onder het positief belang toch vergoeding toekennen voor 
deze kosten, zou indruisen tegen het door het integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsplafond. 
2848 TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex; TF 18 januari 2006, 4C.286/2005/ruo, swisslex, punten 2.4-2.6 (ontbinding 
overeenkomst tot aankoop van stuk grond en vergoeding negatief belang); TF 21 december 2000, 4C.268/2000/rnd, 
swisslex, punt 2.b; TF 2 februari 1999, droit du bail 2000, 10; TF 16 mei 1988, JDT 1988, 523 (RO 114 II 152), 524; TF 31 
januari 1979, SJ 1980, (51) 58; TF 22 september 1964, BGE 1964, (286) 294. 
2849 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004; STJ 23 januari 2007, nr. 4486/06, JusNet 82/2007; STJ 12 
februari 2009, nr. 08B4052, JusNet 641/2009, punt IX; STJ 15 december 2011, nr. 1807/08, JusNet 7817/2011 ("Cremos que 
a posição que melhor se ajusta às realidades negociais e de tráfico mercantil [...] è no sentido de que a resolução contratual 
abre caminho a indemnização apenas pelos danos negativos."; inzake ontbinding franchisingovereenkomst); STJ 12 maart 
2013, nr. 1097/09.3TBVCT.G1.S1, www.dgsi.pt; STJ 28 november 2013, nr. 268/03.0TVBPA.P2.S1, www.dgsi.pt  
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belang bedraagt hier dus € 30 000. Als nuance geldt wel dat dit verschil met het positief belang 
kleiner uitvalt indien de benadeelde verkoper slaagt in het bewijs dat sluiting van de door de koper 
niet-nagekomen overeenkomst hem heeft belet een andere gunstige overeenkomst te sluiten.2850 

1029. ILLUSTRATIE 2: NIET-LEVERING DOOR VERKOPER – Een andere illustratie van de aanmerkelijke 
impact van de vergelijkingsmaatstaf op de omvang van schadevergoeding is die van niet-nakoming 
van de leveringsplicht door de verkoper. A koopt van B voor € 900 een goed dat € 1000 waard is. A 
draagt € 20 kosten voor de sluiting van de overeenkomst. Aangezien B in gebreke blijft het goed te 
leveren aan A, verzoekt A om ontbinding van de overeenkomst.2851  

1030. HYPOTHESE: GEEN SCHADEVERGOEDING – Stel dat de rechter geen bijkomende schadevergoeding 
toekent. Dit kan het geval zijn omdat de cumul ontbinding-schadevergoeding door het betrokken 
rechtsstelsel (bijv. vroegere Duitse recht) niet is toegelaten, omdat de benadeelde dit niet heeft 
gevorderd of omdat de benadeelde geen schade kan aantonen. Door ontbinding te vorderen zou A 
via de wederzijdse restituties zijn eigen prestatie (betaling van de prijs) recupereren (€ 900). 
Niettemin zou hij geen € 1000 (waarde van het goed) krijgen, en zou hij de € 20 sluitingskosten zelf 
dragen. Indien de overeenkomst correct was uitgevoerd, zou hij € 980 hebben verkregen (€ 1000 – € 
20). Indien hij de overeenkomst niet had gesloten, zou hij € 900 (waarde van zijn prestatie, betaling 
van geldsom) hebben gehad. Kiest hij echter voor ontbinding zonder schadevergoeding, dan krijgt hij 
slechts € 880. Alsdan krijgt hij zijn € 900 terug, maar krijgt geen vergoeding voor zijn € 20 kosten. Dit 
leidt tot een verschil van € 100 tussen uitvoering en ontbinding. Bovenop dit kwantitatieve 
vermogensverlies komt er nog een kwalitatief vermogensverlies, aangezien hij het gewenste goed 
uiteindelijk niet krijgt. B is er beter vanaf. B heeft het goed niet geleverd, maar recupereert zijn 
prestatie en dus de waarde van het goed (€ 1000). 

1031. HYPOTHESE: NEGATIEF BELANG – Stel echter dat A wel een bijkomende schadevergoeding krijgt. A 
woont in Zwitserland of Portugal en kan bij ontbinding dus enkel een aanspraak op zijn negatief 
belang doen gelden. A kan naast de recuperatie van zijn eigen prestatie (€ 900) vergoeding krijgen 
voor de kosten die hij maakte met het oog op de sluiting van de overeenkomst (€ 20). B zou een 
prestatie met een waarde € 1000 terugkrijgen en zou € 20 moeten vergoeden aan A. A zou dus € 920 
vergoed krijgen, deels via de restituties (€ 900) en deels via de bijkomende schadevergoeding (€ 20).  

1032. HYPOTHESE: POSITIEF BELANG – Het resultaat zou nog meer verschillen indien de bijkomende 
schadevergoeding het positief belang zou beschermen. Schadevergoeding zou de benadeelde dan 
verplaatsen naar de positie waarin hij bij nakoming had verkeerd. A zou via de restituties na 
ontbinding € 900 verkrijgen voor zijn eigen prestatie. Via bescherming van het positief belang zou de 
rechter dit bedrag echter optrekken tot € 1000, met name de waarde van de tegenprestatie die hij 
zou hebben verkregen indien de medecontractant zijn verbintenissen wel correct had uitgevoerd. De 
positieve schade is zo de winst die de transactie hem zou hebben opgeleverd (€ 1000 – € 900 = € 
100). Van die bedragen moet de rechter echter € 20 in mindering brengen. Deze sowiesokosten kan 
hij niet recupereren (supra nrs. 405-409). Bij nakoming had A die € 20 sluitingskosten immers ook 
gedragen. Uiteindelijk wordt hij op deze wijze dus in dezelfde positie geplaatst als bij nakoming. Ook 
dan zou hij immers € 980 hebben verkregen (€ 900 + € 100 – € 20). B kan daarentegen via ontbinding 
€ 1000 terugkrijgen, maar moet € 100 schade vergoeden. Voor B is het eindresultaat zo € 900. 

1033. BESPREKING ARGUMENTATIELIJNEN VOOR SCHADEBEGROTING BIJ ONTBINDING – De te hanteren 
vergelijkingsmaatstaf is dus doorslaggevend voor schadebegroting bij ontbinding. Dit deel gaat in op de 
argumentatielijnen die voorkomen ter ondersteuning van het ene of het andere belang. Daarbij zal blijken dat 

                                                             
2850 Door vergoeding van mislopen opportuniteiten kan het negatief belang echter het positief belang evenaren of zelfs 
overstijgen. Dit kan de relevantie van dit onderscheid ondermijnen. Om die reden stellen sommigen dat deze mislopen 
opportuniteiten niet vergoedbaar zijn onder het negatief belang (bijv. GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 84-85). 
2851 Dit voorbeeld is deels gebaseerd op CLEMENTE MEORO 2009, 52-55. 
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sommigen toegeven aan hun intuïtie dat het negatief belang vooropstaat bij ontbinding. De retroactieve 
werking van ontbinding – die partijen terugplaatst naar hun toestand van vóór de contractsluiting – lijkt gelijk 
te lopen met het negatief belang, dat beoogt partijen te verplaatsen naar de positie waarin zij zouden hebben 
verkeerd indien zij de overeenkomst nooit hadden gesloten. Niettemin zal dit deel uitwijzen dat overtuigende 
argumenten bestaan om het positief belang zelfs bij retroactieve ontbinding te laten vooropstaan. 

Afdeling II. Negatief belang in koopparadigma 

§ 1. SCHADEVERGOEDING BIJ KOOPGEBREKEN 

1034. DIVERSE BIJZONDERE REGELINGEN VAN SCHADEVERGOEDING BIJ ONTBINDING – Door de summiere omschrijving van 
schadevergoeding bij ontbinding in de moederregeling (art. 1184 BW) kan het nuttig zijn na te gaan of dat 
aspect grondiger is uitgewerkt in bijzondere ontbindingsregimes in het Burgerlijk Wetboek.2852 Denk aan koop 
(art. 1610-1611, 1629-1639, 1644-1646, 1654-1657 BW), ruil (art. 1704-1705 BW), huur (art. 1722, 1724, 1729, 
1741, 1752 BW), aanneming (art. 1795 BW), veepacht (art. 1816-1817 BW) en lijfrente (art. 1977-1978 BW). 
Vooral bij koopgebreken besteedde de wetgever aandacht aan die schadevergoeding (art. 1645 en 1646 BW). 
Zijn daaruit conclusies te trekken voor aanvullende schadevergoeding naar gemeen recht?2853  

A Bewust verborgen koopgebreken 

1035. SCHADEVERGOEDING BIJ BEWUST VERBORGEN KOOPGEBREKEN – Ontdekt een koper verborgen 
gebreken, dan moet hij overeenkomstig artikel 1644 BW kiezen tussen twee remedies.2854 De zaak 
kan hij houden, en hij kan zich een deel van de koopprijs doen terugbetalen (actio aestimatoria of 
actio quanti minoris).2855 Daarnaast kan hij die zaak teruggeven, mits terugbetaling van de volle prijs 
(actio redhibitoria). Volgens rechtspraak 2856  en rechtsleer 2857  is dit een vorm van ontbinding. 
Belangwekkend is dat het Burgerlijk Wetboek de koper bij de actio redhibitoria het recht geeft om 
naast die teruggave van de prijs (art. 1643 BW)2858 een vergoeding te krijgen voor de “door de koop 
veroorzaakte kosten” indien de verkoper de gebreken van de zaak niet gekend heeft (art. 1646 BW). 
Was de verkoper wel op de hoogte van de gebreken, dan is hij naast de teruggave van de prijs 
gehouden tot "vergoeding van alle schade" (art. 1645 BW).2859  

                                                             
2852 C. DEMOLOMBE, Cours de Code civil, XII, Brussel, Stienon, 1868, 410; JAFFERALI 2014, 877-879; S. STIJNS, De gerechtelijke en 
de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 160-166. 
2853 H.T.M. KLOOSTERHUIS, Van overeenkomstige toepassing. De pragma-dialectische reconstructie van analogie-argumentatie 
in rechterlijke uitspraken, Amsterdam, Thela Thesis, 2002, (dare.uva.nl/document/2/22367), 45; J.H. NIEUWENHUIS, 
"Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel", Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1976, (494) 504. 
2854 Keuzebeperkingen: STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1543-1549; VAN CAUWELAERT 1980, 200-202. 
2855 BELGIË: S. JANSEN, Prijsvermindering: remedie tot bijsturing van contracten, proefschrift, Leuven, KUL, 2015, 897 p.; 
P. WÉRY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux: une hypothèse loin d’être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN 

(ed.), Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, 13-69. FRANKRIJK: C. ALBIGES, "Le développement 
discret de la réfaction du contrat" in Mélanges Michel Cabrillac, Parijs, Litec, 1999, 3-21; K. DE LA ASUNCION PLANES, La 
réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 499 p.; P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue 
de l’inexécution" in Mélanges en l’honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, 449-463. Sinds kort erkent het 
Franse recht prijsvermindering als autonome remedie (art. 1223 CCF).  
2856 Brussel 16 maart 1972, RW 1971-72, 1984, JT 1972, 606 noot PARISIS-DRESSE; Gent 22 januari 2003, TBH 2004, 551, noot 
K. LAVEYT; Luik 21 mei 1974, JL 1974-75, 82; Luik 7 maart 1956, JL 1956-57, 25; Luik 25 februari 1991, RRD 1991, 418; Luik 15 
februari 1999, JLMBi 2000, 915 ; Luik 2 juni 2004, JLMB 2004, 1729; Luik 28 mei 2009, JLMB 2011, 447; Kh. Brussel 29 juni 
1979, THB 1979, 592; Kh. Luik 7 januari 1956, JL 1955-56, 204 ("la résolution du contrat de vente […] sur pied des articles 
1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil […]"); Kh. Turnhout 27 oktober 1977, RW 1977-78, 2089.  
2857 BELTJENS 1906, 252; BRULEZ 2015, 399; DE PAGE 1972, 215; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de 
droit civil belge. Tome quatrième. Les principaux contrats, Brussel, Bruylant, 1997, 296 ("L'action rédhibitoire est, dans le 
fond, une action en résolution, basée sur l'article 1184 du Code civil."); FORIERS 2005, 246, voetnoot 110; FORIERS 1994, 223; 
JASSOGNE 1988, 443; PIRSON 2001, 419; SAMOY 2002, 1032; STIJNS 1994, 160-161 en 379; TILLEMAN/VERBEKE 2006, 16. 
2858 Onder "teruggave van de prijs" wordt de prijs van de verkoop verstaan, verhoogd met interesten tussen de dag van 
betaling tot de dag van teruggave. Teruggave moet integraal zijn en mag niet leiden tot ongerechtvaardigde verrijking 
(Cass.com.fr. 12 mei 1976, D. 1976, IR.236). Zie ook BIHI 1986, 256. 
2859 Luik 14 september 1998, RGAR. 2000, nr. 13.232; LIMPENS 1960, 165. 
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1036. ARTIKEL 1646 BW ALS SPOOR VAN NEGATIEF BELANG – Artikel 1645 BW ("vergoeding van alle 
schade") zou naar vergoeding van het positief belang neigen (infra nr. 1056). Vooral artikel 1646 BW 
wekt echter de aandacht. Dit artikel bepaalt dat de verkoper die de gebreken van de zaak niet heeft 
gekend, slechts gehouden is tot teruggave van de prijs, en tot vergoeding aan de koper van de door 
de koop veroorzaakte kosten. Teruggave van de prijs is een species van de restitutieverplichtingen na 
ontbinding. Vergoeding van de door de koop veroorzaakte kosten doet daarentegen denken aan het 
negatief belang. Sommige buitenlandse auteurs die dieper ingaan op deze schadecomponent 
beweren dan ook dat in die hypothese het negatief belang primeert.2860  

B Kwalificatie als schadevergoeding 

1037. ZIJN “DOOR DE KOOP VEROORZAAKTE KOSTEN” VAN ARTIKEL 1646 BW WEL SCHADE? – Alvorens na te 
gaan of artikel 1646 BW het negatief belang compenseert, is te beoordelen of de door de koop 
veroorzaakte kosten wel onder de noemer van schade vallen. Een omvangrijke strekking in de 
rechtsleer2861 en in de rechtspraak2862 ziet die door artikel 1646 BW geboden vergoeding niet als 
schadevergoeding (infra nrs. 1040-1044). De bezwaren zijn gebaseerd op de niet-schaderechtelijke 
kwalificatie van de “wettig gemaakte kosten van het contract” bij uitwinning (infra nrs. 1038-1039), 
op het ontbreken van winstvergoeding (infra nrs. 1040-1041), en op de afbakening met het positief 
belang (infra nr. 1043) en het domein van de restituties (infra nr. 1044). Voor de kwalificatie als 
schadevergoeding is echter wel steun te vinden in artikel 1647 BW (infra nr. 1045). 

1038. UITWINNINGSREGELING ALS BEZWAAR – De afwijzing van de kwalificatie van "door de koop 
veroorzaakte kosten" als schadevergoeding zou allereerst steun vinden in de regeling bij uitwinning. 
Een verband wordt gelegd tussen de in artikel 1646 BW neergelegde notie “door de koop 
veroorzaakte kosten” en de in artikel 1630, 4° BW vervatte notie “wettig gemaakte kosten van het 
contract”. Uit artikel 1630, 4° BW juncto artikel 1646 BW zou nu een tekstueel argument zijn te 
putten tegen de opvatting dat de “door de koop veroorzaakte kosten” schade uitmaken. Artikel 
1630, 4° BW geeft de koper bij uitwinning immers het recht om van de verkoper te vorderen 
"schadevergoeding, alsook de wettig gemaakte kosten van het contract". Wou de wetgever met deze 
afzonderlijke vermelding duidelijk maken dat die kosten geen schade vormen? 

1039. WETTIG GEMAAKTE KOSTEN VAN ARTIKEL 1630, 4° BW ALS SCHADE – Artikel 1630, 4° BW lijkt 
gewoonweg onnauwkeurig geredigeerd. De tekst van een aanleunende bepaling biedt zo steun voor 
de kwalificatie als schadevergoeding. Artikel 1639 BW bepaalt zo dat de “overige vraagstukken 

                                                             
2860 FRANKRIJK: RÉMY 2001, 121. ITALIË: MONTANARI 2013, 141; ROPPO 2006, 935 (kritisch); TRIMARCHI 2002, 646. NEDERLAND: 

HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 85 (inzake art. 1585 (oud) NBW). ZWITSERLAND: CARONI 1984, 156. COMMON LAW: MCLENNAN 1999, 
522 (verwijst naar Zuid-Afrikaanse case Inhambane Oil and Mineral Development Syndicate Ltd v Mears and Ford (1906) 23 
SC 250, waar het negatief belang voor vergoeding in aanmerking kwam onder verwijzing naar de actio redhibitoria uit het 
Romeinse-Nederlandse recht); TREITEL 1991, 93 (“This phrase seems to refer, most naturally, to a particular kind of reliance 
loss, namely the expenses incurred in connection with or in reliance on the sale.”).  
2861 AUBRY/RAU/ESMEIN 1952, 84; BIHI 1986, 256; CARBONNIER 1959, 340; COËFFARD 2005, 28, voetnoot 108; FORIERS 2002, 36 
(„Seul le vendeur qui connaissait le vice peut, en règle, être tenu à des dommages-intérêts complémentaires”); 
HERBOTS/STIJNS/DEGROOTE/LAUWERS/SAMOY 2002, 173 (“Is de verkoper evenwel te goeder trouw en kende hij zelf het gebrek 
niet, dan is hij geen schadevergoeding verschuldigd”); HUET 2001, 310; HARMEL 1985, 267; JOSSERAND 1926, 10; 
MAZEAUD/CHABAS 1983, 441; F. ONCLIN, “L’infraction d’urbanisme qui affecte l’immeuble vendu donne-t-elle lieu à la garantie 
d’éviction ou à la garantie des vices cachés?” (noot onder Luik 10 mei 2012), TBBR 2015, (24) 32; PIRSON 2001, 419; SCHLEY 

2001, 39; STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1549 ("Weliswaar is enkel de verkoper die het gebrek 
kende of behoorde te kennen, gehouden tot aanvullende schadevergoeding"); TILLEMAN/VERBEKE 2006, nr. 32, 17; TROPLONG 

1844, 272-273; VAN DEN BON 2009, 256. 
2862 Rb. Leuven 16 november 1979, RW 1980-81, 197, noot W. VAN CAUWELAERT ("dat volgens artikel 1645 [BW] alleen de 
verkoper die niet te goeder trouw is tot schadevergoeding gehouden is"); Cass.civ.I.fr 22 november 1988, nr. 85-17.210, 
Bull.civ. I 1988, nr. 333 en Vred. Brasschaat 10 mei 1978, T.Vred. 1979, 115 (afwijzing eis tot "schadevergoeding" omdat de 
verkoper van een gebrekkig goed "slechts tot schadevergoeding gehouden kan zijn indien bewezen is dat hij te kwader 
trouw was"); Cass. 4 mei 1939, Pas. 1939, I, 223 ("l'ignorance du vice de la chose vendue exempte le vendeur de tous 
dommages et intérêts [...]" (a contrario); Brussel 16 maart 1972, RW 1971-72, 1984, JT 1972, 606 met noot PARISIS-DRESSE. 
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betreffende de vergoeding van de schade" die voor de koper ontstaat uit de niet-uitvoering van de 
koop, worden opgelost volgens de algemene regels bepaald in de titel "Contracten of verbintenissen 
uit overeenkomst in het algemeen". Daaruit valt op te maken dat artikel 1630, 4° BW, waaraan 
artikel 1639 BW refereert, met de "wettig gemaakte kosten" ook een schadevergoedingsvorm regelt. 
De rechtsleer aarzelt in het raam van artikel 1630, 4° BW dan ook geenszins om terugbetaling van die 
wettig gemaakte kosten als onderdeel van schadevergoeding te beschouwen.2863 

1040. ONTBREKEN VAN WINSTVERGOEDING ALS OBSTAKEL – Anders dan naar gemeen recht, is de verkoper 
voorts niet gehouden tot vergoeding van winstderving. Van schadevergoeding zou enkel sprake zijn 
als de wanprestant zowel geleden verlies als gederfde winst vergoedt. Op grond dat die 
schadevormen onafscheidelijk zijn, zou enkel artikel 1645 BW tot schadevergoeding kunnen leiden. 
Daar geleden verlies onder artikel 1646 BW hooguit deels voor vergoeding in aanmerking komt, zou 
in dat verband geen sprake zijn van schadevergoeding.2864  

1041. PARALLEL MET DUITSE § 284 BGB: SCHADE BIJ ONVRIJWILLIGE VERMOGENSAFNAME? – Dat bezwaar ligt in lijn met 
de voorbereidende werken van het Duitse § 284 BGB. Deze bepaling stelt ook enkel tevergeefs gemaakte 
kosten vergoedbaar. In de voorbereidende werken staat te lezen dat het geen schadevergoeding betreft, maar 
een “Aufwendungsersatz”.2865 Schade zou enkel bestaan in onvrijwillige vermogensnadelen. Deze kosten zijn 
echter vrijwillig gemaakt.2866 Thans oordeelt de rechtsleer echter dat het vrijwillige karakter van kosten niet 
belet dat zij schade opleveren indien zij door die wanprestatie nutteloos werden.2867  

1042. BEZWAAR: SCHADEVERGOEDING MOGELIJK ZONDER VERGOEDING WINSTDERVING – Dat de vergoeding 
van artikel 1646 BW niet kwalificeerbaar is als schadevergoeding omdat zij geen winstderving 
omsluit, is niet bij te treden. Anders dan schade-loos-stelling, staat "schadevergoeding" niet 
synoniem voor integraal schadeherstel. Ook partiële compensatie is nog steeds schadevergoeding. 
Dit is hier niet anders. Vaak kent de rechter immers schadevergoeding toe zonder dat sprake is van 
winstderving. Destijds liet men overigens evenmin na om van "schadevergoeding" te gewagen, zelfs 
wanneer de geleden immateriële schade buiten de vergoeding was gelaten. Dat winstderving luidens 
artikel 1646 BW niet verhaalbaar is, doet dus evenmin af aan de kwalificatie als schadevergoeding.  

1043. DOOR KOOP VEROORZAAKTE KOSTEN GEEN SCHADEVERGOEDING WANT BUITEN POSITIEF BELANG? – Een 
verder kwalificatiebezwaar is ontleend aan het positief belang. De door de koop veroorzaakte kosten 
van artikel 1646 BW zouden geen schadevergoeding opleveren omdat zij geen uitvoering bij 
equivalent verzekeren.2868 Doordat zij dus geen vergoeding van het positief belang nastreven, zouden 
zij niet onder dat begrip vallen. Dit kwalificatiebezwaar kan evenmin overtuigen. Onder het negatief 
belang aarzelt men niet om dergelijke kosten als schade aan te merken (supra nrs. 674-711). Ook 
vergoeding van het negatief belang komt dus neer op schadevergoeding.  

                                                             
2863 MALAURIE 1991, 203 (“L’article 1630-4° [...] prévoit le remboursement des “frais et loyaux coûts du contrat” au titre de 
dommages et intérêts – ce qui semble impliquer une responsabilité, même s’il s’agit d’une responsabilité un peu 
particulière”, met verwijzingen). 
2864 BIHI 1986, 256; JOSSERAND 1926, 11. Zie ook enigszins bij HOCHART 1993, 160 (vindt vergoeding van geleden verlies van 
art. 1630, 4° BW onvoldoende om van schadevergoeding te spreken: "Partiellement indemnisé de la perte qu'il a subie du 
fait de l'éviction par la restitution du prix et les diverses prestations recouvrant les fruits et les frais, l'acheteur sera, enfin, en 
droit d'aspirer à l'attribution de dommages et intérêts."). 
2865 DEUTSCHER BUNDESTAG II, 144 (“In der Sache geht es bei dem Ersatz frustrierter Aufwendungen nicht eigentlich um ein 
Schadensersatzproblem, sondern um eine Frage des Aufwendungsersatzes.”). 
2866 STOPPEL 2004, 85 ("Ganz überwiegend werden Aufwendungen und Schäden über das Kriterium der Freiwilligheit 
voneinander abgegrenzt. Aufwendungen sind danach freiwillige Vermögensopfer, während Schäden als unfreiwillige 
Vermögenseinbuβen verstanden werden.", met kritische verwijzingen); VON TUHR 1974, 84. 
2867 Vgl. STOPPEL 2004, 86 (“[...] verdeutlicht [sei] jedoch, dass die Freiwilligkeit eines Vermögensopfers dessen Einordnung als 
Schaden nicht entgegensteht."). 
2868 HOCHART 1993, 161. 
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1044. DOOR KOOP VEROORZAAKTE KOSTEN ONDER RESTITUTIEVERPLICHTINGEN? – Een verwant bezwaar is 
gebaseerd op de verhouding tussen schadevergoeding en restituties na ontbinding. Verhaal van door 
de koop veroorzaakte kosten zou niet neerkomen op schadevergoeding, maar zou deel uitmaken van 
de restitutieverplichtingen bij deze ontbinding.2869 Deze stroming vat restituties echter te ruim op. 
Iets restitueren impliceert dat het goed ooit werd overgedragen. Dit is niet zo bij die door de koop 
veroorzaakte kosten. De benadeelde heeft die nooit overgedragen aan de restitutieschuldenaar. De 
verkoper kan niet teruggeven wat hij nooit in zijn vermogen heeft gehad.2870  

1045. SCHADERECHTELIJKE KWALIFICATIE VAN "DOOR DE KOOP VEROORZAAKTE KOSTEN" IN ARTIKEL 1647 BW – 

Voor de kwalificatie als schadevergoeding is tot slot steun te vinden in artikel 1647 BW. Daarin staat 
te lezen dat indien de gebrekkige zaak door haar slechte hoedanigheid is tenietgegaan, het verlies 
voor rekening komt van de verkoper, “die jegens de koper gehouden is tot teruggave van de prijs, en 
tot de overige schadevergoedingen in de twee vorige artikelen bepaald." Artikel 1647 BW merkt de 
"door de koop veroorzaakte kosten" uit artikel 1646 BW dus expressis verbis aan als 
schadevergoeding. Bijgevolg valt niet te verdedigen dat de door de koop veroorzaakte kosten geen 
schadevergoeding impliceert. Tegen de kwalificatie van terugbetaling van de door de koop 
veroorzaakte kosten als "schadevergoeding" zijn dus geen overtuigende bezwaren in te brengen.2871 

§ 2. VERGOEDINGSOMVANG 

A Geen vergoeding positief belang 

1046. ARTIKEL 1646 BW BIEDT ZEKER GEEN BESCHERMING VOOR POSITIEF BELANG – Artikel 1646 BW voorziet 
dus zonder meer in schadevergoeding. Om welke schadevergoeding gaat het nu precies? Die 
bepaling beschermt zeker niet het positief belang.2872 Terugbetaling van "door de koop veroorzaakte 
kosten" beoogt de koper niet te verplaatsen naar zijn fictieve positie van contractnakoming (positief 
belang). Was de overeenkomst correct uitgevoerd, dan had de benadeelde de door de koop 
veroorzaakte kosten (sowiesokosten) ook moeten dragen (supra nrs. 405-409). Vergoedbaarheid van 
door de koop veroorzaakte kosten is dus zeker niet relateerbaar aan het positief belang.  

B Gedeeltelijke vergoeding negatief belang 

1047. ARTIKEL 1646 BW GAAT UIT VAN ANDER PERSPECTIEF DAN POSITIEF BELANG – Dat artikel 1646 BW niet 
strekt tot het positief belang geeft aan dat die vergoeding van een ander perspectief uitgaat. De 
tegenhanger van het positief belang is het negatief belang. Betreft dat artikel dan het negatief 
belang? Dat die vergoeding gelijkenissen vertoont met het negatief belang is de buitenlandse 
rechtsleer niet ontgaan. Over de functie van die vergoeding van de "door de koop veroorzaakte 
kosten" stellen Franse auteurs zo dat terugbetaling daarvan de restituties aanvult door de koper te 

                                                             
2869 BIHI 1986, 256 ("Le vendeur doit de son côté, restituer le prix et les frais"); HOCHART 1993, 160 (lijkt de "wettig gemaakte 
kosten" van art. 1630, 4° BW bij vrijwaring wegens uitwinning bij de koop te beschouwen als deel van de restitutieplicht). 
Vgl. Rouen 22 mei 1886, S. 1888, II, 166, voetnoot 3 (schadevergoeding bij restitutieplicht ondergebracht). 
2870 Cass. 21 mei 2004, Arr.Cass. 2004, 902; FORIERS 2005, 251; IZORCHE 2000, 407; Vgl. STIJNS 1994, 302 (“de partijen moeten 
alles wat ze ontvingen aan elkander teruggeven”); STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1637. 
2871 Ook FORIERS spreekt toch van "aanvullende schadevergoeding" met betrekking tot artikel 1646 BW: FORIERS 2002, 37 
(„Certes, les articles 1645 et 1646 du Code civil ne visent que les dommages-intérêts complémentaires à une action 
rédhibitoire.”). Vgl. CORNU 1963, 564 (tracht de "door de koop veroorzaakte kosten" ook uit te leggen in termen van 
damnum emergens en lucrum cessans, zoals bedoeld in art. 1149 BW); TILLEMAN 2002, 144-145 (bestempelt de "kosten van 
het contract" bij art. 1630 BW (vrijwaring wegens uitwinning) ook als "schade", zoals bevestigd in TILLEMAN 2012, 771). 
2872 COËFFARD 2005, 31 ("Le vendeur non professionnel de bonne foi n'est donc pas tenu de l'intérêt d'exécution, mais des 
seuls frais occasionnés par la vente (article 1646 du Code civil)."; TREITEL 1991, 93 (“It is arguable that even the broad 
interpretation of ‘les frais occasionnés par la vente’ did not protect the buyer’s expectations, e.g. that of profiting from the 
subject-matter of the sale."). 
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vergoeden voor kosten die hij maakte "dans la croyance que le contrat allait être exécuté"2873. Dit 
vertrouwensaspect ("dans la croyance") is net een voorwaarde voor vergoedbaarheid van kosten 
onder het negatief belang (supra nrs. 618-619). Duitsland spreekt bij het negatief belang om die 
reden net van "Vertrauensinteresse". Door te vertrouwen op de (nakoming van de) overeenkomst, 
heeft de koper kosten gemaakt, die wegens wanprestatie tevergeefs zijn geworden. 

1048. JURISPRUDENTIËLE FORMULERINGEN DIE DOEN DENKEN AAN NEGATIEF BELANG – Bepaalde rechtspraak in dit 
verband doet denken aan het negatief belang. Oude Franse rechtspraak oordeelde zo dat de verkoper bij 
artikel 1646 BW moet worden gebracht in de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst 
nooit was gesloten.2874 Dit lag in lijn met wat POTHIER stelde in zijn Traité du contrat de vente: “L’acheteur est en 
droit de demander par l’action redhibitoire la résolution et nullité du marché, et qu’en conséquence les choses 
soient remises au même état que s’il n’était pas intervenu”.2875 Treffend is een overweging in een arrest van het 
hof van beroep te Luik uit 1956. Dit hof legde een duidelijk verband tussen artikel 1646 BW en de doeltoestand 
van het negatief belang, door te overwegen dat dit artikel beoogt de benadeelde koper te plaatsen in de 
positie waarin hij zou hebben verkeerd mocht de koopovereenkomst nooit tot stand zijn gekomen.2876 Dit 
stemt precies overeen met het negatief belang.2877 Uit de bewoordingen van die bepaling blijkt echter dat dit 
niet strookt met de werkelijkheid. Artikel 1646 BW vergoedt het negatief belang niet volledig.2878  

1049. OPVATTING DAT ARTIKEL 1646 BW NEGATIEF BELANG BESCHERMT – Diverse rechtsstelsels bezien 
bepalingen die “de door de koop veroorzaakte kosten” vergoedbaar stellen als regelingen ter 
vergoeding van het negatief belang. In een studie over de invloed van de Franse Code civil op het 
Zwitserse verbintenissenrecht geeft CARONI zo aan artikel 1646 CCF in die zin op te vatten: "Ohne 
Verschulden [...] haftet der Verkäufer für das negative Interesse (CC art. 1646: "les frais occasionnés 
par la vente)".2879 In Italië stelt bepaalde rechtsleer ook dat artikel 1493, lid 1 CCI 2880 – dat 
overeenkomt met artikel 1646 BW – tot het negatief belang strekt.2881 In Nederland benadrukte men 
onder voormalig artikel 1545 NBW evenzeer dat de koper door die vergoeding werd gebracht in een 
positie die leek op die waarin hij had verkeerd indien hij de overeenkomst nooit zou hebben 
gesloten.2882 Een Zuid-Afrikaanse case van begin de twintigste eeuw biedt daarvoor steun: "The 

                                                             
2873 P. COËFFARD, Garantie des vices cachés et « responsabilité contractuelle de droit commun », Parijs, LGDJ, 2005, 27; 
PH. RÉMY, “Observations sur le cumul de la résolution et des dommages et intérêts en cas d’inexécution du contrat” in La 
sanction du droit: Mélanges offerts à Pierre COUVRAT, Parijs, PUF, 2001, (121) 123. 
2874 Cass.Req.fr. 29 juni 1847, D. 1847, I, 187, verslag TROPLONG ("Or, quel est le résultat de l'action rédhibitoire? C'est de 
mettre les parties au même état qu'elles avaient avant la vente"); Cass.Req.fr. 4 januari 1859, D. 1859, I, 212, S. 1859, I, 936 
("[...] la rescision de la vente devant [...] remettre, autant que possible, les choses au même état que si la vente n'eût pas 
existé."); Cass.Req.fr. 21 oktober 1925, D. 1926, I, 9, verslag CELICE, noot JOSSERAND; Luik 8 mei 1956, JT 1957, 7, JL 1955-56, 
297, noot; Nîmes 25 april 1960, D. 1960, 725, noot R. SAVATIER ("[...] on aboutit finalement à réparer l'intégralité du 
dommage, l'acheteur étant remis autant que possible au même état que si la vente n'avait pas existé"); Kh. Nantes 
3 oktober 1902, DP 1903, II, 447 ("il est juste d'ailleurs que la perte occasionnée par la vente d'une chose infectée d'un vice 
caché et consistant en frais déboursés, retombe plutôt sur le vendeur que sur l'acheteur la rescision de la vente devant à 
l'égard de celui-ci, de remettre autant que possible les choses au même état que si la vente n'eut pas existée."). Vgl. R. CELICE, 
verslag onder Cass.Req.fr. 21 oktober 1925, D. 1926, I, 12. 
2875 R.J. POTHIER, Traité du contrat de vente, selon les règles tant du for de la conscience, que du for extérieur. Nouvelle 
édition revue et corrigée, Parijs, Debure, books.google.be, 1772, 211. 
2876 Luik 8 mei 1956, JT 1957, 7, JL 1955-56, 297, noot ("cette disposition ne tend qu’à remettre, autant que possible, les 
choses au même état à l’égard de l’acheteur, que si la vente rescindée n’avait pas eu lieu.”). 
2877 Vgl. MALINVAUD 1968, nr. 46 (ziet deze omschrijving als gevaarlijk want te ruim). 
2878 COËFFARD 2005, 27, voetnoot 108; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 85; TREITEL 1991, 93; TRIMARCHI 2002, 646; VILLA 2010, nr. 2 
(benadrukt dat het om een speciesregeling gaat). 
2879 P. CARONI, "Der Einfluss des französischen Code civil auf das Obligationenrecht" in P. CARONI (ed.), Das Obligationenrecht 
1883-1983. Berner Ringvorlesung zum Jubiläum des schweizerischen Obligationenrechts, Bern, Haupt, 1984, (139) 156. 
2880 Artikel 1493, lid 1 CCI luidt: "In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al 
compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita." 
2881 A. MONTANARI, Il danno da risoluzione, Napels, Jovene, 2013, 141 ("[L'art. 1493, co. 1,] conferma, pertanto, la lettura del 
danno da risoluzione come lesione dell'interesse negativo e ciò in quanto le voci di rimborso menzionate risultano senz'altro 
escluse in caso di risarcimento del danno positivo.”). 
2882 L.C. HOFMANN en S.N. VAN OPSTALL, Het Nederlands verbintenissenrecht: de algemene leer der verbintenissen, Groningen, 
Wolters, 1959, 85. 
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plaintiff company is entitled to be placed in the same position in which it would have been if it had 
never been led, or misled, by the defendants into entering into a contract of this nature. [...] This 
would be allowed in the case of a redhibitory action [...]."2883 

1050. NEGATIEF BELANG BIJ UITWINNING (ART. 1630, 4° BW) – Een link is mogelijk tussen de in artikel 1646 BW 
neergelegde notie "door de koop veroorzaakte kosten" en de in artikel 1630, 4° BW vervatte notie "wettig 
gemaakte kosten van het contract" (supra nr. 1039). De onder artikel 1630 BW vergoedbare schade neigt naar 
het negatief belang. Terugbetaling van die kosten beoogt de uitgewonnen koper te plaatsen in de positie alsof 
er nooit een koopovereenkomst zou zijn gesloten. Komen zo in aanmerking voor schadevergoeding: betaalde 
onroerende voorheffing2884, reiskosten om het uitgewonnen goed te controleren2885, verhuis-, reclame- en 
installatiekosten die door uitwinning nutteloos zijn geworden2886 en kosten om een gelijkwaardig onroerend 
goed te vinden2887. Bepaalde Italiaanse rechtsleer meent zo dat het equivalente artikel 1483 CCI het negatief 
belang beschermt.2888 Dat artikel 1630, 4° BW en artikel 1646 BW nagenoeg dezelfde kosten dekken, lijkt dan 
ook te dwingen tot het besluit dat ook artikel 1646 BW tot het negatief belang strekt. 

1051. NEGATIEF BELANG BIJ ACTIO DE MODO AGRI (ART. 1621 BW) – Bepaalde rechtsleer legt voorts een verband 
tussen de "door de koop veroorzaakte kosten" van artikel 1646 BW en "de kosten van dat contract" van artikel 
1621 BW inzake de actio de modo agri.2889 Wanneer een koper bij niet-conforme levering door een afwijking in 
de oppervlakte van een onroerend goed recht heeft op ontbinding van de koopovereenkomst (art. 1620 BW), is 
de verkoper verplicht hem "benevens de prijs, zo hij die ontvangen heeft, ook de kosten van dat contract terug 
te geven" (art. 1621 BW). Diverse auteurs menen dat deze compensatie tot het negatief belang strekt. Artikel 
1621 BW zou beogen partijen te plaatsen in de positie waarin zij hadden verkeerd indien de overeenkomst 
nooit was gesloten.2890 Duidelijk is dat "de kosten van dat contract" niet verhaalbaar zijn onder het positief 
belang. Bij nakoming had de benadeelde die kosten immers ook gedragen. 

1052. ARTIKEL 1646 BW: GEEN VERGOEDING VOOR ZUIVER NEGATIEF BELANG – Het negatief belang heeft in 
principe een grotere actieradius dan de door de koop veroorzaakte kosten van artikel 1646 BW. 
Artikel 1646 BW gewaagt niet van mislopen opportuniteiten.2891 De kans op een alternatief (gunstig) 
contract is niet vergoedbaar onder artikel 1646 BW. Vergoeding van de door de koop veroorzaakte 
kosten volstaat zo niet om de koper te plaatsen in de toestand waarin hij zou hebben verkeerd 
mocht hij de overeenkomst nooit hebben gesloten. Artikel 1646 BW ziet dus zeker niet op het 
integrale negatief belang (supra nrs. 321-323).2892  

1053. ARTIKEL 1646 BW: GEEN VERGOEDING VOOR BEPERKT NEGATIEF BELANG – Biedt artikel 1646 BW dan 
bescherming voor het beperkte negatief belang (supra nrs. 321-323)? Onder het beperkte negatief 
belang (expenditure measure) zijn mislopen opportuniteiten immers evenmin vergoedbaar. Ook die 
variant van het negatief belang beschikt echter over een ruimer geldingsbereik dan artikel 1646 BW. 
Ook andere kosten dan de door de koop veroorzaakte kosten van artikel 1646 BW zijn immers 
vergoedbaar onder dat negatief belang. Denk aan de kosten verbonden aan de voorbereiding van de 
nakoming van eigen verbintenissen (supra nrs. 681-694).  

                                                             
2883 Inhambane Oil and Mineral Development Syndicate Ltd v Mears and Ford (1906) 23 SC 250 (zie: MCLENNAN 1999, 522). 
2884 Cass.civ.III.fr. 16 januari 1991, D. 1992, 109, noot F.X. TESTU. 
2885 TILLEMAN 2002, 145. 
2886  L. BRACKE, “Vrijwaring voor uitwinning, traditionele stijlclausules en conflictbeheersing” in De notaris en de 
conflictbeheersing, Antwerpen, Kluwer, 1999, (55) 85, voetnoot 159; LIMPENS 1960, 147.  
2887 GHESTIN/DESCHÉ 1990, 883. 
2888 D. PAOLO, “La garanzia per evizione ex art. 1483: il punto su tempi e modalità del risarcimento del danno”, Danno e 
Responsabilità 2002, 3, Leggi d’Italia, (264) 270 ("L’interesse negativo è identificato con i rimborsi e le restituzioni ex 
art. 1479 c.c. e art. 1483 c.c., e quindi riguarda: il prezzo pagato, le spese legittimamente fatte per il contratto, il valore dei 
frutti restituiti e le spese sostenute per il giudizio contro il terzo.”); PINORI 2001, 248. 
2889 JANSEN 2015-I, 356. 
2890 JANSEN 2015-I, 356 (kwalificeert dit als volledige schadevergoeding); LAURENT XXIV 1877, 196 (inzake art. 1621 BW: "Il 
serait plus exact de dire que les parties sont remises dans la situation où elles étaient avant d'avoir contracté."). 
2891 Vgl. COËFFARD 2005, 27, voetnoot 108 ("[...] les frais occasionnés par la vente ne nous semblent pas correspondre tout à 
fait à ce que les doctrines germanique et anglo-saxonne appellent "l'intérêt négatif"."). 
2892 M.B. KELLY, “The phantom reliance interest in contract damages”, Wisconsin Law Review 1992, (1755) 1768. 
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1054. ARTIKEL 1646 BW: PARTIËLE VERGOEDING NEGATIEF BELANG – De vergoedingsplicht van artikel 1646 
BW brengt de koper ten dele in de hypothetische positie waarin hij zou hebben verkeerd indien hij 
de koopovereenkomst niet zou hebben gesloten.2893 De uitgaven van sluiting van de overeenkomst 
komen in deze hypothese immers ook voor vergoeding in aanmerking.2894 In dit verband ziet ook 
TREITEL de samenhang met het negatief belang: “If the seller did not know of the defect, he is liable (in 
addition to restoring the price) to reimburse the buyer for ‘les frais occasionnés par la vente’ (CC art. 
1646). This phrase seems to refer, most naturally, to a particular kind of reliance loss, namely the 
expenses incurred in connection with or in reliance on the sale.”2895  

§ 3. GEEN INDICATIE VOOR GEMEEN RECHT 

1055. REGELING VAN ARTIKEL 1646 BW NIET VERALGEMEENBAAR – Vergoeding van de door de koop 
veroorzaakte kosten onder artikel 1646 BW beschermt het negatief belang gedeeltelijk (supra nr. 
1054). Is die specifieke regeling te verheffen tot een gemeenrechtelijk voorschrift (art. 1184, tweede 
lid BW)?2896 Het antwoord luidt ontegensprekelijk ontkennend.2897 Is de verkoper te kwader trouw, 
dan dient hij krachtens artikel 1645 BW immers net vergoeding te bieden voor het positief belang 
(infra nr. 1056). Bovendien blijken de specifieke regelingen van ontbinding van de huurovereenkomst 
ten laste van de huurder (art. 1760 BW), inzake tardieve levering door de verkoper (art. 1610 en 1611 
BW), en van vrijwaring wegens uitwinning (art. 1630, 2° en 1633 BW) qua schadevergoeding precies 
te wijzen op het positief belang (infra nrs. 1058-1060). 

A Positief belang in andere regelingen  

1056. POSITIEF BELANG BIJ TEGEN VERKOPERS TE KWADER TROUW GERICHTE ACTIO REDHIBITORIA – Bij een tegen 
verkopers te kwader trouw gerichte actio redhibitoria geldt een andere regeling dan die van artikel 
1646 BW. Krachtens artikel 1645 BW staat de verkoper dan in voor "alle schade aan de koper". De 
verkoper te kwader trouw moet de koper dan vergoeden voor verlies van voordelen en derving van 
winst die hij rechtmatig kon verwachten uit correcte nakoming (levering van een gebrekvrij goed).2898 
Uit de niet-nagekomen overeenkomst gederfde winst is echter een typische schadepost van het 
positief belang. De actio-redhibitoria-aanvullende schadevergoeding moet de benadeelde koper dan 
verplaatsen naar de toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct zou 
zijn uitgevoerd en het goed dus geen gebrek had vertoond.2899 

                                                             
2893 Vgl. HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 85; SCHÖNLE 1977, 484. 
2894 Cass.civ.1.fr. 4 januari 1965, Bull.civ. I, nr. 10, D. 1965, som. 78; Cass.civ.I.fr. 16 juli 1998, nr. 96-12.2871 en nr. 96-
14.996, Bull.civ. I, 185, nr. 266, RTDcom. 1999, 488, noot B. Bouloc, D. 1998, 210. 
2895 TREITEL 1991, 93. 
2896 BELGIË: JAFFERALI 2014, 878-879. ITALIË: ROPPO 2006, 937. 
2897 De zwakte van de generieke-analogieredenering ligt net in het feit dat regels vaak een antagonistisch karakter vertonen. 
Tegenover de ene regel valt namelijk een andere regel te plaatsen, die net in tegengestelde richting wijst. Uitgebreid: 
J.H. NIEUWENHUIS, "Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel", Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1976, (494) 505. 
2898 Cass.Req.fr. 21 oktober 1925, D. 1926, I, 9, verslag CÉLICE, noot JOSSERAND (rechter kan verkoper niet verplichten tot 
vergoeding van deze schadeposten, aangezien hij gebreken niet kende); Cass.civ.I.fr. 30 januari 1967, JCP 1967, II, 15025; 
Cass.civ.I.fr 22 november 1988, nr. 85-17.210, Bull.civ. I 1988, nr. 333; BIHI 1986, 261; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 85 
(Nederlandse art. 1544 oud NBW: “In geval de verkoper te kwader trouw is [...], kan men zeggen dat hij het positief 
contractsbelang vergoed krijgt, daar hij in een toestand wordt gebracht, alsof de overeenkomst behoorlijk was uitgevoerd 
(Erfüllungsinteresse)”); MAZEAUD 1955, 611; PINNA 2007, 452; TREITEL 1991, 93. Contra: TROPLONG 1844, 274 (stelt met 
betrekking tot zowel art. 1646 BW als art. 1645 BW dat zij beogen de partijen terug te plaatsen in de toestand waarin ze 
zich bevonden vóór de contractsluiting, zodat art. 1645 BW dus evenzeer het negatief belang beschermt). 
2899 Zo geeft CARONI aan dat artikel 1645 CCF strekt tot vergoeding van het positief belang: "Ohne Verschulden ("Si le vendeur 
ignorait les vices de la chose...") haftet der Verkäufer für das negative Interesse (CC art. 1646: "les frais occasionnés par la 
vente"), während bei Verschulden ("Si le vendeur connaissait les vices de la chose...") jeglicher Schaden (positives Interesse, 
einschliesslich lucrum cessans) zu ersetzen wäre ("tous les dommages et intérêts ...", CC art. 1645)." P. CARONI, "Der Einfluss 
des französischen Code civil auf das Obligationenrecht" in P. CARONI (ed.), Das Obligationenrecht 1883-1983. Berner 
Ringvorlesung zum Jubiläum des schweizerischen Obligationenrechts, Bern, Haupt, 1984, (139) 156. 
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1057. GEEN VERGOEDING VAN "DOOR DE KOOP VEROORZAAKTE KOSTEN" ONDER ARTIKEL 1645 BW – Anders dan nog 
voorgestaan door een omvangrijke stroming2900, kan de rechter de verkoper te kwader trouw – wanneer de 
koper gerechtigd is op vergoeding van “alle schade” (art. 1645 BW) – niet verwijzen in de door de koop 
veroorzaakte kosten van artikel 1646 BW. Die vergoeding is inconsistent met de doeltoestand van het positief 
belang en leidt tot ongerechtvaardigde verrijking van de koper (supra nr. 405). De koper zou de door de koop 
veroorzaakte kosten immers ook hebben gemaakt indien de overeenkomst correct was uitgevoerd en het 
verkochte goed dus niet met een gebrek was behept. Mocht de verkoper de door de koop veroorzaakte kosten 
bij wanprestatie cumulatief met winstderving vergoeden, dan zou de koper beter af zijn bij wanprestatie dan 
bij nakoming. De schadeverwekker moet alle schade vergoeden, maar niets meer. 

1058. POSITIEF BELANG BIJ HUURONTBINDING TEN LASTE VAN HUURDER (ART. 1760 BW) – Dat de partiële 
dekking van het negatief belang onder artikel 1646 BW niet is te veralgemenen naar de 
gemeenrechtelijke regeling vindt steun in andere ontbindingsregelingen. Zo voorziet het huurrecht in 
het positief belang bij ontbinding van de huurovereenkomst ten laste van de huurder. Artikel 1760 
BW bepaalt zo onder meer dat de huurder dan verplicht is "de huurprijs te betalen gedurende de tijd 
die voor de wederverhuring nodig is" (supra nr. 570). Dat de huurder na de ontbinding verder huur 
moet betalen, is enkel verklaarbaar vanuit het positief belang. Was hij niet tekortgeschoten, dan had 
hij zijn huur immers ook blijven verder betalen. Bij het negatief belang doet de rechter echter alsof 
de overeenkomst nooit zou zijn gesloten. Dan zou de rechter de schadevergoeding zeker niet op 
basis van de in die overeenkomst vastgestelde huurprijs mogen vastleggen.2901 

1059. VERGOEDING POSITIEF BELANG BIJ LAATTIJDIGE LEVERING DOOR VERKOPER (ART. 1610 EN 1611 BW) – 
Ook bij laattijdige levering door de verkoper opteert de wetgever voor het positief belang. Dit volgt 
uit een samenlezing van de artikelen 1610 en 1611 BW.2902 Artikel 1610 BW bepaalt dat wanneer de 
verkoper in gebreke blijft de levering te doen binnen de tussen partijen bedongen tijd, de koper de 
keuze heeft om ontbinding van de koop ofwel inbezitstelling te vorderen. Artikel 1611 BW preciseert 
dat de verkoper tot schadevergoeding moet worden veroordeeld "indien de koper schade lijdt 
doordat de levering niet op het bedongen tijdstip heeft plaatsgehad". Hieruit blijkt dat de verkoper 
het positief belang moet vergoeden. Om de schade van de koper te begroten, moet de rechter 
immers zijn huidige situatie vergelijken met die waarin hij zou hebben verkeerd indien de levering op 
het bedongen tijdstip zou hebben plaatsgehad en de overeenkomst dus correct was nagekomen. 

1060. VERGOEDING POSITIEF BELANG BIJ VRIJWARING WEGENS UITWINNING (ART. 1630, 2° EN 1633 BW) – Tot 
slot geldt de regeling inzake vrijwaring wegens uitwinning ook als species van de gemeenrechtelijke 
ontbindingsregeling.2903 Ook de artikelen 1630, 2° en 1633 BW bieden een indicatie tegen vergoeding 
van het negatief belang bij ontbinding. Zo bepaalt artikel 1630, 2° BW dat de koper bij vrijwaring 
wegens uitwinning de verkoper kan verzoeken om teruggave van de vruchten indien hij deze aan de 
uitwinnende eigenaar moet uitkeren. Krachtens artikel 1633 BW is de verkoper gehouden tot 
vergoeding van de koper voor hetgeen de zaak boven de koopprijs waard is, indien de verkochte zaak 

                                                             
2900  BELGIË: BRULEZ 2015, 431 (paragraafopschrift: “’Door de koop veroorzaakte kosten’ wel onderdeel van positief 
contractsbelang.”); HARMEL 1985, 260; HERBOTS/STIJNS/DEGROOTE/LAUWERS/SAMOY 2002, 171 (“In dit geval ontvangt de koper de 
koopprijs en de kosten, tegen teruggave van de zaak. Daarenboven wordt hem een aanvullende schadevergoeding 
toegekend nu de verkoper niet te goeder trouw was”); JANSEN 2015-I, 383 ["Artikel 1646 BW bepaalt dat de actio 
redhibitoria in ieder geval (zowel als de koper te goeder trouw als te kwader trouw is) kan worden gecumuleerd met de 
door de koop veroorzaakte kosten.")]; PIRSON 2001, 425; ROGGE 1998, 720; P. VAN DE WIELE, La vente d'immeubles, Brussel, De 
Boeck, 2001, 93. FRANKRIJK: BENABENT 2011, 170; BIHI 1986, 261; HUET 1987, 325 en 332 („L’indemnisation des frais 
occasionnés par la vente est due à l’acquéreur, en vertu de l’article 1646 du Code civil quel que soit le comportement du 
vendeur ou sa qualité."); IZORCHE 2000, 409. 
2901 JAFFERALI 2014, 878. 
2902 JAFFERALI 2014, 901. 
2903 C. DEMOLOMBE, Cours de Code civil, XII, Brussel, Stienon, 1868, 410; JAFFERALI 2014, 879 ("À notre sens, les dispositions du 
Code civil relatives aux effets de la garantie d'éviction [...] sont bien plus l'expression du droit commun qu'une dérogation à 
celui-ci."); S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
160-166. 
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bij de uitwinning zelfs buiten toedoen van de koper in waarde blijkt te zijn vermeerderd. Beide 
schadevergoedingen zij enkel verklaarbaar vanuit het positief belang. 2904  In de hypothetische 
toestand waarin de benadeelde geen koopovereenkomst had gesloten (negatief belang) had hij die 
vruchten (art. 1630, 2° BW) en die meerwaarde (art. 1633 BW) immers ook niet verworven. Dit is 
enkel zo in de hypothetische situatie van contractnakoming (positief belang).  

B Geen beperking tot negatief belang 

1061. GEDEELTELIJKE BESCHERMING NEGATIEF BELANG ONDER ARTIKEL 1646 VOLSTAAT NIET ALS INDICATIE – Dat 
vergoeding van de “door de koop veroorzaakte kosten” partiële compensatie biedt voor het negatief 
belang, volstaat dus niet voor inlezing van het negatief belang in artikel 1184 BW.2905 Andere 
bepalingen inzake schadevergoeding bij specifieke ontbinding strekken net tot het positief belang. 
Het positief belang is zo verhaalbaar bij een tegen verkopers te kwader trouw gerichte actio 
redhibitoria (art. 1645 BW; supra nr. 1056), bij huurontbinding ten laste van de huurder (art. 1760 
BW; supra nr. 1058), bij vrijwaring wegens uitwinning (art. 1630, 2° en 1633 BW; supra nr. 1060) en 
bij laattijdige levering (art. 1610 en 1611 BW; supra nr. 1059). 

1062. ARTIKEL 1646 BW IS GEEN VERALGEMEENBARE REGELING – De schaderegeling bij verborgen 
gebreken is dus niet verruimbaar naar het gemeen recht.2906 Wel bestaat zo een voorzichtig spoor 
van het negatief belang.2907 De niet-veralgemeenbaarheid blijkt ook daaruit dat artikel 1184 BW die 
schadevergoeding niet tot het negatief belang beperkt. 2908  Het in artikel 1149 BW vervatte 
schadeduo kan de rechter zowel vanuit het positief als het negatief belang invullen (supra nrs. 325-
326).2909 Die sleutelbepaling verstrekt dus geen indicaties over het te beschermen belang. 

Afdeling III. Conceptuele argumentatie 

1063. INTRINSIEKE ONTBINDINGSLOGICA: DOELTOESTAND ONTBINDING ONVERENIGBAAR MET POSITIEF BELANG? – 

De regeling van schadevergoeding bij tegen een verkoper te goeder trouw gerichte actio redhibitoria 
(art. 1646 BW) is niet verruimbaar naar gemeenrechtelijke ontbinding (supra nr. 1062). Valt de 
strekking van schadevergoeding bij ontbinding dan te ontwaren in de logica van die ontbinding zelf? 
Ontbinding verplaatst partijen naar de toestand waarin zij zouden hebben verkeerd indien de 
overeenkomst nooit zou zijn gesloten (vgl. negatief belang) of waarin zij zich vóór de contractsluiting 
(statu quo ante) bevonden 2910 . Sommigen achten het dan ook paradoxaal om dan met 
schadevergoeding te naar de hypothetische nakomingspositie te streven.2911 Daarmee komt die 
stroming op tegen de zienswijze van het Belgische Hof van Cassatie dat ontbinding samengaat met 
het positief belang.2912 Hoewel dit conceptueel logisch kan voorkomen, valt dit cumulverbod tussen 
ontbinding en het positief belang niet bij te treden (infra nr. 1237). Hoewel intuïtie het vaak aan het 

                                                             
2904 JAFFERALI 2014, 878. 
2905 ROPPO 2006, 937; TRIMARCHI 2002, 646 (“Non sembra, perciò, che da quelle disposizioni [gli art. 1483 e 1493 CCI] possa 
desumirsi un principio generale di risarcibilità delle spese inutilmente sostenute [...]”). 
2906 BELGIË: JAFFERALI 2014, 878. ITALIË: ROPPO 2006, 937; VILLA 2010, nr. 2 (inzake Italiaanse equivalente regeling). 
2907 ROPPO 2006, 937. 
2908 CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 94 (inzake Chileense equivalente bepaling art. 1489 CCC); EBERHARD 2005, 136 (inzake PECL). 
2909 CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 95 (Chili). 
2910 Beide doeltoestanden worden bij de omschrijving van ontbindingsgevolgen door elkaar gebruikt. Conceptueel stemmen 
zij echter niet overeen. De positie van vóór de contractsluiting valt niet samen met de hypothetische toestand waarin de 
benadeelde thans zou hebben verkeerd indien hij de overeenkomst niet had gesloten. 
2911 FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 302 ("what justification can be found for the obligee being entitled to claim both the 
retroactive cancellation of the contract and at the same time damages on the basis of its non-performance?"); GENICON 2007, 
744-745; PINNA 2007, 479; GLÄTTLI 1997, 240 (kritisch); KELLER 1949, 180 ("Der Gläubiger, der bei Verzug des Schuldners die 
vertragsmaβig geschuldete Leistung nicht erbringen will, kann nicht auch das verlangen, was ihm im Falle der 
Aufrechterhaltung des Vertrages zukäme"); PINNA 2007, 479 (“Il est en effet théoriquement critiquable de cumuler des 
restitutions, qui ont pour fonction de rétablir le statu quo ante, et l’indemnisation de la perte des profits que la victime 
aurait obtenus si le contrat avait été correctement exécuté."). 
2912 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 8; Cass. 
13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237; Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overwegingen 13 en 14 (impliciet). 
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rechte eind heeft (supra nrs. 67-68), lijkt de hier door sommigen gevolgde intuïtie dat het negatief 
belang bij retroactieve ontbinding moet vooropstaan (supra nr. 1033) niet navolgbaar. 

§ 1. VERENIGBAARHEID RETROACTIVITEIT MET POSITIEF BELANG 

1064. BEPALING VAN MET ONTBINDING CONSISTENTE MAATSTAF – Als voornaamste argument voor het 
negatief belang geldt de logica van die ontbinding zelf. Zowel ontbinding als bijkomende 
schadevergoeding zijn op de wanprestatie gebaseerd. Zo overwoog het Hof van Cassatie dat 
"betaling van schadevergoeding, krachtens artikel 1184 [BW], een van de wettelijke gevolgen van de 
ontbinding is, die de schuldenaar moet verwachten bij niet-nakoming van zijn verbintenissen".2913 
Aangezien beide remedies samenhangen, moet de rechter toezien op hun onderlinge consistentie. 
Wegens het ontbreken van een wettelijke regeling, zo luidt het argument, moet hij nagaan welke 
vergelijkingsmaatstaf best strookt met ontbinding.2914 Noopt de interne logica van ontbinding nu 
noodzakelijkerwijs tot vergoeding van het negatief belang? 

A Paradox tussen ontbinding en positief belang 

1065. PARADOX VAN BESCHERMING POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – De combinatie van ontbinding en 
het positief belang is volgens meerdere auteurs paradoxaal, contradictorisch of onlogisch.2915 De 
gedachte luidt dat de benadeelde niet tegelijk kan verzoeken om retroactieve vernietiging van de 
overeenkomst én om schadevergoeding op basis van het virtuele voortbestaan van die verdwenen 
overeenkomst. Wanneer geen sprake meer is van een overeenkomst, kan schadevergoeding niet 
meer strekken tot vergoeding van schade die voortvloeit uit niet-uitvoering daarvan (positief belang). 
De benadeelde kan dan enkel nog vergoeding krijgen voor het feit dat hij de contractuele relatie is 
aangegaan (negatief belang). Deze opvatting is in zwang in Italië2916, Portugal2917 en Zwitserland2918.  

1066. RETROACTIEVE VERNIETIGING OVEREENKOMST ONVERENIGBAAR MET POSITIEF BELANG? – Uit de 
vernietiging van de overeenkomst door ontbinding, leidt die rechtsleer dus af dat het negatief belang 

                                                             
2913 Cass. 18 december 1986, Pas. 1987, I, 484 (ontbinding pachtovereenkomst wegens niet-betaling pachtgelden). Zie ook 
Cass. 8 februari 2010, C.09.0244.F, jure.juridat.just.fgov.be ("Le manquement contractuel d'une partie, qui justifie la 
résolution du contrat à ses torts, n'affecte pas son droit aux restitutions qu'implique cette résolution et n'est susceptible 
d'entraîner que sa condamnation éventuelle à des dommages et intérêts en réparation du dommage causé par cette 
faute."). 
2914 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004 (vermelding argument); Guimarães 11 februari 2004, nr. 
1602/03-2, JusNet 781/2004; BAECK 2012-I, 288 (“Aangezien artikel 1184, tweede lid BW niet aangeeft welke 
vergelijkingsmaatstaf in aanmerking moet worden genomen bij het vaststellen van de schade van een partij bij een 
ontbonden overeenkomst, moet worden nagegaan welke van beide vergelijkingsmaatstaven [...] het meest consistent is 
met de ontbindingssanctie.”); LAITHIER 2008, 162 (contradictoir karakter van cumul ontbinding en positief belang); 
MANCALEONI 2005, 430; PINNA 2007, 453 (consistentieargument); SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 606 (vermelding argument). 
2915 ANDRÉ 2002, 170; AULETTA 1942, 143 (“Se cade il contratto cade anche la base dell’azione per indennizzo dell’interesse 
positivo all’adempimento.”); BAKELS 1994, 95 (“Het is treffend dat juist in het enige grote rechtsstelsel [Frankrijk] waarin de 
ontbinding nog terugwerkende kracht heeft, geen sprake is van logische bedenkingen als zou een vordering tot 
schadevergoeding worden ondergraven door de ontbinding.”); BARASSI 1964, 413; CASTRONOVO 1999, 236; FAUVARQUE-
COSSON/MAZEAUD 2008, 302 ("Indeed, [...] this solution, established by article 1184 of the Civil Code, is based on a paradox: 
what justification can be found for the obligee being entitled to claim both the retroactive cancellation of the contract and 
at the same time damages on the basis of its non-performance?"); LAITHIER 2008, 162; LEDUC 2015, 415; MANCALEONI 2005, 
430; MEBLING 2003, 139; MONTANARI 2013, 115; NETO 2004, 848; PINORI 2001, 247 (“[...] sarebbe contradditorio riconoscere alla 
parte adempiente oltre il diritto alla restituzione della prestazione eventualmente adempiuta, il risarcimento del danno che 
gli assicuri gli stessi vantaggi che avrebbe avuto dall’esecuzione del contratto.”); RÉMY 2001, 121; ROUVIÈRE 2009, 633; 
SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 606; TELES DE MENEZES LEITÃO 2002, 258; WHITTAKER 2009, 200 (kritisch).  
2916 BARASSI 1964, 413 (“Una affermazione (vergoeding positief belang) alla quale non mi pare di poter accedere, perchè 
penso che l’invalidità o la risoluzione colpiscano integralmente il contratto.”). 
2917 TELES DE MENEZES LEITÃO 2002, 258 ("O argumento a favor desta solução reside em que, destruído retroactivamente o 
contrato, não faria sentido em termos lógicos que a indemnização pudesse a abranger os danos resultantes da não 
realização da prestação."). 
2918 D. GUGGENHEIM, Le droit suisse des contrats. Tome II. Les effets des contrats, Genève, Georg, 1995, 218-219. Vgl. GLÄTTLI 

1997, 240 (kritiek hierop en staat cumul tussen ontbinding en positief belang toestaat). 
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vooropstaat. Verhinderen dat een overeenkomst de verhoopte effecten sorteert (ontbinding), zou 
niet stroken met uitvoering bij equivalent (positief belang).2919 Vervangende schadevergoeding 
beoogt de benadeelde te plaatsen in de toestand van contractnakoming. Bijkomend deze 
doeltoestand nastreven via schadevergoeding zou indruisen tegen die ontbinding. De overeenkomst 
zou als bron van wederzijdse verplichtingen retroactief tenietgaan door ontbinding, maar zou 
anderzijds voortbestaan als bron voor schadevergoeding.2920 Terugwerkende ontbinding belet dat de 
rechter aan de verbintenissen uitvoering geeft.2921 Met de overeenkomst verdwijnt tegelijk de 
grondslag voor vergoeding op basis van het positief belang.2922  

1067. VERWANTE OPVATTING: BUITENCONTRACTUELE AARD SCHADEVERGOEDING BIJ ONTBINDING – Verwant met de 
opvatting dat schadevergoeding bij ontbinding het negatief belang vergoedt, is de stelling dat zij van 
buitencontractuele aard is (supra nr. 995). Zo zou de retroactieve werking van ontbinding moeilijk te verzoenen 
zijn met de contractuele aard van de aansprakelijkheid (lees: die strekt tot het positief belang). Indien de 
ontbonden overeenkomst voor de partijen geen bron meer is voor rechten of verplichtingen, hoe kan die 
overeenkomst dan nog als grondslag dienen voor de aansprakelijkheid van de wanprestant?2923 

1068. OVEREENKOMST IS VERDWENEN: GEEN GRONDSLAG MEER VOOR SCHADEVERGOEDING? – Die rechtsleer is 
ervan overtuigd dat de overeenkomst niet kan fungeren als grondslag voor restitutieverplichtingen 
na retroactieve ontbinding van de overeenkomst.2924 De overeenkomst is met terugwerkende kracht 
verdwenen en kan dus niet langer de materiële gevolgen van ontbinding regelen. Dit zou ook kunnen 
opgaan voor bijkomende schadevergoeding bij ontbinding. Deze redenering zou tot gevolg hebben 
dat die aanvullende schadevergoeding niet tot het positief belang zou strekken.  

1069. PORTUGESE RECHTSPRAAK: NIETIGHEID SCHADEBEDING TOT CUMUL ONTBINDING EN POSITIEF BELANG – De 
onverenigbaarheid tussen ontbinding en het positief belang is volgens de Portugese rechtspraak zelfs van dien 
aard dat partijen niet van dat cumulverbod kunnen afwijken.2925 Volgens het hof van beroep te Guimarães 
kunnen contractpartijen niet rechtsgeldig voorzien in een schadebeding waarbij schadevergoeding bij 
ontbinding beoogt de benadeelde naar de nakomingspositie te verplaatsen. Zo was bij schadebeding 
overeengekomen dat de "gederfde winst" bij ontbinding verhaalbaar was. Aangezien het positief belang meer 
dan dubbel zoveel zou opbrengen dan het negatief belang, verzocht de benadeelde op grond van dat 
schadebeding naast ontbinding om vergoeding van zijn positief belang. Het hof van beroep overwoog dat dit 
schadebeding niet aangaf wat "winstderving" precies inhield. Bij de uitlegging van dit schadebeding overwoog 
het hof dat het logisch was dat niet zou zijn overeengekomen dat het positief belang bij ontbinding verhaalbaar 
zou zijn. Ronduit "absurd" zou het zijn om contractueel overeen te komen dat de benadeelde bij ontbinding 

                                                             
2919 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004 ("Mas se se prevalece da rescisão, não pode vir pedir a 
execução, seja em espécie, seja através do sucédâneo (indemnização compensatória pelo dano que a não execução do 
contrato provoca."); Porto 4 december 2006, nr. 0650216, JusNet 6602/2006; AULETTA 1942, 143; BARASSI 1964, 413; 
CASTRONOVO 1999, 236; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 85 en 120; MONTANARI 2010, 813; MONTANARI 2013, 118; PINNA 2007, 479; 
LAITHIER 2004, 209; LAITHIER 2008, 162; WHITTAKER 2009, 200 (kritisch). 
2920 FRANKRIJK: LEDUC 2015, 415 ("L'exigence de cohérence impose de considérer que la réparation du dommage contractuel 
accessoire à la résolution doit tendre à placer le créancier dans la situation où il se serait trouvé si le contrat n'avait pas été 
conclu [...]"). SPANJE: STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004. ITALIË: MONTANARI 2010, 813. 
2921 BARASSI 1964, 413; MONTANARI 2010, 813; PINNA 2007, 454 (“Une telle fonction est incompatible avec celle de la resolution 
retroactive qui empêche que l’on donne effet à l’une quelconque des obligations du contrat."). 
2922 AULETTA 1942, 143 (“Se cade il contratto cade anche la base dell’azione per indennizzo dell’interesse positivo 
all’adempimento.”). 
2923 P.-H. DELVAUX, “Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution” in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), 
Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles. Études de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2001, (669) 682 en 
685. Vgl. ANCEL 2003, 249. 
2924 BELGIË: STAROSSELETS 2001, 204. FRANKRIJK: MERCOLI 2001, 164-165.  
2925 Guimarães 11 februari 2004, nr. 1602/03-2, JusNet 781/2004; Lissabon 3 juni 2004, nr. 1996/2004-8, JusNet 3249/2004 
("não pode o credor pretender por via da cláusula penal [...] receber, em caso de resolução, o valor correspondente ao 
interesse contratual positivo"). 
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schadevergoeding kan vorderen die enkel verenigbaar is met behoud van de overeenkomst. Het hof 
preciseerde dat indien dit wel de bedoelde strekking zou zijn, dit schadebeding nietig was.2926 

1070. TEKSTUEEL ARGUMENT IN ARTIKEL 1183 BW VOOR BESCHERMING NEGATIEF BELANG – Sommige Franse 
rechtsleer beroept zich hier voorts op een tekstueel argument om het negatief belang bij ontbinding 
te bepleiten.2927 Artikel 1183 BW stelt dat de ontbindende voorwaarde die is welke bij haar vervulling 
de verbintenis teniet doet en de zaken herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had 
bestaan. Aangezien ontbinding in de zin van artikel 1184 BW een stilzwijgende ontbindende 
voorwaarde uitmaakt, werkt die figuur zoals de uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde van artikel 
1183 BW (infra nrs. 1123-1127).2928 Ontbinding strekt dus tot herstel van de statu quo ante. Waarom 
zou dit beperkt zijn tot de restituties en niet gelden voor de aanvullende schadevergoeding? 

1071. PARADOXBEZWAAR IN ZWITSERSE EN PORTUGESE RECHTSPRAAK – Dit paradoxbezwaar is terug te vinden in de 
Zwitserse en Portugese rechtspraak. In Zwitserland gaat ontbinding samen met het negatief belang (art. 109, 
lid 2 CO). Zo overwoog een kantonrechter dat bij ontbinding enkel het negatief belang vergoedbaar is. Dit 
onderbouwde hij met de stelling dat de overeenkomst niet meer bestaat: “Der Zurücktretende hat Anspruch 
[...] auf das negative Interesse. [...] Die Kaufverträge existieren nicht mehr.”2929 Ook de Portugese rechtspraak 
verantwoordt dat cumulverbod met het positief belang op basis van dit paradoxbezwaar. De contractuele 
verhouding die ten grondslag ligt aan het positief belang gaat teniet bij ontbinding. Bijgevolg kan ontbinding 
enkel samengaan met het negatief belang. Hier anders over oordelen is dan intrinsiek contradictorisch.2930  

B Afstand van contractuele nakoming 

1072. NAKOMINGSAFSTAND IS ONVERENIGBAAR MET POSITIEF BELANG – De bindende kracht van de 
overeenkomst impliceert een afstand van het negatief belang (supra nr. 897).2931 Bij wanprestatie is 
de wanprestant dan tot het positief belang gehouden.2932 De stroming pro het negatief belang 
benadrukt echter dat de benadeelde van die nakomingseis afziet door voor ontbinding te opteren. 
Dat de benadeelde afstand doet van uitvoering van de overeenkomst zou onverzoenbaar zijn met het 
positief belang.2933 Deze continentale rechtspraak2934 en rechtsleer2935 acht het dan ook logisch dat de 

                                                             
2926 Guimarães 11 februari 2004, nr. 1602/03-2, JusNet 781/2004 ("E é logico que tal não tenha sido acordado, justamente 
porque representa um absurdo fixar contratualmente, para o caso da resolução do contrato, o dever de indemnizar um 
prejuízo que só com a manutenção do contrato se poderia comptabilizar. [...] se acaso tivesse havido acordo naquele 
sentido necessariamente que a cláusula havia de ser tida como nula. [...] Consequentement, a cláusula [...] è uma cláusula 
inútil, meramente iconoclasta até."). Vgl. Lissabon 3 juni 2004, nr. 1996/2004-8, JusNet 3249/2004 (hof van beroep liet tot 
positief belang strekkend schadebeding buiten toepassing en stelde negatief belang vergoedbaar). 
2927 PINNA 2007, 62-63. 
2928 Reeds: Cass.Req.fr. 5 december 1881, S. 1882, I, 110 (“il est de principe que la condition résolutoire tacite de 
l’article 1184 entraîne les mêmes effets que la condition résolutoire expresse"). 
2929 Kantonrechter van Graubünden 23 mei 2006, swisslex, punt 4. 
2930 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004 ("revelar-se-ia intrinsecamente contraditório a cumulação do 
exercício da [resolução] com a indemnização de todos os prejuízos resultantes do incumprimento do contrato."); STJ 12 
februari 2009, nr. 08B4052, JusNet 641/2009, punt IX; STJ 28 november 2013, nr. 268/03.0TVBPA.P2.S1, www.dgsi.pt; 
Guimarães 11 februari 2004, nr. 1602/03-2, JusNet 781/2004; Guimarães 1 oktober 2009, nr. 2688/07, JusNet 6732/2009; 
Lissabon 22 november 2011, nr. 2071/08, JusNet 7944/2011; Porto 4 december 2006, nr. 0650216, JusNet 6602/2006. 
2931 M.E. STORME, “De bindende kracht van de overeenkomst” in M.E. FRANKE (ed.), Beginselen in het vermogensrecht, 
Arnhem, Gouda Quint 1993, 117-136, (versie op webh01.ua.ac.be/storme/bindendekrachtovereenkomst.pdf, (1) 10-11; 
"Dat de overeenkomst bindt, dat men gehouden is voor het positief belang, betekent precies wat de wanpresteerder niét 
kan zeggen: indien ik niet onderhandeld had en geen overeenkomst had gesloten [...]"). 
2932 GENICON 2007, 724. 
2933 DE ALMEIDA COSTA 1992, 891 (“Na verdade, optando o lesado pela resolução do contrato, seria em substância 
contraditório que, ao mesmo tempo, pedisse a indemnização pelo seu não cumprimento”). 
2934 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004; STJ 12 februari 2009, nr. 08B4052, JusNet 641/2009, punt IX; 
Guimarães 11 februari 2004, nr. 1602/03-2, JusNet 781/2004; Guimarães 1 oktober 2009, nr. 2688/07, JusNet 6732/2009; 
Lissabon 5 mei 2005, nr. 2999/05, JusNet 2748/2005; Lissabon 22 november 2011, nr. 2071/08, JusNet 7944/2011; Porto 
3 februari 2005, nr. 0437094, JusNet 789/2005; Porto 4 december 2006, nr. 0650216, JusNet 6602/2006. 
2935 ANCEL 2003, 249; ANTUNES VARELA 2000, 109 (“Desde que o credor opte pela resolução do contrato, não faria sentido que 
pudesse exigir do devedor o ressarcimento do benefício que normalmente lhe traria a execução do negócio.”); BAECK 2012-I, 
295-298; BARASSI 1964, 413; CASTRONOVO 1999, 236; CLEMENTE MEORO 2009, 55-56; DE ALMEIDA COSTA 1992, 891; LAITHIER 2008, 
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wanprestant hier het negatief belang vergoedt. Terwijl het positief belang vertrekt van behoud van 
de contractuele norm, beoogt ontbinding beëindiging daarvan. Met het positief belang krijgt de 
benadeelde vergoeding voor een belang waarvan hij afstand deed.2936 De benadeelde kan niet 
verzoeken om uitwissing én vergoeding op basis van uitvoering van de overeenkomst.2937 

1073. CUMULVERBOD ONTBINDING EN UITVOERING IN NATURA – Die stroming haalt dat argument ten dele uit het 
verbod om ontbinding met uitvoering in natura te cumuleren. Indien de rechter schadevergoeding via het 
positief belang begroot, dan biedt hij als het ware het equivalent voor die uitvoering in natura. Dit komt tot 
uiting in de vaak gehanteerde term “uitvoering bij equivalent”. Is het dan niet incoherent om enerzijds te 
stellen dat cumul tussen ontbinding en uitvoering in natura onmogelijk is en anderzijds te bepleiten dat 
ontbinding samengaat met uitvoering bij equivalent (via vergoeding van het positief belang)? Vergoeding van 
het positief belang bij ontbinding zou de benadeelde zo een excessieve remedie verschaffen.2938 

C Negatief restitutieherstel versus positieve schadevergoeding 

1074. COMBINATIE NEGATIEF RESTITUTIEHERSTEL EN POSITIEVE SCHADEVERGOEDING – Het positief en het 
negatief belang zijn tegenpolen. Een benadeelde kan niet tegelijk verzoeken om niet-sluiting en 
uitvoering van de overeenkomst.2939 De restitutieplicht bij ontbinding biedt op zich al indirect 
bescherming voor het negatief belang (infra nr. 1075). Moet schadevergoeding die doeltoestand dan 
niet enkel aanvullen (infra nr. 1076)?  

1075. VASTSTELLING: RESTITUTIES NA ONTBINDING BIEDEN INDIRECTE BESCHERMING VAN NEGATIEF BELANG – In de 
rechtsleer heerst de idee dat restituties het negatief belang beschermen.2940 Gelet op de door de ontbinding 
nagestreefde doeltoestand is deze gedachte niet onlogisch. Wanneer een contractpartij een wederkerige 
overeenkomst wegens wanprestatie ontbindt, moet de rechter de zaken naar analogie met artikel 1183 BW 
terugbrengen in de staat van vóór de contractsluiting (supra nr. 1070).2941 Ontbinding in de zin van artikel 1184 
BW werkt immers zoals de uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde van artikel 1183 BW (infra nrs. 1123-
1127).2942 Zo bevestigde het Hof van Cassatie dat ontbinding van een wederkerig contract in principe tot gevolg 
heeft “dat de partijen opnieuw in dezelfde toestand moeten worden geplaatst als die waarin zij zich zouden 
hebben bevonden indien zij niet hadden gecontracteerd”.2943 De benadeelde verkeert na die restituties dan ten 
dele in de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien hij de overeenkomst nooit had gesloten.  

1076. AANVULLING VAN DOOR RESTITUTIES NAGESTREEFD BELANG DOOR SCHADEVERGOEDING? – Zich nog 
onbewust van de omstredenheid van zijn uitspraak stelde JOSSERAND in 1933 dat schadevergoeding bij 
ontbinding dezelfde toestand nastreeft als de restituties: "C'est le statu quo ante qui doit être rétabli; 
et, s'il faut, le tribunal, pour atteindre pleinement ce résultat, peut condamner le débiteur défaillant à 
des dommages-intérêts envers le demandeur."2944 In dezelfde lijn overwoog het hof van beroep te 
Coimbra dat het negatief belang de werking van ontbinding aanvult door de benadeelde verder te 
                                                                                                                                                                                              
162 (“La résolution de l’avant-contrat va de pair avec la protection de l’intérêt négatif car il serait contradictoire d’anéantir 
rétroactivement le contrat et de faire comme s’il avait été exécuté par équivalent.”); MOKAIESH 2001, 40; MONTANARI 2013, 
118; NETO 2004, 848; PINNA 2007, 479; TELES DE MENEZES LEITÃO 2002, 258. 
2936 CASTRONOVO 1999, 237 (“Invece con quest’ultima si persegue l’interesse alla costanza del rapporto, mentre con la 
risoluzione l’interesse perseguito è quello alla liberazione dal rapporto medesimo.”). 
2937 Vgl. Guimarães 11 februari 2004, nr. 1602/03-2, JusNet 781/2004; LAITHIER 2008, 162. 
2938 A. MONTANARI, Il danno da risoluzione, Napels, Jovene, 2013, 119; A. MONTANARI, “Risoluzione del contratto e risarcimento 
dell’interesse negativo”, Europa e diritto privato 2010, (785) 807. 
2939 Coimbra 6 november 2007, nr. 1687/04, JusNet 6587/2007; GENICON 2007, 750. 
2940 CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 96 ("el remedio restitutorio protege el interés negativo"); FULLER/PERDUE 1936, 55; GENICON 2007, 
750; MEBLING 2003, 139; PINNA 2007, 453. 
2941 BELGIË: Cass. 24 maart 1972, Arr.Cass. 1972, 707; Cass. 13 december 1985, Arr.Cass. 1985-86, 561; Cass. 6 juni 1996, 
Arr.Cass. 1996, 558; Cass. 26 januari 2007, Arr.Cass. 2007, 216; Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overweging 10; 
Antwerpen 29 oktober 2012, TBBR 2014, (215) 217-218. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. III 29 januari 2003, JurisData nr. 2003-
017751, JCP 2003, II, 10116, noot SERINET. Vgl. PINNA 2007, 154, voetnoot 113. 
2942 Reeds: Cass.Req.fr. 5 december 1881, S. 1882, I, 110 (“il est de principe que la condition résolutoire tacite de 
l’article 1184 entraîne les mêmes effets que la condition résolutoire expresse"). 
2943 Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overweging 10. 
2944 JOSSERAND 1933, 200. 
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plaatsen in de positie van niet-sluiting van de overeenkomst: "Por um lado, a indemnização do 
interesse negativo, a completar a necessidade reintegradora da resolução".2945 Toch blijkt die 
indirecte bescherming van het negatief belang combineerbaar met schaderechtelijke bescherming 
van het positief belang (infra nrs. 1095-1108).2946 

D Uniformisering ontbinding en nietigheid 

1077. GELIJKENIS TUSSEN SCHADE BIJ ONTBINDING EN NIETIGVERKLARING – Voor het argument dat 
ontbinding cumul met het positief belang belet, wijzen sommigen ook op de gelijkenissen met 
nietigverklaring (infra nrs. 1077-1082). Dat beide remedies de overeenkomst retroactief teniet doen, 
zou inhouden dat de schade van gelijke samenstelling is.2947 Maar zijn die gelijkenissen wel van dien 
aard dat ook de schaderechtelijke gevolgen van ontbinding op die van nietigheid zijn af te stemmen?  

1078. RETROACTIEVE EN RESTITUTIEVE WERKING VAN NIETIGHEID EN ONTBINDING – De meeste auteurs die de 
contractvernietiging onderzoeken, zien gelijkenissen tussen de diverse manifestatievormen. Ontbinding heeft 
met nietigheid gemeen dat zij in principe ook retroactief werkt.2948 Dit zet sommigen ertoe aan om de 
restituties na ontbinding aan dezelfde regels te onderwerpen als bij nietigverklaring.2949 Recentelijk kreeg dit 
gemeen restitutierecht zelfs neerslag in de Franse Code civil.2950 

1079. ANALOGE SCHADE(VERGOEDING) IN ANALOGE SITUATIES – Diverse Franse auteurs leiden net uit die 
parallel af dat beide remedies ook een identiek doel hebben. Beide zouden de schuldeiser plaatsen in 
de toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst niet tot stand was gekomen. 
Schept ontbinding zo ook schaderechtelijk geen situatie die vergelijkbaar is met die van nietigheid, 
aangezien de overeenkomst ook ab initio tenietgaat?2951 Deze stroming ziet bijgevolg geen rationeel 
argument om schadevergoeding anders te begroten wanneer zij is verschuldigd wegens niet-
uitvoering van de overeenkomst (ontbinding) en wanneer zij is verschuldigd wegens gebreken bij 
totstandkoming daarvan (nietigheid): “à situations analogues, préjudices analogues”2952. In België 

                                                             
2945 Coimbra 6 november 2007, nr. 1687/04, JusNet 6587/2007. 
2946 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 85; PINNA 2007, 453 (“Comment, en effet, est-il possible de combiner correctement des 
restitutions qui ont pour objet de rétablir un certain statu quo ante et les dommages et interest qui devraient être calqués 
sur la situation de correcte execution du contrat.”). 
2947 BELGIË: HARMEL 1985, 364, nr. 564 (impliciet); FONTAINE 2004, 310 (“A première vue, les dommages-intérêts négatifs sont 
les plus appropriés au regard de l’option prise. La resolution ne crée-t-elle pas une situation analogue à celle de la nullité, le 
contrat étant anéanti ab initio?”). FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 704; GENICON 2007, 733; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 85 en 
120-121 ("Dans les deux cas, les effets de droit du contrat sont supprimés: à situations analogues, préjudices analogues."); 
LAITHIER 2004, 209.  
2948 ONTBINDING: Cass. 4 juni 2004, Arr.Cass. 2004, 1004, JLMB 2004, 1714, Pas. 2004, 970, RABG 2006, 19, RW 2006-07, 
1038, noot, TBBR 2005, 485, noot T. STAROSSELETS ("la résolution d'un contrat synallagmatique a pour effet que les parties 
doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat"); Cass. 6 december 2007, Pas. 2007, 
2251, RW 2008-09, 20, noot J. DE CONINCK, TBBR 2009, 359, noot BAECK, TBH 2008, 290, TBO 2008, 28, TVV 2008, 175 
("Wanneer een koopovereenkomst met terugwerkende kracht wordt ontbonden of vernietigd, dan worden de partijen 
teruggeplaatst in de toestand die voorheen bestond.”); MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 450. NIETIGHEID: Cass. 
23 november 1956, Pas. 1957, I, 311 ("la nullité de la convention [...] existe ex tunc"). 
2949 BELGIË: DELVAUX 2001, 669-681; DE PAGE 1964, 805; GLANSDORFF 2010, 99; HARMEL 1985, 364; LIMPENS 1960, 716; STAROSSELETS 

2001, 201; STAROSSELETS 2004, 614; VAN OMMESLAGHE 1975, 621. FRANKRIJK: M. BEHAR-TOUCHAIS, "Extinction du contrat: effets", 
Juris-Classeur Contrats et Distribution, Fasc. 176, 1990, nr. 3; DANET/LORVELLEC 1982, 211-219; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 
570-571; MALAURIE 1991, 78-79 ("La diversité des restitutions n'exclut pas une classification par genre: ainsi, on tentera de 
dégager des règles communes aux restitutions après nullité ou résolution, susceptibles de constituer un droit commun, voire 
une théorie générale de la restitution."); MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 451; STORCK 2007, nr. 11. 
2950 Voor nietigheid bepaalt artikel 1178, derde lid CCF: „Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les 
conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.” Voor ontbinding verwijst artikel 1229, vierde lid CCF naar diezelfde 
algemene bepalingen: „Les restitutions ont alors lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”). 
2951 FABRE-MAGNAN 2012, 704; GENICON 2007, 733; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 85 en 120; FONTAINE 2004, 310; LAITHIER 2004, 209; 
MOKAIESH 2001, 40; PINNA 2007, 450. Contra: GENICON 2007, 736. Zie ook Cass.Req.fr. 21 oktober 1925, D. 1926, I, 9, noot 
JOSSERAND (“le vendeur de bonne foi d’une chose infectée d’un vice caché n’est pas seulement tenu au remboursement du prix 
de vente et des frais du contrat. Il faut encore qu’il soit remis au même état que si le contrat n’avait pas existé.”)  
2952 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 120; MOKAIESH 2001, 40, idem. 
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legt HARMEL deze parallel: "La partie aux torts de laquelle la résolution est prononcée peut se voir 
imposer des dommages-intérêts qui répondent aux principes de réparation non-contractuelle 
rappelés en matière d'annulation."2953  Dit is ook één van de gronden waarop de Portugese 
rechtspraak zich beroept ter afwijzing van cumul tussen ontbinding en het positief belang.2954  

1080. ILLUSTRATIE UIT HOGERE PORTUGESE RECHTSPRAAK – In 2004 overwoog het Portugese hooggerechtshof ter 
afwijzing van de cumul tussen ontbinding en het positief belang zo dat aangezien de benadeelde had gekozen 
voor ontbinding, hij enkel aanspraak kon maken op zijn negatief belang. Retroactieve ontbinding staat in 
Portugal qua gevolgen immers gelijk met nietigheid.2955 Volgens het Portugese hooggerechtshof impliceert dit 
dat schadevergoeding partijen ook moet verplaatsen naar de toestand waarin zij zouden hebben verkeerd 
indien de overeenkomst niet was gesloten.2956 

1081. SCHADEBEGROTING VANUIT EFFECT VAN HOOFDREMEDIE EN NIET VANUIT GRONDSLAG – Die stroming let 
niet op de oorzaak van de beschadigde toestand van de benadeelde, zijnde de al dan niet geldigheid 
(nietigheid) of uitvoering (ontbinding) van de overeenkomst. Veeleer focust zij op de vraag of de 
overeenkomst al dan niet behouden blijft. Zij verschuift het perspectief van de grondslag naar de 
temporele uitwerking van die remedie.2957 De verschillende oorsprong van de remedies zou zonder 
gevolgen zijn voor de aard en de omvang van de schade(vergoeding).2958 In analoge situaties lijdt de 
benadeelde analoge schade. Analoge schadevergoeding is dan geboden. De benadeelde zou noch 
rechtstreeks noch bij equivalent aanspraak kunnen maken op uitvoering van de overeenkomst.2959 
Noteer hier dat ook de Zwitserse zienswijze dat bij ontbinding het negatief belang vergoedbaar is 
(art. 109, lid 2 CO), deels is geïnspireerd door de doctrine inzake schadevergoeding bij nietigheid.2960  

1082. SYLLOGISTISCHE REDENERING – De argumentatie dat schadevergoeding bij ontbinding, wegens de 
retroactiviteit van ontbinding, naar analogie met nietigheid het negatief belang moet behartigen, heeft veel 
weg van een syllogisme. De maior is dat retroactiviteit van een remedie impliceert dat het negatief belang 
bescherming verdient. Deze premisse vindt steun in het feit dat vaststaat dat schadevergoeding bij nietigheid 
omwille van het retroactieve effect van die remedie het negatief belang vergoedt. Bij nietigverklaring heeft de 
benadeelde immers recht op zijn negatief belang.2961 De minor is dan dat ontbinding retroactiviteit impliceert 
(hetgeen wel onder druk staat; infra nrs. 1145-1151). De conclusie luidt dat ontbinding, omwille van haar 
retroactiviteit, meebrengt dat schadevergoeding het negatief belang beschermt. 

                                                             
2953 P. HARMEL, "Théorie générale de la vente. I. Droit commun de la vente" in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1985, 364, 
nr. 564. 
2954 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004; STJ 27 maart 2007, nr. 06A4002, JusNet 1480/2007, punt 1; 
Évora 3 maart 2010, nr. 120/1995, JusNet 8062/2010; Lissabon 22 november 2011, nr. 2071/08, JusNet 7944/2011; Porto 
3 februari 2005, nr. 0437094, JusNet 789/2005; Porto 17 november 2005, nr. 0534807, JusNet 5692/2005, punt 34. 
2955 Artikel 433 CCP bepaalt immers: “Na falta de disposição especial, a resolução é equiparada, quanto aos seus efeitos, à 
nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico." 
2956 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004 ("Tendo a autora [...] optado pela resolução do contrato, tem 
apenas direito a ser indemnizada pelos danos negativos [...] pois, sendo a resolução equiparada, quanto aos efeitos, à 
nulidade ou à anulabilidade dos negócios jurídicos, tendo efeito retroactivo, as partes devem ficar na situação em que 
estariam se não tivessem celebrado o contrato."). 
2957 LAITHIER 2004, 209. 
2958 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 121 (“D’origine différente, leur indemnisation tend cependant au même but […]”).  
2959 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 120. 
2960 XOUDIS 1998, 211. 
2961 BELGIË: Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54; Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589; Kh. Gent 12 oktober 2006, TGR 
2007, (241) 242; BRULEZ 2015, 431 (aanvullende schadevergoeding strekt bij nietigheid ertoe de benadeelde partij te 
brengen in de positie “waarin zij zich zou hebben bevonden indien de overeenkomst niet was gesloten”); CORNELIS 1990-I, 
419; DEMUYNCK 1995, 63; VAN MALDEREN 2009, II.4, 48b; WÉRY 2003-III, 110-111. NEDERLAND: LINDENBERGH 2008-I, 72 ("Bij 
vernietiging van een rechtshandeling [...] heeft de benadeelde onder omstandigheden een aanspraak uit onrechtmatige 
daad, die hem naar gangbare opvattingen recht geeft op vergoeding van het negatief belang"). Het positief belang is wel 
soms vergoedbaar wanneer de onderhandelingen ongeoorloofd zijn afgebroken (HR 18 juni 1982, NJ 1983, 2297, nr. 723, 
overweging 3.4; HR 31 mei 1991, NJ 1991, 2727, nr. 647, overweging 3.5). 
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§ 2. RETROACTIVITEIT GEEN OBSTAKEL VOOR POSITIEF BELANG 

1083. RETROACTIVITEIT GEEN OBSTAKEL VOOR POSITIEF BELANG – Tegen het positief belang brengt 
bepaalde rechtsleer dus bezwaren in op grond van de retroactieve werking van ontbinding. Deze 
bezwaren zijn niet doorslaggevend. Ontbinding sluit het positief belang niet uit.2962 Retroactiviteit 
impliceert niet dat het bestaan van de overeenkomst en de contractuele schade kan worden ontkend 
(infra nrs. 1085-1087). Daarnaast is het positief belang ook bij ontbinding schraagbaar op de 
bindende kracht van de overeenkomst (infra nrs. 1088-1093). Het consistentieargument overtuigt 
evenmin. De doeltoestand van restituties verschilt van die van het negatief belang (infra nrs. 1095-
1096), schadevergoeding vult die restituties aan (infra nrs. 1097-1099) en de retroactieve werking 
heeft geen invloed op schadevergoeding (infra nrs. 1100-1108). Tot slot impliceren de verschillende 
oorsprong (infra nrs. 1109-1113) en doelstelling (infra nrs. 1114-1112) van ontbinding en nietigheid 
dat ook de schaderechtelijke gevolgen verschillen (infra nrs. 1115-1118). 

A Geen ontkenning contract(uele schade) 

1084. RETROACTIVITEIT ONTBINDING IMPLICEERT GEEN ONTKENNING VAN BESTAAN OVEREENKOMST – Een 
belangrijk bezwaar tegen cumul van ontbinding en positief belang lijkt de terugwerkende kracht van 
ontbinding (supra nr. 1066). Dit obstakel is niet onoverkomelijk.2963 De terugwerkende kracht van 
ontbinding tast het bestaan van de contractuele norm niet aan.2964 Ontbinding veronderstelt een 
wanprestatie, en dus een overeenkomst, waarvan de rechter niet tegelijk kan stellen dat zij nooit 
heeft bestaan. De rechter kan niet voorbijgaan aan de geleden contractuele schade (infra nrs. 1085-
1087), en evenmin aan de bindende kracht van de overeenkomst (infra nrs. 1088-1093). 

1 Geen ontkenning contractuele schade 

1085. RETROACTIVITEIT ONTBINDING IMPLICEERT GEEN ONTKENNING BESTAAN CONTRACTUELE SCHADE – Zelfs bij 
terugwerkende ontbinding valt niet te ontkennen dat de geleden schade resulteert uit de 
omstandigheid dat een overeenkomst en de daarin vervatte verbintenissen ooit bestonden, maar 
niet zijn uitgevoerd. Het Hof van Cassatie stelt in se niets anders wanneer het overweegt dat de 
rechter die een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie van beide partijen ontbonden 
verklaart, de schade van elke partij moet bepalen "in evenredigheid met de ernst van de respectieve 
tekortkomingen."2965 Hier onderkent het Hof van Cassatie impliciet dat ontbinding niet afdoet aan 
het feitelijke bestaan van contractuele verbintenissen.  

1086. CONCEPTUELE PARADOX VAN BESTAAN CONTRACTUELE SCHADE BIJ ONTBINDING? – Een contractpartij kan niet 
tekortschieten aan verbintenissen die nooit hebben bestaan. Van wanprestatie kan strikt conceptueel geen 
sprake zijn indien de rechter de geschonden overeenkomst ab initio wegdenkt.2966 Paradoxaal genoeg heeft 
juist die weg te denken wanprestatie tot ontbinding geleid. Retroactieve ontbinding, dus geen overeenkomst 

                                                             
2962 BELGIË: JAFFERALI 2014, 887 (beschouwt de beperking van de ontbindingsaanvullende schadevergoeding tot het negatief 
belang als een te dogmatische benadering van de retroactiviteit). DUITSLAND: CLEVINGHAUS 2007, 67-68 ("Diese Orientierung 
an einem hypothetischen Zustand kollidiert im Bereich des positiven Interesses dem ersten Anschein nach mit dem 
Rücktrittsrecht, weil dieses auf eine Rückabwicklung, also auf eine Beseitigung des Austauschverhältnisses gerichtet ist, 
während durch den Ersatz des positiven Interesses das Austauschverhältnis zumindest wertmäβig aufrechterhalten bleibt."). 
2963 BELGIË: JAFFERALI 2014, 873. FRANKRIJK: GENICON 2007, 745; GENICON 2008, 258. SPANJE: CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 97. ITALIË: 

MARELLA 2009, 59.  
2964 GENICON 2007, 745; GENICON 2011, 433 ("En aucun cas, il ne peut s'agir de faire comme si le contrat n'avait pas été conclu 
– ainsi qu'il en va peut-être en matière de nullité: la résolution présuppose l'existence d'un manquement contractuel et donc 
d'un contrat qui ne peut pas ne pas avoir existé."). 
2965 Cass. 16 februari 2009, RW 2011-12, (1843) 1844, nr. 14, eigen cursivering. 
2966 GERMAIN 2014, 138-139 ("Si l’on considère que le contrat est dissout ab initio, cela signifie […] que donc aucune des 
parties n’a pu, par définition, commettre une faute.”); JAFFERALI 2014, 873 ("[S]i l'on devait aborder la question dans une 
démarche conceptuelle, en tirant toutes les conséquences de la rétroactivité prise comme une donnée invariante, on 
aboutirait alors à remettre en cause jusqu'à la possibilité d'octroyer des dommages-intérêts complémentaires à la 
résolution, puisque ceux-ci trouveraient leur fondement dans l'inexécution d'une convention rétroactivement effacée par 
l'effet de la résolution."). 
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(meer). Geen overeenkomst, dus geen wanprestatie. Geen wanprestatie, dus geen schade. Geen schade, dus 
geen schadevergoeding.2967 Geen wanprestatie, dus ook geen ontbinding meer. Nog los van de vraag of de 
overeenkomst wel verdwijnt bij ontbinding (infra nrs. 1089), blijft de schade wel voortbestaan.2968 Artikel 1184 
BW geeft zelf aan dat ontbinding met schadevergoeding cumuleerbaar is. Indien de voor die ontbinding 
noodzakelijke wanprestatie zelf niet verdwijnt, waarom geldt dit dan niet voor de door die wanprestatie 
veroorzaakte schade?2969 

1087. ONTBINDING: GEEN VERDWIJNING VAN TELEURSTELLING – Rechtssubjecten sluiten contracten met 
het oog op realisatie van een bepaald (economisch) resultaat.2970 Bij wanprestatie misloopt de 
schuldeiser dat verhoopte voordeel. Ontbinding doet niet af aan die teleurstelling. Functioneel 
gezien mag de terugwerkende kracht van ontbinding redelijkerwijs niet tot gevolg hebben dat de 
rechter voorbijgaat aan die teleurstelling. Dat de rechter de overeenkomst zelfs retroactief ontbindt, 
houdt dus niet in dat hij de wanprestatie wist.2971 De aan ontbinding ten grondslag liggende 
wanprestatie ligt aan de basis van de niet-inlossing van de contractuele verwachtingen. Bijgevolg 
moet schadevergoeding ook bij ontbinding meer bedragen dan het loutere negatief belang.2972  

2 Behoud contractuele norm 

1088. UITBREIDING RECHTSBASIS POSITIEF BELANG BIJ OVEREENKOMSTBEHOUD NAAR ONTBINDING? – Bij 
contractbehoud is het positief belang fundeerbaar op de bindende kracht van de overeenkomst. 
Daaraan is een nakomingsplicht verbonden (supra nr. 889). Net deze nakomingsplicht verklaart 
waarom het positief belang vooropstaat bij overeenkomstbehoud (supra nr. 891). Dit positief belang 
vindt dan diepere legitimatie in de maatschappelijke behoefte aan rechtszekerheid, die ten grondslag 
ligt aan die contractuele binding (supra nr. 902). Rechtszekerheid vereist dus contractsbinding, 
nakomingsplicht en zo vergoeding van het positief belang. Gaat dit ook op bij ontbinding? 

1089. BEHOUD BINDENDE KRACHT NA ONTBINDING: INWERKING ONTBINDING OP VERBINTENISSEN – Voor zover 
de overeenkomst na ontbinding verdwijnt, valt conceptueel iets te zeggen voor het negatief belang 
(supra nr. 1086). Volgens sommigen werkt ontbinding echter enkel in op verbintenissen.2973 De 
contractuele norm blijft overeind. Artikel 1234 BW merkt de ontbindende voorwaarde – die 
krachtens artikel 1184 BW stilzwijgend in wederkerige contracten is begrepen – zo aan als wijze van 
tenietgaan van verbintenissen. Dat die contractnorm de ontbinding overleeft, blijkt ook uit het feit 
dat de overeengekomen risicoverdeling, die mede ten grondslag ligt aan de voorzienbaarheidslimiet, 
ook na wanprestatie en na ontbinding blijft gelden (infra nrs. 1514).2974 Tegelijk vindt dat steun in de 

                                                             
2967 FRANKRIJK: RIGALLE-DUMETZ 2005, 128 ("Pas de contrat, pas d'inexécution. Pas d'inexécution, pas de dommages. Pas de 
dommages, pas de réparation."). 
2968 BELGIË: GERMAIN 2014, 138-139; JAFFERALI 2014, 873. FRANKRIJK: GENICON 2007, 746; GENICON 2011, 433; RÉMY 2001, 127; 
RIGALLE-DUMETZ 2005, 128. SPANJE: CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 92 en 97 ("[...] aun con la desaparición retroactiva del contrato (si 
es que verdaderamente se produjese) el daño se mantiene y se perpetuaría en el tiempo."). ITALIË: CASTRONOVO 1999, 242; 
MEBLING 2003, 145. ZWITSERLAND: TF 16 mei 1988, JDT 1988, 523 (RO 114 II 152), (524) 527-528.  
2969 BELGIË: JAFFERALI 2014, 888. FRANKRIJK: GENICON 2007, 745. 
2970 RIGALLE-DUMETZ 2005, 141. 
2971 BELGIË: JAFFERALI 2014, 888. FRANKRIJK: GENICON 2007, 745 ("La disparition du contrat, serait-elle rétroactive, ne permet 
jamais de faire l'impasse sur le caractère dommageable du manquement"). DUITSLAND: MEBLING 2003, 145 ("Es ist zuzugeben, 
dass die Vertragsauflösung die Vertragsverletzung nicht ungeschehen macht [...]"). COMMON LAW: WHITTAKER 2009, 201. 
2972 C. CASTRONOVO, “La risoluzione del contratto nel diritto italiano” in L. VACCA (ed.), Il contratto inadempiuto: realtà e 
tradizione del diritto contrattuale europeo, Turijn, Giappichelli, 1999, (205) 239. 
2973  FRANKRIJK: P. ANCEL, “Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat”, RTDciv 1999, 771-810; BERNHEIM-
VANDECASTEELE 2013, 10; RIGALLE-DUMETZ 2005, 128, 132 en 147 ("L'extinction du rapport d'obligation n'entraîne pas celle du 
rapport contractuel. Celui-ci a une vie propre qui ne se confond pas avec son contenu obligationnel."). BELGIË: ANDRIES 2011-I, 
519-520; CAUFFMAN 2005-II, 161; CORNELIS 2000-I, 733-734; FORIERS 2005, 237-239; STORME 2008, 312-313; TANGHE 2015, 8-19. 
2974 Sommigen gewagen van het behoud van het contractuele evenwicht (DOMINGUEZ ÁGUILA 2010, 21: "agravar la 
responsabilidad del deudor con daños imprevisibles implica romper ese equilibrio" en SOULEAU 1979, 449: "La non-réparation 
du dommage imprévisible doit dès lors être comprise comme destinée à rétablir ou à maintenir l'équilibre du contrat [...]"). 
Die verwoording is verwarrend. Het Belgische recht kent geen vereiste van een contractueel evenwicht in de zin dat er een 
materieel evenwicht moet bestaan tussen de contractuele hoofdprestaties (i.e. de middeleeuwse iustum-pretiumleer). 
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temporele uitgestrektheid van de krachtens het vereiste van uitvoering te goeder trouw (art. 1134, 
derde lid BW) op contractpartijen rustende verplichting tot loyale samenwerking, die ook geldt na 
ontbinding en zo als grondslag fungeert voor de schadebeperkingsplicht (infra nr. 1853). In navolging 
van Germaanse inzichten aanvaarden sommigen in de Romaanse civil law2975 dan ook dat ontbinding 
de overeenkomst in een vereffeningsverhouding omzet (supra nrs. 1146-1149). De contractnorm 
blijft ook na ontbinding (gewijzigd) voortbestaan, wat grond oplevert voor het positief belang.2976  

1090. SPOREN IN BURGERLIJK WETBOEK VAN ONDERSCHEID TUSSEN OVEREENKOMST EN VERBINTENISSEN – Dat onderscheid 
tussen de overeenkomst en de daaruit resulterende verbintenissen blijkt uit een aantal bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek.2977 Zo heet het in artikel 1142 BW dat iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen 
wordt opgelost in schadevergoeding, ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt. In artikel 1144 BW 
staat te lezen dat de schuldeiser ook kan worden gemachtigd om zelf de verbintenis te doen uitvoeren op 
kosten van de schuldenaar. Artikel 1182 BW – inzake de risicolast bij zakelijke overeenkomsten – geeft in zijn 
leden 3 en 4 de benadeelde de keuze om "ofwel de verbintenis teniet te doen, ofwel de zaak te eisen in de 
staat waarin zij zich bevindt, zonder vermindering van de prijs". Ook artikel 1183 BW focust op de verbintenis, 
door te bepalen dat een ontbindende voorwaarde die is welke "bij haar vervulling, de verbintenis teniet doet, 
en de zaken herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had bestaan". Bovendien nam de wetgever 
artikel 1184 BW op in het hoofdstuk "Verschillende soorten van verbintenissen". Tot slot maakte de Franse 
wetgever recentelijk nog een onderscheid tussen de verbintenis en de overeenkomst door in artikel 1425-1 van 
de Code de procédure civile te gewagen van "L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat".  

1091. GEVOLG: POSITIEF BELANG OOK BIJ ONTBINDING SCHRAAGBAAR OP BINDENDE KRACHT – De opvatting dat 
ontbinding enkel de verbintenissen en niet de overeenkomst als dusdanig treft, lijkt aanlokkelijk. Dit 
inzicht maakt een uniforme grondslag voor schadevergoeding mogelijk bij behoud en ontbinding van 
overeenkomsten. Dit overleven van de (bindende kracht van de) overeenkomst pleit immers voor het 
positief belang.2978 Zo kan deze bindende kracht het positief belang bij zowel behoud als ontbinding 
schragen. Dat de overeenkomst retroactief een einde neemt, doet dan niet af aan de schending van 
de met de bindende kracht samenhangende nakomingsplicht. Net als bij overeenkomstbehoud 
(supra nr. 902), vindt het positief belang bij ontbinding dan een diepere basis in de aan die 
contractuele binding ten grondslag liggende behoefte aan rechtszekerheid. 

1092. TEGENSTROMING: ONTBINDING TREFT OVEREENKOMST – Meerdere auteurs menen echter dat ontbinding niet 
enkel de verbintenissen, maar ook de contractuele verhouding als geheel treft.2979 Taalkundig-intuïtief wordt zo 
gesproken van ontbinding van overeenkomsten. Als sleutelbepaling gewaagt artikel 1184 BW zo van 
"ontbinding van de overeenkomst".2980 In het nieuwe Franse verbintenissenrecht heeft de Franse wetgever die 

                                                                                                                                                                                              
Benadeling is zo geen algemene grond voor vernietiging van rechtshandelingen (SWAENEPOEL 2011, 26; definities van 
contractueel evenwicht: L. FIN-LANGER, L’équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 216-227). 
2975 CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 113 (Chili); RÉMY 2001, 128 (Frankrijk); RODRIGUES PRATA 1985, 479-495 (Portugal, voorstander 
positief belang bij ontbinding); A. VAZ SERRA, "Anotação Ac. 30/6/1970", Revista de Legislação e de Jurisprudência 1971, (204) 
207, zoals aangehaald in TELES DE MENEZES LEITÃO 2002, 258 (Portugal). Contra: Coimbra 6 november 2007, nr. 1687/04, 
JusNet 6587/2007 (spreekt van "relação de liquidação"). Bepaalde Belgische auteurs poneren zo dat ontbinding meebrengt 
dat partijen in een nieuwsoortige rechtsverhouding komen te staan (STORME 1991, 103; VAN DRIESSCHE 2008-II, 617). 
2976 SCHLECHTRIEM/SCHROETER 2013, 335 (“Der Vertrag als solcher wird [umgesteuert], bleibt also als solcher bestehen, sodass 
nicht nur Schadenersatzansprüche ihre Grundlage behalten […]”). 
2977 Vgl. RIGALLE-DUMETZ 2005, 135-136. 
2978 BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 10; CAUFFMAN 2005-II, 158-159; JAFFERALI 2014, 818 (op p. 902 inzake ontbinding van 
duurovereenkomst echter: "Le contrat continue donc ainsi à lier les parties [...]"); RIGALLE-DUMETZ 2005, 147. 
2979 JAFFERALI 2014, 818-819 (met nuance op p. 902); VANCOPPERNOLLE 2015, 158; WITHOFS 2015, 197-199. 
2980 Overtuigend is dit niet. De wettelijke voorschriften zijn immers juridisch-taalkundig niet coherent. Volgens datzelfde 
artikel 1184 BW is de ontbindende voorwaarde in wederkerige contracten altijd stilzwijgend begrepen voor het geval van 
niet-nakoming. Die ontbindende voorwaarde werkt volgens artikel 1183 BW echter net in op de verbintenissen van die 
overeenkomst: "Een ontbindende voorwaarde is die welke, bij haar vervulling, de verbintenis teniet doet, en de zaken 
herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had bestaan." 
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bewoording behouden: "La résolution met fin au contrat." (art. 1229 CCF).2981 Het Belgische Hof van Cassatie 
gewaagt ook doorgaans van ontbinding van wederkerige overeenkomsten.2982 Dat ontbinding zich niet beperkt 
tot vernietiging van verbintenissen, maar ook de benadeelde bevrijdt, lijkt ook aan te geven dat zij op de 
volledige structuur van de overeenkomst inwerkt.2983 Doorgaans wordt aanvaard dat ontbinding gestoeld gaat 
op de samenhang tussen de verbintenissen binnen een wederkerige overeenkomst.2984 De ontbinding is dan 
niet gekoppeld aan een contractuele verbintenis als dusdanig. Contractpartijen gaan verbintenissen aan in ruil 
voor tegenverbintenissen. De bestaansreden van de ene verbintenis verdwijnt dan wanneer de andere niet is 
nagekomen. Aangezien ontbinding zo ook leidt tot bevrijding van de benadeelde, komt er niet alleen een eind 
aan de geschonden verbintenis, maar ook aan de contractuele verhouding als geheel.2985  

1093. OVERLEVEN POSTCONTRACTUELE CLAUSULES WIJST OP DOORZETTING CONTRACTNORM NA ONTBINDING – 

Hoe verklaart die tegenstroming dan dat postcontractuele clausules zoals arbitragebedingen, 
geheimhoudingsclausules en schadebedingen (infra nr. 2531) na ontbinding voortbestaan? Geeft dit 
niet net aan dat ontbinding enkel verbintenissen aantast? Hun overleven is volgens menigeen dan 
ook onverenigbaar met retroactieve verdwijning van de overeenkomst.2986 Volgens de tegenstroming 
blijft de contractuele norm enkel nog bestaan om uitwerking te geven aan die postcontractuele 
clausules.2987 Zo geven zij toch ook toe dat de bindende kracht ook na retroactieve ontbinding deels 
doorwerkt. Als de contractuele norm blijft bestaan om uitwerking te geven aan die postcontractuele 
clausules, waarom zou dit dan niet gelden voor schadevergoeding bij ontbinding? Dit kan dan het 
positief belang bij ontbinding schragen. Uit cassatierechtspraak blijkt toch ook dat de ontbonden 
overeenkomst voor contractpartijen geen grondslag meer kan zijn voor rechten of plichten, 
“behoudens het recht op schadevergoeding ten gevolge van de wanprestatie”.2988 Dit geeft aan dat 
de ontbonden overeenkomst haar bindende kracht ook met het oog op schadevergoeding behoudt. 

B Afwijzing consistentieargument 

1094. NEGATIEF RESTITUTIEHERSTEL VEREIST GEEN NEGATIEVE SCHADEVERGOEDING – De via restituties 
geboden bescherming voor het negatief belang zou vereisen dat schadevergoeding bij ontbinding 
ook strekt tot het negatief belang (supra nr. 1074). Dit argument is op diverse gronden af te wijzen. 
Allereerst heerst kritiek op de premisse dat het negatief belang bescherming vindt in de restituties. 
De doeltoestand van restituties verschilt van die van het negatief belang (infra nrs. 1095-1096). 

                                                             
2981 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016. Die beëindiging van de contractuele norm is naar nieuw Frans recht ook 
niet volledig, aangezien bepaalde clausules toch overleven (art. 1230 CCF). 
2982 Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 15 april 1996, Arr.Cass. 1996, 316; Cass. 22 april 2002, Arr.Cass. 2002, 1083; 
Cass. 4 juni 2004, Arr.Cass. 2004, 1004; Cass. 19 november 2009, Pas. 2009, 2697 (inzake duurovereenkomsten). Zo draagt 
het Belgische standaardwerk inzake ontbinding ook het opschrift "De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten" (S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, 
Maklu, 1994, 706 p.) 
2983 JAFFERALI 2014, 818-819; WITHOFS 2015, 197 (“Precies omdat de ontbinding de reeds bestaande en eventueel toekomstige 
gevolgen van de contractuele norm wegneemt, werkt de ontbinding m.i. onvermijdelijk in op de contractuele norm en niet 
slechts op de contractuele verbintenissen.”). 
2984 Cass. 22 april 2002, Arr.Cass. 2002, 1083 ("het recht op ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering, die 
overeenkomstig artikel 1184 [BW] gegrond zijn op de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de 
partijen, [behoren] tot het wezen van de wederkerige overeenkomst"); Cass. 28 januari 2005, Arr.Cass. 2005, 246 (enac en 
ontbinding); Cass. 4 februari 2011, Pas. 2011, 438 (enac en ontbinding); BARBAIX 2008, 702; DELVAUX 2001, 672; DE PAGE 1964, 
807-809; DE THEUX 1983, 103; FORIERS 2005, 223; JANSEN 2015-I, 783; KRUITHOF/MOONS/PAULUS 1975, 529; STIJNS 1994, 142-143; 
STIJNS 2001, 520-522; STIJNS 2000-II, 69; VAN DRIESSCHE 2008-II, 616; WITHOFS 2015, 197. 
2985 WITHOFS 2015, 198. 
2986 BELGIË: J. DE CONINCK, De voorwaarde in het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2007, 272-273; JAFFERALI 2014, 902 (inzake 
duurovereenkomsten: "Le contrat continue donc ainsi à lier les parties [...]"). FRANKRIJK: P. ANCEL, “Force obligatoire et 
contenu obligationnel du contrat”, RTDciv 1999, 771-810; RIGALLE-DUMETZ 2005, 128, 132 en 147.  
2987 In die zin: WITHOFS 2015, 199-200. 
2988 Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overweging 10 (“De ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag 
van rechten of verplichtingen zijn, behoudens het recht op schadevergoeding ten gevolge van de wanprstatie.”). Zie ook 
uitdrukkelijk: Cass. 24 maart 1972, Pas. 1972, I, 693, RW 1971-72, 2023; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, Pas. 1996, I, 
594, RW 1997-98, 1049. 
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Bovendien is de bijkomende schadevergoeding eerder op te vatten als aanvulling op het door de 
restituties geboden herstel (infra nrs. 1097-1099). Ook blijkt dat de retroactieve werking enkel de 
restituties verklaart, maar zich niet tot schadevergoeding uitstrekt (infra nrs. 1100-1108). 

1 Verschillende doeltoestand van restituties en negatief belang 

1095. DOELTOESTAND RETROACTIEVE ONTBINDING: IN VERLEDEN – Een belangrijke grief tegen de opvatting 
dat het negatief belang beter aansluit op het doel van de ontbindingsremedie, ligt vervat in de 
doeltoestand van de ontbinding zelf. Zoals algemeen aanvaard en naar analogie met artikel 1183 BW 
(supra nr. 1070), streeft ontbinding naar de status quo ante.2989 Ontbinding strekt ertoe de toestand 
van vóór de sluiting van de overeenkomst te herstellen. Dit is een toestand in het verleden.  

1096. DOELTOESTAND NEGATIEF BELANG: IN HEDEN – Dat het negatief belang daar perfect op aansluit, 
klopt niet. Vergoeding van het negatief belang beoogt de benadeelde te plaatsen in de positie waarin 
hij nu zou hebben verkeerd indien hij de (ontbonden) overeenkomst nooit had gesloten (supra 
nrs. 314-320). Dit is een andere doelpositie dan de status quo ante, waarnaar ontbinding streeft. 
Hierdoor verliest het consistentieargument ook aan overtuigingskracht. 

2 Schadevergoeding als aanvulling op restituties 

1097. RESTITUTIES ZINLOOS INDIEN SCHADEVERGOEDING OOK NEGATIEF BELANG ZOU NASTREVEN – Belet die aan 
het negatief belang grenzende bescherming via restituties (supra nr. 1095) aanvullende bescherming 
van het positief belang via schadevergoeding? Allicht niet. Restituties zijn niet inconsistent met het 
positief belang. Tot het negatief belang beperkte schadevergoeding zou vaak overlappen met de al 
door restituties geboden compensatie.2990 De wetgever kan dit niet voor ogen hebben gehad. Die 
mogelijkheid tot bijkomende schadevergoeding verankerde hij zelfs in artikel 1184 BW. De rechter 
zou de restituties zo elke autonome betekenis zou ontnemen.2991 Dit geldt uiteraard uitsluitend voor 
de benadeelde. Zijn medecontractant kan immers, behoudens bij ontbinding ten laste van beide 
contractpartijen (supra nr. 1002), in principe geen aanspraak maken op schadevergoeding. 

1098. SCHADEVERGOEDING BIJ ONTBINDING ALS AANVULLING OP NADEELCOMPENSATIE DOOR RESTITUTIES – 

Schadevergoeding bij ontbinding geldt zo als perfecte aanvulling op door restituties geboden 
nadeelcompensatie. Zij vult deze op tot de hypothetische nakomingstoestand. Het materiële 
resultaat van restituties is zo te bezien als eerste middel om de wanprestatie te corrigeren. Daarna 
voltooit het positief belang dat resultaat.2992 Bovendien blijkt dat het negatief en het positief belang 
volgens bepaalde rechtsleer combineerbaar zijn voor zover het integraliteitsprincipe gestand blijft 
(infra nrs. 1325-1326).2993 Zeker indien deze these van partiële cumul klopt, vormt het argument van 

                                                             
2989 Cass. 24 maart 1972, Arr.Cass. 1972, 707; Cass. 13 december 1985, Arr.Cass. 1985-86, 561; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 
1996, 558; Cass. 26 januari 2007, Arr.Cass. 2007, 216. 
2990 CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 100 ("Se estaría protegiendo dos veces el mismo daño a través de remedios distintos."); 
MEBLING 2003, 143. 
2991 MEBLING 2003, 143 ("Diese Funktion [der Rückabwicklung] aber in der gleichen Zielrichtung zu sehen wie den 
Schadensersatzanspruch der – unabhängig davon, ob er das positive oder negative Interesse umfasst – jedenfalls aber 
quantitative Vermögensverluste des Gläubigers sanktionieren soll, hätte zur Folge, dem Bereicherungsrecht jegliche 
eigenständige Bedeutung zu nehmen."). 
2992 GENICON 2007, 747 ("Le résultat matériel auquel conduit la résolution – revenir sur les échanges –, et qui en réalité seul 
importe, peut parfaitement se concevoir comme une première étape et comme un simple moyen de parvenir à la correction 
la plus juste du manquement, l'allocation de dommages-intérêts positifs permettant de parfaire le résultat."); LEDUC 2015, 
417 (restituties als eerste correctie: "[L]es restitutions consécutives à la résolution constituent une première étape pour 
corriger le manquement, laquelle doit être complétée par la compensation de l'intérêt à l'exécution [...]"). 
2993 FRANKRIJK: GENICON 2007, 750; REMY 2001, 126. DUITSLAND: ACKERMANN 2007, 404-405; EMMERICH 2005, 107; STOPPEL 2004, 
107-108; VODICAR 2008, 134; WEITEMEYER 2005, 295. COMMON LAW: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1775; COOKE/OUGHTON 2000, 330; 
FULLER/PERDUE 1936, 80; HALSON 2007, 1659; HALSON 2007, 1659; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 131; HOGG 2011, 374; 
KOFFMAN/MACDONALD 1998, 434; MCKENDRICK 2008, 871; TREITEL/PEEL 2011, 1008; POOLE 2012, 340. 
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indirecte bescherming van het negatief belang door ontbinding geen obstakel voor cumul tussen 
ontbinding en het positief belang.2994 

1099. ONTBINDING IMPLICEERT NIET DAT SCHADE RESULTEERT UIT ONTBINDING EN NIET UIT WANPRESTATIE – 

Ontbinding impliceert overigens niet dat schade plots enkel voortvloeit uit uitdoving van de 
overeenkomst en niet langer uit wanprestatie. 2995 Het Hof van Cassatie overwoog zo dat de 
tekortkoming van een partij die ontbinding verantwoordt enkel kan leiden tot haar veroordeling tot 
vergoeding van door die fout berokkende schade.2996 Die fout is de wanprestatie. Schadevergoeding 
bij ontbinding resulteert dus nog steeds uit wanprestatie en niet plots enkel uit ontbinding. 

3 Retroactiviteit geldt niet voor schadevergoeding 

1100. ONTBINDINGSFUNCTIE: TERUGKEER NAAR STATU QUO ANTE ALS WANPRESTATIECORRECTIE – De functie 
van de retroactiviteit van ontbinding lijkt enkel te bestaan in een technische verklaring van de 
teruggave van prestaties.2997 In een zaak over schadevergoeding bij ontbinding benadrukte het Hof 
van Cassatie deze samenhang indirect door op dit punt instemmend uit het bestreden arrest te 
citeren dat er aanleiding kan zijn tot betaling van een bijkomende schadevergoeding "indien de 
retroactieve werking van de ontbinding gekoppeld aan de wederzijdse restitutieverplichting de 
geleden schade niet herstelt".2998 Dat vindt steun in het feit dat ontbindingen zonder restituties 
worden bestempeld als niet-retroactieve ontbindingen (infra nr. 1102), en blijkt uit de omstandigheid 
dat rechtsstelsels die de retroactieve ontbinding verlaten een andere rechtvaardiging voor de 
restituties behoeven (infra nr. 1103). Zo is ontbinding niet onverzoenbaar met het positief belang.2999  

1101. ILLUSTRATIE VAN NAUWE SAMENHANG TUSSEN RETROACTIVITEIT ONTBINDING EN RESTITUTIES – Illustratief voor de 
samenhang tussen de retroactieve werking van ontbinding en de restituties is de onderbouwing van de 
terugbetaling van het voorschot bij ontbinding van een koopovereenkomst in een recent geval voor het hof van 
beroep te Antwerpen. In een onderhandse koopovereenkomst had de verkoper verklaard dat het onroerend 
goed niet met stedenbouwkundige inbreuken behept was. Uiteindelijk bleek dit toch het geval. Naast de 
toepassing van het schadebeding van 10 % van de koopprijs (€ 34 800) sprak het hof van beroep te Antwerpen 
de retroactieve ontbinding uit. Het hof van beroep verantwoordde de terugbetaling van het voorschot als 
volgt: “De ontbinding van een overeenkomst heeft tot gevolg dat het contract moet worden geacht nooit te 
hebben bestaan. De partijen moeten bijgevolg worden geplaatst in de toestand die zou hebben bestaan mocht 
er geen contract zijn geweest, dit met terugwerkende kracht. De appellante dient bijgevolg het door de 
geïntimeerden betaalde voorschot terug te betalen.”3000 De term “bijgevolg” wijst op de intrinsieke band 
tussen de terugwerkende kracht van de ontbinding en de teruggaveverplichting. 

1102. ONTBINDING ZONDER RESTITUTIEVERPLICHTINGEN ALS ONTBINDING EX NUNC – Een indicatie voor de 
samenhang tussen retroactiviteit van ontbinding en haar restitutieve gevolgen blijkt uit ontbinding 
bij duurovereenkomsten. Daar sorteert ontbinding geen restitutieverplichtingen. Deze variant gaat 
door het leven als ontbinding ex nunc. Dit is ontbinding die niet retroactief werkt. Uit deze 
terminologie blijkt dat de retroactiviteit van ontbinding de restituties indirect legitimeert. De regeling 

                                                             
2994 GENICON 2007, 751; LEDUC 2015, 417. 
2995 CONTARDO GONZALEZ 2011, 97. 
2996 Cass. 8 februari 2010, C.09.0244.F, jure.juridat.just.fgov.be ("Le manquement contractuel d'une partie, qui justifie la 
résolution du contrat à ses torts, n'affecte pas son droit aux restitutions qu'implique cette résolution et n'est susceptible 
d'entraîner que sa condamnation éventuelle à des dommages et intérêts en réparation du dommage causé par cette 
faute."). 
2997 BAECK 2012-I, 123; CONTARDO GONZALEZ 2011, 91 ("El único campo que tendría verdadera cabida la retroactividad de la 
condición sería en materia de restituciones mutuas ordenadas por la ley."); GENICON 2007, 745 ("La rétroactivité n'a d'autre 
objet que d'expliquer techniquement l'échange inversé."); JANSEN 2015-II, 150-151; MARELLA 2009, 59; MONTANARI 2013, 91 ("la 
risoluzione a effetti retroattivi ha come logico corollario le restituzioni"; REMY 2001, 127 ("la rétroactivité sert seulement à 
justifier les restitutions"). 
2998 Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237, overweging 1. 
2999 CONTARDO GONZALEZ 2011, 91; GENICON 2007, 756; MARELLA 2009, 59. 
3000 Antwerpen 29 oktober 2012, TBBR 2014, (215) 217-218. 
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van ontbinding (art. 1184 BW) rept met geen woord over restituties. Retroactiviteit geldt dan ook als 
verklaring voor de restitutieve werking. Over herroeping als consumentenbescherming stelt TERRYN 

zo dat de wettelijke restitutieverplichtingen naar Belgisch recht ontbreken, "waardoor de 
terugwerkende kracht haar merites behoudt als juridische techniek die kan verklaren waarom 
restitutieverplichtingen ontstaan bij uitoefening van het herroepingsrecht".3001 

1103. WEGVALLEN RETROACTIVITEIT IMPLICEERT DAT RESTITUTIES ANDERE RECHTVAARDIGING BEHOEVEN – Dat de 
terugwerkende kracht van ontbinding enkel dient ter verantwoording van restituties, blijkt voorts uit 
het feit dat rechtsstelsels die de retroactieve werking van ontbinding afschaffen, peilen naar een 
andere legitimatiegrond voor die restituties (infra nr. 1105). Retroageren komt dus neer op 
restitueren.3002 Dat retroactiviteit samenhangt met restituties, ziet de Belgische rechtsleer ook in bij 
nietigheid. Net de ex-tunc-werking van nietigheid zou de restituties met zich brengen.3003 

1104. RESTITUTIEF EFFECT VALT NIET SAMEN MET RETROACTIEF EFFECT: HUUR, BRUIKLEEN EN BEWAARNEMING – Retroageren 
betekent restitueren. Restitueren betekent echter niet per se retroageren.3004 Het is niet nodig een beroep te 
doen op retroactiviteit om restituties te veroorzaken.3005 De retroactiviteitstechniek wordt zo overbodig 
wanneer de wetgever de restitutieplicht in de wet inschrijft.3006 Aan het einde van de huur moet de huurder 
het gehuurde goed zo ook restitueren (art. 1731 BW), zonder dat het huurcontract retroactief tenietgaat. 
Hetzelfde geldt bij bruikleen (art. 1888 en 1889 BW) en bewaarneming (art. 1932 BW), waar restitutie volgt uit 
de wet zonder dat de overeenkomst moet worden uitgewist. Rechtsstelsels die de terugwerkende kracht van 
ontbinding afschaften, moesten de restitutieverplichtingen dus in de wet verankeren.3007  

1105. NEDERLANDS EN NIEUW FRANS RECHT ALS ILLUSTRATIES – Zo is sprake van een intrinsieke éénrichtingsband 
tussen retroactiviteit en restituties.3008 Restituties kan het recht echter niet enkel via retroactiviteit uitlokken. 
Ook een wettelijke grondslag is daartoe in staat. In Nederland sorteert ontbinding geen retroactief effect meer 
(art. 6:269 NBW). Ontbinding doet wel nog een verplichting tot ongedaanmaking ontstaan. Die verplichting is in 
de wet ingeschreven (art. 6:271 NBW).3009 Nederland ziet dan ook in dat bijzondere bepalingen voorzien in de 
gevolgen die net uit de terugwerkende kracht resulteren.3010 Bepaalde auteurs laten zo niet na te wijzen op de 
retrospectieve gevolgen van die restitutieverplichtingen. 3011  Illustratief is ook het nieuwe Franse 

                                                             
3001 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 393-394 en 409. 
3002 CAUFFMAN 2005-I, 704-705 (impliciet, inzake retroactieve werking van nietigheidssanctie); RIBEIRO DE FARIA 2001, 21 (stelt 
het retroactieve effect gelijk met het restitutieve effect). 
3003 C. CAUFFMAN, De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, intersentia, 2005, 704-705. 
3004 Contra: ROUVIERE 2009, 625 (“La terminologie est dans le fond équivalente.”). 
3005 BRUNNER/DE JONG 1999, 215; DE VRIES 1983, 264; DE VRIES 1997, 175; HARTLIEF 1994, 15; M. LATINA, Essai sur la condition en 
droit des contrats, Parijs, LGDJ, 2009, 473 (nuanceert dit op p. 508); SMITS 1999, 19.  
3006 BELGIË: BAECK 2012-I, 98-99; BARBAIX 2008, 809; TERRYN 2008, 393. NEDERLAND: DE VRIES 1983, 264; HAMMERSTEIN/VRANKEN 

2003, 16; HARTLIEF 1994, 15; SMITS 1999, 19. ITALIË: MONTANARI 2013, 92. 
3007 Zo vertoont de Nederlandse regeling veel gelijkenissen met de voormalige retroactieve ontbinding. Die regeling gaat 
immers ook uit van de gedachte dat "na de ontbinding partijen elkaar zo goed als praktisch doenlijk is, in de vorige toestand 
moeten terugbrengen". ASSER/HARTKAMP 2001, 545; BAKELS 1994, 51 en 63; BRUNNER/DE JONG 1999, 215; DE VRIES 1997, 176 en 
186; HARTLIEF 1994, 15, 17 en 33; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 1003; PITLO/CAHEN 2002, 305; SMITS 1999, 19; VAN NISPEN 2003, 50. 
3008 Inherente band tussen retroactiviteit en restituties: CORNELIS/SAGAERT 2006, 294-295; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 570; 
ROPPO 2006, 936-937 (“la retroattività ha la limitata funzione di consentire le restituzioni e di liberare i contraenti dagli 
obblighi non ancora adempiuti, ma non quella di sanare un inadempimento che ormai si è verificato e può aver già prodotto 
un danno.”); ROUVIÈRE 2009, 625. 
3009 De afschaffing van de retroactieve werking van de ontbinding werd beschouwd als een wijziging van "zuiver technische, 
niet van principiële aard" (PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 1003). Vgl. BAKELS 1993, 49-99; BRUNNER/DE JONG 1999, 215; DE VRIES 1983, 
264; DE VRIES 1997, 175; HAMMERSTEIN/VRANKEN 2003, 16; HARTLIEF 1994, 15 en 33; SMITS 1999, 19; OLTHOF 1991, 329; VAN NISPEN 

2003, 50. Zie ook BARBAIX 2008, 809; STIJNS 2000-II, 109; TERRYN 2008, 393.  
3010 BRUNNER/DE JONG 1999, 215; HARTLIEF 1994, 15; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 1003. 
3011 De terugwerkende kracht is dus verlaten bij ontbinding. De basisgedachte dat partijen elkaar in de vorige toestand 
moeten brengen, zou echter blijven bestaan: CLEVINGHAUS 2007, 67; BROX/WALKER 2010, 173; ESSER/SCHMIDT 1984, 280; 
GENICON 2007, 652; HARTLIEF 1994, 33; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 570 (inzake Duitse ontbinding: “Dans ces cas, la résolution a 
indirectement un effet rétroactif”); TREITEL 1991, 383 (“Equally, it is true that, in imposing on the parties reciprocal duties of 
restoration termination has certain retrospective effects."). 



366 
 

verbintenissenrecht. Daar werkt ontbinding niet langer terug.3012 Tegelijk zagen de opstellers in dat de 
restituties na ontbinding zo hun basis verloren en dus in de wet moesten worden ingeschreven.3013  

1106. CONCLUSIE: ONTBINDINGSRETROACTIVITEIT ALS LOUTERE RESTITUTIEGROND – De terugwerkende kracht 
van ontbinding is dus belangrijk om het ontbreken van een restitutieregeling op te vangen.3014 

Retroactiviteit is dan het mechanisme dat restituties verantwoordt. Dit blijkt uit formuleringen uit de 
hoogste rechtspraak zoals "indien de retroactieve werking van de ontbinding gekoppeld aan de 
wederzijdse restitutieverplichting de geleden schade niet herstelt", kan er aanleiding zijn tot 
schadevergoeding (supra nr. 1100).3015 Restituties zijn dan ook het voornaamste gevolg van de 
terugwerkende kracht. 3016  De overeenkomst mag geen grondslag meer zijn voor rechten of 
plichten3017 “behoudens de schadeloosstelling ten laste van de in fout zijnde partij”3018. 

1107. RETROACTIVITEIT ONTBINDING WERKT NIET IN OP BIJKOMENDE SCHADEVERGOEDING – Retroactiviteit 
biedt enkel een verantwoording voor de bevrijdende en restitutieve werking van ontbinding. Die 
terugwerkende kracht is echter niet van invloed op schadevergoeding. Een rechter oordeelde zo dat 
hoewel de ontbonden overeenkomst geen bron van nieuwe verbintenissen meer kan zijn, dat niet 
uitsluit dat schadevergoeding lastens de schuldige partij kan worden gelegd.3019 Een onderscheid is zo 
vereist tussen de gevolgen die door de ontbinding in gang worden gezet (de ex tunc-werking) en de 
begroting van de aanvullende schadevergoeding (positief belang).3020 

1108. GEVOLG: POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Met de vaststelling dat retroactiviteit zich niet 
uitstrekt tot schadevergoeding trekken sommigen ten strijde tegen het argument dat retroactiviteit 
bescherming van het negatief belang meebrengt.3021 Als rechtvaardiging voor restituties is de 
terugwerkende kracht zonder gevolgen voor schadevergoeding. Beperking van schadevergoeding tot 
het negatief belang bij ontbinding doet de retroactiviteit buiten haar gewone werkingssfeer 
treden.3022 Uitgaande van het beperkte geldingsbereik van de retroactieve werking van ontbinding, 
moet die schadevergoeding de restituties dus niet aanvullen. Schadevergoeding moet de benadeelde 
bij ontbinding dus in de toestand van contractnakoming plaatsen (positief belang).  

C Verschil tussen ontbinding en nietigheid 

1 Oorsprong 

                                                             
3012 Artikel 1229 CCF bepaalt in zijn eerste twee leden: „La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les 
cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification 
faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.” 
3013 Zie artikel 1229 CCF, derde en vierde lid. 
3014 JANSEN 2015-II, 150-151 (impliciet); MONTANARI 2013, 92 ("va affermato che la retroattività della risoluzione [...] assume 
un significato esclusivo di far sorgere gli obblighi di restituzione e ciò a prescindere da un'espressa previsione in tal senso"; 
voorstander van negatief belang); TERRYN 2008, 394 en 409 (“De restitutieverbintenissen bij een overeenkomst onder 
ontbindende voorwaarde vloeien voort uit de terugwerkende kracht van de ontbindende voorwaarde.”). 
3015 Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237, punt 1, verwijzing naar oordeel appelrechter, eigen cursivering. 
3016 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 1003. 
3017 Cass. 24 maart 1972, Pas. 1972, I, 693; Cass. 13 december 1985, Pas. 1986, 488; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558; 
Cass. 4 juni 2004, Pas. 2004, I, 971; Luik 15 januari 2001, JT 2001, 311; FONTAINE 1990, 384; JANSEN 2015-I, 756 (kritisch); 
KRUITHOF/MOONS/PAULUS 1975, 532; KRUITHOF 1983, 641; STAROSSELETS 2001, 201; STIJNS 1994, 301; STIJNS 2000-I, 450-451. 
3018 Cass. 24 maart 1972, Pas. 1972, I, 693, RW 1971-72, 2023; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, Pas. 1996, I, 594, RW 
1997-98, 1049. 
3019 Rb. Brugge 2 januari 1998, TBBR 1999, (419) 420 (laatste overweging). 
3020 JANSEN 2015-II, 151. 
3021 FRANKRIJK: RÉMY 2001, 127 (“le cumul de la résolution et des dommages et intérêts suggère donc […] un changement dans 
la conception même de la résolution pour inexécution (dont la rétroactivité sert seulement à justifier les restitutions)”). 
SPANJE: CLEMENTE MEORO 2009, 58-59. ITALIË: MARELLA 2009, 59; ROPPO 2006, 936; VILLA 2010, nr. 2; VISINTINI 2009, 59 (“l’obbligo 
restitutorio è in linea di massima costruito come effetto della risoluzione e non può operare come rimedio diretto contro 
l’inadempimento del contratto, incidendo sul quantum del risarcimento.”). CHILI: CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 101-105. 
3022 ROPPO 2006, 936 (“L’opinione che, al contrario, identifica il danno da risoluzione con l’interesse negativo, estende gli 
effetti della retroattività oltre gli scopi che le sono propri.”). 
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1109. GELIJKSCHAKELING NIETIGHEID EN ONTBINDING ONAANVAARDBAAR – Ter verdediging van de cumul 
tussen ontbinding en positief belang valt voorts kritiek te uiten op het argument dat de gelijkenis 
tussen ontbinding en nietigheid impliceert dat de rechter schadevergoeding ook analoog moet 
opvatten (supra nrs. 1077-1082).3023 De gedachte als zou de overeenkomst bij ontbinding nooit 
hebben bestaan, druist in tegen de ontbindingsregeling zelf.3024 Een Zwitsers auteur gaf al in de jaren 
zeventig aan dat geldigheid van de overeenkomst toekenning van het negatief belang belet: "La 
validité de la convention s'opposerait par définition à l'octroi du Vertrauensinteresse."3025 Een wegens 
wanprestatie ontbonden overeenkomst staat niet gelijk met een nietige overeenkomst.  

1110. ESSENTIËLE VERSCHILLEN TUSSEN NIETIGHEID EN ONTBINDING, OOK AL WERKEN BEIDE RETROACTIEF – Ontbinding en 
nietigheid werken retroactief. Toch verschillen zij wezenlijk. Dit impacteert op de schadevergoeding. Anders 
dan bij nietigheid, kwam de ontbonden overeenkomst geldig tot stand. Retroactiviteit impliceert dan ook geen 
verlies van de aanspraak op winst uit de niet-nagekomen overeenkomst. Het negatief belang is dus minder 
verantwoord bij ontbinding dan bij nietigheid.3026 Dat negatief belang vindt geen rechtvaardiging wanneer een 
overeenkomst geldig tot stand is gekomen, maar niet is uitgevoerd.3027 

1111. MINDER VERREGAANDE RETROACTIVITEIT BIJ ONTBINDING – De terugwerkende kracht is bij 
ontbinding ook minder verregaand.3028 Overeenkomstig het evenredigheidsvereiste mag deze sanctie 
niet verder reiken dan nodig.3029 Ontbinding kan de aan die contractverhouding onderliggende 
contractsluiting zo niet doen verdwijnen.3030 Bijgevolg subsisteert ook de contractuele aard van de uit 
aantasting van die verhouding resulterende schade. Zo vindt beperking van schadevergoeding tot het 
negatief belang bij ontbinding geen rechtvaardiging.3031 Zeker bij ontbinding is het onmogelijk voorbij 
te gaan aan de contractuele verhouding die rechtsgeldig tussen partijen heeft bestaan.  

1112. ANDERE RETROACTIVITEIT: SCHADEBEDINGEN OVERLEVEN ONTBINDING, MAAR GAAN TEN ONDER BIJ NIETIGHEID – Dat 
nietigheid en ontbinding verschillen, blijkt uit de gevolgen die het recht aan de retroactieve werking van beide 
remedies hecht. Bij nietigheid sneuvelen schadebedingen.3032 Bij ontbinding niet (infra nr. 2531).3033 Anders 
dan nietigverklaring, vernietigt ontbinding dus niet alles op zijn weg. Dat nietigheid leidt tot beperking van 

                                                             
3023 ANEX 1977, 106 ("La validité de la convention s'opposerait par définition à l'octroi du Vertrauensinteresse."; vermelding 
argument, zelf pro negatief belang); BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 10; CASTRONOVO 1999, 237; CLEMENTE MEORO 2009, 58; 
EBERHARD 2005, 194; GENICON 2007, 745-749; RÉMY 2001, 127; RIBEIRO DE FARIA 2001, 27; THÉVENOZ 1999, 198; XOUDIS 1998, 205. 
3024 GENICON 2007, 747; LEDUC 2015, 417; RIBEIRO DE FARIA 2001, 31 en 47; THÉVENOZ 1999, 198. 
3025 J. ANEX, L’intérêt négatif, sa nature et son étendue, Lausanne, Vaudoise, 1977, 106. 
3026 BELGIË: JAFFERALI 2014, 888 ("[À] la différence de la nullité, la résolution, qui ne trouve pas son fondement dans un 
événement contemporain à la formation du contrat, ne devrait pas aller jusqu'à remettre en cause l'accord de volonté 
conclu entre les parties."). FRANKRIJK: RÉMY 2001, 127. 
3027 THEVENOZ 1999, 198 (“En effet, la réparation de l’intérêt dit négatif est le remède propre à l’invalidité du contrat [...]. En 
revanche, cette même limitation n’a aucune justification lorsque le contrat a été valablement conclu mais pas exécuté.”). 
3028 DEMUYNCK 1995, 63 (inzake art. 1599 BW, nietigverklaring wegens verkoop van andermans zaak); JAFFERALI 2014, 871 
("[L]'effet rétroactif de la résolution pour inexécution devrait se révéler moins étendu que celui de la nullité."). 
3029 ONTBINDING: JAFFERALI 2014, 866 ("En effet, comme toute sanction, les effets de résolution, en ce compris son effet 
rétroactif, doivent demeurés proportionnés au but poursuivi par celle-ci."); S. STIJNS, De gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 263 ("Er moet een proportionele verhouding 
zijn tussen de verstoring van de contractuele relatie door de schuldenaar en de betekenis die de ontbindingssanctie in de 
verstoorde relatie gaat hebben."). ENAC: Y. HANNEQUART, "Le principe de proportionnalité en droit privé belge" in Le principe 
de proportionnalité en droit belge et en droit français, Luik, JBL, 1995, (125) 131-132; J. HERBOTS, "De exceptie van niet-
nakoming", TPR 1991, (379) 392-393. Meer rechtsleer: JANSEN 2015-I, 770, voetnoot 3839 
3030 BELGIË: JAFFERALI 2014, 867 ("[L]a résolution peut remonter dans certains cas jusqu'à la date de conclusion du contrat mais 
n'efface pas pour autant cet événement fondateur de la relation entre les parties."). FRANKRIJK: REMY 2001, 127. SPANJE: 
CLEMENTE MEORO 2009, 58; CONTARDO GONZALEZ 2011, 104. PORTUGAL: RIBEIRO DE FARIA 2001, 47. 
3031 BELGIË: JAFFERALI 2014, 888. FRANKRIJK: REMY 2001, 127. PORTUGAL: RIBEIRO DE FARIA 2001, 31. ZWITSERLAND: THÉVENOZ 1999, 198. 
3032 Recentelijk: LOUVEAUX 2014, 1328.  
3033 BELGIË: Luik 15 januari 2001, JT 2001, 311; BIQUET-MATHIEU 2004, 11 (impliciet). FRANKRIJK: Cass.com.fr. 22 maart 2011, 
nr. 09-16.660, JurisData nr. 2011-004273; BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 12; GHESTIN 1999, 129; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 
550; LAVEFVE LABORDERIE 2005, 455; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 450; PAULIN 1996, 106 en 128; RIGALLE-DUMETZ 2005, 
130; SAVAUX 2011, 830. LUXEMBURG: POELMANS 2013, 281. Vgl. MONTANARI 2013, 179 (Italië). 
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schadevergoeding tot het negatief belang, is aanvaardbaar. Dat ontbinding een tot dat negatief belang 
beperkte vergoeding impliceert, valt echter niet zomaar te onderschrijven. 

1113. CHRONOLOGISCHE TEGENSTELLING: UITVOERINGSFASE VERSUS TOTSTANDKOMINGSFASE – Tussen 
ontbinding en nietigheid bestaat een temporeel onderscheid. Schadeauteurs geven dan ook aan dat 
ontbinding berust op andere vooronderstellingen en een andere finaliteit.3034 Nietigheid sanctioneert 
tekortkomingen in de totstandkomingsfase. Ontbinding vloeit voort uit tekortkomingen in de fase 
van uitvoering. Dit stond al in 1836 te lezen in een commentaar op het Burgerlijk Wetboek: "La cause 
de la résolution réside dans un événement postérieur à la naissance du contrat [...]; la cause de la 
rescision réside dans une nullité viscérale qui remonte à la naissance du contrat".3035 Anders dan 
nietigheid, beëindigt ontbinding zo ooit geldig gesloten overeenkomsten (supra nr. 1089).  

2 Doelstelling 

1114.  ONTBINDING NIET GERICHT OP AAN NIETIGHEID GELIJKAARDIG RESULTAAT – Bij nietigheid is 
schadevergoeding verbonden aan een tekortkoming van vóór of bij de totstandkoming van de 
overeenkomst. Die schadevergoeding moet de benadeelde verplaatsen naar de toestand waarin hij 
zou hebben verkeerd indien de overeenkomst nooit was gesloten (negatief belang). Bij ontbinding is 
dat niet mogelijk. Die remedie stelt voorop dat de overeenkomst geldig tot stand kwam. De 
totstandkomingsfase gaat vooraf aan de uitvoeringsfase. Hierdoor conditioneert nietigheid de 
ontbinding. Als de overeenkomst niet geldig werd gesloten, dan kan de rechter problemen in de 
uitvoeringsfase niet als dusdanig aanpakken. De remedie is dan nietigheid met eventueel bijkomende 
schadevergoeding. Van uitvoering bij equivalent of ontbinding kan dan geen sprake zijn.3036 

Aangezien ontbinding een remedie is voor niet-uitvoering, is zij dus niet noodzakelijkerwijs gericht op 
verkrijging van een aan nietigheid gelijkaardig resultaat.3037  

3 Gevolgen 

1115. SCHADERECHTELIJKE GEVOLGEN VAN VERSCHIL TUSSEN ONTBINDING EN NIETIGHEID – De verschillende 
grondslag (supra nrs. 1109-1113) en doelstelling (supra nr. 1114) van ontbinding en nietigheid 
legitimeert andere schadevergoeding. Terwijl ontbinding een geldige overeenkomst treft, is dat niet 
zo bij nietigverklaring. Dit heeft ook gevolgen voor schadebegroting. Bij schending van 
totstandkomingsvoorschriften staat het negatief belang voorop. Bij schending van uitvoeringsregels 
primeert het positief belang.3038 Aansprakelijkheid uit de totstandkomingsfase verschilt van die uit de 
uitvoeringsfase zoals totstandkoming en uitvoering verschillen.3039 

1116. STEUN IN ZWITSERLAND EN COMMON LAW – Dat het verschil tussen ontbinding en nietigheid impacteert op 
schadevergoeding, vindt steun in Zwitserland en de common law. Zwitserland vat artikel 109, lid 2 CO zo op dat 
schadevergoeding bij ontbinding strekt tot het negatief belang. Steeds meer auteurs betogen echter dat dit 
negatief belang geen rechtvaardiging vindt wanneer de overeenkomst geldig is gesloten. Die bepaling zou 

                                                             
3034 BELGIË: DEMUYNCK 1995, 63; JAFFERALI 2014, 888; WÉRY I (2010), 532. FRANKRIJK: GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 83-85; LEDUC 2015, 
417; RÉMY 2001, 127; RIGALLE-DUMETZ 2005, 139. ITALIË: CASTRONOVO 1999, 238 en 242. SPANJE: CLEMENTE MEORO 2009, 58; 
CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 104. ZWITSERLAND: THÉVENOZ 1999, 197-198. 
3035 R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De la vente, Brussel, Wahlen, 1836, 561. Vgl. JOSSERAND 1933, 
171-172. 
3036 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, 587. Vgl. Cass.fr. 23 oktober 1912, RTDciv 1912, 979, nr. 22; Cass.soc.fr. 12 maart 1951, 
Bull. 1951, IV, 153, nr. 212; Cass.fr.civ. 22 januari 1941, S. 1941, I, 22 ("l'inexécution du contrat litigieux, nul ab initio, ne 
pouvait être la source d'un préjudice pour la dame Yon"); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 83-84. 
3037 ANEX 1977, 106 ("La validité de la convention s'opposerait par définition à l'octroi du Vertrauensinteresse."; zelf pro 
negatief belang); CASTRONOVO 1999, 237; GENICON 2007, 746. Vgl. DEMARSIN 2012, 89 ("De berekeningsgrondslag voor 
schadevergoeding bij annulatie (zgn. negatief belang) en ontbinding (zgn. positief belang) is immers verschillend."). 
3038 BELGIË: DEMARSIN 2012, 89 ("De berekeningsgrondslag voor schadevergoeding bij annulatie (zgn. negatief belang) en 
ontbinding (zgn. positief belang) is verschillend."); JAFFERALI 2014, 888. FRANKRIJK: GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 83-84. 
ZWITSERLAND: THEVENOZ 1999, 198 (“[...] la réparation de l’intérêt négatif est le remède propre à l’invalidité du contrat [...]”). 
3039 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 83-84. 
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geldig gesloten overeenkomsten ten onrechte als nietig bezien.3040 Moderne rechtsleer ziet dat cumulverbod 
tussen ontbinding en het positief belang dan ook als een anachronisme.3041 Die zienswijze vindt ook steun in de 
common law. Meer specifiek is de niet-retroactieve werking van termination en de retroactieve werking van 
rescission aan dit argument te relateren. Hoofdargument voor niet-retroactieve werking van de Engelse 
ontbinding is immers dat ontbinding is gebaseerd op een tekortkoming bij uitvoering en niet in een gebrek bij 
totstandkoming van de overeenkomst.3042 

1117. CONSISTENT ARGUMENT VANUIT IDEE DAT BELANG IDENTIEK MOET ZIJN BIJ ZELFDE SCHADEFEIT – Het 
bezwaar tegen de gelijkstelling tussen ontbinding en nietigheid is consistent. Bij nietigheid van de 
overeenkomst lijkt het moeilijk verdedigbaar om het slachtoffer te beschermen op een wijze alsof die 
nietige overeenkomst zou zijn uitgevoerd. Voor ontbinding geldt de omgekeerde conclusie. Het 
positief belang primeert wanneer de geschonden overeenkomst rechtmatig tot stand kwam. Dit 
belang geldt ongeacht het lot van de overeenkomst: behouden of ontbonden3043. Ook bij ontbinding 
domineert zo het positief belang.3044 Gaat het om de geldigheid, dan staat het negatief belang 
voorop. Gaat het om de uitvoering, dan staat het positief belang voorop.3045 Aangezien het positief 
belang verhaalbaar is bij vervangende schadevergoeding, moet dit overigens a fortiori het geval zijn 
bij ontbinding, aangezien daarvoor een ernstigere wanprestatie is vereist.3046  

1118. FRANSE CASSATIERECHTSPRAAK: POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING EN NEGATIEF BELANG BIJ NIETIGHEID, TELKENS ONDER 

VERWIJZING NAAR RETROACTIVITEIT – Dat schadevergoeding bij ontbinding een andere draagwijdte heeft dan bij 
nietigheid, is schraagbaar met de (terecht) tegengestelde formulering in twee kort na elkaar gewezen Franse 
cassatiearresten. Telkens wees het Franse Hof van Cassatie op de retroactieve werking van de remedies. 
Daaraan koppelde het echter uiteenlopende gevolgen. In een nietigheidsarrest oordeelde het dat de 
benadeelde moet worden geplaatst "dans l'état où il se trouvait avant la signature du contrat annulé".3047 Een 
maand later bracht het in een ontbindingsarrest in herinnering dat ontbinding "la remise des parties dans l'état 
où elles se trouvaient antérieurement" meebrengt.3048 In nagenoeg dezelfde bewoordingen benadrukte het 
hoogste Franse rechtscollege dus de terugwerkende kracht van nietigheid en ontbinding. Bij nietigheid was die 
terugwerkende kracht de grond voor het negatief belang. Bij ontbinding koos het Franse Hof van Cassatie 
echter voor het positief belang. Bij ontbinding vermeldde het Hof diezelfde retroactiviteit maar stelde het de 
uit de ontbonden overeenkomst gederfde winst vergoedbaar. Enkel de aard van de remedie en dus niet de 
retroactieve werking kan die onderscheiden behandeling verantwoorden.  

D Verschil tussen gedwongen uitvoering en positief belang 

1119. CUMULVERBOD TUSSEN GEDWONGEN UITVOERING EN ONTBINDING – Naar Belgisch recht geldt een 
verbod om gedwongen uitvoering in natura en ontbinding te cumuleren. Uit vaste rechtspraak3049 en 

                                                             
3040 EBERHARD 2005, 194; THEVENOZ 1999, 198 ("La règle qui limite l'indemnité de l'intérêt négatif, relève d'une nécessité 
logique: l'ordre juridique se contredirait s'il imposait l'invalidité du contrat tout en obligeant la partie responsable à fournir 
un substitut intégral à l'exécution sous forme de dommages-intérêts à l'autre partie. En revanche, cette même limitation n'a 
aucune justification lorsque le contrat a été valablement conclu mais pas éxécuté."); XOUDIS 1998, 211 (pro negatief belang). 
3041 EBERHARD 2005, 194 ("La réparation de l'intérêt négatif fut conceptuellement reprise d'un domaine tout différent de celui 
de l'inexécution, à savoir celui des contrats nuls pour vice de forme ou lésion. Jusqu'à très récemment, il nous semblait donc 
logique de traiter un contrat résolu comme un contrat nul. Cette conception n'est toutefois pas bien fondée 
dogmatiquement et n'est en quelque sorte qu'un accident de l'histoire."). 
3042 TREITEL/PEEL 2011, 859; POOLE 2012, 285; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 572. 
3043 Herinner telkens aan de opvatting dat ontbinding niet per se de overeenkomst teniet doet, maar de daarin vervatte 
verbintenissen (supra nr. 1089). 
3044 RÉMY 2001, 127. 
3045 CASTRONOVO 1999, 242; LAITHIER 2004, 209. 
3046 L. THÉVENOZ, “Le contrat inexécuté en droit suisse” in L. VACCA (ed.), Il contratto inadempiuto: realtà e tradizione del 
diritto contrattuale europeo, Turijn, Giappichelli, 1999, (173) 198 (“Si les problèmes d’exécution les plus graves justifient une 
résolution du contrat [...], on ne voit pas pourquoi ils ne procurent pas une indemnité pleine et entière.”; doelt met volledige 
schadevergoeding op positief belang) 
3047 Cass.civ.I.fr. 9 november 1993, 91-12.990, LexisNexis. 
3048 Cass.com.fr. 14 december 1993, JurisData nr. 91-21937. 
3049 Gent 4 februari 1971, RW 1970-71, 1289; Brussel 9 januari 1951, T.Verz. 1951, 60; Rb. Leuven 15 mei 1991, TBBR 1993, 
(77) 78; Rb. Luik 11 januari 1984, JL 1984, 230 ("la demanderesse doit opter entre l'exécution et la résolution de la 
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unanieme rechtsleer3050 blijkt dat een benadeelde niet tegelijk kan verzoeken om gedwongen 
uitvoering en ontbinding van de gehele overeenkomst. Impliceert dit dat ook de cumul tussen het 
positief belang en ontbinding is af te wijzen? Dat positief belang beoogt immers, net zoals 
gedwongen uitvoering, de benadeelde te verplaatsen naar de toestand van contractuele nakoming.  

1120. VERSCHIL TUSSEN GEDWONGEN UITVOERING EN POSITIEF BELANG – Dat gedwongen uitvoering niet 
cumuleerbaar is met ontbinding impliceert niet tegelijk een verbod om ontbinding met het positief 
belang te combineren. De benadeelde die bij ontbinding met succes opteert voor aanvullende 
vergoeding van zijn positief belang, verkrijgt niet tegelijk ontbinding en gedwongen uitvoering van 
dezelfde overeenkomst.3051 Ook het Hof van Cassatie bemerkt dit verschil tussen gedwongen 
uitvoering en vergoeding van het positief belang. Het geeft aan dat de ontbonden overeenkomst in 
principe geen grondslag meer kan zijn voor rechten of plichten, “behoudens het recht op 
schadevergoeding ten gevolge van de wanprestatie”.3052 Meermaals verduidelijkte dit rechtscollege 
dat die schadevergoeding beoogt het slachtoffer van de wanprestatie te verplaatsen naar de 
toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen.3053 

1121. ILLUSTRATIE VAN VERSCHILLENDE IMPACT GEDWONGEN UITVOERING EN POSITIEF BELANG – Dat gedwongen 
uitvoering en het positief belang niet noodzakelijkerwijs leiden tot hetzelfde resultaat verdient een 
illustratie.3054 A verhuurt een woonhuis met € 90 markthuurwaarde voor drie jaar aan € 100 aan B. Door 
geldproblemen betaalt B enkel de eerste drie maanden € 50. Zes maanden na de contractsluiting verkrijgt A 
ontbinding (art. 1760 BW). Dit leidt tot restituties. Verhuurder A moet de drie maanden gedeeltelijk verkregen 
huurgelden (3 x € 50 = € 150) terugbetalen aan B. Huurder B moet op zijn beurt zes maanden verkregen genot 
bij wijze van equivalent terugbetalen aan A (6 x € 90 = € 540). Deze restituties door B volstaan niet om alle door 
de verhuurder geleden schade te vergoeden. Conform de overeengekomen huurprijs van € 100 is B bij  wege 
van aanvullende schadevergoeding nog 6 x € 10 verschuldigd. Dit is het verschil tussen de overeengekomen 
huurprijs en de gerestitueerde huurwaarde. Daarnaast is A krachtens artikel 1760 BW nog gerechtigd op 
schadevergoeding ten bedrage van de huurprijs (€ 100) "gedurende de tijd die voor wederverhuring nodig is". 
De omvang van dit positief belang verschilt van de financiële impact van de gedwongen uitvoering. Bij 
gedwongen uitvoering zou de huurder zijn huurverplichtingen immers tot het einde van de driejarige 
huurovereenkomst moeten nakomen, en zou de verhuurder € 3000 vergoeding verkrijgen (30 x € 100). 

§ 3. RELATIVERING ONTBINDINGSRETROACTIVITEIT 

1122. AFZWAKKING RETROACTIEVE WERKING ONTBINDING – Conceptueel lijkt retroactiviteit over een 
oneindig legitimeringskracht te beschikken.3055 De dogmatische benadering van de terugwerkende 
kracht van ontbinding leidt dan ook tot excessen, zoals de opvatting dat enkel het negatief belang 

                                                                                                                                                                                              
convention; qu'elle ne peut cumuler les avantages des deux solutions."); Rb. Luik 24 april 1984, JL 1985, 125 (ontbinding 
verzekeringsovereenkomst); Rb. Luik 10 oktober 1986, Jl 1986, 695, noot J.H. (verzekeraar die zowel premies opeist als 
zichzelf bevrijd acht in die periode doordat hij dekking van risico’s beëindigt); Kh. Brussel 27 februari 1960, TBH 1960, 227 
(fiscaal advieskantoor kan niet tegelijk ontbinding en betaling van vergoedingen vorderen); Vred. Andenne 25 november 
1971, T.Vred. 1973, 233; Vred. Beringen 6 oktober 1961, T.Vred. 1964, 186 (ontbinding verkoop op afbetaling). 
3050 STIJNS 1994, 361; VANDEPUTTE 1977, 244; VAN OMMESLAGHE 1975, 606; WÉRY 2014-II, 449. Vgl. BRANDÃO PROENÇA 2011, 301; 
FABRE-MAGNAN 2012, 681 en 703. 
3051 JAFFERALI 2014, 890 ("[L]a logique de la résolution n'impose pas nécessairement la réparation de l'intérêt négatif, et peut 
très bien se concilier avec la réparation de l'intérêt positif, pour autant que l'on distingue bien celui-ci de l'exécution forcée 
du contrat [...]"). 
3052 Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overweging 10 (“De ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag 
van rechten of verplichtingen zijn, behoudens het recht op schadevergoeding ten gevolge van de wanprstatie.”). Duidelijk: 
Cass. 24 maart 1972, Pas. 1972, I, 693; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, Pas. 1996, I, 594. 
3053 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 8; Cass. 
13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237; Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overwegingen 13 en 14.  
3054 Voorbeeld ontleend aan JAFFERALI 2014, 889, zij het in beperkte mate gewijzigd. 
3055 GENICON 2008, 257 (“le jeu de la rétroactivité dont la force justificative est infinie”); GLANSDORFF 2010, 105 (“La règle elle-
même – la rétroactivité – est à double sens et permet, en forçant le trait sans doute, de dire tout et son contraire."); ROUVIERE 

2009, 637; WICKER 1997, 277-288. 
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bescherming verdient.3056 Weinig verbazend is het dan ook dat de reputatie van de terugwerkende 
kracht gestaag afneemt.3057 Steeds meer rechtsleer wil die retroactieve werking inperken.3058 Deze 
tendens doet dan ook af aan het conceptuele argument pro het negatief belang.3059 Bijzonder nuttig 
lijkt het dan ook om de punten van kritiek tegen de terugwerkende kracht summier toe te lichten.  

A Afzwakking grondslag 

1 Voorwaardeconstructie  

1123. AFZWAKKING VOORWAARDECONSTRUCTIE ALS GRONDSLAG VOOR (RETROACTIVITEIT) ONTBINDING – 

Allereerst staat de terugwerkende kracht van ontbinding zelf onder vuur. Dit heeft van doen met 
haar eroderende grondslag. Tussen ontbinding en de ontbindende voorwaarde bestaan juridisch-
technische en rechtshistorische verschillen (infra nr. 1125). De afstand van de voorwaardeconstructie 
kan zo leiden tot afwijzing van de retroactieve werking van de ontbinding (infra nr. 1127).  

1124. VOORWAARDECONSTRUCTIE ALS RECHTSBASIS VOOR ONTBINDING – Klassiek wordt ontbinding (art. 1184 BW) 
bezien als een stilzwijgende ontbindende voorwaarde (art. 1183 BW). Zo zijn de artikelen 1183 en 1184 BW 
verenigd onder het opschrift "ontbindende voorwaarde". Ook verwijst artikel 1184, eerste lid BW3060 naar 
artikel 1183 BW, waarvan het eerste lid bepaalt: "Een ontbindende voorwaarde is die welke, bij haar vervulling, 
de verbintenis teniet doet, en de zaken herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had bestaan." 
Klassiek geldt dan ook aan dat de terugwerking van die voorwaarde (art. 1183 BW) zich tot ontbinding uitstrekt 
(art. 1184 BW).3061 Aangezien vervulling van een ontbindende voorwaarde terugwerkende kracht heeft, werkt 
ook ontbinding wegens wanprestatie terug.3062 Deze conceptuele onderbouw is echter bekritiseerbaar.  

1125. JURIDISCH-HISTORISCHE VERSCHILLEN TUSSEN ONTBINDING EN ONTBINDENDE VOORWAARDE – De 
voorwaardeconstructie staat op de helling. Ontbinding verschilt in meerdere juridisch-technische 
opzichten van de stilzwijgende ontbindende voorwaarde.3063 Het stilzwijgend ontbindend beding 
(art. 1184 BW) sluit niet naadloos aan bij een voorwaarde in de technische zin van een toekomstige 
en onzekere gebeurtenis (art. 1168 BW). Ontbinding doet zich bij een ontbindende voorwaarde voor 
bij de opgelegde gebeurtenis. Gerechtelijke ontbinding vereist daarentegen een ernstige 
wanprestatie. Terwijl de ontbindende voorwaarde een modaliteit is van een verbintenis, zou 

                                                             
3056 Vgl. JAFFERALI 2014, 850. 
3057 BAECK 2012-I, 98 ("In het algemeen is een beroep op de techniek van de terugwerkende kracht zo veel mogelijk te 
vermijden"); BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 8; CONTARDO GONZALEZ 2011, 103; DELVAUX 2001, 694-695; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 

2001, 571; MERCOLI 2001, 7; J. MOURY, noot onder Cass.com.fr. 29 maart 1994, D.S. 1995, 522; MYOUNG 1996, 197; SERINET 

2001, 591; STIJNS 1994, 299. 
3058 BELGIË: STORME 1991, 104 (“De ontbinding blijkt namelijk helemaal geen terugwerkende kracht te hebben: partijen waren 
tot aan de datum van ingang van de ontbinding wel degelijk gehouden tot nakoming en contractueel aansprakelijk voor 
niet-nakoming van de verbintenissen uit de betroffen overeenkomst, en kunnen dus wel degelijk wanprestatie gepleegd 
hebben, die in beginsel niet ongedaan wordt gemaakt door een latere wanprestatie van de wederpartij.”).  FRANKRIJK: STORCK 

2007, nr. 74. 
3059 JAFFERALI 2014, 902 (temporeel gedeeltelijke ontbinding als argument pro het positief belang). 
3060 Het eerste lid van artikel 1184 BW verwijst naar de ontbindende voorwaarde van artikel 1183 BW: "In wederkerige 
contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar 
verbintenis niet nakomt." 
3061 BELGIË: Cass. 22 februari 1845, Pas. 1845, I, (320) 325; Cass. 24 maart 1972, Arr.Cass. 1972, 707; Cass. 13 december 
1985, Arr.Cass. 1985-86, 561; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558; Cass. 26 januari 2007, Arr.Cass. 2007, 216; LAURENT XVII 
1875, 158-160 ("[L]a rétroactivité établie par l'article 1183 s'applique au cas de condition résolutoire tacite comme au cas de 
condition résolutoire expresse"); VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 196. FRANKRIJK: DURANTON 1844, 96 ("[L]orsque la loi elle-
même, par une disposition spéciale, a établi la résolution d'un contrat [...], la condition résolutoire doit être alors considérée 
comme si elle avait été formellement stipulée par les parties [...]"). 
3062 Al in 1845 overwoog het Hof van Cassatie zo: "[A]ux termes de l'art. 1183 C.civ., l'action en résolution [a pour objet] de 
remettre les choses au même état que si la vente n'avait point eu lieu [...]" Cass. 22 februari 1845, Pas. 1845, I, (320) 325. 
3063 BAECK 2012-I, 121; BARBAIX 2008, 705-707; BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 8 (impliciet); CAPITANT 1923, 321-326; DELVAUX 

2001, 671-672; FORIERS 2005, 238; JAFFERALI 2014, 855-859; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 578; SERINET 2001, 590; STAROSSELETS 

2001, 222; STIJNS 1994, 46; STIJNS 2001, 515; STIJNS 2000-II, 59; STORCK 2007, nr. 3; VERVOORT 2002, 590; WICKER 1997, 284. 
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ontbinding een beëindigingswijze zijn van een volledige overeenkomst.3064 Tot slot sorteert de 
ontbindende voorwaarde van rechtswege effecten. Ontbinding wegens wanprestatie kan 
daarentegen slechts worden uitgesproken op verzoek van de benadeelde. Bovendien blijkt de 
voorwaardeconstructie historisch bekritiseerbaar. Artikel 1184 BW is rechtshistorisch een origineel 
mechanisme dat geen loutere toepassing is van het voorafgaande artikel 1183 BW.3065 

1126. RECHTSLEER GAAT OOK AL OP ZOEK NAAR ALTERNATIEVE GRONDSLAGEN VOOR ONTBINDING – Vanuit die zwakte van 
de voorwaardeconstructie gaat de rechtsleer op zoek naar alternatieve grondslagen voor ontbinding. 
Recurrente gedachte is dat de grondslag te vinden is in de onderlinge afhankelijkheid van de wederkerige 
verbintenissen.3066 Daarnaast zoekt de rechtsleer een grondslag in het sanctionerende karakter van de 
ontbinding.3067 De retroactieve werking fungeert als technisch procédé om de doeltreffendheid van die sanctie 
te versterken.3068 Ook de oorzaakleer3069, de veronderstelde partijwil3070 en zelfs de redelijkheid en de 
billijkheid3071 zouden ontbinding legitimeren. Die grondslagen sluiten elkaar zelfs niet uit.3072  

1127. AFSTAND VAN VOORWAARDECONSTRUCTIE KAN LEIDEN TOT AFWIJZING RETROACTIVITEIT ONTBINDING – De 
afstand van de voorwaardeconstructie doet af aan de terugwerkende kracht van ontbinding. Tegelijk 
ontneemt dit de conceptuele premisse voor afwijzing van het positief belang. Afstand van de 
voorwaardeconstructie kan dus leiden tot het einde van de aan het negatief belang ten grondslag 
liggende veronderstelling van de retroactieve werking van ontbinding. In Nederland stelt rechtsleer 
zo dat aangezien een tekortkoming geen ontbindende voorwaarde oplevert, het ook zonder dat de 
wet dit bepaalt duidelijk is dat ontbinding geen terugwerkende kracht heeft.3073 

1128. RETROACTIVITEIT AFSCHAFFEN? – Zou de wetgever de terugwerkende kracht van ontbinding afschaffen, dan 
moet hij de restitutieverplichtingen naar Nederlands model wel in de wet verankeren (supra nr. 1105). Het 
ontnemen van retroactieve werking zou leiden tot een duidelijker onderscheid tussen ontbinding en nietigheid. 
Dit lijkt meer verenigbaar met de in artikel 2 BW neergelegde regel dat retroactiviteit eerder de uitzondering 
moet blijven.3074 Overigens hebben de aan de retroactiviteit ten grondslag liggende artikelen 1183 en 1184 BW 
niet belet dat ontbinding bij duurovereenkomsten ex nunc werkt.3075  

2 Fictief karakter retroactiviteit 

                                                             
3064 Volgens sommigen gaan enkel de verbintenissen teniet bij ontbinding. De overeenkomst zou blijven bestaan (supra 
nr. 1089). BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 10; RIGALLE-DUMETZ 2005, 128, 132 en 147 ("L'extinction du rapport d'obligation 
n'entraîne pas celle du rapport contractuel. Celui-ci a une vie propre qui ne se confond pas avec son contenu obligationnel."). 
3065 Uitgebreid: JAFFERALI 2014, 856-857; STIJNS 2000-II, 59. 
3066 Cass. 15 april 1993, Arr.Cass. 1993, 369 (enac); Cass. 2 november 1995, Arr.Cass. 1995, 946 (enac); Cass. 22 april 2002, 
TBBR 2004, (399) 401 ("het recht op ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering, die overeenkomstig artikel 1184 [BW] 
gegrond zijn op de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen, [behoren] tot het wezen 
van de wederkerige overeenkomst"); Cass. 28 januari 2005, Arr.Cass. 2005, 246 (enac en ontbinding); Cass. 25 maart 2005, 
Arr.Cass. 2005, 712 (enac); Cass. 4 februari 2011, Pas. 2011, 438 (enac en ontbinding); BARBAIX 2008, 702; DELVAUX 2001, 672; 
DE PAGE 1964, 807-809; DE THEUX 1983, 103; FORIERS 2005, 223; JAFFERALI 2014, 860; JANSEN 2015-I, 783; KRUITHOF/MOONS/PAULUS 

1975, 529; STIJNS 1994, 142-143; STIJNS 2001, 520-522; STIJNS 2000-II, 69; VAN DRIESSCHE 2008-II, 616; WITHOFS 2015, 197. Meer 
achtergrond: R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 854-871. 
3067 DELVAUX 2001, 672-673; DE PAGE 1964, 835; FORIERS 2005, 238; JAFFERALI 2014, 863-864; JAMBU-MERLIN 1948, 286; STIJNS 

1994, 41 en 50; STIJNS 2001, 522-523; VERVOORT 2002, 588. 
3068 JAFFERALI 2014, 864. 
3069 De idee is dat de verbintenis van elke contractpartij bij wederkerige overeenkomsten haar oorzaak niet enkel vindt de 
verbintenis van de medecontractant, maar ook in de uitvoering daarvan. Indien één van de partijen haar verbintenissen niet 
nakomt, vervalt de oorzaak van de verbintenis van de andere partij en kan de overeenkomst worden ontbonden. CAPITANT 

1923, 309; DEPREZ 1968, 47; STIJNS 2001, 518, voetnoten 17 en 18 (met vele verwijzingen); WICKER 1997, 285. 
3070 BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1907, 94; DEKKERS 1971, 100; DEKKERS/VERBEKE 2007, 103; STIJNS 2001, 517 en 518. 
3071 BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1907, 94; BAUDRY-LACANTINERIE/BINET 1921, 110; DE THEUX 1983, 104. Verwijzingen: BARBAIX 2008, 
703; STIJNS 2001, 519. 
3072 DELVAUX 2001, 672. 
3073 HAMMERSTEIN/VRANKEN 2003, 45; VAN NISPEN 2003, 50 (inzake einde voorwaardeconstructie). 
3074 Vgl. POPINEAU-DEHAULLON 2008, 571, 580 en 582. 
3075 POPINEAU-DEHAULLON 2008, 586. 
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1129. RETROACTIVITEIT VERSUS MATERIËLE WERKELIJKHEID: FEITELIJKE NAKOMING OVEREENKOMST – De 
retroactieve werking van ontbinding is ook bekritiseerbaar vanwege haar fictieve karakter.3076 Doen 
alsof de overeenkomst nooit heeft bestaan, druist in tegen de materiële werkelijkheid.3077 Dit 
ingrijpen in het verleden is schadelijk voor de rechtszekerheid.3078 De overeenkomst bestond wel 
degelijk. De overeenkomst was geldig gesloten en de daarin vervatte verbintenissen zijn gedurende 
enige tijd zelfs uitgevoerd. Valt dan niet eerder te accepteren dat de overeenkomst correct is 
uitgevoerd tot op het tijdstip van de wanprestatie?  

1130. RETROACTIVITEIT VERSUS JURIDISCHE WERKELIJKHEID: TEKORTKOMING IN UITVOERINGSFASE – De 
retroactieve werking van ontbinding gaat ook in tegen de juridische werkelijkheid. Bij nietigheid lijkt 
het verdedigbaar dat de rechter de overeenkomst geheel wegdenkt. Dit contract is nooit geldig tot 
stand gekomen. Dit is minder evident bij ontbinding (supra nr. 1113). De aanleiding voor ontbinding 
doet zich immers voor in een fase die volgt op de geldige totstandkoming van die overeenkomst.3079 
In dit verband ervaart de rechtsleer het ook als storend dat ontbinding afbreuk kan doen aan 
concurrerende zakelijke rechten die derden hebben verkregen in de periode tussen sluiting en 
ontbinding van de overeenkomst.3080 Om aan de juridische realiteit te beantwoorden, zou ontbinding 
dus haar retroactieve karakter moeten verliezen.3081  

1131. TANENDE GELDING VAN RETROACTIVITEIT – Tegenstanders van cumul tussen ontbinding en het 
positief belang baseren zich vooral op de terugwerkende kracht van die ontbinding. Hun premisse is 
dat ontbinding sowieso retroactief werkt. Terugwerkende kracht verliest echter overal terrein. Denk 
aan de afschaffing in 1973 van de terugwerkende kracht van vernietiging van vennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid.3082 Ook bij ontbinding boet retroactiviteit aan belang in.3083 De terugwerkende 
kracht van ontbinding verliest terrein in zowel materieel als territoriaal opzicht. Materieel werken 
diverse ontbindingsvarianten niet langer met terugwerkende kracht. Ontbinding voor de toekomst 
komt zo voor bij duurovereenkomsten. Bovendien ruimt retroactiviteit niet alles uit de weg. 
Postcontractuele clausules zoals schadebedingen overleven die ontbinding (infra nrs. 1142-1144). 
Ook territoriaal boet retroactiviteit aan belang in. Diverse rechtsstelsels achten ontbinding immers 
niet retroactief te werken (infra nrs. 1145-1141). Dit inkrimpende geldingsbereik doet af aan het 
argument dat ontbinding samengaat met het negatief belang (infra nr. 1152).3084  

                                                             
3076 J.-L. BERGEL, Méthodologie juridique, Parijs, PUF, 2001, 76; BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 8; BOUSIGES 1982, 35, 124, 208 en 
398-401; COLIN/CAPITANT 1932, 373 („La rétroactivité de la condition, ainsi proclamée par le Code civil, est évidemment une 
fiction”); GENICON 2011, 433 ("En aucun cas, il ne peut s'agir de faire comme si le contrat n'avait pas été conclu – ainsi qu'il en 
va peut-être en matière de nullité: la résolution présuppose l'existence d'un manquement contractuel et donc d'un contrat 
qui ne peut pas ne pas avoir existé."); GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 567; JAMBU-MERLIN 1948, 277; KLUYSKENS 1948, 160; 
POPINEAU-DEHAULLON 2008, 581; REMY 2001, 128; ROUVIERE 2009, 620; STIJNS 1994, 303; C. TUAILLON, "Annulation, restitution, 
réparation: l'explication" (noot onder Cass.Ch.mixte.fr. 9 juli 2004), D. 2004, (2175) 2176; ZEN-RUFFINEN 2002, 334. 
3077 BAKELS 1993, 73-75; BOUSIGES 1982, 209 ("la rétroactivité ne reçoit pas d'explications de logique pure car la cause de 
résolution n'est pas contemporaine du contrat; elle ne reçoit pas non plus d'explication de logique pratique car le contrat a 
eu une existence de fait"); DE PAGE 1964, 792; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 568; SERINET 2001, 589.  
3078 BAECK 2012-I, 98. 
3079 GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 613-615; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 582. 
3080 BAECK 2012-I, 123. 
3081 POPINEAU-DEHAULLON 2008, 586. 
3082 Artikel 9 van de wet van 6 maart 1973 tot wijziging van de wetgeving betreffende de handelsvennootschappen, BS 23 
juni 1973. Vernietiging van die vennootschappen heeft nu enkel gevolgen voor de toekomst (art. 172, tweede lid W.Venn.). 
3083 Vgl. BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 8. 
3084 BELGIË: FONTAINE 2004, 310; JAFFERALI 2014, 902; WÉRY I (2010), 532 en 590-592. FRANKRIJK: GENICON 2007, 757-758; RÉMY 

2001, 128. SPANJE: CLEMENTE MEORO 2009, 58 en 60; CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 103 (Chili). PORTUGAL: RODRIGUES PRATA 1985, 479-
495 (Portugal, voorstander positief belang bij ontbinding); A. VAZ SERRA, "Anotação Ac. 30/6/1970", Revista de Legislação e 
de Jurisprudência 1971, (204) 207, zoals aangehaald in TELES DE MENEZES LEITÃO 2002, 258 (Portugal). ZWITSERLAND: GLÄTTLI 

1997, 240; KELLER 1949, 187 (voorstander van negatief belang, maar ziet in dat bij Vertragsauflösung ex nunc het negatief 
belang moeilijker te verantwoorden is); WEBER 2009, 567 (“Nicht zuletzt im Lichte der Abkehr vom Ex-tunc-
Rückabwicklungskonzept und der Anerkennung des Umwandlungs- bzw. Umsteuerungsansatzes, der qualitativ das bisherige 
Vertragsverhältnis mit dem Rücktritt in ein Ex-nunc-Abwicklungsverhältnis überführt, wird [...] zutreffend die Frage gestellt, 
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B Spatio-temporele terugloop 

1 Temporele relativiteit: duurovereenkomsten 

1132. TEMPORELE RELATIVITEIT VAN RETROACTIEVE ONTBINDINGSWERKING: DUUROVEREENKOMSTEN – Bij 
ontbinding boet retroactiviteit aan geldingsbereik in. Partijen kunnen bij het sluiten van hun contract 
afwijken van die retroactieve werking.3085 Wijdverspreid is echter de gedachte dat ontbinding in 
andere gevallen volledig terugwerkt tot de contractsluiting. Dit gaat op voor evidente gevallen zoals 
niet-levering van verkochte goederen.3086 De verkoper moet de ontvangen prijs terugbetalen. Na die 
terugbetaling blijft er van de overeenkomst niets meer over. In de frequentere complexe gevallen 
werkt ontbinding echter doorgaans onvolledig. Ontbinding laat dan nog sporen na van de 
overeenkomst.3087 Naast het voortbestaan van postcontractuele bedingen (infra nrs. 1142-1144), 
doet deze situatie zich voor wanneer de schuldenaar na een periode van bevredigende uitvoering 
abrupt elke nakoming staakt. Het plotse overslaan van leveringen of het begaan van een ernstige 
wanprestatie als huurder tasten zo dan niet de gehele overeenkomst aan. Temporeel ontbindt de 
rechter de overeenkomst dan slechts partieel. Waarom zou de rechter overigens schoon schip maken 
met een contractueel verleden dat enige tijd vlekkeloos is verlopen? 

1133. DUUROVEREENKOMSTEN VERSUS AFLOPENDE OVEREENKOMSTEN – Bij duurcontracten onderscheiden sommigen 
tussen contracten met doorlopende of voortdurende prestaties (contrats à exécution successive) en contracten 
met opeenvolgende prestaties (contrats à exécution échelonnée). Tot de overeenkomsten met doorlopende 
prestaties behoren huurovereenkomsten (verschaffen rustig huurgenot), verzekeringsovereenkomsten 
(verschaffen verzekeringsdekking) en niet-concurrentiebedingen (niet-concurreren). Tot de overeenkomsten 
met opeenvolgende prestaties behoren de koop met diverse leveringen, maar ook huurovereenkomsten 
(betalen van huurprijs) en verzekeringsovereenkomsten (betalen van verzekeringspremie). Belangrijker is het 
onderscheid tussen duurcontracten en aflopende contracten, met onmiddellijke uitvoering.3088 

1134. KLASSIEKE CRITERIA VOOR NIET-RETROACTIEVE ONTBINDING DUUROVEREENKOMSTEN: OPSPLITSBAARHEID IN 

OVEREENKOMSTEN EN ONMOGELIJKHEID TOT PRESTATIETERUGKEER – De criteria voor niet-retroactieve 
ontbinding van duurovereenkomsten ondergingen de voorbije eeuw een opmerkelijke evolutie. Tot 
midden twintigste eeuw gold bij overeenkomsten met opeenvolgende prestaties dat er zoveel 
overeenkomsten waren als deelbare leveringen. Niet-nakoming van één levering wettigde zo enkel 
ontbinding van het niet-uitgevoerde deel. 3089  Bij ondeelbare prestaties was enkel volledige 
ontbinding mogelijk.3090 Bij contracten met voortdurende prestaties – zoals huurovereenkomsten 
(verstrekking rustig huurgenot) – retroageerde ontbinding dan niet voor zover de prestaties niet in 
natura restitueerbaar waren.3091 Dit criterium van onmogelijkheid tot materiële restitutie hapert 
echter, aangezien bij ontbinding nog restitutie mogelijk is bij equivalent en die materiële 
onmogelijkheid tot restitutie ook voorkomt bij aflopende overeenkomsten.3092  

                                                                                                                                                                                              
ob das bisherige Dogma ‘Rücktritt und Schadenersatz auf das positive Vertragsinteresse schliessen sich aus’ weiterhin 
aufrechterhalten werden könne.”). 
3085 CORNELIS/SAGAERT 2006, 307. 
3086 FORIERS 2005, 262-263; WÉRY 2011-I, 636. 
3087 FONTAINE 2004, 310; WÉRY 2011-I, 636-638 (met mogelijke terugwerkingsdata); WITHOFS 2015, 194. 
3088 JANSEN 2015-I, 744. 
3089 Brussel 6 november 1874, Pas. 1875, II, 339; Luik 21 december 1898, Pas. 1900, II, 134; Kh. Antwerpen 15 september 
1903, JT 1903, 1148; Kh. Gent 12 december 1878, Pas. 1879, II, 177; Kh. Gent 25 mei 1901, Pas. 1902, III, 45; Kh. Gent 
26 juni 1912, JT 1913, 607; Kh. Luik 2 december 1912, JT 1913, 275; Kh. Luik 28 juli 1927, JL 1927, 300; Kh. Luik 21 november 
1928, JL 1929, 47; Rb. Charleroi 24 oktober 1882, Pas. 1882, III, 364. Meer rechtspraak: JANSEN 2015-I, 744-745. 
3090 Brussel 7 november 1872, Pas. 1874, II, 112; Brussel 15 juli 1899, Pas. 1900, II, 149; Rb. Charleroi 27 november 1906, JT 
1907, 454. Meer rechtspraak: JANSEN 2015-I, 745-746. 
3091 Cass. 24 maart 1972, Pas. 1972, 693; Cass. 14 april 1994, Pas. 1994, I, 370; Cass. 10 april 1997, Pas. 1997, I, 443; 
Antwerpen 26 februari 2001, TBH 2002, (618) 620, noot S. RUTTEN. Meer rechtspraak: JANSEN 2015-I, 746. 
3092 CORNELIS 2000-I, 775; CORNELIS/SAGAERT 2006, 296; FORIERS 2005, 228; JANSEN 2015-I, 747. 
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1135. ILLUSTRATIE VAN NIET-RETROACTIEVE ONTBINDING DUUROVEREENKOMST WEGENS ONMOGELIJKHEID TOT RESTITUTIES – 

Het hof van beroep te Antwerpen paste de klassieke verantwoording van niet-retroactieve ontbinding toe op 
een factoringgeschil. Het hof verklaarde de ontbinding van de factoringovereenkomst door de factor krachtens 
een uitdrukkelijk ontbindend beding geldig, met name door de niet-cessie van een groot deel van de 
vorderingen door de factorcliënt als ernstige wanprestatie te bezien. Onder vermelding van de klassieke 
zienswijze dat “ingeval de overeenkomst wederkerige en opeenvolgende prestaties bevat, die niet voor 
restitutie vatbaar zijn” en het effect van de ontbinding moet worden gecorrigeerd “door de gevolgen ex nunc te 
laten ingaan”, verwierp het hof de vordering van de factor tot terugbetaling van de insolventierisico’s uit 1991 
tot en met 1994 met betrekking tot de gecedeerde vorderingen waarvoor zij een factorloon had verkregen. Het 
wees die eis af door te stellen dat de factor zich van zijn vorige verplichtingen niet ontheven mag achten en 
derhalve gerechtigd zou zijn op de terugvordering van zijn vergoedingen, die hij in het verleden correct tegen 
een conventionele vergoeding heeft uitgevoerd.3093 

1136. MODERN CRITERIUM: TEMPORELE AFSPLITSBAARHEID VAN VERBINTENISSEN – Moderne rechtsleer volgt 
niet langer de opsplitsing in verschillende contracten van de niet-nagekomen overeenkomst of de 
materiële onmogelijkheid tot restitutie, maar volgt de temporele afsplitsbaarheid van verbintenissen 
als criterium. Bij een ondeelbare overeenkomst werkt ontbinding dan terug tot de contractsluiting. 
Bij een deelbare overeenkomst – waarbij prestaties in diverse fasen of schijven uitvoering krijgen – 
laat ontbinding de uitgevoerde prestaties onverlet. Ontbinding gaat dan in vanaf de wanprestatie. 
Restituties vinden niet plaats omdat de overeenkomst in uitvoeringsperiodes opdeelbaar is, en om 
het contractuele evenwicht niet te verstoren.3094 Aanwijzingen voor die (on)deelbaarheid zijn de aard 
van de overeenkomst en de verbintenissen, alsook de wil van partijen. Huurcontracten zijn zo bij 
uitstek deelbaar. Overeenkomsten waarbij een bepaalde duurtijd aan het contractuele evenwicht is 
verbonden (bijv. voordeligere prijs bij langdurig contract) zijn echter vaker ondeelbaar, zodat 
ontbinding terugwerkt tot de sluiting van de overeenkomst.3095  

1137. GEVOLG: ONTBINDING VOOR TOEKOMST – De moderne strekking neemt vanuit temporeel partiële 
ontbindingen aan dat de overeenkomst enkel voor de toekomst wordt ontbonden.3096 In 2008 bood 
het Hof van Cassatie bij meerpartijenovereenkomsten a contrario steun voor personeel gedeeltelijke 
ontbinding op basis van dit deelbaarheidscriterium: "[E]en meerpartijenovereenkomst waarin elke 
partij een eigen rechtspositie inneemt en waarin de rechten en de verplichtingen van de partijen 
dusdanig ondeelbaar met elkaar verbonden zijn dat de overeenkomst niet kan worden gesplitst in 
deelovereenkomsten, kan niet gedeeltelijk worden ontbonden."3097 

1138. RECHTSVERGELIJKENDE STEUN VOOR NIET-RETROACTIEVE ONTBINDING VAN DUUROVEREENKOMSTEN – Voor niet-
retroactieve ontbinding van duurovereenkomsten is rechtsvergelijkend steun te vinden. Sinds kort bepaalt het 
nieuwe artikel 1229, tweede lid CCF in Frankrijk zo: "Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au 
fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la 
dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation." In 
een op volledige harmonisatie gericht (art. 4) voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van 

                                                             
3093 Antwerpen 26 februari 2001, TBH 2002, (618) 620, noot S. RUTTEN. Uitgebreid: B. VERKEMPINCK en D. PHILIPPE, “De 
factoringovereenkomst” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht XIII. Handels- en economisch 
recht. Deel 1 Ondernemingsrecht. Volume B. Ter gelegenheid van het emiritaat van Professor dr. Gabriël Luc Ballon, 
Mechelen, Kluwer, 2011, 1533-1658; B. VERKEMPINCK, “Factoringclausules” in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 665-729. 
3094  Luik 15 januari 2001, JT 2001, 311; Rb. Namen 26 mei 1997, RNB 1998, 540 (inzake pachtovereenkomst); 
CORNELIS/SAGAERT 2006, 297-298 (vermelding); FONTAINE 1990, 399; JANSEN 2015-I, 748; LEFEBVE, 233; SAMOY 2010, 207 en 209; 
STIJNS 1994, 303-304; STIJNS/JANSEN/VANHOVE 2011, NR. 121; STORME 1991, 112-113; TERRYN 2008, 462; WÉRY 2011-I, NR. 677. 
3095 JAFFERALI 2014, nr. 436; JANSEN 2015-I, 748. 
3096 JANSEN 2015-I, 749. 
3097 Cass. 17 oktober 2008, Pas. 2008, 2270. Volgens commentatoren zou dit criterium niet enkel bij personeel, maar ook bij 
temporeel en materieel gedeeltelijke ontbinding toepasselijk zijn (JANSEN 2015-I, 753; SAMOY/MAES 2011, 198; 
STIJNS/GOETHALS/JANSEN 2013, nr. 74). Drie jaar later greep het voor temporeel gedeeltelijke ontbinding echter opnieuw terug 
naar het klassieke criterium van de onmogelijkheid tot materiële restitutie (Cass. 19 mei 2011, TBO 2011, 166, concl. H. 
GENICOT). 
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overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud treedt de Europese Commissie die zienswijze bij voor 
langetermijncontracten: "De consument oefent het recht van ontbinding van de overeenkomst uit door 
daarvan met om het even welk middel kennis te geven aan de leverancier. De ontbinding wordt 14 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving van kracht." (art. 16, lid 2).3098 

1139. ALTERNATIEVE SCHADEREACTIE OP NIET-RETROACTIVITEIT ONTBINDING BIJ DUUROVEREENKOMSTEN – De 
niet-retroactieve werking van ontbindingen van duurovereenkomsten kan een argument zijn om het 
positief belang steeds vergoedbaar te achten. Alternatief is het belang te laten variëren naargelang 
de al dan niet retroactieve werking (infra nrs. 1235-1236). Diverse auteurs bepleiten vergoeding van 
het negatief belang bij retroactieve ontbinding, en van het positief belang bij niet-retroactieve 
ontbinding.3099 Bij BAECK staat zo te lezen dat schadevergoeding bij ontbinding met behoud van de 
ontvangen prestaties beoogt “de schuldeiser in de situatie te plaatsen waarin hij zich zou hebben 
bevonden [...] indien het contract verder was uitgevoerd zoals afgesproken” (positief belang).3100 Bij 
ontbinding zonder behoud van prestaties acht deze stroming dan het negatief belang vergoedbaar.  

1140. PORTUGESE RECHTSPRAAK VOLGT OPDELING NAARGELANG RETROACTIEVE WERKING VAN ONTBINDING – De Portugese 
rechtspraak laat standaard enkel de cumul van ontbinding en het negatief belang toe. Toch staan Portugese 
rechters steeds vaker toe dat ontbinding van duurcontracten met het positief belang cumuleerbaar is.3101 Het 
hof van beroep te Porto oordeelde zo dat ontbinding samengaat met het negatief belang, maar dat de 
retroactieve werking van ontbinding niet op de spits is te drijven. Het hof kwam tot de slotsom dat de 
opdrachtgever bij ontbinding van een aannemingsovereenkomst niet tot zijn negatief belang beperkt is. Dan 
kan hij zelfs aanspraak maken op zijn positief belang.3102 

1141. VEEL BEZWAREN – Met andere woorden spreekt het niet voor zich dat retroactieve ontbinding alles 
uitwist. Retroactiviteit levert grond op voor restituties na ontbinding, maar biedt geen verantwoording voor 
schadevergoeding bij ontbinding. Schadevergoeding vervult eerder een brugfunctie tussen de statu quo ante, 
die de rechter bereikt door de restituties, en de hypothetische alternatieve toestand in het "heden" waartoe 
ontbinding aanleiding geeft om het verbroken contractueel evenwicht te herstellen (supra nr. 1108). Dat 
bepaalde clausules de ontbinding (zouden moeten) overleven (infra nr. 2531) en restituties in andere 
rechtsstelsels niet op retroactiviteit berusten (infra nrs. 1145-1151), doet overigens eveneens af aan deze 
zienswijze. Deze benadering doet bovendien afbreuk aan het oogmerk van de ontbindingsaanvullende 
schadevergoeding, die toch schadeloosstelling beoogt van de benadeelde die voor ontbinding heeft geopteerd. 

                                                             
3098 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten 
voor de levering van digitale inhoud (Com(2015) 634 final). Artikel 16, lid 3 bevestigt de gevolgen van die niet-retroactieve 
ontbinding: "Wanneer de digitale inhoud wordt geleverd in ruil voor de betaling van een prijs, blijft de consument 
aansprakelijk voor de betaling van het deel van de prijs voor de geleverde digitale inhoud dat overeenkomt met de termijn 
vóór het van kracht worden van de ontbinding." 
3099 BELGIË: J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 294-300. 
Vermelding deze zienswijze: J. GERMAIN, "Responsabilité contractuelle et remèdes à l’inexécution du contrat” in Droit des 
obligations. Notions et mécanismes en matière de responsabilité, Brussel, Bruylant, 2014, (107) 143-144; P. WERY, 
"L'agencement des sanctions dans le contentieux de l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WERY (eds.), De rol van de 
rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) 455. FRANKRIJK: A. PINNA, La mesure du préjudice contractuel, Parijs, 
LGDJ, 2007, 63 (“Les dommages et intérêts ne visent l’indemnisation de l’intérêt négatif que lorsqu’il y a une véritable 
résolution du contrat avec l’anéantissement rétroactif prévu par l’article 1183 du Code civil. Cela signifie que lorsque la 
“résolution” ne produit pas d’effet rétroactif, notamment pour des contrats à exécution successive, les dommages et intérêts 
viennent compenser l’intérêt positif du créancier.”); M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. I. Contrat et engagement 
unilatéral, Parijs, PUF, 2012, 680. PORTUGAL: F. PESSOA JORGE, Direito das Obrigações, Lissabon, Arco Iris, 1976, 634 (“Se a 
rescisão não tem eficacia retroactiva, a indemnização deve calcular-se pelos danos positivos.”); F. PESSOA JORGE, Ensaio sobre 
os pressupostos da responsabilidade civil, Coimbra, Almedina, 1995, 380. SPANJE: F. ESPINAR LAFUENTE, "Resolución e 
indemnización en las obligaciones recíprocas" in Estudios de Derecho Civil. En honor del profesor Castán Tobeñas, 
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1969, II, (111) 150-153 (waarover: CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 91, voetnoot 27). 
3100 J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 298-299. 
3101 STJ 12 februari 2009, nr. 08B4052, JusNet 641/2009, punt X; STJ 12 maart 2013, nr. 1097/09.3TBVCT.G1.S1, 
www.dgsi.pt (vergoeding positief belang bij ontbinding indien de billijkheid zulks vereist); Évora 3 maart 2010, nr. 120/1995, 
JusNet 8062/2010 (a-contrariolezing); Porto 17 november 2005, nr. 0534807, JusNet 5692/2005 
3102 Porto 17 november 2005, nr. 0534807, JusNet 5692/2005. 
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De loutere gelijkenis qua gevolgen tussen ontbinding ex tunc en nietigheid volstaat niet voor de conclusie dat 
schadevergoeding niet langer het positief belang, maar slechts het negatief belang compenseert. 

2 Materiële relativiteit: clausulesubsistentie 

1142. MATERIËLE RELATIVITEIT VAN RETROACTIEVE ONTBINDING – Dat bepaalde clausules retroactieve 
ontbinding overleven, geeft ook aan dat ontbinding niet alles vernietigt. Denk aan schadebedingen. 
Rechtsstelsels die vasthouden aan het napoleontische Burgerlijk Wetboek aanvaarden steeds vaker 
dat zij ontbinding overleven (infra nrs. 2526-2536).3103 Het Franse Hof van Cassatie sprak zich in 2011 
overigens uitdrukkelijk uit in die zin.3104 Recentelijk kreeg dit standpunt ook neerslag in de Franse 
Code civil, waar het heet dat ontbinding geen gevolgen heeft voor geschillenbeslechtingsclausules en 
clausules die zijn bestemd om zelfs bij ontbinding rechtsgevolgen te hebben, zoals geheimhoudings- 
en niet-concurrentiebedingen.3105  

1143. CLAUSULESUBSISTENTIE EN EX-NUNCWERKING ONTBINDING – Theoretisch leidt niets tot de conclusie 
dat ontbinding inwerkt op bedingen die voorzien in vaststelling van bij wanprestatie verschuldigde 
schadevergoeding.3106 Voor nietigheid ligt een aanleunende opvatting vervat in artikel 1690, § 1, 
derde volzin Ger.W. Dit artikel bepaalt dat de vaststelling door het scheidsgerecht dat het contract 
nietig is "niet van rechtswege de nietigheid van de arbitrageovereenkomst met zich [brengt]".3107 Bij 
ontbinding staat handhaving van die clausules wel in tegenspraak met de zogeheten vernietiging van 
de overeenkomst (infra nr. 2533). Vandaar dat sommigen betogen dat ontbinding zich enkel op de 
verbintenissen richt (supra nr. 1089). Onder het Weens Koopverdrag putten commentatoren uit de 
handhaving van bedingen dan ook een argument voor ex-nuncwerking van ontbinding.3108  In 
Nederland leiden sommigen uit die ex-nuncwerking zo het overleven van boetebedingen af.3109  

1144. RELATIVERING VAN ONTBINDINGSIMPACT OP SCHADEVERGOEDING – Die inzichten relativeren meteen 
ook de impact van ontbinding op de schadevergoedingsfunctie. De zo getemperde retroactiviteit 
ondergraaft dus het daaraan ontleende argument pro het negatief belang. Het hoogste Portugese 
rechtscollege ziet dit duidelijk in. Traditioneel laat het Supremo Tribunal de Justiça ontbinding enkel 
samengaan met het negatief belang. In 2009 nuanceerde het echter die orthodoxie. De contractuele 
verhouding behoudt in een aantal gevallen haar gelding. In dat geval staat de weg open voor 
vergoeding van het positief belang bij ontbinding.3110 

3 Wereldwijde terugloop  

                                                             
3103 BELGIË: Luik 15 januari 2001, JT 2001, 311; BIQUET-MATHIEU 2004, 11 (impliciet). FRANKRIJK: Cass.com.fr. 22 maart 2011, 
nr. 09-16.660, JurisData nr. 2011-004273; BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 12; GHESTIN 1999, 129; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 
550; LAVEFVE LABORDERIE 2005, 455; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 450; PAULIN 1996, 106 en 128; RIGALLE-DUMETZ 2005, 
130; SAVAUX 2011, 830. LUXEMBURG: POELMANS 2013, 281. Vgl. MONTANARI 2013, 179 (Italië). 
3104 Cass.com.fr. 22 maart 2011, nr. 09-16.660, JurisData nr. 2011-004273 (“la caducité d'un acte n'affecte pas la clause 
pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties”). Hoewel 
sprake is van verval (caducité), ging het eigenlijk om ontbinding (MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 450, voetnoot 33). 
3105 Artikel 1230 CCF bepaalt: „La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées 
à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.”  
3106 SAVAUX 2011, 830. 
3107 Vgl. Cass. 22 november 2013, TBO 2014, 202 (wanneer een koopovereenkomst nietig wordt verklaard, maar het arrest 
dat de nietigheid uitspreekt, niet ook vaststelt dat de in die overeenkomst vervatte arbitrageovereenkomst niet geldig of 
beëindigd zou zijn, kunnen partijen zich nog steeds beroepen op die arbitrageovereenkomst om de hoven en rechtsbanken 
onbevoegd te doen verklaren). 
3108 FOUNTOULAKIS 2013, 1113 (“Die Aufrechterhaltung einer ganzen Reihe von Zusatzpflichten steht aber im Widerspruch zur 
ex-tunc-Theorie, also dazu, dass die einstige Existenz eines Vertragsverhältnisses negiert wird.”); SCHLECHTRIEM/SCHROETER 

2013, 335. 
3109 VAN NISPEN 2003, 50 (gewaagt eerst van niet-retroactieve ontbinding en benadrukt dan dat arbitragebedingen en 
bepalingen betreffende bestaan en omvang van aansprakelijkheid bij ontbinding van toepassing blijven). 
3110 STJ 12 februari 2009, nr. 08B4052, JusNet 641/2009, punt X ("Em muitos casos, esta relação, ainda que atingida, 
continua a ter-se como subsistente, produzindo efeitos próprios da subsistência. Sendo assim, está aberto o caminho à 
abertura da indemnização pelos danos positivos."). 
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1145. TERRITORIALE RELATIVITEIT VAN RETROACTIEVE ONTBINDING – Ook territoriaal valt de terugwerkende 
kracht van ontbinding te relativeren. Franse auteurs bepleitten invoering van niet-retroactieve 
ontbinding. Deze is eenvoudiger en goedkoper.3111 Hun wetgever is gevolgd. Sinds kort werkt de 
Franse ontbinding enkel nog voor de toekomst (art. 1229 CCF). Ook andere rechtsstelsels hebben de 
retroactieve werking van ontbinding al verlaten. Die rechtsstelsels zijn opdeelbaar in het Duitse en 
het Engelse model.3112 Het Duitse model is overgenomen in Zwitserland en Nederland. Daar werkt 
ontbinding niet retroactief. Via een wettelijke regeling leidt zij toch tot een restitutieverhouding 
(infra nrs. 1146-1149). Het Engelse recht stond model voor internationale rechtsinstrumenten (infra 
nrs. 1150-1151). Daar geldt ontbinding zuiver voor de toekomst, met beperkte restituties. 

1146. DUITS MODEL: AFWIJZING RETROACTIEVE ONTBINDING, MAAR WETTELIJKE RESTITUTIEPLICHT – Naar Duits 
model, dat navolging kent in Nederland en Zwitserland3113, werkt ontbinding niet retroactief, maar 
leidt zij wel nog tot restituties.3114 Retroactiviteit vormt dus geen legitimatie voor restituties na 
ontbinding. Rücktritt werkt in Duitsland niet retroactief, maar leidt tot een vereffeningsverhouding 
(Abwicklungsverhältnis).3115 § 346 BGB gewaagt zo niet van retroactieve werking van ontbinding, 
maar expliciteert enkel de restitutieve gevolgen. 3116  Deze restitutieplichten zijn contractuele 
verplichtingen, aangezien het contract gewijzigd blijft bestaan als vereffeningsverhouding.3117 Deze 
vereffeningsverhouding verantwoordt ook het feit dat de benadeelde zijn aanspraak op 
schadevergoeding behoudt. De Franse wetgever is in 2016 dezelfde weg ingeslagen.3118 

1147. ZWITSERSE ONTBINDING ALS VEREFFENINGSVERHOUDING – Dat ontbinding tot een vereffeningsverhouding leidt, 
kent ook bijval in Zwitserland. Het Bundesgerichtshof gaf zo aan dat ontbinding resulteert in wijziging van het 
voorwerp van de overeenkomst, die als vereffeningsverhouding blijft voortbestaan. Deze verhouding brengt de 
verplichting mee om al verrichte prestaties in natura of bij equivalent terug te geven. Die stelling heeft als 
verdienste dat de retroactiviteitsfictie wordt verlaten en de vereffening wordt vereenvoudigd.3119 

1148. NEDERLANDSE ONTBINDING WERKT TECHNISCH NIET RETROACTIEF, MAAR SORTEERT WEL NOG RETROSPECTIEVE GEVOLGEN 

– Opmerkelijk is dat het Nederlandse recht technisch gezien geen niet-retroactieve ontbinding meer kent (art. 
6:269 NBW). Wel doet zij nog een verplichting tot ongedaanmaking ontstaan. Deze emaneert uit de wet zelf 
(art. 6:271 NBW; supra nr. 1105). Het rechtsgevolg van de terugwerkende kracht – de restitutieverplichtingen – 
realiseert Nederland dus door de restituties in de wet in te schrijven.3120 De afschaffing van de retroactieve 
werking van ontbinding wordt wel vaak bezien als wijziging van zuiver technische, maar niet van principiële 

                                                             
3111 GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 620-621; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 450. Vgl. GENICON 2011, 433. 
3112 POPINEAU-DEHAULLON 2008, 569. 
3113 TF 16 mei 1988, JDT 1988, 523 (RO 114 II 152), 524; GAUCH 1999, 205; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 179 (“Der Vertrag 
wird dadurch in ein Abwicklungs- oder Liquidationsverhältnis umgewandelt.”; inzake Rücktritt); GLÄTTLI 1997, 240-241; 
SCHWENZER 2009, 478; WESSNER 2001, 911 ("La résolution n'alloue pas le contrat avec effet rétroactif; elle en modifie l'objet 
pour en faire un rapport de liquidation."); ZEN-RUFFINEN 2002, 334. 
3114 Sommigen achten dit paradoxaal: de ontbinding is niet retroactief, maar leidt wel tot restituties, die op die 
retroactiviteitsgedachte zijn gebaseerd (POPINEAU-DEHAULLON 2008, 569).  
3115 FOUNTOULAKIS 2013, 1113; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 570-571. 
3116 § 346, lid 1 BGB luidt: “Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches 
Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen 
Nutzungen herauszugeben.” 
3117 Vgl. MONTANARI 2010, 806 (spreekt van definitieve wijziging van het synallagma). 
3118 Artikel 1229 CCF bepaalt dan in zijn eerste twee leden: „La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon 
les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la 
notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.” 
3119 TF 16 mei 1988, JDT 1988, 523 (RO 114 II 152), (524) 527-528 ("Selon une thèse doctrinale plus récente (également 
répandue en Allemagne), la résolution a seulement pour effet de modifier l'objet du contrat, qui continue d'exister comme 
rapport de liquidation. Ce contrat engendre une obligation de restituer la prestation déjà faite, en nature ou en valeur. [...] 
cette thèse [...] a aussi le mérite d'abandonner la fiction d'un effet rétroactif et de faciliter aux contractants la liquidation de 
leurs rapports."). 
3120 DE VRIES 1983, 264; HAMMERSTEIN/VRANKEN 2003, 16; HARTLIEF 1994, 17; SMITS 1999, 19. 
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aard. 3121  Bepaalde rechtsleer wijst dan ook op de retrospectieve impact van die wettelijke 
restitutieverplichtingen. Hoewel de terugwerkende kracht bij ontbinding officieel is opgeheven, blijft de 
basisgedachte dat partijen elkaar zo goed mogelijk in de vorige toestand moeten brengen.3122 Die "feitelijke" 
retroactieve werking, in combinatie met de aanvaarding van het positief belang biedt ook steun voor het 
positief belang naar Belgisch recht, waar ontbinding niet ook nog technisch retroactief werkt. 

1149. ZIENSWIJZE DAT ONTBINDING VEREFFENINGSVERHOUDING MEEBRENGT EN VERGOEDING POSITIEF BELANG – 

De opvatting dat ontbinding een vereffeningsverhouding met zich brengt, stamt uit de Germaanse 
civil law (supra nrs. 1146-1147). Inmiddels wint deze zienswijze ook terrein in de Romaanse civil 
law.3123 Bepaalde Belgische auteurs poneren zo dat ontbinding meebrengt dat partijen in een 
nieuwsoortige rechtsverhouding komen te staan.3124 Onder artikel 81 CISG stelt de rechtsleer dat die 
contractomzetting impliceert dat de schadeclaim haar grondslag behoudt.3125 Dat ontbinding een 
nieuwe vereffeningsverhouding meebrengt, roept romaansrechtelijke doctrine dan ook in als 
argument pro het positief belang bij ontbinding.3126 

1150. ENGELS MODEL: AFWIJZING RETROACTIEVE WERKING ONTBINDING EN UITZONDERLIJKE RESTITUTIES – Naar 
Engels recht werkt ontbinding evenmin retroactief. Anders dan naar Duits recht, geeft termination 
echter geen aanleiding tot algemene restitutieverplichtingen.3127 Slechts uitzonderlijk, bij total failure 
of consideration en bij onrechtvaardige situaties, zou toch sprake zijn van restituties.3128 Termination 
leidt in principe dan ook enkel tot bevrijding voor de toekomst.3129 Deze ontbinding bevrijdt partijen 
van nog niet uitgevoerde verbintenissen. In tegenstelling tot rescission wegens dwaling of bedrog3130, 
heeft ontbinding dan ook geen terugwerkende kracht.3131 De prospectieve werking van termination 
wordt deels verklaard vanuit het feit dat die ontbinding de uitvoeringsfase betreft, en niet (zoals 
rescission) het stadium van de totstandkoming van die overeenkomst.  

                                                             
3121 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 1003; BAKELS 1993, 49-99 (p. 71); BRUNNER/DE JONG 1999, 215; DE VRIES 1983, 264; DE VRIES 1997, 
175; HAMMERSTEIN/VRANKEN 2003, 16; HARTLIEF 1994, 15 en 33; SMITS 1999, 19; OLTHOF 1991, 329; VAN NISPEN 2003, 50. Vgl. 
BARBAIX 2008, 809; STIJNS 2000-II, 109; TERRYN 2008, 393. Vgl. Spaanse artikel 1295 CCE (RODRÍGUEZ-CANO 2009, 1537). 
3122 ASSER/HARTKAMP 2001, 545; BAKELS 1994, 51 en 63; BROX/WALKER 2010, 173; BRUNNER/DE JONG 1999, 215; DE VRIES 1997, 176 
en 186; ESSER/SCHMIDT 1984, 280; GENICON 2007, 652; HARTLIEF 1994, 15, 17 en 33; SMITS 1999, 19; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 
1003; PITLO/CAHEN 2002, 305; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 570 (inzake Duitse ontbinding: “Dans ces cas, la résolution a 
indirectement un effet rétroactif.”); TREITEL 1991, 383 (“Equally, it is true that, in imposing on the parties reciprocal duties of 
restoration termination has certain retrospective effects.”); VAN NISPEN 2003, 50. 
3123 CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 113 (Chili); RÉMY 2001, 128 (Frankrijk); RODRIGUES PRATA 1985, 479-495 (Portugal, voorstander 
positief belang bij ontbinding); A. VAZ SERRA, "Anotação Ac. 30/6/1970", Revista de Legislação e de Jurisprudência 1971, (204) 
207, zoals aangehaald in TELES DE MENEZES LEITÃO 2002, 258 (Portugal). Contra: Coimbra 6 november 2007, nr. 1687/04, 
JusNet 6587/2007 (spreekt van "relação de liquidação"). 
3124 STORME 1991, 103; VAN DRIESSCHE 2008-II, 617. 
3125 SCHLECHTRIEM/SCHROETER 2013, 335 (“Der Vertrag als solcher wird [umgesteuert], bleibt also als solcher bestehen, sodass 
nicht nur Schadenersatzansprüche ihre Grundlage behalten […]”). 
3126 J.I. CONTARDO GONZÁLEZ, "Los criterios de interés contractual positivo y negativo en la indemnización de perjuicios 
derivada de resolución contractual", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte 2011, (85) 113; RÉMY 2001, 128 
(Frankrijk); RODRIGUES PRATA 1985, 479-495; A. VAZ SERRA, "Anotação Ac. 30/6/1970", Revista de Legislação e de Jurisprudência 
1971, (204) 207, zoals aangehaald in TELES DE MENEZES LEITÃO 2002, 258. 
3127 TREITEL/PEEL 2011, 860; POOLE 2012, 285 (omschrijft termination als volgt: "If the non-breaching party elects to accept the 
breach as terminating the contract, only the parties' future obligations are discharged."). 
3128 CHEN-WISHART 2010, 533; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 572-573 (rechtsvergelijkend). 
3129 Ook is sprake van termination for repudiatory breach, discharge by breach of rescission for breach. Termen: CHEN-
WISHART 2010, 533; HARTLIEF 1994, 52-54; POOLE 2012, 284-285. 
3130 TREITEL/PEEL 2011, 862 ("Termination for breach differs in this respect from rescission for misrepresentation, the effect of 
which is to treat the contract as if it has never existed."); POOLE 2012, 285. 
3131 Hurst v Bryk [2002] 1 A.C. 185 (waarover: TREITEL/PEEL 2011, 859); CARTWRIGHT 2007, 258-259; CHEN-WISHART 2010, 533 
("[...] the contract only discharges the parties from future obligations (falling due after termination)"); TREITEL/PEEL 2011, 859 
("Termination does not operate retrospectively"); POOLE 2012, 285. 
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1151. INTERNATIONALE RECHTSINSTRUMENTEN VOLGEN ENGELS ONTBINDINGSMODEL – Ook de internationale 
instrumenten volgen eerder het Engelse model.3132 Noch de CISG (art. 813133) noch de Unidroit-Principes (art. 
7.3.5, lid 13134), de PECL (art. 9:3053135) of de DCFR (art. III.-3:5093136) verlenen ontbinding retroactieve werking. 
Dit ontbreken van retroactiviteit zou samenhangen met de bezorgdheid om bepaalde clausules na ontbinding 
te behouden. Denk aan clausules inzake geschillenregeling, arbitrage, bevoegdheid, toepasselijk recht en 
schadevergoeding.3137  Evenals het Engelse recht, bieden de PECL enkel een beperkte mogelijkheid op 
restituties. Geldsommen (art. 9:307 PECL) en goederen (art. 9:308 PECL) kunnen er worden teruggevorderd als 
degene die deze heeft betaald of geleverd daarvoor geen tegenprestatie ontving. De billijkheid zou vereisen 
dat de partij die door wanprestatie geen tegenprestatie verkreeg, zijn prestaties kan terugeisen.3138  

C Impact retroactiviteitsbeperking 

1152. RETROACTIVITEITSBEPERKING: VERZWAKKING ARGUMENT PRO NEGATIEF BELANG – De terugwerkende 
kracht van ontbinding erodeert. Haar voorwaardeconstructie staat op de helling (supra nrs. 1123-
1128). Ook druist zij in tegen de werkelijkheid (supra nrs. 1129-1130), en kent zij een afnemend 
geldingsbereik (supra nrs. 1131-1131). Zij vindt geen toepassing bij duurovereenkomsten (supra nrs. 
1132-1141) en raakt niet aan alle contractclausules (supra nrs. 1142-1144). Ook blijkt dat de 
retroactiviteit in het Europese privaatrecht niet de kern raakt van de ontbinding (supra nrs. 1145-
1151). Onlangs verloor de Franse ontbinding zo haar retroactieve werking (art. 1229). Van gebrek aan 
realiteitszin zou het getuigen aan te nemen dat die evolutie naar niet-retroactieve ontbinding zich 
niet in België kan voltrekken. Die relativering van de retroactiviteit werpt uiteraard een ander licht op 
de basisargumentatie voor het negatief belang bij ontbinding.3139 Mocht ontbinding niet langer 
retroactief werken, dan zou dit de discussies over het positief of het negatief belang doen luwen. 

1153. RECHTSVERGELIJKENDE STEUN VOOR POSITIEF BELANG BIJ NIET-RETROACTIEVE ONTBINDING – Dit 
conceptuele inzicht is rechtsvergelijkend te staven. Sinds ontbinding in Nederland niet langer 
retroactief werkt (art. 6:269 NBW), aanvaarden onze noorderburen zonder betwisting dat 
schadevergoeding daarbij tot het positief belang strekt. In Zwitserland geven diverse auteurs aan dat 
afschaffing van de terugwerkende kracht afdoet aan het dogmatische karakter van het daar 
aanvaarde cumulverbod tussen ontbinding en het positief belang.3140 Hetzelfde geldt voor het 
Engelse recht. De ex-nuncwerking van ontbinding wordt daar wel eens gezien als grond om 
ontbinding met het positief belang te combineren: "Rescission for breach only sets aside the contract 
prospectively (de futuro) and gives the claimant the right to expectation remedies."3141 Tot slot 
menen bepaalde auteurs onder de internationale rechtsinstrumenten dat ontbinding dankzij het 
ontbreken van terugwerkende kracht cumuleerbaar is met het positief belang.3142 

                                                             
3132 GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 566; HAMMERSTEIN/VRANKEN 2003, 15; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 574-575; STORCK 2007, nr. 74; 
VON BAR/CLIVE 2009, 887. 
3133 BRIDGE 2013, 404; FOUNTOULAKIS 2013, 1112; MONTES 1998, 661; SCHLECHTRIEM/SCHROETER 2013, 335. 
3134 Artikel 7.3.5, lid 1 Unidroit luidt: "Termination of the contract releases both parties from their obligation to effect and to 
receive performance." 
3135 Artikel 9:305, lid 1 PECL luidt: “Termination of the contract releases both parties from their obligation to effect and to 
receive future performance, but, subject to Articles 9:306 to 9:308, does not affect the rights and liabilities that have accrued 
up to the time of termination.” Bespreking: EBERHARD 2005, 135-136. 
3136 Artikel III.-3:509, lid 1 DCFR bepaalt: “On termination under this Section, the outstanding obligations or relevant part of 
the outstanding obligations of the parties under the contract come to an end.” 
3137 HUET 2001, 651. 
3138 POPINEAU-DEHAULLON 2008, 575. 
3139 BELGIË: FONTAINE 2004, 310; JAFFERALI 2014, 902; WERY I (2010), 532 en 590-592. FRANKRIJK: GENICON 2007, 757-758; REMY 

2001, 128. SPANJE: CLEMENTE MEORO 2009, 58 en 60; CONTARDO GONZALEZ 2011, 103. PORTUGAL: RODRIGUES PRATA 1985, 479-495; 
A. VAZ SERRA, "Anotação Ac. 30/6/1970", Revista de Legislação e de Jurisprudência 1971, (204) 207, zoals aangehaald in TELES 

DE MENEZES LEITÃO 2002, 258. ZWITSERLAND: GLÄTTLI 1997, 240; KELLER 1949, 187; WEBER 2009, 567. 
3140 GLÄTTLI 1997, 240; WEBER 2009, 567. 
3141 CHEN-WISHART 2010, 533. 
3142 Bijv. CHEN-WISHART 2010, 533 ("Rescission for breach only sets aside the contract prospectively (de futuro) and gives the 
claimant the right to expectation remedies."). 
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Afdeling IV. Functionele argumentatie 

1154. FUNCTIONELE ARGUMENT PRO POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – De conceptuele argumentatie pro 
het negatief belang kan functioneel evenmin overtuigen. Met ontbinding doet de benadeelde geen 
afstand van zijn legitieme verwachtingen (infra nrs. 1155-1162). Onbillijk zou het zijn om 
schadevergoeding dan tot het negatief belang te beperken (infra nrs. 1163-1165). De combinatie met 
de restitutieve (infra nrs. 1168-1174) en bevrijdende (infra nrs. 1175-1177) werking van ontbinding 
leidt niet tot overcompensatie. Voorts is het contractbehoud, waarbij het positief belang 
vooropstaat, doorgaans fictief, wat ook pleit voor het positief belang bij ontbinding (infra nrs. 1181-
1195). Tot slot beperkt het negatief belang het keuzerecht van de benadeelde (infra nrs. 1196-1202). 

§ 1. VOORTZETTING NAKOMINGSPERSPECTIEF 

A Bescherming legitieme verwachtingen 

1155. BENADEELDE DOET MET ONTBINDING GEEN AFSTAND VAN LEGITIEME VERWACHTINGEN – Contracten 
beogen doorgaans partijen te verplaatsen naar een betere positie dan de status quo ante (infra nr. 
1).3143 Zij bieden aanspraak op progressie3144 of op realisatie van bepaalde doelstellingen3145. Denk 
aan realisatie van winst, verkrijging van dienstgenot of afdwinging van geheimhouding.3146 Bij 
tekortschieten beschermt schadevergoeding die verwachtingen. Dat een prestatiegerechtigde de 
overeenkomst dan ontbindt, mag niet impliceren dat de rechtsorde plots daaraan voorbijgaat. Met 
ontbinding doet hij geen afstand van de mogelijkheid om zich te beklagen over het feit dat zijn 
rechtmatige verwachtingen (vgl. expectation interest) niet zijn ingelost. Ook bij ontbinding zet het 
nakomingsperspectief zich schaderechtelijk door. De schuldeiser behoudt zijn aanspraak op het 
positief belang, omdat dit het perspectief is waarop het ontbonden contract aanspraak gaf.3147  

1156. VOORBEELD: NIET-NAGEKOMEN RUILOVEREENKOMST – Twee particulieren ruilen hun appartementen, die op 
de ruildag dezelfde marktwaarde hadden (€ 100 000). Enige tijd later stijgt de waarde van één van de 
appartementen dankzij een opwaardering van de buurt van € 100 000 naar € 110 000, terwijl de waarde van 
het andere appartement ongewijzigd blijft (€ 100 000). De eigenaar van het goed waarvan de waarde is 
gestegen, weigert het goed over te dragen. Zijn contractpartner verkrijgt ontbinding. Gaat ontbinding samen 
met het positief belang, dan kan de benadeelde niet enkel om teruggave van het overgedragen appartement 
verzoeken. Bovendien kan hij aanspraak maken op vergoeding van het waardeverschil tussen de verhoopte 
prestatie (€ 110 000) en de geleverde prestatie (€ 100 000), met name € 10 000.3148 

1157. GEEN AFSTAND VAN VERHOOPTE KWANTITATIEVE SAMENSTELLING VERMOGEN – De cumul tussen 
ontbinding en schadevergoeding suggereert dus geen wijziging van de schadevergoedingsfunctie. 
Schadevergoeding volgt nog steeds uit een wanprestatie en strekt dus in principe3149 tot vergoeding 
van het positief belang. Verder dan het verantwoorden van de restituties strekt de retroactiviteit niet 
(supra nr. 1107).3150 Hoewel de ontbindende benadeelde afstand doet van (verdere uitvoering van) 
de tegenprestatie, impliceert dit niet dat hij ook afstand doet van de winst die hij met de 

                                                             
3143 Luidens artikel 1105 BW is een overeenkomst uit vrijgevigheid die waarbij een contractpartij haar medecontractant 
geheel om niet een voordeel verschaft. Kosteloosheid is een feitenkwestie die de rechter soeverein beoordeelt. Cass. 
29 november 1963, RW 1963-64, 2023, Pas. 1964, I, 342 (inzake bruikleen); HUET/DECOCQ/GRIMALDI/LÉCUYER/MOREL-MAROGER 

2008, 1089; OVERSTAKE 1969, 240; TILLEMAN 2000, 168; VAN OMMESLAGHE 2010, 127. 
3144 KRANS 1999, 36; LINDENBERGH 2010, 7. 
3145 KEIRSE 2009-I, 108 (“men contracteert om bepaalde doelen te realiseren”); KEIRSE 2009-II, 98 ("het contract is primair 
gericht op het realiseren van belangen"). 
3146 Vgl. ANDRE 2002, 171 ("Le contrat n'est pas une fin en soi mais le moyen de satisfaire un échange économique."); 
SAMUEL/RINKES 1996, 142 ("contract's main function is to secure a result rather than to protect an existing interest as such."). 
3147 NEDERLAND: KEIRSE 2009-I, 108; KRANS 1999, 47; LINDENBERGH 2010, 13. 
3148 GENICON 2007, 735 en 750-751. 
3149 De benadeelde kan verzoeken om zijn negatief belang wanneer hij zijn positief belang niet kan aantonen (supra 
nrs. 948-975). 
3150 MARELLA 2009, 59; RÉMY 2001, 127. 
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overeenkomst beoogde te realiseren. Afstand doet hij van de verhoopte kwalitatieve samenstelling, 
maar niet van de kwantitatieve samenstelling van zijn vermogen.3151 Tot die verhoopte kwantitatieve 
samenstelling behoort de winst die hij uit de (inmiddels ontbonden) overeenkomst hoopte te halen.  

1158. NEGATIEF BELANG ALS ONVOLWAARDIGE BESCHERMING LEGITIEME VERWACHTINGEN BENADEELDE – Mocht 
de benadeelde zijn aanspraak op het positief belang verliezen, dan zou ontbinding tot gevolg hebben 
dat de rechter hem elke legitieme verwachting ontneemt. Ontbinding zelf volstaat vaak niet om 
schending van zijn vertrouwen in nakoming recht te zetten. 3152  Het negatief belang is geen 
volwaardig correctief voor schending van legitieme verwachtingen. Hieruit leiden ettelijke auteurs in 
Frankrijk3153, Italië3154, Spanje3155, Zwitserland3156 en Nederland3157 af dat ontbinding tot gevolg heeft 
dat de schadevergoeding door de restituties wijzigt, maar niet dat zij afdoet aan de functie daarvan. 
Bij ontbinding blijft schadevergoeding getrouw aan het prestatieperspectief.  

1159. KEUZE TUSSEN POSITIEF BELANG EN ONTBINDING MET NEGATIEF BELANG NIET OPPORTUUN: GEBREKKIG ALARMSYSTEEM – 
Een handelaar laat een alarmsysteem installeren. Dit systeem blijkt niet te werken. Al zijn koopwaar wordt 
gestolen. Ofwel vordert hij schadevergoeding die hem verplaatst naar de situatie waarin hij zou hebben 
verkeerd indien het systeem zou hebben gewerkt (positief belang). De wanprestant vergoedt dan alle gestolen 
waren. Ook kan hij verzoeken om ontbinding. Stel nu dat daarbij enkel het negatief belang verhaalbaar is. Dan 
is ontbinding niet opportuun. Schadevergoeding zou hem verplaatsen naar de situatie waarin hij zou hebben 
verkeerd indien de overeenkomst nooit zou zijn gesloten. Hij zou de betaalde prijs terugkrijgen. Wel zou hij 
géén vergoeding krijgen voor de gestolen waar. Was de overeenkomst niet gesloten, dan zou er geen 
veiligheidssysteem zijn geïnstalleerd en zou de diefstal op dezelfde manier hebben plaatsgehad.3158 Die 
beperking tot het negatief belang blijkt dan ook geen bevredigende oplossing. Kiest de benadeelde voor 
ontbinding, dan kan hij onder het hypothetisch vergoedbare negatief belang geen vergoeding krijgen voor de 
gestolen waar. Kiest hij voor behoud van de overeenkomst, dan kan hij geen terugbetaling krijgen van de prijs 
die hij heeft betaald, en ziet hij zich verplicht een nutteloze alarminstallatie te behouden. Dit voorbeeld toont 
aan dat de benadeelde de overeenkomst moet kunnen ontbinden met vergoeding van zijn positief belang.3159 

1160. BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING TOT NEGATIEF BELANG ALS SCHENDING VAN EIGENDOMSRECHT – 

Schadevergoeding wordt soms in verband gebracht met mensenrechten.3160 Enkel het negatief 
belang beschermen en de legitieme verwachtingen ontnemen, zou zo een inbreuk op het 
eigendomsrecht opleveren.3161 Deze link tussen het eigendomsrecht en het integraliteitsprincipe 
komt niet vreemd voor. Een auteur merkt de beperkte vergoeding van advocatenkosten 
(rechtsplegingsvergoeding in art. 1022 Ger.W.) zo aan als ongeoorloofde inbreuk op het 
eigendomsrecht. Refererend aan de in artikel 1 van het Eerste Aanvullende Protocol bij het EVRM 
neergelegde bescherming van het eigendomsrecht poneert hij dat de rechters gehouden zijn tot 
vergoeding van alle schade.3162 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde immers in 

                                                             
3151 Restituties gericht op kwalitatief herstel en schadevergoeding op kwantitatief herstel: MEBLING 2003, 143. 
3152 Vgl. ANEX 1977, 106. 
3153 GENICON 2007, 745 en 756; REMY 2001, 129; LE TOURNEAU 2006, 262.  
3154 CASTRONOVO 1999, 243; MARELLA 2009, 59; MEBLING 2003, 145. 
3155 CLEMENTE MEORO 2009, 60; CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 99 (Chili); MONTES 1998, 663-664 (Spaans recht: “La opinión que 
defiende la posibilidad de que la reclamación de daños se extienda en el cumplimiento o interés contractual positivo […] 
parece responder a una valoración más justa de los intereses en conflicto.”). 
3156 THÉVENOZ 1999, 198-1999. 
3157 ASSER/HARTKAMP 2001, 551; HARTLIEF 1994, 28. 
3158 FABRE-MAGNAN 2012, 681-682. 
3159 GENICON 2007, 760 (“Qui ne voit que la seule sortie pertinente consiste à lui accorder la résolution du contrat avec la 
pleine indemnisation de son préjudice?”). 
3160 L. DESMET, "Belgische advocaat: "VW schendt mensenrechten" - Advocaat roept discriminatie in na weigering om 
Europese klanten te vergoeden", De Morgen 2016, 4 juli, online. Vgl. S. SOMERS, Aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten. 
Kruisbestuiving in een meergelaagde rechtsorde, Antwerpen, Intersentia, 2016, 788 p. 
3161 CONTARDO GONZALEZ 2011, 92-93 en 99; MEBLING 2003, 144. 
3162 L. MISSON, “Répétibilité des coûts de défense: le projet de loi tel que préparé est-il illicite?”, JT 2007, (360) 360 („[…] la 
réparation d’un dommage consiste à rétablir un patrimoine dans la situation qui eût été la sienne si la faute n’avait pas été 
commise. Le dommage peut donc se définir comme une atteinte aux biens, les biens pouvant s’entendre au sens de l’article 
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Pressos Compania Naviera S.A. tegen België dat het retroactief vrijstellen van de overheid voor 
schade veroorzaakt door fouten van loodsen indruist tegen dat artikel (supra nr. 838)?3163 Dit 
argument is ook inroepbaar tegen vergoeding van het negatief belang bij wanprestaties.  

1161. ZWITSERSE STREKKING DIE MET DIT ARGUMENT WIJZIGING VOORSTAAT VAN CUMUL MET NEGATIEF BELANG – Naar 
Zwitsers recht strekt schadevergoeding bij ontbinding conform artikel 109, lid 2 CO tot vergoeding van het 
negatief belang. Door te opteren voor ontbinding worden benadeelde schuldeisers dan ook geacht afstand te 
doen van hun aanspraak op hun positief belang. Deze remediale inperking geldt als onrechtvaardig.3164 De 
onbillijkheid van de uitsluiting van bescherming van legitieme verwachtingen doet sommige Zwitsers pleiten 
voor bescherming van het positief belang bij ontbinding.3165 Zoals het Bundesgericht echter bemerkte, zou voor 
het positief belang bij ontbinding een wetswijziging noodzakelijk zijn. Vanuit artikel 109, lid 2 CO is immers 
enkel te besluiten tot bescherming van het negatief belang.3166 

1162. OPLOSSING: CUMUL VAN ONTBINDING EN POSITIEF BELANG – De oplossing is schadevergoeding 
dezelfde principiële functie te laten vervullen bij behoud en ontbinding: bescherming van het positief 
belang.3167 De benadeelde wordt bij de keuze van zijn remedie zo geen slachtoffer van een 
strategische fout. Ontbinding is enkel één van de beschikbare middelen om de effecten van een 
ernstige contractverstoring te corrigeren.  

B Onbillijke beperking tot negatief belang 

1163. ONBILLIJKHEID VAN BEPERKING ONTBINDINGSAANVULLENDE SCHADEVERGOEDING TOT NEGATIEF BELANG – 
Wellicht biedt de onbillijkheid van de beperking tot het negatief belang ook een rechtvaardiging voor 
de door het Belgische3168 en het Franse3169 Hof van Cassatie voorgestane zienswijze dat ontbinding 
samengaat met het positief belang. Zelfs vurige voorstanders van de cumul met het negatief belang 
wijzen soms op de onbillijke gevolgen van hun zienswijze. Zij doet immers af aan de legitieme 
verwachtingen van loyale benadeelde schuldeiser (supra nr. 1155).  

1164. AFNAME BELANG ONTBINDING – De onmogelijkheid tot cumul tussen ontbinding en het positief belang zou 
ontbinding in onbruik brengen.3170 Deze prognose vindt bevestiging in de situatie onder het voormalige Duitse 
recht. Vroeger kon een Duits benadeelde ontbinding helemaal niet met schadevergoeding cumuleren. 
Daardoor raakte ontbinding in verval. De hervorming van het Duitse recht leidde tot heropleving van deze 
remedie.3171 Indien ontbinding enkel combineerbaar zou zijn met het negatief belang, dan zouden veel 
slachtoffers van (een zelfs zwaarwichtige) wanprestatie zich gedwongen zien hun overeenkomst te handhaven. 

                                                                                                                                                                                              
1er du premier protocol aditionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme qui prévoit que nul ne peut être en 
privé. […] Réparer un dommage est donc une mission que le droit supranational confie à nos cours et tribunaux.”). 
3163 EHRM 20 november 1995, Pressos Compania Naviera S.A. tegen België, zaak nr. 17849/91, serie A, nr. 322. 
3164 XOUDIS 1998, 213 (geeft zo impliciet te kennen dat het negatief belang nadeliger is dan het positief belang). 
3165 GLÄTTLI 1997, 239; THEVENOZ 1999, 197-199; WEBER 2009, 563 (wijst voorzichtig op mogelijke kritiek; XOUDIS 1998, 213 
(“Une combinaison de la résolution avec une prétention en dommages-intérêts pour inexécution, à l’instar des Principes 
européens et des autres systèmes juridiques mentionnés, paraît plus simple et plus pragmatique."). 
3166 TF 18 januari 2006, 4C.286/2005/ruo, swisslex, punt 2.4 (“Teilweise wird in der Lehre zwar die Auffassung vertreten, 
dass auch bei einem Rücktritt nach Art. 109 Abs. 2 OR das positive Vertragsinteresse zugesprochen werden könne [...]. Diese 
Auffassung widerspricht jedoch dem klaren Gesetzestext. Und selbst Autoren, welche der abweichenden Lehrmeinung 
zustimmen, halten es für fraglich, ob ohne Gesetzesanpassung [...] eine Praxisänderung vertretbar sei [...]”). Vgl. HARTMANN 

2005, 295. 
3167 GENICON 2007, 761 ("Plus précisément, que le créancier emprunte la voie de l'exécution par équivalent ou celle de la 
résolution pour inexécution assortie de dommages-intérêts, en faisant valoir la violation de son intérêt à l'exécution, il sera 
placé dans la même situation patrimoniale, même si les chemins empruntés diffèrent."). 
3168 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 8; Cass. 
13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237; Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overwegingen 13 en 14 (impliciet). 
3169 Cass.com.fr. 14 december 1993, JurisData nr. 91-21937. 
3170 GENICON 2007, 759 (“[...] ce serait signer l’arrêt de mort du remède et le condamner à un certain ostracisme."). 
3171 C.-P. JÄGER, “La nouvelle législation allemande en vigueur à l’égard du droit des contrats”, LPA 9 augustus 2002, nr. 159, 
5 (de hervorming maakt ontbinding aantrekkelijker: “Ces nouvelles réglementations, fondamentales, confèrent à la 
résolution un plus grand attrait et donc beaucoup plus d’importance.”). 
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Dit zou resulteren in een dilemma.3172 De benadeelde die baat heeft bij ontbinding, zou geen vergoeding van 
zijn positief belang kunnen krijgen en zou de moeilijke keuze moeten maken tussen behoud van de 
overeenkomst mét vergoeding van zijn positief belang en ontbinding met vergoeding van zijn negatief belang. 

1165. ONBILLIJKHEID ALS CORRECTIEFACTOR IN PORTUGESE RECHTSPRAAK – De onbillijkheid van de beperking 
van schadevergoeding bij ontbinding tot het negatief belang ligt aan de basis van een correctief dat 
de Portugese rechtspraak soms toepast. De Portugese rechtspraak verlaat immers soms het 
principiële cumulverbod met het positief belang3173 uit "billijkheidsoverwegingen". Bij een niet-
nakoming van een aannemingsovereenkomst oordeelde het hof van beroep te Porto zo dat het 
billijker was de opdrachtgever aanspraak te geven op cumul tussen ontbinding en zijn positief belang, 
in plaats van de princiepsregel toe te passen dat ontbinding samengaat met het negatief belang.3174  

C Positief belang in precontractuele fase 

1166. POSITIEF BELANG VERGOEDBAAR BIJ PRECONTRACTUELE FOUTEN – Bemerk dat het positief belang een 
rol kan spelen in een andere paracontractuele fase dan die van ontbinding. Bij precontractuele 
aansprakelijkheid geldt zo als klassiek uitgangspunt dat het negatief belang is te vergoeden.3175 De 
rechtspraak kent wel steeds vaker vergoedingen toe voor het positief belang, met name wanneer de 
onderhandelaars een point of no return hadden bereikt (supra nr. 910).3176 In die gevallen is nog geen 
sprake van een overeenkomst, maar acht de rechtspraak het – allicht vanuit de legitieme 
verwachtingen van de benadeelde – logisch dat het positief belang en niet het negatief belang 
vooropstaat. Zou het dan niet contradictorisch zijn om bij ontbinding van een overeenkomst die wél 
een rechtsgeldig bestaan heeft gekend, enkel vergoeding van het negatief belang toe te laten? 

§ 2. VERHOUDING MET INTEGRALITEITSPRINCIPE 

1167. VERHOUDING TUSSEN POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Aangaande de 
verhouding tussen het positief belang en ontbinding rijst bij bepaalde buitenlandse rechtsleer de 
vraag of het vereiste van integraal schadeherstel grond oplevert om cumul te aanvaarden tussen 
ontbinding en positieve schadevergoeding.3177 Wat is nu die verhouding tussen het positief belang en 
zowel het restitutieve en het bevrijdende effect van ontbinding? 

                                                             
3172 GENICON 2007, 756. 
3173 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004 ("revelar-se-ia intrinsecamente contraditório a cumulação do 
exercício da [resolução] com a indemnização de todos os prejuízos resultantes do incumprimento do contrato"); STJ 
12 februari 2009, nr. 08B4052, JusNet 641/2009, punt IX; STJ 28 november 2013, nr. 268/03.0TVBPA.P2.S1, www.dgsi.pt; 
Guimarães 11 februari 2004, nr. 1602/03-2, JusNet 781/2004; Guimarães 1 oktober 2009, nr. 2688/07, JusNet 6732/2009; 
Lissabon 22 november 2011, nr. 2071/08, JusNet 7944/2011; Porto 4 december 2006, nr. 0650216, JusNet 6602/2006. 
3174 Porto 17 november 2005, nr. 0534807, JusNet 5692/2005. 
3175 VON JHERING 1861, 16. BELGIË: Antwerpen 10 november 1999, T.Aann. 2000, 135; Brussel 5 februari 1992, JT 1993, 130; 
Luik 31 oktober 2013, DAOR 2014, 271 (benadeelde franchisenemer kreeg bij culpa in contrahendo enkel vergoeding voor 
zonder enig nut gemaakte kosten voor opening dienstpunt); Kh. Brussel 9 mei 1995, TBH 1995, 986; Kh. Kortrijk 12 
december 2007, RABG 2012, 12, noot E. DE KEZEL; DE BONDT 1993, 160; GALLO 2004, 487; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 434; 
SAMOY/HOUTMEYERS 2014, 340; STIJNS/SAMOY 2001, 88; VAN MALDEREN 2009, II.4, 48a-49; VAN OEVELEN 2005-I, 1647; VAN 

OMMESLAGHE 2010, 525; WÉRY 2003-III, 110. 
3176 Antwerpen 22 maart 1994, RW 1994-95, 296 (vergoeding winstderving onder positief belang bij culpa in contrahendo 
wanneer in hoofde van organisator van reis naar Indonesië, die reeds zeven maanden voorbereidingen had getroffen, het 
gewettigd vertrouwen was gewekt dat overeenkomst zou worden gesloten); Antwerpen 19 maart 2001, TBH 2001, 120 
(vergoeding winstderving onder positief belang (500 000 BEF) bij culpa in contrahendo wanneer minstens beginselakkoord 
was bereikt over distributie van ademhalingsmonitoren en enkel nog over modaliteiten moest worden beslist); Gent 
26 september 2013, T.Not. 2014, 351, noot I. SAMOY EN S. HOUTMEYERS (vergoeding positief belang bij precontractuele 
aansprakelijkheid door abrupt onderbreken onderhandelingen voor aankoop onroerend goed); Luik 16 januari 1998, JLMB 
1998, 589 (vergoeding winstderving onder positief belang bij culpa in contrahendo bestaande in afbreken vergevorderde 
onderhandelingen voor een franchiseovereenkomst omdat princiepsakkoord bestond); Rb. Dendermonde 5 maart 2004, 
TBBR 2006, 550; Kh. Brussel 3 februari 1988, JT 1988, 516 (quasi-vergoeding positief belang). 
3177 BRANDÃO PROENÇA 2011, 303; HOFMANN/ABAS 1997, 327; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 184; LAITHIER 2008, 162; MEBLING 2003, 
140; MONTANARI 2010, 807; PINNA 2007, 455; PINORI 2001, 247-248.  
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A Combinatie met restituties  

1168. COMBINATIE RESTITUTIES EN POSITIEF BELANG ALS PUNITIEVE VERGOEDING – Sommigen menen dat het 
positief belang bij ontbinding afbreuk doet aan het integraliteitsprincipe.3178 Vergoeding van het 
positief belang bij ontbinding zou neerkomen op ongerechtvaardigde verrijking van de benadeelde. 
Hij krijgt het verhoopte voordeel en ziet zich van zijn verbintenissen bevrijd.3179 Volgens sommigen 
zou vergoeding van het positief belang bij ontbinding zo neerkomen op een (verboden) punitieve 
vergoeding.3180 Zeer de vraag is of met deze opvatting valt in te stemmen.  

1169. ILLUSTRATIE: NIET-NAKOMING CONTRACTUELE VERBINTENISSEN DOOR KOPER – Denk aan de verkoper die de 
koopovereenkomst ten laste van de koper ontbindt, waarbij de verkoper door de restituties na ontbinding het 
geleverde goed terugkrijgt. Voor zover deze restituties geen beletsel vormen voor vergoeding van zijn positief 
belang, krijgt de benadeelde verkoper via schadevergoeding ook de winst vergoed die hij uit de ontbonden 
koopovereenkomst had kunnen halen. Daarin zou een risico op ongerechtvaardigde verrijking liggen. De 
verkoper zou als slachtoffer van de ontbinding een excessieve compensatie krijgen.3181  

1170. POSITIEF BELANG LEIDT NIET TOT VERRIJKING BIJ VERREKENING VAN RESTITUTIECOMPENSATIE – Dat 
bezwaar tegen cumul met het positief belang overtuigt niet. De rechter moet acht slaan op het 
nadeelcompenserende effect van de restituties (supra nrs. 1018-1019). Neemt de rechter deze regel 
correct in acht, dan is er in geen geval sprake van overcompensatie. De nettowinstmarge kan hij via 
het positief belang doen vergoeden door de waarde van de gerecupereerde prestatie in aanmerking 
te nemen bij begroting van het positief belang. Dat die nettowinst verhaalbaar is, levert geen 
overcompensatie op. Winstderving is zelfs uitdrukkelijk vergoedbaar gesteld in artikel 1149 BW.  

1171. POSITIEF BELANG ZOU OPPORTUNISTISCH KEUZERECHT IMPLICEREN – Vergoeding van het positief 
belang bij ontbinding zou ook leiden tot een opportunistisch keuzerecht. Dit zou afdoen aan de 
ontbindingsfiguur.3182 Heeft de benadeelde een voor hem gunstige transactie gesloten, dan komt hij 
via het positief belang terecht in de positie van correcte uitvoering van de overeenkomst. Dit is een 
betere positie dan die waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst niet was gesloten. 
Ging de benadeelde echter een voor hem ongunstige transactie (losing contract) aan, dan komt hij 
via ontbinding echter niet terecht in de positie van correcte nakoming (positief belang). Ook in dit 
geval komt hij terecht in een betere positie. Dan komt hij dankzij de restituties niet in een positie die 
slechter is dan die van de hypothetische niet-sluiting van de overeenkomst (infra nr. 1172). 

1172. STRIKTE TOEPASSING VAN POSITIEF BELANG VEREIST DAT BENADEELDE BIJ ONGUNSTIGE OVEREENKOMST 

TERECHTKOMT IN SLECHTERE POSITIE DAN NEGATIEF BELANG, MAAR RESTITUTIES DOORKRUISEN DIT UITGANGSPUNT – 

Scrupuleuze toepassing van het positief belang zou vereisen dat de benadeelde ook bij een ongunstig 
gebleken overeenkomst terechtkomt in de positie van zijn positief belang, ook al is dit een slechtere 
positie dan zijn negatief belang. Indien bij ontbinding standaard het positief belang vooropstaat, dan 
zou hij bij ongunstige transacties wel in een slechtere positie moeten terechtkomen dan die van niet-
sluiting van de overeenkomst. Zijn positief belang is dan immers lager dan zijn negatief belang. De 
restituties fungeren echter als ondergrens bij een ongunstige transactie, zelfs al is het positief belang 
                                                             
3178 FRANKRIJK: LAITHIER 2008, 162. ITALIË: MONTANARI 2010, 807 (“Da questo punto di vista il risarcimento dell’interesse positivo 
si presenta come un rimedio eccedente rispetto ai diritti che residuano dopo lo scioglimento del rapporto.”); PINNA 2007, 455 
(“Dès lors, les dommages et intérêts additionnels ne pourraient viser que l’indemnisation de l’intérêt négatif. En decider 
autrement aboutirait à nier le principe de reparation intégrale du prejudice”); PINORI 2001, 247-248 (“[...] si propone limitare 
il danno risarcibile all’interesse negativo per evitare che il risarcimento si riveli uno strumento di arricchimento per il 
creditore e correlativamente sanzionatorio per il debitore.”). 
3179 LAITHIER 2008, 162 (“Compenser l’intérêt positif en cas de résolution du contrat, c’est prendre le risque d’enrichir 
injustement le créancier qui obtient l’avantage escompté de l’exécution, tout en étant rétroactivement et définitivement 
libéré de ses obligations réciproques.”). 
3180 MONTANARI 2013, 120 (“La tutela dell’interesse positivo rischia di caricarsi di una valenza punitiva della parte 
inadempiente: una valenza incongrua rispetto ai principi del diritto contrattuale.”); MONTANARI 2010, 808. 
3181 A. PINNA, La mesure du préjudice contractuel, Parijs, LGDJ, 2007, 453-454. 
3182 PINNA 2007, 456-457. 
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lager (infra nrs. 1301-1303). Schadevergoeding kan dan geen correctie impliceren ten behoeve van 
de wanprestant, aangezien schadevergoeding een fout van de medecontractant veronderstelt.  

1173. CONCLUSIE: POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING IMPLICEERT TELKENS VOORDELIGSTE POSITIE – Bij het 
positief belang verplaatst ontbinding de benadeelde naargelang de omstandigheden telkens naar zijn 
voordeligste positie. De benadeelde ziet zijn vermogen verhoogd tot het vermogen waarover hij bij 
nakoming zou hebben beschikt (positief belang) indien dat voor hem gunstiger is. Dit is zo wanneer 
die positie beter uitvalt dan de hypothetische positie van niet-sluiting van de overeenkomst. Ging het 
echter om een ongunstige transactie, dan vormen de restituties na ontbinding de ondergrens. Het 
positief belang kan de benadeelde dan niet in een slechtere positie brengen dan de hypothetische 
positie bij niet-sluiting van de ontbonden overeenkomst. Naargelang de omstandigheden komt de 
benadeelde terecht in de positie van correcte uitvoering dan wel van niet-sluiting van de 
overeenkomst. Daarbij kiest hij uiteraard telkens voor de economisch voordeligste positie.  

1174. ONBEVREDIGEND BEZWAAR: OOK BIJ NEGATIEF BELANG FUNGEREN RESTITUTIES ALS ONDERGRENS – Dat 
betoog tegen cumul tussen ontbinding en het positief belang is in tweeërlei opzicht bekritiseerbaar. 
Allereerst verduidelijkt het de werking van restituties na ontbinding, maar zegt het niets over de 
functie die schadevergoeding bij ontbinding moet vervullen. Ook al zou die schadevergoeding enkel 
het negatief belang beogen, dan nog zou een benadeelde bij een ongunstige transactie via de 
recuperatie van zijn prestatie (restituties na ontbinding) deels terechtkomen in de positie waarin hij 
zou hebben verkeerd indien de overeenkomst niet was gesloten (supra nrs. 1075-1076). Ook hier zou 
dit het geval zijn indien de voordelen van deze positie uitstijgen boven die van de positie van het 
positief belang.3183 Dat deze situatie bovendien niet al te frequent voorkomt, impliceert bovendien 
dat dit sowieso geen overtuigend bezwaar uitmaakt tegen het positief belang bij ontbinding. 
Daarnaast zij opnieuw herinnerd aan het feit dat het aansprakelijkheidsrecht vaak meeweegt dat de 
benadeelde zijn ongunstige positie niet zelf initieerde (supra nr. 76). De benadeelde heeft er zelf niet 
voor gekozen om het slachtoffer te worden van een wanprestatie. 

B Combinatie met bevrijding 

1175. COMBINATIE POSITIEF BELANG EN BEVRIJDING ALS OVERCOMPENSATIE – Een schending van het 
integraliteitsplafond zou bij vergoeding van het positief belang bij ontbinding ook resulteren uit de 
bevrijdende werking. 3184  De benadeelde zou zich bij vergoeding van zijn positief belang 
ongerechtvaardigd verrijken door zowel het uit de overeenkomst verhoopte voordeel te verkrijgen 
als van zijn verbintenissen te zijn vrijgesteld. Om dit te verhelpen, zou de wanprestant niet het 
positief belang, maar het negatief belang moeten vergoeden. 

1176. ONTBINDINGSVERKRIJGING VERREKENBAAR BIJ BEGROTING POSITIEF BELANG – De bevrijdende werking 
van ontbinding impliceert niet dat de basisfunctie van schadevergoeding wijzigt naar het negatief 
belang.3185 Het overcompensatieargument is enkel een waarschuwing tegen dubbele vergoeding. Het 
is geen bezwaar tegen het positief belang bij ontbinding.3186 Dat de benadeelde zich bij ontbinding 
bevrijd ziet, moet de rechter dus niet verdisconteren door het negatief belang in plaats van het 
positief belang te beschermen. Alleen moet hij dat bevrijdende ontbindingsgevolg verrekenen bij 
begroting van het positief belang. De benadeelde kan nooit het volledige voordeel van de beloofde 
prestatie krijgen bovenop de ontbinding. Artikel 1184 BW laat enkel partiële cumul toe tussen 

                                                             
3183 Vgl. illustratie bij EBERHARD 2005, 137 (inzake PECL). 
3184 FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 209; RÉMY 2001, 127 (partiële cumul als oplossing). SPANJE: CLEMENTE MEORO 2009, 56. ITALIË: 

MONTANARI 2010, 807. ZWITSERLAND: XOUDIS 1998, 204 e.v. 
3185 FRANKRIJK: GENICON 2007, 750; RÉMY 2001, 126. ITALIË: CASTRONOVO 1999, 237 en 239; PINORI 2001, 240. NEDERLAND: 

HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 184. 
3186 GENICON 2007, 744 ("À partir de là, l'argument qui s'appuie sur le principe de non cumul de la résolution et de l'exécution 
pour interdire la protection de l'intérêt positif ne constitue nullement, comme certains le pensent, un obstacle rédhibitoire à 
l'adjonction de dommages-intérêts positifs à la résolution."). 
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ontbinding en het positief belang. De schuldeiser kan aanspraak maken op het nettovoordeel dat hij 
uit nakoming zou hebben gehaald.3187 De benadeelde kan zich dus via ontbinding bevrijden en 
aanspraak maken op de nettowinst die hij rechtmatig uit de overeenkomst kon verwachten.  

1177. POSITIEF BELANG STREEFT NAAR TOESTAND VAN WEDERZIJDSE UITVOERING – Het positief belang moet 
de rechter dus ontzuiveren van de waarde van de prestatie, die door ontbinding niet langer is 
verschuldigd. Zo beperkt hij het positief belang bij ontbinding tot de nettowinst die de ontbindende 
partij bij uitvoering zou hebben gerealiseerd.3188 Deze verrekening van het bevrijdende effect kan hij 
bij het positief belang tot uiting brengen door de schadevergoeding op te vatten als middel om de 
schuldeiser in de positie te brengen waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst – en dus 
niet enkel de verbintenis van de schuldenaar – correct was uitgevoerd (supra nr. 313).3189  

C Positief belang sluit beter aan bij integraliteitsprincipe 

1178. POSITIEF BELANG SLUIT BIJ ONTBINDING BETER AAN BIJ INTEGRALITEITSPRINCIPE – Voorts valt te opperen 
dat het positief belang bij ontbinding beter rijmt met het integraliteitsprincipe. Dit beginsel vereist 
net dat ook bij ontbinding het positief belang verhaalbaar is.3190 Zo gaf het hof van beroep te Luik bij 
ontbinding van een koopovereenkomst aan dat de bijkomende schadevergoeding is te berekenen op 
een wijze die de schuldeiser volledig vergoedt. Dit hield in dat de schuldeiser was te verplaatsen naar 
de toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst zou zijn uitgevoerd.3191  

1179. TERMINOLOGIE BIJ VERGOEDING NEGATIEF BELANG GEEFT UITING AAN VERHOUDING MET INTEGRALITEITSPRINCIPE – 

Taalkundige intuïtie werkt soms verhelderend (supra nr. 67). De terminologie bij het negatief belang geeft zo 
uiting aan de opvatting over de verhouding tussen het negatief belang en het beginsel van integrale 
vergoeding. Met bijwoorden als “nur” en "lediglich" geeft de Zwitserse rechtspraak3192 zo aan dat het positief 
belang ook bij ontbinding ruimer is dan het negatief belang: “Da der Grundstückkaufvertrag [...] aufgehoben ist, 
geht die Vorinstanz zutreffend davon aus, dass nur Schadenersatz im Umfang des negativen Interesses 
geschuldet ist.”3193 Eenzelfde standpunt is in België te vinden in het gebruik van de bijwoorden "exclusivement" 
of "uniquement" bij schadevergoeding wegens nietigverklaring. Dat het negatief belang minder schade 
vergoedt dan het positief belang, staat zo te lezen in een arrest van het hof van beroep te Luik uit 2003: "Aussi 
bien ces dommages et intérêts doivent-ils viser à réparer exclusivement le dommage négatif."3194  

1180. GROTERE SCHADEVERGOEDING IMPLICEERT AANSPORING TOT NAKOMING – Dat cumul tussen 
ontbinding en het positief belang ruimer schadeherstel impliceert dan het negatief belang, biedt ook 

                                                             
3187 FRANKRIJK: REMY 2001, 126-127 (“se départir du contrat ne signifie pas pour autant que le créancier renonce à faire 
supporter par son débiteur la charge de cette autre partie de son intérêt positif."). ITALIË: CASTRONOVO 1999, 239. 
3188 CASTRONOVO 1999, 239 ("L'interesse positivo, depurato allora del valore della prestazione, non più dovuta in seguito alla 
risoluzione, si limita al lucro cessante, al vantaggio netto che il risolvente avrebbe conseguito con l'esecuzione del 
contratto."). 
3189 Vgl. Brussel 20 juni 1972, RW 1972-73, 1770; BAECK 2012-I, 292.  
3190 MEBLING 2003, 144; THÉVENOZ 1999, 197 (“L’idée que la résolution est incompatible avec une pleine indemnisation est 
critiquable.”). 
3191 Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368 (“la vente doit être résolue aux torts exclusifs de l’intimée […] la compensation 
[…] doit être calculée de telle manière que le créancier soit complètement indemnisé, en d’autres termes, qu’il soit replacé 
aussi rigoureusement que possible, dans la même situation que si l’obligation avait été exécutée en nature."). 
3192 ZWITSERLAND: TF 21 mei 1970, ZF 12/70, PKG 1970, afl. 4, (23) 25 (“Der Zurücktretende hat nach Ar. 109 Abs. 2 OR 
lediglich Anspruch auf Ersatz des negativen Vertragsinteresses.”); Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 45 
(“Demnach ist die Wahlerklärung als Kündigung des Vertrages zu verstehen. [...] Anspruch besteht lediglich auf Ersatz des 
negativen Interesses.”); Handelsgericht St. Gallen (Zwitserland) 10 juli 1969, SGGVP 1969, afl. 15, 37-38; Cour civile NE 
(Zwitserland) 2 maart 1981, Roy t. Oehl, RJN 1980, 69. FRANKRIJK: POPINEAU-DEHAULLON 2008, 541 (“Le reliance interest replace 
seulement la partie lésée dans la situation [...]”). PORTUGAL: RIBEIRO DE FARIA 2001, 17 (“simplesmente” pelo interesse 
negativo). 
3193 TF 18 januari 2006, 4C.286/2005/ruo, swisslex, punt 2.6 (ontbinding koopovereenkomst met betrekking tot stuk grond 
en vergoeding negatief belang). 
3194 Luik 26 mei 2003, TBH 2004, (587) 589. Bemerk dat het bijwoord "exclusivement" echter ook als "uitsluitend" en niet 
enkel als "enkel" of "alleen" kan worden vertaald. 
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meer aansporing tot nakoming.3195 Vergoeding van het positief belang is adequater dan het negatief 
belang om partijen te doen afzien van wanprestatie. De beperking tot het negatief belang druist ook 
in tegen de toenemende vraag naar doorbreking van het integraliteitsplafond (supra nr. 157). Dat 
preventieve effect is één van de argumenten om kansverlies te vergoeden (infra nr. 2164) en om 
winstafdracht en punitieve vergoedingen toe te laten (infra nr. 1353). Zo gaat van de kansleer meer 
preventie uit door schadeverwekkers toch tot enige schadevergoeding te veroordelen in gevallen 
waarin zij volgens de traditionele bewijsregels wegens causale onzekerheid vrijuit zouden gaan (infra 
nr. 2164).3196 Staat het niet haaks op deze civielrechtelijke verstraffing om het privaatrecht te 
verzwakken door bij ontbinding enkel het negatief belang tot vergoeding toe te laten? 

§ 3. GELIJKENIS MET VIA DIFFERENZTHEORIE BEREKENDE SCHADEVERGOEDING 

A Fictief overeenkomstbehoud  

1181. FICTIEF OVEREENKOMSTBEHOUD BIJ VERVANGENDE SCHADEVERGOEDING – Wanneer een benadeelde 
niet voor ontbinding kiest, eindigen de verbintenissen niet vanzelf door de wanprestatie van zijn 
tegenpartij.3197 Dogmatisch blijft hij tot nakoming gehouden.3198 Zo overwoog het Hof van Cassatie 
dat degene die zich beroept op niet-conforme levering maar geen ontbinding vordert, "niet vermag 
én de verkoopprijs niet te betalen én terzelfdertijd schadevergoeding te vorderen tot herstel van de 
geleverde zaak".3199 Om schadevergoeding te verkrijgen tot herstel van de zaak moet de benadeelde 
met andere woorden nog de verkoopprijs betalen.  

1182. VIA DIFFERENZTHEORIE BEREKENDE VERVANGENDE SCHADEVERGOEDING PRO POSITIEF BELANG BIJ 

ONTBINDING – Ter ondersteuning van de cumul tussen ontbinding en het positief belang voeren 
Germaanse auteurs aan dat dit overeenkomstbehoud vaak fictief is. 3200 Wanneer een Duitse of 
Zwitserse benadeelde bij wanprestatie opteert voor overeenkomstbehoud, moet de rechter de door 
hem verschuldigde tegenprestatie in rekening brengen bij schadebegroting. Heeft hij zijn prestatie 
nog niet (volledig) verricht, dan kan hij kiezen tussen de Austauschtheorie en de Differenztheorie. Bij 
de Austauschtheorie moet hij zijn prestatie nog leveren en krijgt hij schadevergoeding voor de 
uitgebleven prestatie. Bij de Differenztheorie houdt hij zijn prestatie in en krijgt hij het verschil tussen 
zijn (uitgespaarde) prestatie en de (hogere) waarde van de uitgebleven tegenprestatie.3201  

1183. AUSTAUSCHTHEORIE EN DIFFERENZTHEORIE – Bij de Austauschtheorie of Surrogationstheorie (uitwisselings- of 
vervangingsleer) heeft de schuldeiser enkel recht op de volledige waarde van de aan hem beloofde prestatie 
(die onmogelijk of overbodig is geworden) indien hij zijn eigen prestatie nog in natura nakomt. Stel nu dat A 

                                                             
3195 BRANDÃO PROENÇA 2011, 303 (“Atentemos, contudo, que [...] a mera “responsabilidade pela confiança” pode até ser um 
incentivo ao devedor para não cumprir, sobretudo se, por ex., as despesas feitas forem insignificantes [...]”); CLEMENTE MEORO 

2009, 63; CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 92 ("la indemnización del interés positivo podría otorgar el incentivo correcto en la 
elección de cumplir o incumplir el contrato [...]"). 
3196 FRANKRIJK: N. MOLFESSIS, Prévention, précaution et responsabilité civile, Parijs, Harmattan, 2008, 116 ("la sanction 
juridique de la perte de chance met en évidence la fonction préventive de la responsabilité civile"). OOSTENRIJK: KOZIOL 2001, 
247. COMMON LAW: EVATT 1997, 995-997; KING 1981, 1378; KADNER GRAZIANO 2008-II, 1034; PALMER 2010, 658. 
3197 Nuttig: W.H. VAN BOOM, "Ontbinding zonder formaliteiten" (noot onder HR 8 juli 2011), Ars Aequi 2012, 366-371. 
3198 BELGIË: DE PAGE 1942, 128. Zie ook KRUITHOF/BOCKEN 1994, 646 ("Gedwongen uitvoering impliceert immers dat de 
schuldeiser de uitvoering van zijn verbintenis – voor zover nog niet uitgevoerd – moet aanbieden."). PORTUGAL: BRANDÃO 

PROENÇA 2011, 284. NEDERLAND: VAN BOOM 2012, 369 ("Zolang de overeenkomst niet is ontbonden, blijven deze primaire 
prestaties [...] verschuldigd."). ZWITSERLAND: GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 176 (“Hat sich der Gläubiger für die 
Aufrechterhaltung des Vertrags entschieden, ist er grundsätzlich zur Erbringung seiner eigenen Leistung weiterhin 
verpflichtet.”). ENGELAND: TREITEL/PEEL 2011, 863. 
3199 Cass. 15 mei 2009, Pas. 2009, 1207. Vgl. Kh. Brussel 27 februari 1960, TBH 1960, (227) 229. 
3200 GLÄTTLI 1997, 234; XOUDIS 1998, 212. 
3201 Zwitserse kantonrechter civ. II 20 april 2009, X. SA c. Y., RVJ 2010, swisslex, 173; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 176-
178; GLÄTTLI 1997, 235; A. KOLLER, “commentaar bij Bundesgericht (Zwitserland) 30 oktober 2001”, AJP 2002, (840) 840; 
KOLLER 1998, 300; PÉDAMON 1993, 149-151; SCHLOSSER 1996, 161; STÖCKLI 2008, 284 (Differenztheorie prevaleert); TREITEL 1991, 
125 (rechtsvergelijkend); XOUDIS 1998, 212. 
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zich ertoe verbindt zijn zwart paard te ruilen voor het witte paard van B. B laat na zijn wit paard te leveren. Dan 
is A gerechtigd op de waarde van het witte paard, op voorwaarde dat hij zelf zijn verbintenis nakomt en dus zijn 
zwarte paard aan B levert. Om het oorspronkelijke evenwicht te behouden, moet de schuldeiser zelf nog zijn 
tegenprestatie verrichten.3202 Bij de Differenztheorie moet A zijn verbintenissen niet meer nakomen.3203 Dan 
kan hij het verschil in waarde tussen de prestatie die aan hem was beloofd en de prestatie die door hem aan B 
was beloofd als schadevergoeding vorderen. A krijgt zo het waardeverschil tussen het witte en het zwarte 
paard vergoed. A moet dan niet eerst betalen voor het witte paard om dan de grotere som – waarde van 
prestatie van B – te verkrijgen. A krijgt meteen het geldelijke verschil tussen beide prestaties. 

1184. ZWITSERLAND: PRIMAUTEIT DIFFERENZTHEORIE – In Zwitserland primeert de Differenztheorie.3204 De 
Austauschtheorie is dogmatisch aantrekkelijker, aangezien zij beter aansluit bij de verwachtingen van 
de partijen. Niettemin leidt zij vaak tot ongewilde resultaten. Indien een koper niet wil betalen, moet 
de verkoper het goed alsnog leveren. 3205  De Austauschtheorie past de rechtspraak dan ook 
doorgaans niet toe, tenzij zij tot gewenstere resultaten zou leiden.3206 Een benadeelde kiest zo sneller 
voor de Austauschtheorie als hij zijn verbintenissen nog wil uitvoeren, zoals wanneer hij een goed 
sowieso wenst over te dragen3207 of wanneer hij zijn verbintenissen al heeft uitgevoerd.  

1185. DUITSLAND: DIFFERENZTHEORIE MET POSITIEF BELANG ALS ONTWIJKING VAN VOORMALIG CUMULVERBOD TUSSEN 

ONTBINDING EN SCHADEVERGOEDING – Duitsland kende tot 2002 een strikte scheiding tussen schadevergoeding en 
ontbinding.3208 Onder § 325 BGB (aan de schuldenaar toe te rekenen onmogelijkheid tot uitvoering)3209 en § 
326 BGB (vertraging bij uitvoering) was ontbinding niet cumuleerbaar met schadevergoeding. De schuldeiser 
moest kiezen tussen ontbinding met restituties (§ 346 BGB) en schadevergoeding (§§ 280 en 286 BGB). Dit 
cumulverbod berustte op de opvatting dat een schuldeiser niet tegelijk aanspraak kon maken op retroactieve 
vernietiging én zijn positief belang. De praktijk omzeilde dit cumulverbod echter door schadevergoeding via de 
Differenztheorie te berekenen. 3210  De benadeelde zag zich vrijgesteld van zijn prestatie en kreeg 
schadevergoeding voor de waarde van de beloofde tegenprestatie onder aftrek van zijn eigen prestatie. Dit 
resultaat kwam overeen met de cumul tussen ontbinding en het positief belang. De Duitse wetgever volgde, en 
laat sinds 2002 de cumul toe tussen ontbinding en schadevergoeding (voor het positief belang) (§ 325 BGB). 

1186. VIA DIFFERENZTHEORIE BEREKENDE SCHADEVERGOEDING IMPLICEERT BEVRIJDENDE WERKING – Bij een via 
de Differenztheorie berekende schadevergoeding is de benadeelde feitelijk van zijn verbintenissen 
bevrijd. De overeenkomst houdt de rechter enkel fictief in stand als omweg voor berekening van de 

                                                             
3202 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 176 (“Nach der Austauschtheorie bleibt es bei der beidseitigen Leistungspflicht: der 
Gläubiger erbringt seine volle Leistung in natura und erhält dafür Geldersatz im Umfang seines Interesses an der Erfüllung 
der ursprünglichen Schulnerleistung.”); KOLLER 1998, 300; PÉDAMON 1993, 150; WESSNER 2001, 909. 
3203 De in deze context gebruikte term “Differenztheorie” is niet te verwarren met de notie “Differenzhypothese” of 
“Differenztheorie” in de zin van vergelijking van toestanden met het oog op schadebegroting. 
3204 Steun hiervoor is te vinden in de artikelen 191 en 215 CO (handelskoop). ZWITSERLAND: GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 
178; GLÄTTLI 1997, 238; SCHLOSSER 1996, 161 (Differenztheorie heeft algemene strekking); STÖCKLI 2008, 284; WEBER 2009, 563; 
XOUDIS 1998, 212; WESSNER 2001, 909. RECHTSVERGELIJKEND: BRANDÃO PROENÇA 2011, 282-283; TREITEL 1991, 125; PINTO OLIVEIRA 

2011, 693-694 (Portugal); ROPPO 2006, 944 (Italië). 
3205 GLÄTTLI 1997, 238; WESSNER 2001, 909. 
3206 GLÄTTLI 1997, 238; KOLLER 1998, 303. 
3207 TREITEL 1991, 126. 
3208 PÉDAMON 1993, 143. 
3209 § 325 BGB bepaalde: "Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen Teile obliegende Leistung in Folge eines 
Umstandes, den er zu vertreten hat, unmöglich, so kann der andere Teil Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen 
oder von dem Vertrage zurücktreten." 
3210 Duidelijk: BGH 14 april 2010, VIII ZR 145/09, openJur 2010, 722, punt 21 ("Im Zuge der Modernisierung des Schuldrechts 
wurde die Neuregelung des § 325 BGB eingeführt, die es dem Gläubiger im Falle einer ausgebliebenen oder nicht 
vertragsgemäß erbrachten Leistung ermöglicht, vom Vertrag zurückzutreten, und ihm gleichzeitig das Recht einräumt, 
Schadensersatz zu verlangen. Nach der Intention des Gesetzgebers soll hierdurch die im früheren Recht in §§ 325, 326 BGB 
aF angelegte, nicht mehr als sachgerecht empfundene Alternativität zwischen dem Ersatz des Erfüllungsinteresses 
(Schadensersatz wegen Nichterfüllung) und der Ausübung des Rücktrittsrechts aufgegeben und durch eine Kumulation von 
Rücktritt und Schadensersatz abgelöst werden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass der Gläubiger die Rechtsfolgen 
beider Rechtsbehelfe miteinander kombinieren kann. Nach der bis dahin geltenden Rechtslage konnte dieses Ergebnis nur 
bei der Wahl des nach der Differenzmethode berechneten Schadensersatzes erreicht werden."). 



390 
 

nettoschade (verschil tussen tegenprestatie en eigen prestatie).3211 De rechter zet een wederkerige 
overeenkomst om in een vereffeningsverhouding. Een geldelijke schuldvordering neemt de plaats in 
van zowel de prestatie als de tegenprestatie. Het bedrag bepaalt hij dan aan de hand het verschil 
(Differenz) tussen beiden. De schuldeiser kan dan enkel aanspraak maken op dat bedrag, maar is 
vrijgesteld van zijn eigen prestatie.3212 De benadeelde kan zijn prestatie omzetten in een geldsschuld 
en in mindering brengen op zijn vordering tot schadevergoeding op zijn medecontractant.3213  

B Implicaties voor bij ontbinding beschermd belang 

1187. DIFFERENZTHEORIE ALS QUASI-ONTBINDING – Bij toepassing van de Differenztheorie ziet de 
benadeelde zich van zijn verbintenissen vrijgesteld.3214 Zonder de overeenkomst buitengerechtelijk te 
ontbinden of de rechter om ontbinding te verzoeken, ziet hij zich bevrijd. Dit effect correspondeert 
met de bevrijdende werking van ontbinding, zij het dat de overeenkomst technisch gezien niet is 
ontbonden, maar (in gewijzigde vorm) is behouden. Dat twijfelachtig is of dan wel sprake is van 
overeenkomstbehoud, duidt op de sterke gelijkenissen tussen via de Differenztheorie berekende 
vervangende schadevergoeding en ontbinding. Men kan spreken van quasi-ontbindingen.3215  

1188. MERKWAARDIGHEID ZWITSERSE BENADERING – In Zwitserland bezit een benadeelde een indirect 
keuzerecht tussen het negatief en het positief belang. Bij ontbinding ziet hij zijn aanspraak beperkt 
tot zijn negatief belang (art. 109, lid 2 CO). Bij overeenkomstbehoud kan hij zijn positief belang 
claimen. Die combinatie is bevreemdend. Dat overeenkomstbehoud is immers fictief, want impliceert 
bij de Differenztheorie een bevrijdend effect. Evenals bij ontbinding, is de benadeelde bevrijd van zijn 
verbintenissen. Toch kan hij in dat geval aanspraak maken op zijn positief belang.3216 De benadeelde 
ziet zich tot zijn negatief belang beperkt wanneer hij voor ontbinding opteert, terwijl zijn claim tot 
het positief belang wordt verheven wanneer hij zich via de Differenztheorie van zijn verbintenissen 
bevrijdt zonder ontbinding te vorderen.3217 Schadevergoeding bij ontbinding en bij quasi-ontbinding 
staan dan ten onrechte diametraal tegen over elkaar. 

1189. AANVAARDING VAN VIA DIFFERENZTHEORIE BEREKENDE VERVANGENDE SCHADEVERGOEDING IMPLICEERT 

INDIRECT MOGELIJKHEID TOT CUMUL VAN ONTBINDING EN POSITIEF BELANG – De aanname dat de 
Differenztheorie in feite een ontbindingsrecht verstrekt en vervangende schadevergoeding strekt tot 
het positief belang, brengt met zich dat ontbinding ook kan samengaan met het positief belang.3218 
De bevrijdende werking raakt de kern van ontbinding. Vanuit het gelijkheidsbeginsel mag het geen 
verschil uitmaken dat de benadeelde zijn eigen – nog niet (volledig) geleverde – prestatie behoudt 

                                                             
3211 GLÄTTLI 1997, 235 (“Da der Gläubiger bei der heutigen Konzeption des Schadenersatzes die von ihm zu erbringende 
Leistung ohnehin mit der Schadenersatzforderung verrechnen wird, ist die Aufrechterhaltung des Vertrags lediglich ein 
Umweg zur Berechnung des “Nettoschadens”, d.h. der letzlich bestehenden Differenz aus Vor-und Nachteilen aus dem 
Schadensereignis.”, die zo de Zwitserse zienswijze van de cumul met het negatief belang bekritiseert). Vgl. XOUDIS 1998, 212. 
3212 GLÄTTLI 1997, 235; PÉDAMON 1993, 151; STÖCKLI 2008, 284; WESSNER 2001, 909; XOUDIS 1998, 212. 
3213 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 177 (“Nach der Differenztheorie wird auch die Leistungspflicht des Gläubigers in eine 
Geldleistungsschuld umgewandelt. Somit stehen zwei “abstrakte” Geldleistungspflichten gegenüber. Nur in der Höhe der 
Differenz ist der Schuldner ausgleichspflichtig.”); A. KOLLER, “commentaar bij Bundesgericht (Zwitserland) 30 oktober 2001”, 
AJP 2002, (840) 840; KOLLER 1998, 300 (“Diese [Differenztheorie] besagt, dass der Gläubiger die eigene Leistung nicht in 
natura zu erbringen braucht, sondern sie lediglich als Abzugsposten in Anschlag zu bringen hat.”); XOUDIS 1998, 212. 
3214 Vgl. PINTO OLIVEIRA 2011, 694 (“O primeiro problema decorre de a teoria da diferença atribuir (implicitamente) ao credor a 
faculdade de se desvincular da sua contraobrigação. O credor que actuasse ou exercesse um direito subjectivo propriamente 
dito a uma indemnização correspondente à diferença de valor entre a prestação e a contraprestação estaria 
(implicitamente) a desvincular-se da sua contraobrigação; [...] o direito à indemnização (substitutiva da prestação) conteria 
uma espécie de “faculdade resolutiva”.”). 
3215 W.H. VAN BOOM, "Ontbinding zonder formaliteiten" (noot onder HR 8 juli 2011), Ars Aequi 2012, (366) 369. 
3216 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 177; KOLLER 1998, 300; STÖCKLI 2008, 284; XOUDIS 1998, 212; WESSNER 2001, 909. 
3217 STÖCKLI 2008, 284 (“Nach geltender Rechtslage aber ist der Gläubiger auf das negative Vertragsinteresse verwiesen. 
Gleichzeitig ist die wichtige Einschränkung zu beachten, nach der sich der ersatzberechtigte Gläubiger unter der Herrschaft 
der Differenztheorie von der Pflicht, seine Eigenleistung forma specifica erbringen zu müssen, befreien kann, ohne vom 
Vertrag zurücktreten zu müssen, während sich sein Ersatzanspruch nun aber auf das Erfüllungsinteresse beläuft.”). 
3218 GLÄTTLI 1997, 242-243. 
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(en de waarde daarvan via de Differenztheorie aanrekent op schadevergoeding) dan wel via 
ontbinding terugvordert (en de waarde daarvan evenzeer aanrekent). Wegens hun intrinsieke 
gelijklopendheid (bevrijdende werking) verdienen ontbinding en quasi-ontbinding een identieke 
behandeling. Gevolg is dat niet alleen de via de Differenztheorie (vgl. voordeelstoerekening) 
berekende schadevergoeding cumuleerbaar is met het positief belang, maar ook de qua uitwerking 
daarbij aanleunende ontbinding.3219 Syllogistisch valt dit als volgt te legitimeren. Quasi-ontbinding 
gaat samen met het positief belang. Qua rechtsgevolgen komt dat fictieve overeenkomstbehoud 
overeen met ontbinding. Bijgevolg kan ook ontbinding samengaan met het positief belang. 

C Relevantie naar Belgisch recht 

1190. RELEVANTIE VAN ARGUMENT NAAR BELGISCH RECHT – Is de op de Differenztheorie gegronde 
denkpiste naar Belgisch recht eigenlijk wel van belang? In Duitsland is de omzeiling van het vroegere 
cumulverbod tussen schadevergoeding en het positief belang (oud § 325 BGB) door 
schadevergoeding via de Differenztheorie te berekenen3220, intussen immers ook vervangen door een 
directe aanvaarding van de cumul tussen ontbinding en schadevergoeding (voor het positief belang) 
(nieuw § 325 BGB; infra nr. 1214). Zeer de vraag is het of de rechter de Differenztheorie wel bij 
vervangende schadevergoeding kan toepassen en of daar niet enkel de Austauschtheorie mogelijk is. 
In het qua contractuele schaderegeling bij het Belgische recht aanleunende Portugese recht blijkt de 
rechtsleer verdeeld over de geldingskracht van die Differenztheorie bij overeenkomstbehoud. 
Klassiek waren de bevrijdende en restitutieve werking voorbehouden voor ontbinding.3221  

1191. BEVRIJDING ENKEL BIJ ONTBINDING? – Bevrijding lijkt voorbehouden voor ontbinding.3222 Artikel 
1184 BW biedt de benadeelde een keuze tussen uitvoering en ontbinding. Zo leidt tekortschieten van 
de medecontractant niet automatisch tot verval van de verplichting om de prestatie te verrichten.3223 
DE PAGE gaf zo aan dat de benadeelde bij uitvoering bij equivalent tot nakoming gehouden blijft: "S'il 
opte pour l'exécution forcée, il peut poursuivre celle-ci sous l'une ou l'autre de ses formes: l'exécution 
directe ou en nature, ou si celle-ci n'est pas ou n'est plus possible, l'exécution par équivalent (dans l'un 
cas comme dans l'autre, à condition d'offrir lui-même l'exécution de ses propres obligations)."3224 
Vervangende schadevergoeding zou dus nakoming van eigen verbintenissen vooropstellen. Zo wijst 
hij de Differenzberekening af. 

1192. NAAR AFWIJZING DIFFERENZTHEORIE NEIGENDE BELGISCHE RECHTSPRAAK – Ook de Belgische rechtspraak lijkt te 
neigen naar afwijzing van de Differenztheorie bij overeenkomstbehoud. Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat 
uit artikel 1184 BW volgt dat de koper die zich beroept op niet-conforme levering maar geen ontbinding 
vordert, "niet vermag én de verkoopprijs niet te betalen én terzelfdertijd schadevergoeding te vorderen tot 
herstel van de geleverde zaak" (supra nr. 1181).3225 In die zaak ging het dus wel om een verbintenis tot betaling 
van een geldsom (verkoopprijs). Daar vloeien de Differenz- en de Austauschtheorie echter in elkaar over. Een 
uitspraak van de rechtbank van koophandel te Brussel is in dit opzicht nog pertinenter: "l'exécution forcée de ce 

                                                             
3219 GLÄTTLI 1997, 243. 
3220 Bespreking: BGH 14 april 2010, VIII ZR 145/09, openJur 2010, 722, punt 21. 
3221 BRANDÃO PROENÇA 2011, 284; PINTO OLIVEIRA 2011, 694-696 (wil ontbinding en vervangende schadevergoeding strikt 
gescheiden houden en meent dat de benadeelde zich enkel van zijn prestatie kan bevrijden wanneer hij voor ontbinding 
kiest); ANTUNES VARELA 2000, 110-111. Vgl. (Oostenrijk): RABL 1998, 16-17. 
3222 Vgl. BRANDÃO PROENÇA 2011, 282-284 (Portugal). 
3223 BELGIË: DE PAGE 1942, 128; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 646 ("Gedwongen uitvoering impliceert immers dat de schuldeiser de 
uitvoering van zijn verbintenis – voor zover nog niet uitgevoerd – moet aanbieden."). PORTUGAL: BRANDÃO PROENÇA 2011, 284. 
NEDERLAND: VAN BOOM 2012, 369 ("Zolang de overeenkomst niet is ontbonden, blijven deze primaire prestaties [...] 
verschuldigd."). ZWITSERLAND: GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 176 (“Hat sich der Gläubiger für die Aufrechterhaltung des 
Vertrags entschieden, ist er grundsätzlich zur Erbringung seiner eigenen Leistung weiterhin verpflichtet.”). ENGELAND: 
TREITEL/PEEL 2011, 863. 
3224 DE PAGE 1942, 128. Vgl. KRUITHOF/BOCKEN 1994, 646 ("Gedwongen uitvoering impliceert immers dat de schuldeiser de 
uitvoering van zijn verbintenis – voor zover nog niet uitgevoerd – moet aanbieden."). 
3225 Cass. 15 mei 2009, Pas. 2009, 1207.  
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contrat [...] suppose que l'exécution des obligations du débiteur soit encore possible et que le créancier ait lui-
même exécuté ses engagements ou qu'il soit encore en mesure d'en offrir utilement l'exécution."3226  

1193. PRAKTISCHE VOORDELEN ALS ARGUMENT PRO AANVAARDING DIFFERENZTHEORIE – Hoewel de wetgever 
de benadeelde met artikel 1184 BW voor de strikte keuze tussen behoud en ontbinding van de 
overeenkomst lijkt te stellen, vertoont de Differenztheorie (en de daarmee samenhangende 
bevrijdende werking) bij vervangende schadevergoeding meerdere voordelen. Net om deze reden 
neigt de Zwitserse rechtsleer naar aanvaarding van die Differenztheorie. Ook daar is de rechtsleer 
zich bewust van de moeilijke verenigbaarheid met de logica van de wetssystematiek. De benadeelde 
ziet zich feitelijk van zijn verbintenissen bevrijd zonder de overeenkomst te ontbinden. De rechtsleer 
meent dat praktische redenen nopen tot aanvaarding van deze opvatting.3227  

1194. VOORDEELSTOEREKENING ALS ARGUMENT PRO DIFFERENZTHEORIE – De Belgische mogelijkheid tot 
voordeelstoerekening lijkt te pleiten voor de mogelijkheid om de Differenztheorie bij behoud van een 
overeenkomst toe te passen.3228 Voordeelstoerekening leunt immers aan bij de Differenztheoretische 
schadebegroting bij overeenkomstbehoud. In beide gevallen kan de rechter het bedrag van de niet-
nagekomen prestatie immers aanrekenen op de schadevergoeding, zonder dat de benadeelde die 
prestatie nog in natura moet verrichten. Voordeelstoerekening verschilt dus niet wezenlijk van de 
bevrijding die uitgaat van de Differenztheoretische schadebegroting bij overeenkomstbehoud. In die 
zin lijkt die benadering van de vervangende schadevergoeding geen corpus alienus. 

1195. DIFFERENZTHEORIE BIJ VERVANGENDE SCHADEVERGOEDING ALS ARGUMENT PRO POSITIEF BELANG BIJ 

ONTBINDING – Voor zover acceptabel is dat schadevergoeding bij overeenkomstbehoud via de 
Differenztheorie berekenbaar is, biedt het vereiste van gelijke werking van ontbinding en quasi-
ontbinding (de via de Differenztheorie berekende vervangende schadevergoeding) een extra 
argument pro vergoeding van het positief belang bij ontbinding. Behoud van de overeenkomst is bij 
toepassing van de Differenztheorie immers een fictie.3229 Zonder eigenlijke ontbinding komt het recht 
op nakoming wederzijds te vervallen. Hetzelfde rechtsgevolg treedt dan in als bij eigenlijke 
ontbinding.3230 Conceptueel bestaat dan geen objectieve rechtvaardiging om schadevergoeding bij 
ontbinding anders te behandelen dan bij de Differenztheoretisch berekende vervangende 
schadevergoeding. Beide figuren werken immers bevrijdend. In dat perspectief moet ontbinding dan 
ook met het positief belang samengaan, net zoals vervangende schadevergoeding.  

§ 4. NEGATIEF BELANG BEPERKT KEUZEVRIJHEID 

A Ontbinding als feit van slachtoffer 

1196. ONTBINDING ALS FEIT VAN SLACHTOFFER EN AFSTAND VAN POSITIEF BELANG – Recurrent als argument 
ter verdediging van het negatief belang bij ontbinding is dat de door de benadeelde gekozen 
ontbinding komt te staan tussen de wanprestatie en het positief belang. Dat de benadeelde voor 
ontbinding opteert, zou het oorzakelijk verband tussen beide aantasten: "si le créancier n'obtient pas 
les avantages qui devaient découler du contrat, c'est en partie de sa faute et on ne voit pas comment 
il pourrait s'en plaindre".3231 De keuze voor ontbinding zien sommigen hier dus als een feit of zelfs 

                                                             
3226 Kh. Brussel 27 februari 1960, TBH 1960, (227) 229.  
3227 WESSNER 2001, 909 ("Difficilement conciliable avec la logique du système (puisque le contrat n'est pas résolu), la théorie 
de la différence l'emporte pour des raisons pratiques et notamment dans les cas où le débiteur n'est plus intéressé à 
l'exécution du contrat ou qu'il est peu solvable."). 
3228 Vgl. TREITEL/PEEL 2011, 863 en voetnoot 119. 
3229 WESSNER 2001, 909 ("Avec la théorie de la différence [...] l'hypothèse du maintien du contrat prend l'allure d'une 
fiction."). 
3230 Vgl. W.H. VAN BOOM, "Ontbinding zonder formaliteiten" (noot onder HR 8 juli 2011), Ars Aequi 2012, (366) 369 (spreekt 
van "quasi-ontbinding"). 
3231 GENICON 2007, 749 (tegenstander van dit argument). Vgl. PINNA 2007, 455 (“[…] l’exclusion de l’indemnisation de l’intérêt 
positif en cas d’anéantissement du contrat ne se révèle pas désavantageuse pour le créancier de l’obligation inexécutée. En 
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fout van het wanprestatieslachtoffer, waarbij hij afstand doet van zijn positief belang.3232 Met 
ontbinding verwerkt hij zijn aanspraak op verplaatsing naar zijn nakomingspositie.  

1197. REDENERING IN PORTUGESE RECHTSPRAAK – De Portugese rechtspraak wijst frequent op dit argument van de 
strategische fout van de benadeelde. Portugese rechters overwegen vaak dat de schuldeiser vrijwillig kiest voor 
ontbinding en niet voor uitvoering (bij equivalent). Om die reden zou de benadeelde geen aanspraak meer 
kunnen maken op zijn positief belang.3233 Zo heet het dat het strookt met de huidige regeling om de met het 
negatief belang overeenstemmende schade voor vergoeding in aanmerking te nemen wanneer de schuldeiser 
vrijwillig heeft gekozen (opção voluntária do credor) voor ontbinding en niet voor uitvoering (bij equivalent).3234 

B Ontbinding als gedwongen keuze 

1198. AFWIJZING ARGUMENT: ONTBINDING ALS GEDWONGEN KEUZE – Nog los van de terechte twijfels bij de 
stelling dat een eigen fout van de benadeelde – hier zogezegd de keuze voor ontbinding – elk causaal 
verband met de wanprestatie zou doorbreken (infra nrs. 2041-2049)3235, valt ontbinding sowieso 
vaak niet als strategische fout te bezien.3236 Het daaraan ontleende argument voor cumul tussen 
ontbinding en het negatief belang berust op de onjuiste aanname dat het benadeelden steeds vrij 
staat te kiezen tussen ontbinding en uitvoering bij equivalent. Beide remedies zijn niet in alle 
omstandigheden evenwaardig. In sommige hypothesen ziet de benadeelde zich gedwongen om voor 
ontbinding te opteren. Soms is ontbinding nog de enige realistische remedie (infra nr. 1199), 
waardoor een cumulverbod met het positief belang als onbevredigend overkomt (infra nr. 1200). 

1199. ONTBINDING SOMS NOG ENIGE REALISTISCHE REMEDIE – Soms is ontbinding de enige resterende 
keuze. De napoleontische wetgever bood de keuze voor ontbinding (art. 1184 BW) allicht omdat hij 
zich bewust was van de mogelijkheid dat nakoming soms geen nut meer heeft. Soms stelt uitvoering 
de schuldeiser bloot aan het risico om de verrichte prestatie definitief te verliezen. Ontbinding biedt 
dan meer zekerheid. Die gedachte ligt ten grondslag aan artikel 1655, eerste lid BW. Daarin heet het 
dat ontbinding van de verkoop van onroerende goederen dadelijk wordt uitgesproken, "indien de 
verkoper gevaar loopt de zaak en de prijs te verliezen". Zo kan de benadeelde zich ontdoen van een 
gebrekkig goed of van een onhebbelijke contractpartner. Ontbinding is ook nuttig indien restituties 
gunstiger zijn dan uitvoering bij equivalent. Dit is zo bij solvabiliteitsproblemen van de 
schuldenaar.3237 Voorts biedt ontbinding de benadeelde die gebrekkige goederen heeft verkregen de 
mogelijkheid om deze goederen via de restituties terug te stoten naar de wanprestant in ruil voor 

                                                                                                                                                                                              
droit français, celui-ci dispose souvent d’un choix entre la résolution rétroactive et l’allocation de dommages et intérêts 
seuls."). 
3232 Voor de fout van het slachtoffer bij onrechtmatige daad: B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 564 p. 
3233 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004; Guimarães 11 februari 2004, nr. 1602/03-2, JusNet 781/2004 
("Tem portanto na sua mão a sorte do contrato: ou lhe põe fim, ou o faz actuar."); Guimarães 1 oktober 2009, nr. 2688/07, 
JusNet 6732/2009; Lissabon 3 juni 2004, nr. 1996/2004-8, JusNet 3249/2004 (benadeelde koos zelf voor ontbinding en kon 
bijgevolg geen aanspraak maken op positief belang, zelfs al was dit zo voorzien in het schadebeding, dat buiten toepassing 
werd gelaten); Porto 3 februari 2005, nr. 0437094, JusNet 789/2005. 
3234 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004 ("Parece mais harmonioso com todo o regime vigente que em 
caso de opção voluntária do credor pelo accionamento do direito potestativo de resolução, em vez de exercitar o direito ao 
cumprimento contratual, sejam ressarcidos apenas os danos correspondentes ao interesse contratual negativo."). 
3235 CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 103 ("Legalmente la causa del daño encuentra su fuente en el incumplimiento del contrato y no 
en su resolución. El incumplimiento se refiere a la reparación de los daños causados por este, habiendo existido obviamente 
contrato, y no a los perjuicios que deriven de su resolución."). 
3236 BELGIË: JAFFERALI 2014, 900. FRANKRIJK: GENICON 2007, 756 ("Cela reviendrait à dire qu'il faut faire obligatoirement un choix 
entre les avantages de la fonction de garantie de la résolution et une réparation complète de l'inexécution, là où il y a tout 
lieu de penser, au contraire, que la première est directement orientée à la seconde. [...] [L]e plafonnement du préjudice de 
résolution par l'intérêt négatif est la plus inopportune des mesures."). SPANJE: CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 103. ZWITSERLAND: 
XOUDIS 1998, 213. 
3237 CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 106. 
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teruggave van zijn eigen goed of prestatie.3238 Bemerk tot slot dat de keuze voor uitvoering in natura 
soms rechtsmisbruik uitmaakt wanneer dit buitensporig nadelig is voor de schuldenaar.3239  

1200. ONBEVREDIGEND RESULTAAT CUMULVERBOD MET POSITIEF BELANG – Wanneer ontbinding neerkomt 
op een gedwongen keuze is het onbevredigend om de benadeelde zijn positief belang te ontzeggen. 
Dit argument kent bijval in Zwitserland, waar ontbinding enkel kan samengaan met het negatief 
belang (art. 109, lid 2 CO). Wanneer de benadeelde een prestatie wil recupereren en daartoe om 
ontbinding moet verzoeken, zou de daaraan inherente afstand van zijn positief belang een nadeel 
vormen dat geen rechtvaardiging vindt.3240 Sommigen achten het dan ook onwenselijk om de 
benadeelde te dwingen tot een keuze tussen de voordelen van ontbinding en volledige 
schadevergoeding.3241 Herinner dat wanprestatieschade bij ontbinding ook nog steeds voortvloeit uit 
de wanprestatie, en de keuze voor ontbinding die causale band niet kan doorbreken (supra nr. 1198).  

C Sanctionerend karakter ontbinding 

1201. SANCTIONEREND KARAKTER ONTBINDING VEREIST POSITIEF BELANG – Dat bij ontbinding bescherming is 
te verlenen aan het positief belang vindt ook steun in het feit dat ontbinding het gedrag van de 
wanprestant sanctioneert. De focus ligt niet op een eventueel feit van het slachtoffer, maar op de 
fout van de wanprestant. Het is niet de benadeelde die zijn ongunstige positie initieerde (supra nr. 
76). Ontbinding is een wapen dat de wetgever ter beschikking stelt van die benadeelde. Zou die 
sanctie enkel verenigbaar zijn met het negatief belang, dan zou de rechter afdoen aan de 
doeltreffendheid van dat mechanisme. Deze sanctionerende gedachte rechtvaardigt dus evenzeer 
begroting van schadevergoeding bij ontbinding vanuit het positief belang.3242 

1202. STRENGERE VOORWAARDEN VOOR ONTBINDING (ERNSTIGE WANPRESTATIE) – Anders dan voor 
schadevergoeding bij overeenkomstbehoud, geldt bij ontbinding bovendien een vereiste van 
zwaarwichtigheid van de wanprestatie. De wetgever bracht deze voorwaarde tot uiting in de 
consumentenkoop. Artikel 1649quinquies, § 3, vierde lid BW bepaalt immers: "In afwijking van het 
eerste lid heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien 
het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is." Zeker omwille van dat ook naar gemeen 
ontbindingsrecht geldend vereiste verdient het belang van de benadeelde voorrang. Ook al is de 
ernst van de tekortkoming in principe niet van invloed op de schadevergoeding (supra nr. 169)3243, 
lijkt dit toch indirect aanvoerbaar bij de cumul tussen ontbinding en het positief belang. De rechter 
mag de benadeelde niet aanrekenen dat hij kiest voor ontbinding. Bijgevolg komt het onlogisch voor 

                                                             
3238 CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 106; GENICON 2007, 749 en 756. 
3239 In deze context: JAFFERALI 2014, 900. 
3240 XOUDIS 1998, 213.  
3241 BELGIË: JAFFERALI 2014, 900 ("Dans l'un et l'autre cas, il serait injuste que le créancier soit privé de toute possibilité de 
demander réparation de l'intérêt positif alors que la sanction de la résolution ne résulte pas d'un véritable choix mais lui a en 
réalité été imposée par les circonstances, voire par le comportement fautif de son débiteur."). FRANKRIJK: GENICON 2007, 756. 
SPANJE: CONTARDO GONZALEZ 2011, 103. 
3242 JAFFERALI 2014, 888 ("[E]n tant que sanction, la résolution constitue une arme conférée au créancier censée lui accorder 
une protection supérieure à celle dont il bénéfice déjà par le biais de l'exécution forcée. Cette visée sanctionnatrice peut 
donc justifier le maintien du contrat pour les besoins du calcul de l'étendue des dommages-intérêts, nonobstant la 
résolution.") 
3243 BELGIË: Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192 (buitencontractueel); Cass. 22 december 1947, Pas. 1947, I, 555 
(buitencontractueel); Cass. 19 januari 1948, Pas. 1948, I, 37 (buitencontractueel); Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 
146; CAUFFMAN 2007, 818; DE PAGE 1964, 1064-1065; DIRIX 1984, 34; COUR DE CASSATION BELGE 2012, 229; BOCKEN/BOONE 2011, 
219; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 181-182; FAGNART 2012, 199; FONTAINE 2001, 1038; GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1689; 
PIERRE 2012, 49; RONSE/DE WILDE 1988, 200-201; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 33; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 457; VAN OMMESLAGHE 

2010, 1595; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 666; VERJANS 2013, 533; VRANCKEN 2014, 430; WEYTS 2011, 173. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 21 
oktober 1946, JCP 1946, II, 3348, noot P. L.-P. (buitencontractueel); Cass.civ.III.fr. 26 oktober 1988, nr. 87-12.406, JurisData 
nr. 1988-702167; DEMOGUE 1931, 300; MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 123; PLANIOL 1923, 89; REISS 2003, 267. ITALIË: 

Cass.it. 19 januari 2007, nr. 1183, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007, (777) 779. DUITSLAND: EBERT 

2004, 526; DREIER 2002, 47; LANGE 1979, 9; RÜΒMANN 2012, 7; VON MAYENBURG 2002, 283. CISG: MAGNUS 2013-I, 848; PEROVIC 

2010, 577. Contra: § 1324 ABGB (Oostenrijk). 
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dat schadevergoeding bij ontbinding, waarvoor een zwaardere wanprestatie is vereist dan voor 
vervangende schadevergoeding, minder zou bedragen dan bij die uitvoering bij equivalent.3244 Mocht 
ontbinding enkel cumuleerbaar zijn met het negatief belang, dan zou dit wel het geval zijn. Dit zou 
indruisen tegen het elementaire rechtvaardigheidsgevoel.  

Afdeling V. Rechtsvergelijkend argument 

1203. RECHTSVERGELIJKING WIJST OP CUMUL TUSSEN ONTBINDING EN POSITIEF BELANG – Dit hoofdstuk 
kenmerkte zich in wezen door een rechtsvergelijkende onderbouw. Hoewel het negatief belang bij 
ontbinding op het eerste gezicht conceptueel aansluit op de terugwerkende kracht van ontbinding, 
kwam om meerdere redenen naar voren dat bij ontbinding toch het positief belang moet primeren. 
Dit inzicht vindt nog extra steun in die rechtsvergelijking. Na een blik op de Belgisch-Franse 
rechtspraak en rechtsleer, die het positief belang bepleiten bij ontbinding (infra nrs. 1204-1209), zal 
blijken dat de meeste rechtsstelsels naar diezelfde cumul neigen (infra nrs. 1210-1220). Bovendien 
kennen de rechtsstelsels waarvan de rechtspraak instemt met de cumul met het negatief belang 
steeds meer aanhangers van openstelling naar cumul met het positief belang (infra nr. 1225).3245 

§ 1. DOMINANTIE POSITIEF BELANG 

A Klassieke Belgische zienswijze 

1204. TRADITIONELE BELGISCH-FRANSE ZIENSWIJZE: POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Tot voor kort 
redeneerde de Belgische rechtsleer voor schadevergoeding bij ontbinding niet vanuit het positief of 
het negatief belang. De meeste auteurs die dit aspect van het contractuele schaderecht thans wel 
aankaarten, bepleiten dat die schadevergoeding het positief belang beschermt. 3246  De 
vergelijkingsmaatstaf is dan die van correcte uitvoering. Deze referentietoestand is de doelpositie 
van het positief belang. Net als de Belgische rechtsleer, bepleit de Franse rechtsleer doorgaans dat 
schadevergoeding bij ontbinding beoogt de schuldeiser te verplaatsen naar de positie waarin hij zou 
hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen (positief belang).3247  

1205. BELGISCH HOF VAN CASSATIE: POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Het Hof van Cassatie is steevast van 
oordeel dat schadevergoeding bij ontbinding tot het positief belang strekt.3248 In 2007 oordeelde het 
hoogste nationale rechtscollege zo dat de overeenkomstig artikel 1184, tweede lid BW toegekende 
bijkomende schadevergoeding “de bedoeling heeft de schuldeiser in die toestand te plaatsen waarin 
hij zich zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn verplichting was nagekomen”.3249 Hierbij 

                                                             
3244 RÉMY 2001, 127; WHITTAKER 2009, 201 (bekritiseert zienswijze dat ontbinding met negatief belang gepaard moet gaan).  
3245 EBERHARD 2005, 193 ("C'est l'occasion de relever que la doctrine suisse de l'intérêt négatif n'est peut-être due qu'à un 
malentendu historique."); GLÄTTLI 1997, 240; THEVENOZ 1999, 196-199 (199: “il serait préférable d’admettre une fois pour 
toutes que la résolution du contrat n’est pas incompatible avec l’indemnisation du plein intérêt de la partie lésée à 
l’exécution du contrat"). 
3246 BARBAIX 2008, 181-182; BRULEZ 2015, 429; DELVAUX 2001, 681; DEMARSIN 2012, 89 ("De berekeningsgrondslag voor 
schadevergoeding bij annulatie (zgn. negatief belang) en ontbinding (zgn. positief belang) is immers verschillend.");  DE PAGE 

1964, 848 (“Mais [la résolution] ne l'indemnisera souvent pas complètement, et surtout pas du profit qu'il escomptait, à 
juste titre, de l'exécution du contrat"); B. DE TEMMERMAN, noot onder Rb. Brussel 7 december 1993, AJT 1994-95, (67) 67 ("De 
ontbinding met bijkomende schadevergoeding beoogt de schuldeiser te plaatsen in de toestand waarin hij zich bevonden 
zou hebben indien de overeenkomst correct uitgevoerd geweest zou zijn."); DE THEUX 1983, 132; JAFFERALI 2014, 895 
(expliciet pro positief belang); KRUITHOF/BOCKEN 1994, 646 ("Ook indien hij voor de ontbinding kiest, heeft hij echter het recht 
om, door schadevergoeding, geplaatst te worden in de toestand waarin hij verkeerd zou hebben bij correcte uitvoering van 
de overeenkomst"); LEFEBVRE 1988, 237-238; LIMPENS 1960, 688 ("Le vendeur doit être replacé, aussi rigoureusement que 
possible, dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l’acheteur avait exécuté son obligation."); LOUVEAUX 2009, 3; 
STIJNS 2000-II, 111; STORME 2012, 70; TILLEMAN 2012, 802; VAN QUICKENBORNE 1992, 369; WÉRY I (2010), 532. 
3247 BAUDRY-LACANTINERIE/BINET 1921, 112; ETIENNY, 666 (impliciet); GENICON 2007, 750 (beide belangen mogelijk bij ontbinding); 
GENICON 2008, 258; RÉMY 2001, 129; ROUVIÈRE 2009, 634. 
3248 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237; 
Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overwegingen 13 en 14 (impliciet). 
3249 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 8.  
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preciseerde het dat de maat voor schadevergoeding ligt in de vergelijking van de situatie waarin de 
schuldeiser zou hebben verkeerd indien de overeenkomst naar behoren zou zijn uitgevoerd, met de 
situatie waarin de schuldeiser zich nu bevindt ingevolge niet-uitvoering van de overeenkomst. In 
2011 bevestigde het dit door te overwegen dat schadevergoeding bij ontbinding tot doel heeft “de 
schuldeiser te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de schuldenaar 
zijn verbintenis zou zijn nagekomen".3250 

1206. VERWARRING BIJ RECHTSLEER VAN ONTBINDINGSGEVOLGEN EN SCHADERECHTELIJKE GEVOLGEN – Recente rechtsleer 
meent dat de cassatierechtspraak met betrekking tot schadevergoeding bij ontbinding niet eenduidig is en nu 
eens het positief belang en dan weer eens het negatief belang voor vergoeding in aanmerking laat komen.3251 
Uit de in cassatiearresten voorkomende bewoordingen dat uit ontbinding van wederkerige contracten volgt dat 
"de partijen in dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die waarin zij zich zouden bevonden hebben 
indien zij niet hadden gecontracteerd"3252, leiden zij af dat het Hof van Cassatie bij ontbinding het negatief 
belang ook wel eens laat primeren. Deze zienswijze klopt niet. Met die bewoordingen spreekt het Hof van 
Cassatie zich enkel uit over de retroactieve werking van ontbinding, die restituties mogelijk maakt (supra 
nr. 1100). Het Hof doet daarmee echter geen uitspraak over de strekking van schadevergoeding bij ontbinding. 

1207. GELIJKLOPENDE FRANSE CASSATIERECHTSPRAAK – Het Hof van Cassatie ziet zich in zijn opvatting gesterkt door 
zijn Franse evenknie. Ook het Franse Hof van Cassatie werpt zich op als voorstander van positieve-
belangencompensatie bij ontbinding.3253 Zo had een dienstverstrekker zich verbonden tot televisiereclame voor 
spaarproducten. Door gebrekkige nakoming liep hij ontbinding op. De rechter gelastte teruggave van de prijs 
en betaling van schadevergoeding. Het hof van beroep te Parijs kende schadevergoeding toe voor de winst die 
uit correcte uitvoering was verwacht. Dit is niets anders dan gederfde winst in de zin van het positief belang. De 
voorziening in cassatie had nu net betrekking op deze aanvullende schadevergoeding. Eiser in cassatie 
betoogde dat de benadeelde enkel was te verplaatsen naar de toestand waarin hij zich vóór sluiting van die 
overeenkomst bevond (negatief belang). Het Franse Hof van Cassatie verwierp dit op grond dat de schuldeiser, 
door de fout van de dienstverstrekker, de winst was ontnomen die hij door de reclame had kunnen 
realiseren.3254 Zo erkende het Franse hoogste rechtscollege dat het positief belang overheerst bij ontbinding. 

1208. LAGERE BELGISCHE RECHTSPRAAK WIJST MET FORMULERING OP POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Hoewel 
de Belgische rechtspraak de belangenterminologie niet hanteert, is uit de rechterlijke uitspraken in 
deze materie overduidelijk af te leiden welk belang doorgaans vooropstaat. De feitenrechtspraak 
blijkt zo duidelijk van oordeel dat de benadeelde bij ontbinding vergoeding moet krijgen voor het 
voordeel dat hij uit nakoming mocht verwachten.3255 Talrijk zijn dan ook de uitspraken waarbij het 
slachtoffer bij ontbinding vergoeding krijgt voor winst die hij door niet-uitvoering heeft gederfd.  

                                                             
3250 Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237. 
3251 JANSEN 2015-I, 649. 
3252 Cass. 24 maart 1972, Arr.Cass. 1972, 707; Cass. 13 december 1985, Arr.Cass. 1985-86, 561; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 
1996, 558. 
3253 Reeds: Cass.civ.fr. 2 augustus 1911, D. 1912, I, 228 (impliciet). 
3254 Cass.com.fr. 14 december 1993, JurisData nr. 91-21937 (“À la suite de la faute contractuelle [du prestataire de services], 
le [créancier] avait été privé des gains qu’il pouvait attendre de la campagne, devenue inefficace, comme il en avait retiré 
d’une campagne précédente."). Vgl. Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, nr. 96-19.575, www.dalloz.fr. 
3255 Bergen 10 april 1989, RNB 1989, 539 (ontbinding koopovereenkomst wegens niet-opdagen koper voor notaris en 
vergoeding verschil met doorverkoopprijs); Bergen 23 oktober 1995, RRD 1996, 53 (vergoeding voor derving uit 
overeenkomst verwachte winst); Brussel 12 juni 1964, Pas. 1965, II, 178; Brussel 20 juni 1972, RW 1972-73, 1770 (“om de 
schuldeiser in dezelfde toestand te herstellen als ware de verbintenissen in natura uitgevoerd geweest […]”; ontbinding 
overeenkomst voor de levering van olie wegens wanprestatie koper); Brussel 27 januari 2011, 2004/AR/1114 en 
2004/AR/1190, onuitgeg., nr. 79, samenvatting in OOO 2012, 441, noot ("Les dommages et intérêts accordés en raison d'un 
manquement contractuel en cas de résolution ont pour but de placer le créancier dans la situation dans laquelle il se 
trouverait si le débiteur avait exécuté son obligation."); Gent 7 mei 1957, RW 1957-58, 861 (vergoeding winstderving bij 
ontbinding); Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368; Arbh. Brussel 12 november 2008, Soc.Kron. 2010, (365) 368; 
Arbit.Besl. 22 september 1993, RNB 1998, 677 (uitdrukkelijke verwijzing naar art. 1150 en 1151 BW); Rb. Antwerpen 
4 februari 2011, RW 2013-14, 909 (vergoeding winstderving bij ontbinding verkoop van auto wegens niet-betaling 
koopprijs); Rb. Brussel 7 december 1993, AJT 1994-95, 65, noot B. DE TEMMERMAN (ontbinding overeenkomst tussen dirigent 
en concertorganisator en vergoeding verlies van kans op inkomsten); Kh. Brugge 19 december 1989, T.Aann. 1999, (50) 51 
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1209. TOEPASSINGSGEVALLEN UIT FEITENRECHTSPRAAK – Bij koopontbinding gaf het hof van beroep te Luik aldus aan 
dat schadevergoeding met het oog op integrale vergoeding zo is te berekenen dat het slachtoffer zo goed 
mogelijk wordt geplaatst in de positie alsof de verbintenis in natura zou zijn nagekomen.3256 Verhaalbaar was 
de winst die was gederfd uit de ontbonden overeenkomst en niet de winst uit de alternatieve overeenkomst 
waarvan door sluiting van de ontbonden overeenkomst was afgezien. Die in vergoeding genomen winstderving 
behoort tot het positief belang. Het hof van beroep te Bergen ging bij koopontbinding ook uit van het positief 
belang. De koper weigerde de notariële akte te ondertekenen. Hierop ontbond de verkoper de onderhandse 
overeenkomst. De koper zag zich veroordeeld tot betaling van het verschil tussen de overeengekomen 
contractprijs en de lagere doorverkoopprijs.3257 Deze schadeformule hangt samen met het positief belang. Bij 
correcte nakoming was de benadeelde verkoper immers niet verarmd ter waarde van dat prijsverschil. 

B Dominantie binnen civil law 

1210. POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING OOK IN ANDERE CIVIL LAW – Niet enkel België en Frankrijk, maar 
ook de meeste andere Germaanse en Romaanse rechtstradities nemen traditioneel aan dat 
schadevergoeding bij ontbinding tot het positief belang strekt. Dit is het geval voor Luxemburg, Italië 
en Spanje (infra nrs. 1211-1213), Duitsland (infra nr. 1214) en Nederland (infra nr. 1215-1216). 

1211. LUXEMBURG, ITALIË EN SPANJE: POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Luxemburg3258, Italië3259 en 
Spanje3260 volgen zo de cumul tussen ontbinding en het positief belang. Zowel het Italiaanse Hof van 
Cassatie als het Spaanse Tribunal Supremo laten bij ontbinding het positief belang primeren. Voor 
schadevergoeding bij ontbinding verwijzen zij naar hun gemeenrechtelijke begrotingsbepalingen (art. 
1233 CCI resp. art. 1106 CCE; vgl. art. 1149 BW). Deze interpreteren zij, ook wat die aanvullende 
schadevergoeding betreft (art. 1453 CCI resp. art. 1124 CCE, vgl. art. 1184 BW), als bepalingen die het 
positief belang behartigen. Binnen de Romaanse civil law volgt enkel Portugal het negatief belang bij 
ontbinding (infra nrs. 1227-1230). 

1212. ITALIAANSE CASSATIERECHTSPRAAK – Zo oordeelde het Italiaanse Hof van Cassatie onder verwijzing naar de 
gemeenrechtelijke contractuele schadebepaling dat schadevergoeding bij ontbinding strekt tot het positief 
belang.3261 Het overwoog dat het verzoek om ontbinding luidens artikel 1453 CCI de benadeelde niet het recht 
ontneemt om vergoeding van zijn schade te vorderen. Hierbij preciseerde het dat deze schade zich krachtens 
artikel 1223 CCI richt op de nettovermogenstoename die de benadeelde zou hebben verkregen indien de 
overeenkomst was uitgevoerd.  

                                                                                                                                                                                              
(beroep hiertegen leidde tot arrest van het hof van beroep te Gent van 9 april 1993, dat om andere redenen werd 
gecasseerd); Kh. Kortrijk 21 februari 1959, RW 1958-59, 2155 (ontbinding aankoop gladde stenen, vergoeding winstderving 
positief belang); Kh. Sint-Niklaas 26 juli 1955, RW 1955-56, 900 (overweging "dat verweerster niettemin een vergoeding aan 
eiser verschuldigd blijft wegens het derven van de winst die hij op de verbroken overeenkomst mocht verwachten"); 
Vred. Hasselt 15 september 2004, RW 2006-07, 777 (vergoeding gederfde winst bij ontbinding verkoop van ziek dier); 
Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601 (conventionele schadevergoeding van 30 % conform 
gemeenrechtelijke schadebegroting bij ontbinding, door onder meer aanvaarding van vergoeding brutowinstmarge). 
3256 Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368 (“la vente doit être résolue aux torts exclusifs de l’intimée […]. la compensation 
[…] doit être calculée de telle manière que le créancier soit complètement indemnisé, en d’autres termes, qu’il soit replacé 
aussi rigoureusement que possible, dans la même situation que si l’obligation avait été exécutée en nature.”). 
3257 Bergen 10 april 1989, RNB 1989, 539. 
3258 Voorbeelden van begroting ontbindingsaanvullende schadevergoeding via positief belang: POELMANS 2013, 280. 
3259 Cass.civ.it. 15 april 1994, nr. 3598, Giust.civ.Mass. 1994, 508 (in GUERRERI/GUERRERI 1997, nr. 113); Cass.civ.II.it 
27 december 2011, nr. 28939, www.gadit.it (verwijzing naar Cass.it. 15 april 1994, nr. 3598); ALPA 2009, 621; BIANCHI 2003, 
426 (“Il risarcimento tende quindi a rimuovere le differenze tra la situazione in cui si sarebbe trovato il contraente 
adempiente nel caso di integrale attuazione del contratto e la situazione in cui si è venuto a trovare a seguito della 
risoluzione.”); CASTRONOVO 1999, 236; GALLO 2010, 2229 en 2234-2235; LIPARI/RESCIGNO 2009, 1158; MARELLA 2009, 59; MEBLING 

2003, 138 en 143; PINORI 2001, 279; ROPPO 2006, 936-937; VISINTINI 2009, 59. Contra: MONTANARI 2010, 801-802.  
3260 STS 30 juli 2012, nr. 532/2012, RJ 2012/9006; CONTARDO GONZÁLEZ 2011, 88 (Chili); GÓMEZ POMAR 2007, 20 en 32. 
3261 Cass.civ.II.it 27 december 2011, nr. 28939, www.gadit.it (met verwijzing naar Cass.it. 15 april 1994, nr. 3598: "Ai sensi 
dell'art. 1453 c.c., la domanda proposta per la risoluzione di un rapporto contrattuale, in relazione all'inadempimento della 
controparte, non preclude alla parte non inadempiente il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, commisurato, ex 
art. 1223 c.c. all'incremento patrimoniale netto che avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto, escluso il 
pregiudizio che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza."). 
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1213. SPAANSE CASSATIERECHTSPRAAK – Ook het Spaanse Tribunal Supremo oordeelde in die zin.3262 Het Spaanse 
hooggerechtshof bracht in herinnering dat artikel 1124, lid 2 CCE de benadeelde de keuze biedt tussen 
nakoming en ontbinding, met vergoeding van de schade. Daarbij preciseerde het dat artikel 1106 CCE geen 
betrekking heeft op het negatief belang, zodat schadevergoeding de benadeelde niet verplaatst naar de positie 
waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst niet tot stand was gekomen, maar wel naar de positie 
waarin hij zich zou hebben bevonden indien de overeenkomst correct was nagekomen (positief belang). 

1214. DUITSLAND: CUMUL ONTBINDING EN POSITIEF BELANG – In de Germaanse rechtsfamilie domineert de 
opvatting dat ontbinding samengaat met het positief belang. In Duitsland wijst § 325 BGB sinds 2001 
zo op de mogelijkheid tot cumul tussen ontbinding en schadevergoeding (supra nr. 1185).3263 Volgens 
het Bundesgerichtshof laat die bepaling de cumul toe met het positief belang: "Im Rahmen dieses 
Schadensersatzanspruchs ist der Gläubiger nach der Differenztheorie so zu stellen, wie er stünde, 
wenn der Vertrag ordnungsgemäß erfüllt worden wäre [...]"3264 Het Zwitserse recht wijkt af en 
voorziet zelfs in vergoeding van het negatief belang bij ontbinding (infra nr. 1221). Recente Zwitserse 
doctrine staat echter steeds kritischer ten aanzien van deze opvatting (infra nr. 1225).3265 

1215. NEDERLAND: POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Ook Nederland aanvaardt de cumul tussen 
ontbinding en het positief belang.3266 Rechtsbasis lijkt artikel 6:277, lid 1 NBW.3267 Deze bepaling 
schrijft voor dat wanneer een overeenkomst wordt ontbonden, de partij wier tekortkoming een 
grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht is haar wederpartij de schade te vergoeden die 
deze lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt. 
Schade "doordat geen wederzijdse nakoming van de overeenkomst plaatsvindt" vindt net 
compensatie in het positief belang. Dit positief belang brengt de benadeelde immers in de positie 
van wederzijdse nakoming van de overeenkomst. Bemerk dat die schade ook vergoedbaar is onder 
het door artikel 6:74 NBW bedoelde positief belang (supra nr. 1020).3268  

                                                             
3262 STS 30 juli 2012, nr. 532/2012, RJ 2012/9006 („Para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe, 
el primer párrafo del artículo 1124  del Código Civil faculta a la contraparte para "resolver las obligaciones" y, en el segundo, 
dispone que "[e]l perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 
resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos", lo que ha sido interpretado en el sentido de que [...] 
comprende el interés positivo o de cumplimiento.”). 
3263 § 325 BGB bepaalt: “Das Recht, bei einem gegenseitigen Vertrag Schadensersatz zu verlangen, wird durch den Rücktritt 
nicht ausgeschlossen”. 
3264 BGH 28 november 2007, VIII ZR 16/07, openJur 2011, 7100, punt 12. Vgl. BGH 14 april 2010, VIII ZR 145/09, openJur 
2010, 722, punt 21; CLEVINGHAUS 2007, 68; H. HEINRICHS, “§ 346” in Palandt. Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts, 
München, Beck, 2002, 222 (“Der Schuldner is gem I verpflichtet, den LeistgsGgst iF des Rücktritts in dem Zustand 
zurückzugewähren, in dem er sich bei ordnungsgemäβigen Nutzung befindet”).  
3265 EBERHARD 2005, 193 ("C'est l'occasion de relever que la doctrine suisse de l'intérêt négatif n'est peut-être due qu'à un 
malentendu historique."); THEVENOZ 1999, 196-199; XOUDIS 1998, 206. 
3266 RECHTSPRAAK: HR 19 mei 1995, NJ 1995, 531; HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760; HR 16 september 2005, 
RvdW 2005, nr. 100, 917; HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3; HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684. 
RECHTSLEER: ASSER/HARTKAMP 2001, 552; BAKELS 1993, 421; BAKELS 1994, 99 (“De tekortschietende schuldenaar van een 
ontbonden overeenkomst dient het positief contractsbelang van de schuldeiser te vergoeden.”); BLOEMBERGEN 1982, 72; 
BRUNNER/DE JONG 1999, 224 (“Ontbinding geeft recht op vergoeding van het positief contractsbelang, wat betekent dat de 
teleurgestelde schuldeiser in een vermogenssituatie dient te komen, als ware het contract geheel correct nagekomen.”); 
DE VRIES 1983, 265; DE VRIES 1997, 200-204; HARTLIEF 1994, 19 en 28-29; HOFMANN/ABAS 1997, 327; VAN LEYENHORST 2005, 1; 
LINDENBERGH 2008-I, 71; LINDENBERGH 2010, 13; LINSSEN 1993, 92; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 1035-1036; PITLO/CAHEN 2002, 307; 
SCHOORDIJK 1979, 550; SMITS 1999, 109; SPIER/HARTLIEF 2009, 238; TEIJL/HOLZHAUER 1997, 219; VAN BOOM 2012, 370; VAN NISPEN 

2003, 51; VISSCHER 2007-I, 56 ("Voor het bepalen van de schadevergoeding moet een vergelijking worden gemaakt tussen de 
vermogenssituatie van de crediteur zoals deze bij nakoming zou zijn geweest en zoals deze bij ontbinding van de 
overeenkomst na afwikkeling van restitutieverplichtingen zou zijn."). 
3267 HR 19 mei 1995, NJ 1995, 531; HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760, overweging 4.2; HR 10 juli 2009, 
NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3; HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684; SPIER/HARTLIEF 2009, 238. 
3268 Artikel 6:74, lid 1 NBW: "Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade 
die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend."  
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1216. VASTE RECHTSPRAAK HOGE RAAD: POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – In Nederland wijst de Hoge Raad 
veelvuldig op de vergoedbaarheid van het positief belang bij ontbinding.3269 Bij ontbinding van een achteraf 
onzuiver gebleken diamant overwoog de Hoge Raad zo dat de wanprestant die naast de ontbinding was 
veroordeeld tot vergoeding van de schade doordat geen wederzijdse nakoming maar ontbinding plaatsvond, 
"het zogeheten positief belang [diende] te vergoeden.”3270 In 2009 preciseerde de Hoge Raad, bij ontbinding 
van een vijfjarige overeenkomst voor reparatie en onderhoud van opleggers, de dan krachtens het positief 
belang toe te passen toestandsvergelijking. De Hoge Raad overwoog dat het bestreden arrest terecht 
vooropstelde dat schadevergoeding “dient te worden vastgesteld door met elkaar in vergelijking te brengen, 
enerzijds, de hypothetische situatie waarin de wederpartij zou hebben verkeerd bij een in alle opzichten 
onberispelijke wederzijdse nakoming en, anderzijds, in de feitelijke situatie waarin de wederpartij na 
ontbinding van de overeenkomst verkeert [...]”.3271 

C Dominantie binnen common law  

1217. COMMON LAW: POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Ook de common law laat cumul tussen 
ontbinding en het positief belang toe.3272 In het Engelse recht heeft termination geen terugwerkende 
kracht. In principe heeft zij enkel bevrijding (voor de toekomst) tot gevolg.3273 Contractpartijen zijn 
dan niet langer tot nakoming gehouden. Het Engelse recht laat zonder problemen toe ontbinding te 
cumuleren met het positief belang (expectation interest). Hoewel de common law het even logisch 
acht dat de benadeelde ontbinding niet met uitvoering kan cumuleren, kan hij daar ontbinding 
verkrijgen én het voordeel dat hij kon verwachten uit uitvoering van die overeenkomst zelf.3274  

1218. NEGATIEF BELANG BIJ NIETIGVERKLARING – Dit is anders wanneer de rechter de overeenkomst nietig verklaart 
wegens een gebrek bij de totstandkoming. Bij rescission for vitiating factors of rescission for misrepresentation 
heeft de schuldeiser slechts recht op zijn negatief belang (reliance damages).3275  

D Dominantie onder harmoniseringsprojecten 

1219. INTERNATIONALE RECHTSINSTRUMENTEN EN VERHOUDING TUSSEN ONTBINDING EN SCHADEVERGOEDING – 

Uit het Weens Koopverdrag (art. 75 en 76 CISG)3276, de Unidroitbeginselen (art. 7.3.5, 7.4.1 en 7.4.2 
Unidroit)3277, de Principles of European Contract Law (art. 8:102, 9:502 en 9:301-309 PECL)3278, de 
Draft Common Frame of Reference (art. III.-3.509, lid 3 en III.-3.702 DCFR)3279 en de (ingetrokken) 
Common European Sales Law (art. 106, lid 6 en 131, lid 4 CESL)3280 blijkt niet duidelijk wat de 
verhouding is tussen ontbinding en schadevergoeding. Die rechtsinstrumenten verklaren beide 
remedies wel verenigbaar (art. 8:102 PECL; art. III – 3:102 juncto art. III.-3.509, lid 3 DCFR; art. 7.3.5 
en 7.4.1 Unidroit; art. 61, lid 2 CISG; art. 106, lid 6 en 131, lid 4 CESL). 

                                                             
3269 HR 19 mei 1995, NJ 1995, 531; HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760; HR 16 september 2005, RvdW 2005, 
nr. 100, 917; HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3; HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684. 
3270 HR 19 mei 1995, NJ 1995, 531. 
3271 HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3. Vgl. HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760, overweging 4.2. 
3272 ENGELAND: CHEN-WISHART 2010, 533 ("Rescission for breach only sets aside the contract prospectively (de futuro) and gives 
the claimant the right to expectation remedies."); JAFFEY 2001, 243 (“In English law, the normal pecuniary claim on 
termination is the claim for expectation damages for breach of contract.”); TREITEL/PEEL 2011, 862; TREITEL 1991, 98. AUSTRALIË: 
CARTER 2012, 626. ZUID-AFRIKA: MCLENNAN 1999, 524 ("[...] claims for positive or expectation interest are not ruled out by the 
aggrieved party's termination of the contract."). Zie ook BAECK 2012-I, 291; FABRE-MAGNAN 2012, 717-719; XOUDIS 1998, 209. 
3273 CARTWRIGHT 2007, 258; CHEN-WISHART 2010, 533; TREITEL/PEEL 2011, 858-859. 
3274 MCLENNAN 1999, 524; TREITEL/PEEL 2011, 862. Vgl. FABRE-MAGNAN 2012, 718. 
3275 W.P. KEETON, Prosser and Keeton on the law of torts, St. Paul, West Publishing Co, 1984, 768; TREITEL/PEEL 2011, 862 
("Termination for breach differs in this respect from rescission for misrepresentation, the effect of which is to treat the 
contract as if it had never existed."). 
3276 FOUNTOULAKIS 2013, 1113 (impliciet pro positief belang); GALVAN 1998, 21-22; SCHLECHTRIEM/SCHROETER 2013, 335. 
3277 GENICON 2007, 734 en EBERHARD 2005, 136 en 151; PATOCCHI/FAVRE-BULLE 1998, 597. 
3278 GENICON 2007, 734, voetnoot 136; RÉMY-CORLAY 2005, voetnoot 72. 
3279 GENICON 2007, 734. 
3280 BAECK 2013, 263 (“The general measure of damages for non-performance also applies when the creditor has terminated 
the contract.”). 



400 
 

1220. POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING? – In die instrumenten blijkt niet welk belang bij ontbinding 
moet primeren. De artikelen inzake ontbinding (bijv. art. 9:301-309 PECL; art. 7.3.5 Unidroit; art. 114 
CESL) reppen met geen woord over aanvullende schadevergoeding. Toch zou ontbinding met het 
positief belang moeten samengaan.3281 Voor wanprestatievergoeding in het algemeen (art. 9:502 
PECL; art. III. – 3:702 DCFR; art. 7.4.1 Unidroit; art. 74 CISG; art. 160 CESL) blijkt wel dat het positief 
belang bij schadevergoeding prevaleert. Voor het Weens Koopverdrag valt dit ook af te leiden uit de 
door het Secretariaat opgestelde commentaar op artikel 74 CISG: "Il ressort de cette disposition que 
le principe sur lequel repose l'action en dommages-intérêts est que la partie lésée doit être remise 
dans la même situation économique que celle dans laquelle elle se serait trouvée si le contrat avait 
été exécutée."3282 In een recent voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van 
overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud bevestigt de Commissie die suprematie van het 
positief belang: "De schadevergoeding brengt de consument zo veel mogelijk in de positie waarin hij 
zou hebben verkeerd wanneer de digitale inhoud naar behoren was geleverd en in overeenstemming 
met de overeenkomst was geweest." (art. 14, lid 1, tweede volzin).3283 Uit niets blijkt dat die 
schadevergoeding niet kan samengaan met de in artikel 13 neergelegde ontbinding.  

§ 2. GELDING NEGATIEF BELANG 

A Zwitserse benadering 

1221. ZWITSERLAND: NEGATIEF BELANG BIJ ONTBINDING – In Zwitserland primeert het negatief belang bij 
ontbinding.3284 Het positief belang komt enkel voor bij overeenkomstbehoud.3285 Artikel 109 CO 
regelt de gevolgen van ontbinding. Lid 2 bepaalt dat de benadeelde recht heeft op vergoeding van de 
schade wegens het wegvallen van de overeenkomst, tenzij de schuldenaar aantoont dat hem geen 
enkele schuld treft. Hoewel deze bepaling onduidelijk oogt3286, leest het Bundesgericht hier het 
negatief belang in: “Angesichts des klaren Gesetzeswortlautes ist somit im Anwendungsbereich von 
Art. 109 Abs. 2 OR der Ersatz des negativen Vertragsinteresses geschuldet.”3287. Ook het merendeel 
van de andere rechtspraak3288 en de rechtsleer3289 meent dat het negatief belang vooropstaat. Bij 

                                                             
3281 BAECK 2013, 263 (inzake CESL: “The general measure of damages for non-performance also applies when the creditor has 
terminated the contract.”); JAFFERALI 2014, 899 (inzake CISG); GENICON 2007, 734; XOUDIS 1998, 209. 
3282 Commentaire sur le projet de Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises, établi par le 
Secrétariat, doc. A/CONF.97/5, Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale des marchandises, 
Wenen, 1980, www.uncitral.org, art. 70, 63, punt 3. 
3283 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten 
voor de levering van digitale inhoud (Com(2015) 634 final). 
3284 Franse en Italiaanse auteurs verwijzen naar dit Zwitsers model: RÉMY 2001, 124; VISINTINI 2009, 87. 
3285 Expliciet: TELES DE MENEZES LEITÃO 2002, 260 ("Caso o contraente fiel quiser optar pela indemnização pelo interesse 
contratual positivo é manifesto que não pode resolver o contrato."). 
3286 GLÄTTLI 1997, 242 (maakt gewag van oneigenlijk hiaat in de wetgeving). Contra: HARTMANN 2005, 295. 
3287 TF 18 januari 2006, 4C.286/2005/ruo, swisslex, punt 2.4 (afwijzing positief belang).  
3288 TF 12 augustus 2010, 4A_251/2010, swisslex; TF 18 januari 2006, 4C.286/2005/ruo, swisslex, punten 2.4-2.6 (“Da der 
Grundstückkaufvertrag [...] aufgehoben ist, geht die Vorinstanz zutreffend davon aus, dass nur Schadenersatz im Umfang 
des negativen Interesses geschuldet ist.”); TF 21 december 2000, 4C.268/2000/rnd, swisslex, punt 2.b; TF 2 februari 1999, 
droit du bail 2000, 10; TF 16 mei 1988, JDT 1988, 523 (RO 114 II 152), 524; TF 31 januari 1979, SJ 1980, (51) 58; TF 22 
september 1964, (286) 294; Obergericht Kantons Luzern I 17 mei 2005, ZBJV 2007, 53 (swisslex); Cour de justice civile 
Genève 11 juni 1965, Luya t. Mordasini, SJ 1966, (577) 580; Zwitserse kantonrechter civ. II 20 april 2009, X. SA c. Y., RVJ 
2010, swisslex, 169; kantonrechter van Graubünden 23 mei 2006, swisslex, punt 4; Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 
5 februari 2008, swisslex, punt II.3.b; Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 44. 
3289 ANEX 1977, 106; O. BUCHER, Open Access im Schienenverkehr, Zürich, Schulthess, swisslex, 2006, 321; COUCHEPIN 2008, 134 
en 341; EBERHARD 2005, 94, 151 en 193 ("l'art. 109 al. 2 CO accorde au créancier le seul intérêt négatif lorsqu'il opte pour la 
résolution du contrat"); ENGEL 1973, 484 en ENGEL 1997, 718; P.G. FAVRE, Le transfert conventionnel de contrat, Zürich, 
Schulthess, swisslex, 2005, 582; GAUCH 1999, 198 en 206; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; L. GIOVANOLI, Rechtsprobleme 
von Repurchase Agreements, Zürich, Schulthess, 2003, 225; GRONER 2002, 464; GUGGENHEIM 1995, 156 en 218-220; HARTMANN 

2005, 131; KELLER 1949, 180; A. KOLLER, commentaar bij TF 30 oktober 2001, AJP 2002, (840) 841; KOLLER 1998, 299; 
KRAMER/PROBST 2003, 322; MARCHAND 2010, 550; I. MEIER, “Laufende Verträge in Konkurs- und Nachlassverfahren”, BlSchK 
2006, swisslex (86) 101; H. OSER, "Art. 109" in A. EGGER, A. ESCHER, R. HAAB en H. OSER, Kommentar zum Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch, Zürich, Schulthess, 1929, 584-585; SCHLOSSER 1996, 165; STÖCKLI 2008, 283-284; SVIT 2008, 229; SCHWENZER 
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ontbinding beoogt schadevergoeding dus de benadeelde te plaatsen in de positie waarin hij zou 
hebben verkeerd indien hij de overeenkomst nooit had gesloten.  

1222. NEGATIEF BELANG IN DRIE TAALVERSIES VAN ARTIKEL 109 CO – Luidens artikel 109, lid 2 CO kan een schuldeiser 
bij ontbinding herstel verlangen van de schade die voortvloeit uit het wegvallen (Duitse versie: Dahinfallen des 
Vertrages), het verval (Franse versie: caducité du contrat) of het mislopen (Italiaanse versie: mancato 
contratto) van de overeenkomst, mits de schuldenaar aantoont dat hem geen fout is te verwijten. Dat het 
negatief belang vooropstaat, lijkt vooral ondersteunbaar met de Italiaanse versie. Danni derivanti dal mancato 
contratto zijn mislopen opportuniteiten. Dat is een typische schadepost onder het negatief belang (supra nrs. 
712-749). Mislopen opportuniteiten zijn de winst die de benadeelde heeft gederfd doordat hij wegens sluiting 
van de geschonden overeenkomst een andere overeenkomst heeft mislopen ("mancato contratto").  

1223. TOTSTANDKOMING ARTIKEL 109, LID 2 CO EN CONTRAST MET DUITSE ZIENSWIJZE – De Germaanse rechtsfamilie 
pakt de cumul tussen ontbinding en schadevergoeding op uiteenlopende wijze aan (supra nrs. 1214-1216). De 
Zwitserse aanpak staat haaks op de benadering in Duitsland, Oostenrijk en Nederland.3290 In Duitsland waren 
schadevergoeding en ontbinding vroeger strikt gescheiden.3291 Dit cumulverbod (oud § 325 BGB) berustte op 
de opvatting dat een schuldeiser niet tegelijk aanspraak kon maken op retroactieve vernietiging van een 
overeenkomst én zijn positief belang. Schadevergoeding verdween bij uitwissing van de overeenkomst (supra 
nr. 1185). Onder het veelzeggende opschrift "Schadensersatz und Rücktritt" bepaalt § 325 BGB thans echter dat 
ontbinding niet in de weg staat aan schadevergoeding: "Das Recht, bei einem gegenseitigen Vertrag 
Schadensersatz zu verlangen, wird durch den Rücktritt nicht ausgeschlossen" (supra nr. 1214). 

1224. AFWIJZING TOENMALIG DUITS CUMULVERBOD BIJ HERVORMING ZWITSERSE VERBINTENISSENRECHT IN 1911 – Omdat 
het Duitse cumulverbod te strikt bleek, vulde Zwitserland de verhouding tussen ontbinding en 
schadevergoeding anders in bij de in 1911 doorgevoerde herziening van de Code fédéral des obligations van 
1881. Voordien stond artikel 124 CO niet in de weg aan cumul met schadevergoeding. Onduidelijk was wel of 
het positief dan wel het negatief belang vooropstond.3292 In 1905 volgde een eerste herzieningsvoorstel het 
Duitse cumulverbod.3293 In 1908 suggereerde een expertencommissie echter om vast te houden aan de 
cumulmogelijkheid met schadevergoeding. Uiteindelijk koos Zwitserland voor een hybride regeling. Evenals 
naar toenmalig Duits recht (§ 325 BGB), werd het onmogelijk om vergoeding te krijgen voor het positief belang. 
Wél kon de benadeelde naast ontbinding opteren voor zijn negatief belang.3294 Dit recht ging gebaseerd op de 
doctrine over schadevergoeding bij nietigheid van overeenkomsten.3295 Begin de twintigste eeuw ontgroeide 
het negatief belang in Zwitserland zo het domein van de culpa in contrahendo (supra nr. 300).  

1225. GEVOLG: INDIRECT KEUZERECHT TUSSEN POSITIEF EN NEGATIEF BELANG – Het Zwitserse schaderecht 
biedt benadeelden sinds 1911 dus een indirect keuzerecht tussen het positief en het negatief belang. 
De benadeelde kan kiezen tussen overeenkomstbehoud met vergoeding van zijn positief belang (art. 
107, lid 2 CO3296) en ontbinding met vergoeding van zijn negatief belang (art. 109, lid 2 CO).3297 Aan de 

                                                                                                                                                                                              
2009, 478 en 487; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 606; TERCIER 2009, 271; THÉVENOZ 1999, 196-199; VON TUHR 1974, 86; WESSNER 

2001, 910 et seq.; WEBER 2009, 563; P. WEIMAR, “Art. 457-516 ZGB” in Berner Kommentar, Bern, Stämpfli, 2009, (593) 597; 
WIDMER 2003, 56; XOUDIS 1998, 206; ZEN-RUFFINEN 2002, 339.  
3290 Vgl. ANEX 1977, 105-109; GLÄTTLI 1997, 240-241; THÉVENOZ 1999, 196-197; XOUDIS 1998, 210-211. 
3291 PEDAMON 1993, 143. 
3292 KELLER 1949, 180; REMY 2001, 124; THEVENOZ 1999, 197 (“Répétition des prestations déjà fournies et réparation de l’intérêt 
positif n’étaient pas incompatibles.”); XOUDIS 1998, 211. 
3293 Artikel 1131-1134 van het voorstel van 1905 (aangehaald in XOUDIS 1998, 211, voetnoot 214). 
3294 GLÄTTLI 1997, 240; KELLER 1949, 180 (“Das revidierte OR hat in Art. 109 eine zweifelsfreie Regelung aufgestellt, wonach 
das negative Interesse zu ersetzen ist.”); THÉVENOZ 1999, 197; XOUDIS 1998, 211. 
3295 ANEX 1977, 110; XOUDIS 1998, 211. 
3296 Artikel 107, lid 2 CO: “Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit de la demander et d’actionner 
en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration 
immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.” 
3297 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4.a (“Es wird im allgemeinen Zusammenhang 
auch die Meinung vertreten, der Gläubiger könne, soweit er zur Geltendmachung des positiven Interesses berechtigt sei, 
stattdessen generell auch das negative Interesse wählen. Eine solche Option müsste aber mit der Ausübung eines Rücktritts- 
bzw. Auflösungsrechts verbunden sein.”); COUCHEPIN 2008, 134 (impliciet); GAUCH 1999, 368; GUGGENHEIM 1995, 156-158; 
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benadeelde staat het om de voordeligste keuze te maken.3298 De schuldeiser die dankzij ontbinding is 
vrijgesteld van zijn eigen prestatie, kan wel niet tegelijk van de schuldenaar vorderen wat hij zou 
hebben gekregen indien de overeenkomst in stand zou zijn gehouden.3299 Steeds meer Zwitserse 
auteurs uiten echter kritiek op die regeling.3300 Conceptueel betogen zij dat die benadering geldig 
gesloten maar niet-uitgevoerde overeenkomsten ten onrechte als nietige contracten behandelt. Ook 
blijkt dat ontbinding aan praktische relevantie heeft ingeboet.3301 Benadeelden doen nog zelden een 
beroep op deze remedie. Ontbinding is enkel nog relevant om restitutie in natura van een geleverd 
goed te verkrijgen of omdat het negatief belang (uitzonderlijk) het positief belang overstijgt.3302  

B Opmars in Romaanse civil law 

1226. CUMUL ONTBINDING EN NEGATIEF BELANG WINT AANHANG IN ROMAANSE CIVIL LAW – De sinds 1911 in 
Zwitserland gevolgde benadering dat ontbinding samengaat met het negatief belang, nam het 
grootste deel van de twintigste eeuw een eerder unieke plaats in binnen het Europese privaatrecht. 
Recentelijk lijkt daar verandering in te komen in de Romaanse civil law. Steeds meer rechtsliteratuur 
is de zienswijze genegen dat ontbinding enkel cumuleerbaar is met het negatief belang. In 
Romaansrechtelijk Europa treft deze tendens België (infra nrs. 1231-1234), maar ook Frankrijk3303, 
Italië3304, Spanje3305 en vooral Portugal (infra nrs. 1226-1230).  

1227. PORTUGAL: CUMUL ONTBINDING EN NEGATIEF BELANG – In continentaal Europa straalt de van 
oorsprong Zwitserse opvatting dat ontbinding samengaat met het negatief belang vooral af op het 
Portugese recht. De Belgische en de Portugese wettelijke regeling van ontbinding lopen gelijk. De 
West-Iberische jurisprudentie neigt echter naar het negatief belang bij ontbinding.3306 In Portugal is 
het vaste hogere rechtspraak dat ontbinding enkel combineerbaar is met het negatief belang. Anders 
dan het Belgische Hof van Cassatie, acht het Supremo Tribunal de Justiça vergoeding voor het 
positief belang, wegens de retroactieve werking van ontbinding, onmogelijk. 

                                                                                                                                                                                              
GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 169; KELLER 1949, 181; KOLLER 1998, 316; STÖCKLI 2008, 284; TERCIER 2009, 271-272; WIDMER 

2003, 56-57; XOUDIS 1998, 212. 
3298 Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, punt II.4; GAUCH 1999, 368; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 

2003, 169; KELLER 1949, 181; KOLLER 1998, 316; STÖCKLI 2008, 284; TERCIER 2009, 272; XOUDIS 1998, 214. 
3299 KELLER 1949, 180. 
3300 EBERHARD 2005, 193 ("C'est l'occasion de relever que la doctrine suisse de l'intérêt négatif n'est peut-être due qu'à un 
malentendu historique."); GLÄTTLI 1997, 240; THEVENOZ 1999, 196-199 (199: “il serait préférable d’admettre une fois pour 
toutes que la résolution du contrat n’est pas incompatible avec l’indemnisation du plein intérêt de la partie lésée à 
l’exécution du contrat"). 
3301 Vgl. JAFFERALI 2014, 897. 
3302 Sommigen bepleiten dan ook dat het negatief belang bij ontbinding geen grens vindt in het positief belang: 
GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181; KELLER 1949, 183; MARELLA 2009, 61; SCHWENZER 2009, 92; VON TUHR 1974, 87; WEBER 

2009, 584; XOUDIS 1998, 216-218 (aanvaardt plafonnering principieel: “En droit suisse, l’intérêt négatif peut aussi couvrir le 
gain manqué sur une affaire plus rémunératrice à laquelle le créancier aurait renoncé.”). 
3303 ANCEL 2003, 249; ANDRÉ 2002, 170 ("Or, en l'espèce, le contrat étant anéanti par la résolution, c'est l'atteinte à l'intérêt 
négatif du créancier qui appelle compensation"); CHAZAL 2003, 112; DANET/LORVELLEC 1982, 213; FABRE-MAGNAN 2012, 703-704; 
GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 120-121; JOSSERAND 1933, 200; LAITHIER 2004, 208; LAITHIER 2008, 162 (“La résolution de l’avant-
contrat va de pair avec la protection de l’intérêt négatif car il serait contradictoire d’anéantir rétroactivement le contrat  et 
de faire comme s’il avait été exécuté par équivalent.”); LAMAZEROLLES 2003, 377-379; MOKAIESH 2001, 40 ("Ainsi, la réparation 
de son préjudice courvrira l'intérêt à la non-conclusion d'un contrat résolu."); PINNA 2007, 479 (“Il est en effet théoriquement 
critiquable de cumuler les restitutions, qui ont pour fonction de rétablir le statu quo ante, et l’indemnisation de la perte de 
profits que la victime aurait obtenus si le contrat avait été correctement exécuté”); VINEY 2005, 89. 
3304 AULETTA 1942, 142-143; BARASSI 1964, 411; MONTANARI 2010, 801; MONTANARI 2013, 121. 
3305 CLEMENTE MEORO 2009, 55. Contra: RODRÍGUEZ-CANO 2009, 1538; MONTES 1998, 663.  
3306 In Portugal aanvaarden de meeste auteurs het negatief belang bij ontbinding: DE ALMEIDA COSTA 1992, 891; ANTUNES 

VARELA 2000, 109-111; BRANDÃO PROENÇA 2011, 285-306; GALVÃO TELLES 2010, 463 (“Pode discutir-se se fim da indemnização 
deve ser colocar o contraente na situação que teria se o contrato houvesse sido comprido (indemnização dos danos 
positivos) ou na que teria se o contrato não houvesse sido celebrado (indemnização dos danos negativos). A segunda 
solução parece-nos a exacta, uma vez que o interessado resolve o contrato e o dá consequentemente sem efeito.”); MOTA 

PINTO 1982, 412; NETO 2004, 848; PESSOA JORGE 1976, 634; PESSOA JORGE 1995, 380; TELES DE MENEZES LEITÃO 2002, 257. 
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1228. PORTUGESE REGELING VAN ONTBINDING VERGELIJKBAAR MET BELGISCHE REGELING – De Portugese regeling inzake 
ontbinding is vergelijkbaar met de Belgische regeling. Artikel 801, lid 2 CCP betreft de toerekenbare 
onmogelijkheid tot nakoming. Dit artikel bepaalt dat de schuldeiser bij wederkerige contracten behalve 
schadevergoeding, kan verzoeken om ontbinding met volledige teruggave van de reeds verrichte prestatie.3307 
Artikel 434, lid 1 CCP preciseert dat ontbinding terugwerkt, tenzij dit indruist tegen de wil van partijen of het 
doel van ontbinding.3308 Zo staat in lid 2 van artikel 434 CCP te lezen dat ontbinding van duurovereenkomsten 
geen betrekking heeft op al verrichte prestaties.3309 Artikel 434 CCP codificeert zo wat in België sinds lang in 
artikel 1184 BW wordt ingebed: geen retroactieve ontbinding bij duurcontracten.  

1229. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRO NEGATIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Het Supremo Tribunal de 
Justiça opteert bij ontbinding voor het negatief belang.3310 Zo oordeelde het dat de bank die opteert 
voor ontbinding geen aanspraak meer heeft op zijn positief belang: "Tendo optado pela resolução 
que encerra a destruição da relação contratual, o banco não teria, em princípio dogmático, direito a 
indemnização relativa ao interesse contratual positivo".3311 Elders boog het zich over ontbinding van 
een franchisingovereenkomst. Ook daar oordeelde het dat het bij het handelsverkeer aansluit dat 
ontbinding van een overeenkomst enkel de weg effent voor het negatief belang: "a resolução 
contratual abre caminho a indemnização apenas pelos danos negativos"3312.  

1230. FEITENRECHTSPRAAK OOK PRO NEGATIEF BELANG BIJ ONTBINDING – De Portugese feitenrechtspraak schikt zich 
naar het oordeel van het Supremo Tribunal de Justiça door aan te nemen dat ontbinding gepaard gaat met het 
negatief belang. Talrijk zijn dan ook de uitspraken die het positief belang bij ontbinding afwijzen en enkel het 
negatief belang toelaten. De vijf hoven van beroep (Coimbra, Évora, Guimarães, Lissabon en Porto) zien ook 
toe op naleving van die cassatieopvatting.3313 Anders dan naar Belgisch recht (supra nr. 1205), maar in lijn met 
het Zwitserse recht (supra nr. 1221), beoogt schadevergoeding bij ontbinding in Portugal dus verplaatsing naar 
de toestand waarin de benadeelde zou hebben verkeerd indien de overeenkomst nooit was gesloten.  

C België 

1231. AANTAL BELGISCHE AUTEURS EXPLICIET PRO NEGATIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Ligt voor België thans 
ook een opiniewijziging in het verschiet? Onbewust voortbouwend op het Portugese en het 
Zwitserse recht bepleiten ook hier enkele auteurs immers herziening van de zienswijze dat 
ontbinding gepaard gaat met het positief belang.3314 Anders dan JAFFERALI en JANSEN3315, neemt BAECK 

                                                             
3307 Artikel 801, lid 2 CCP luidt: "Tendo a obrigação por fonte um contrato bilateral, o credor, independentemente do direito 
à indemnização, pode resolver o contrato e, se já tiver realizado a sua prestação, exigir a restituição dela por inteiro." 
3308 Artikel 434, lid 1 CCP bepaalt: "A resolução tem efeito retroactivo, salvo se a retroactividade contrariar a vontade das 
partes ou a finalidade da resolução." 
3309 Artikel 434, lid 2 CCP luidt: "Nos contratos de execução continuada ou periódica, a resolução não abrange as prestações 
já efectuadas, excepto se entre estas e a causa de resolução existir um vínculo que legitime a resolução de todas elas." 
3310 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004; STJ 23 januari 2007, nr. 4486/06, JusNet 82/2007; STJ 
12 februari 2009, nr. 08B4052, JusNet 641/2009, punt IX; STJ 15 december 2011, nr. 1807/08, JusNet 7817/2011 
(ontbinding franchisingovereenkomst); STJ 12 maart 2013, nr. 1097/09.3TBVCT.G1.S1, www.dgsi.pt; STJ 28 november 2013, 
nr. 268/03.0TVBPA.P2.S1, www.dgsi.pt.  
3311 STJ 12 februari 2009, nr. 08B4052, JusNet 641/2009, punt IX. 
3312 STJ 15 december 2011, nr. 1807/08, JusNet 7817/2011. 
3313 COIMBRA: Coimbra 6 november 2007, nr. 1687/04, JusNet 6587/2007. ÉVORA: Évora 3 maart 2010, nr. 120/1995, JusNet 
8062/2010; Guimarães 11 februari 2004, nr. 1602/03-2, JusNet 781/2004. GUIMARÃES: Guimarães 1 oktober 2009, 
nr. 2688/07, JusNet 6732/2009; Guimarães 30 juni 2011, nr. 3959.09.9TBBCL.G1, JusNet 4009/2011. LISSABON: Lissabon 
21 april 1994, nr. 6837, JusNet 3313/1994 (negatief belang bij ontbinding leasingovereenkomst); Lissabon 3 juni 2004, 
nr. 1996/2004-8, JusNet 3249/2004; Lissabon 5 mei 2005, nr. 2999/05, JusNet 2748/2005; Lissabon 22 november 2011, 
nr. 2071/08, JusNet 7944/2011. PORTO: Porto 3 februari 2005, nr. 0437094, JusNet 789/2005; Porto 17 november 2005, 
nr. 0534807, JusNet 5692/2005, punt 34; Porto 4 december 2006, nr. 0650216, JusNet 6602/2006; Porto 5 december 2006, 
nr. 0625452, JusNet 6641/2006. 
3314 BAECK 2012-I, 294-300; DEKKERS/VERBEKE 2007, 105 (schade wegens onmogelijkheid om met derde soortgelijk contract te 
sluiten is vergoedbaar bij ontbinding; duidt op het negatief belang); DELVAUX 2001, 682 en 685 (gelding buitencontractuele 
aansprakelijkheid); FONTAINE 2004, 310 (“A première vue, les dommages-intérêts négatifs sont les plus appropriés au regard 
de l’option prise. La resolution ne crée-t-elle pas une situation analogue à celle de la nullité, le contrat étant anéanti ab 
initio?”); FORIERS 2005, 247; GERMAIN 2014, 143-144 (positief belang bij niet-retroactieve ontbinding, negatief belang bij 
retroactieve ontbinding); HARMEL 1985, 364, nr. 564 ("La partie aux torts de laquelle la résolution est prononcée peut se voir 
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duidelijk standpunt in pro het negatief belang. Retroactieve ontbinding zou enkel kunnen samengaan 
met het negatief belang.3316  

1232. BELGISCHE AUTEURS PRO NEGATIEF BELANG BIJ ONTBINDING – FONTAINE is minder expliciet. Hij vraagt zich kort af 
of bij ontbinding niet eerder het negatief belang vooropstaat: “A première vue, les dommages-intérêts négatifs 
sont les plus appropriés au regard de l’option prise. La resolution ne crée-t-elle pas une situation analogue à 
celle de la nullité, le contrat étant anéanti ab initio?”3317 Hij weerlegt dat echter deels op grond dat de 
retroactieve werking afbrokkelt én de overeenkomst eerst geldig was gesloten. Ook HARMEL maakt voor die 
schadevergoeding een kruisverwijzing naar de vergoedingsregeling bij nietigheid: "La partie aux torts de 
laquelle la résolution est prononcée peut se voir imposer des dommages-intérêts qui répondent aux principes de 
réparation non-contractuelle rappelés en matière d'annulation."3318 Die regeling valt sowieso onder het 
negatief belang, zodat ook deze auteur als voorstander van het negatief belang is te bezien.3319  

1233. STROMING DIE BIJ ONTBINDING ONDER NEGATIEF BELANG VERHAALBARE SCHADEPOSTEN VERGOEDBAAR ACHT – Diverse 
Belgische auteurs tonen zich impliciet voorstander van het negatief belang. Dit doen zij door bij ontbinding 
schadeposten vergoedbaar te stellen die enkel verklaarbaar zijn vanuit het negatief belang. FORIERS stelt zo dat 
de rechter de bijkomende schadevergoeding van een effectenverkoper kan berekenen vanuit de hypothese dat 
indien de verkoop niet was gesloten met de koper, hij zijn effecten voor een gelijkaardige prijs aan een derde 
had kunnen verkopen.3320 De ontbindingverkrijgende koper kan van de verkoper een vergoeding krijgen voor 
de kosten van de verkoop.3321 Die sowiesokosten zijn ondenkbaar onder het positief belang (supra nrs. 405-
409) en zijn enkel verklaarbaar vanuit negatief-belangenperspectief (supra nrs. 682-711).3322 Had de verkoper 
zijn overeenkomst niet gesloten (negatief belang), dan had hij die kosten niet gedragen. Anderen bieden de 
benadeelde bij ontbinding schadevergoeding “wegens de onmogelijkheid om met een ander een soortgelijk 
contract te sluiten”.3323 Deze schadepost behoort tot het negatief belang. Enkel wanneer de benadeelde de 
overeenkomst niet had gesloten, had hij met een ander een soortgelijke overeenkomst kunnen sluiten.  

1234. LAGERE RECHTSPRAAK DIE MET SCHADEVERGOEDING BIJ ONTBINDING SCHADEPOSTEN LAAT VERGOEDEN DIE 

ENKEL TOT NEGATIEF BELANG KUNNEN BEHOREN – Ook in de lagere Belgische rechtspraak zijn sporen van 
het negatief belang bij ontbinding te ontwaren. Bepaalde rechters kennen bij ontbinding 
schadevergoeding toe voor nadelen die onmogelijk kwalificeerbaar zijn als positief-belangennadeel 
en die enkel denkbaar zijn als nadeel doordat hij de ontbonden overeenkomst had gesloten (negatief 
belang).3324 Dit betreft vergoeding van kosten die de benadeelde maakte voor sluiting van de 
overeenkomst3325 en kosten die hij maakte met het oog op uitvoering van de overeenkomst3326. Denk 

                                                                                                                                                                                              
imposer des dommages-intérêts qui répondent aux principes de réparation non-contractuelle rappelés en matière 
d'annulation."); WERY 2014-II, 455 (uitgebreide vermelding zienswijze van BAECK). 
3315 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 876 en 903 (p. 876: "[L]e choix de l'indemnisation de 
l'intérêt positif nous paraît à la réflexion s'imposer pour des motifs particulièrement convaincants."); S. JANSEN, "Actuele 
ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming van contracten" in Themis 95 – Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2015, 
(141) 148-151. 
3316  J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 294-300. 
Ontbinding met behoud van ontvangen prestaties zou dan wel weer combineerbaar zijn met het positief belang (supra nr. 
1139). Uitgebreide vermelding deze zienswijze bij: GERMAIN 2014, 143-144 (eerder positief belang op p. 145); JANSEN 2015-I, 
650-651 (met duidelijk pro positief belang in JANSEN 2015-II, 148-151); WÉRY 2014-II, 455. 
3317 FONTAINE 2004, 310. 
3318 P. HARMEL, "Théorie générale de la vente. I. Droit commun de la vente" in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1985, 364, 
nr. 564. 
3319 Voor precontractuele aansprakelijkheid wordt dan ook een verband gelegd tussen de toestand van het negatief belang 
en de regels inzake buitencontractuele aansprakelijkheid. Bijv. VAN MALDEREN 2009, II.4, 48a-b. 
3320 FORIERS 2005, 247. 
3321 FORIERS 2005, 251.  
3322 Vgl. BAECK 2012-I, 292 (“Deze kosten kunnen echter niet beschouwd worden als een nadeel dat de koper heeft geleden 
doordat de koop niet wordt uitgevoerd zoals afgesproken: indien de verkoop was uitgevoerd zoals afgesproken, zou de 
verkoper deze kosten immers ook hebben gemaakt.”). 
3323 DEKKERS/VERBEKE 2007, 105. 
3324 Vgl. BAECK 2012-I, 293. 
3325 Rb. Gent 29 juni 2004, TGR 2004, (273) 276 (ontbinding verkoop onroerend goed wegens wanprestatie verkoper, 
wegens niet verkrijgen akkoord van zijn hypothecaire schuldeisers). 
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ook aan vergoeding van mislopen opportuniteiten.3327 Dat is een schadepost die enkel denkbaar is 
vanuit het negatief belang (supra nr. 618-634). Twijfelachtig is wel of die hoven en rechtbanken voor 
ogen hadden dat zij een schadepost van het negatief belang in de vergoeding betrokken dan wel of 
zij niet gewoon blijk gaven van een onjuiste invulling van het positief belang. 

§ 3. POSITIEF BELANG BIJ NIET-RETROACTIEVE ONTBINDING 

1235. POSITIEF BELANG BIJ NIET-RETROACTIEVE ONTBINDING – In deze context menen meerdere Belgische 
auteurs dat het negatief belang vooropstaat bij retroactieve ontbinding, terwijl ontbinding met 
behoud van ontvangen prestaties moet samengaan met het positief belang.3328 De benadeelde zou 
bij die niet-retroactieve ontbinding niet kunnen volhouden dat hij schade heeft geleden doordat hij 
de ontbonden overeenkomst tevergeefs heeft gesloten. Gedurende enige periode kreeg de 
overeenkomst immers wederzijds genoegdoenende uitvoering. Schadevergoeding bij ontbinding met 
behoud van prestaties moet hun inziens dan ook strekken tot het positief belang. Schadevergoeding 
moet de benadeelde dan verplaatsen naar de fictieve situatie van contractuele nakoming. 

1236. OPVATTING STAMT UIT PORTUGESE RECHT EN VOND INGANG IN FRANKRIJK EN SPANJE – Die opvatting dat 
retroactieve ontbinding samengaat met het negatief belang en niet-retroactieve ontbinding vergoeding van het 
positief belang toelaat, is niet innovatief. Dezelfde opvatting kreeg steun van PINNA3329 en FABRE-MAGNAN3330 in 
Frankrijk, PESSOA JORGE3331 in Portugal en ESPINAR LAFUENTE3332 in Spanje. De Belgische grondlegster BAECK 

ontleende haar standpunt aan het Franse recht. PINNA stelt dat schadevergoeding enkel strekt tot het negatief 
belang wanneer sprake is van ontbinding met retroactieve vernietiging. Wanneer ontbinding niet retroactief 
werkt, zoals bij duurcontracten, strekt schadevergoeding tot het positief belang van de schuldeiser.3333 Ook de 
Franse auteur FABRE-MAGNAN onderschrijft die zienswijze.3334 De Portugese auteur PESSOA JORGE ligt echter aan 
de basis van deze substroming. Al in 1976 gaf hij aan dat wanneer ontbinding niet retroactief werkt, de rechter 
schadevergoeding aan de hand van het positief belang moet berekenen: “Se a rescisão não tem eficacia 
retroactiva, a indemnização deve calcular-se pelos danos positivos.”3335  

Afdeling VI. Conclusie 

§ 1. CUMUL TUSSEN ONTBINDING EN POSITIEF BELANG 

1237. AANTAL ARGUMENTEN PRO CUMULVERBOD TUSSEN ONTBINDING EN POSITIEF BELANG – Artikel 1184 BW 
blijkt nog van vagere textuur dan artikel 1149 BW (supra nr. 325). De idee dat de retroactieve 

                                                                                                                                                                                              
3326 Rb. Gent 29 juni 2004, TGR 2004, (273) 276; Antwerpen 2 november 2009, AR 2008/AR/344, onuitg., aangehaald in 
BAECK 2012-I, 293 (toekenning vergoeding voor nutteloos geworden onderzoekskosten van schuldeiser); Gent 23 oktober 
2002, AR 2001/AR/641, onuitg., aangehaald in BAECK 2012-I, 293 (vergoeding van nutteloos geworden prospectiekosten bij 
ontbinding van verkoop van machine). 
3327 Brussel 20 april 2010, R&J 2010, (299) 303 (inzake ontbinding koopovereenkomst). 
3328 BAECK 2012-I, 294-300; GERMAIN 2014, 143-144 (uitgebreide vermelding van zienswijze van BAECK; eerder positief belang 
op p. 145); JANSEN 2015-I, 650-651 ("Net zoals BAECK argumenteert dat bij de ontbinding met behoud van de ontvangen 
prestaties de overeenkomst niet tevergeefs gesloten is, is dit ook het geval bij een prijsvermindering"; hieruit blijkt dat zij bij 
retroactieve ontbinding neigt tot het negatief belang, maar dan toch pro positief belang in JANSEN 2015-II, 148-151). 
3329 A. PINNA, La mesure du préjudice contractuel, Parijs, LGDJ, 2007, 63 (“Les dommages et intérêts ne visent l’indemnisation 
de l’intérêt négatif que lorsqu’il y a une véritable résolution du contrat avec l’anéantissement rétroactif prévu par l’article 
1183 du Code civil. Cela signifie que lorsque la “résolution” ne produit pas d’effet rétroactif, notamment pour des contrats à 
exécution successive, les dommages et intérêts viennent compenser l’intérêt positif du créancier.”). 
3330 M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. I. Contrat et engagement unilatéral, Parijs, PUF, 2012, 680. 
3331 F. PESSOA JORGE, Direito das Obrigações, Lissabon, Arco Iris, 1976, 634 (“Se a rescisão não tem eficacia retroactiva, a 
indemnização deve calcular-se pelos danos positivos.”); F. PESSOA JORGE, Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade 
civil, Coimbra, Almedina, 1995, 380. 
3332 F. ESPINAR LAFUENTE, "Resolución e indemnización en las obligaciones recíprocas" in Estudios de Derecho Civil. En honor 
del profesor Castán Tobeñas, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1969, II, (111) 150-153 (besproken bij CONTARDO 

GONZÁLEZ 2011, 91, voetnoot 27). 
3333 PINNA 2007, 63. 
3334 FABRE-MAGNAN 2012, 680. 
3335 PESSOA JORGE 1976, 634; PESSOA JORGE 1995, 380. 
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werking van ontbinding de functie van schadevergoeding wijzigt naar het negatief belang kent in de 
continentale schadedoctrine groeiende aanhang. Conceptualisten menen dat het positief belang bij 
ontbinding indruist tegen de retroactieve verdwijning van de overeenkomst (supra nrs. 1065-1071). 
Door te kiezen voor ontbinding zou de benadeelde afstand doen van zijn positief belang (supra 
nrs. 1072-1073). Bovendien zou het positief belang onverenigbaar zijn met de restitutierechtelijke 
gevolgen van die ontbinding, die net strekken tot herstel van de benadeelde in de precontractuele 
positie (supra nrs. 1074-1076). Vergoeding van het negatief belang zou dan ook beter aansluiten bij 
de tendens tot uniformisering van ontbinding en nietigheid (supra nrs. 1077-1082). 

1238. CONCEPTUELE ARGUMENTEN VOOR CUMUL MET POSITIEF BELANG – Cumul tussen ontbinding en het 
positief belang gooit hogere ogen. Allereerst staat eventuele terugwerking niet in de weg aan het 
positief belang. Bij retroactiviteit valt niet voorbij te gaan aan het bestaan van de overeenkomst en 
de contractuele schade (supra nrs. 1085-1087). Vooral bleek dat ontbinding de bindende kracht van 
de overeenkomst – die bij overeenkomstbehoud het positief belang onderbouwt (supra nrs. 1088-
1093) – niet volledig uitwist. Eventuele indirecte bescherming van het negatief belang via restituties 
impliceert evenmin een schadebeperking tot het negatief belang (supra nrs. 1095-1096). Bovendien 
bleek retroactiviteit vooral te fungeren als verantwoording van ontbindingsrestituties, zonder 
inwerking op de bijkomende schadevergoeding (supra nrs. 1097-1108). In de tweede plaats valt niet 
heen te gaan langs de verschillende grondslag van ontbinding en nietigheid (supra nrs. 1109-1121). 
Nietigheid is gebaseerd op een fout in de totstandkomingsfase. Ontbinding gaat gestoeld op een 
tekortkoming in de uitvoeringsfase. Ook bleek de retroactieve werking van ontbinding aan 
overtuigingskracht in te boeten. Aangezien de aan de retroactiviteit ten grondslag liggende 
voorwaardeconstructie betwistbaar is (supra nrs. 1123-1128), en de retroactieve werking weinig 
meer is dan een fictieve constructie (supra nrs. 1129-1130), die bovendien materieel en territoriaal 
geldingsbereik verliest (supra nrs. 1131-1151), kan die retroactieve werking geen vergoeding van het 
positief belang bij ontbinding beletten (supra nrs. 1152-1153).  

1239. FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR CUMUL TUSSEN ONTBINDING EN VERGOEDING POSITIEF BELANG – Naast 
die conceptuele argumenten bestaan ook functionele argumenten om ontbinding met het positief 
belang te cumuleren. Allereerst leidt de beperking van schadevergoeding bij ontbinding tot het 
negatief belang tot onbillijke resultaten, doordat zij de benadeelde niet afdoende compenseert voor 
de aantasting van zijn legitieme verwachtingen (supra nrs. 1155-1032). Ook bleek dat het positief 
belang tevens bij ontbinding beter aansluit op het integraliteitsprincipe, en dat de restitutieve en 
bevrijdende werking van ontbinding niet in de weg staan aan vergoeding daarvan, mits de rechter 
deze bij schadebegroting verrekent (supra nrs. 1167-1180). Voorts viel uit de gelijkenis tussen 
ontbinding en de via de Differenztheorie berekende vervangende schadevergoeding af te leiden dat 
ontbinding ook met het positief belang moet samengaan (supra nrs. 1181-1195). Tot slot bleek 
beperking van schadevergoeding bij ontbinding tot het negatief belang de keuzevrijheid van 
benadeelden onterecht te beperken (supra nrs. 1196-1202). 

§ 2. CORRECTE ZIENSWIJZE HOF VAN CASSATIE 

1240. WERELDWIJDE DOMINANTIE VAN CUMUL MET POSITIEF BELANG – Wereldwijd is de overgrote 
meerderheid voorstander van cumul tussen ontbinding en het positief belang (supra nrs. 1204-1216). 
In Europa blijken – behalve in Zwitserland en Portugal – de onderzochte hooggerechtshoven geneigd 
tot aanvaarding van de cumul met dat positief belang. Cumul tussen ontbinding en het positief 
belang krijgt zo groen licht van het Franse Hof van Cassatie3336, het Italiaanse Hof van Cassatie3337, het 
Spaanse Tribunal Supremo3338, het Duitse Bundesgerichtshof3339 en de Nederlandse Hoge Raad3340. 

                                                             
3336 Cass.civ.fr. 2 augustus 1911, D. 1912, I, 228 (impliciet). 
3337 Cass.civ.it. 15 april 1994, nr. 3598, Giust.civ.Mass. 1994, 508 (waarover: GUERRERI/GUERRERI 1997, nr. 113); Cass.civ.II.it 
27 december 2011, nr. 28939, www.gadit.it. 
3338 STS 30 juli 2012, nr. 532/2012, RJ 2012/9006, databank Aranzadi. 
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Weinig verwondering wekt het dan ook dat de internationale rechtsinstrumenten ook in die zin 
worden opgevat.3341 Uit het Weens Koopverdrag (art. 75 en 76 CISG), de Unidroitbeginselen (art. 
7.3.5, 7.4.1 en 7.4.2 Unidroit)3342, de Principles of European Contract Law (art. 8:102, 9:502 en 9:301-
309 PECL)3343, de Draft Common Frame of Reference (art. III.-3.509, lid 3 en III.-3.702 DCFR)3344 en de 
(ingetrokken) Common European Sales Law (art. 106, lid 6 en 131, lid 4 CESL)3345 zou de mogelijkheid 
tot cumul tussen ontbinding en het positief belang duidelijk blijken.  

1241. IN RECHTSSTELSELS WAAR RECHTSPRAAK CUMUL MET NEGATIEF BELANG BEPLEIT, HEERST KRITIEK OP CUMULVERBOD MET 

POSITIEF BELANG – In rechtsstelsels waar ontbinding met het positief belang samengaat, blijkt het trendy om 
tegendraads te doen. In de Romaanse civil law werpt steeds meer rechtsleer zich zo op als voorstander van 
cumul tussen ontbinding en het negatief belang.3346 In rechtsstelsels die deze cumul reeds toepassen – zoals 
Zwitserland en Portugal – revolteert de rechtsleer nu net naar de cumul met het positief belang (supra nr. 
1225). Zo staat de Zwitserse rechtsleer steeds kritischer tegenover het verbod om ontbinding met het negatief 
belang te cumuleren.3347 Sommigen zien dat cumulverbod zelfs als een historisch misverstand.3348  

1242. CONCLUSIE: HOF VAN CASSATIE MOET AANSLUITING BEHOUDEN OP ANDERE RECHTSSTELSELS – Omgooien 
van bestaande inzichten wekt altijd belangstelling. In het licht van vooral conceptuele en functionele 
argumentatielijnen lijkt de Belgische cassatieopvatting 3349  – zoals gevolgd door de 
feitenrechtspraak3350 – echter volkomen verdedigbaar. Hoewel het Hof van Cassatie zich summier 
uitlaat over de cumul tussen ontbinding en het positief belang3351, lijkt het een meer verdedigbare 
zienswijze te onderschrijven dan het Portugese Supremo Tribunal de Justiça3352 en het Zwitserse 
Bundesgericht3353, die enkel cumul met het negatief belang aanvaarden. Mocht de rechtspraak of de 

                                                                                                                                                                                              
3339 BGH 28 november 2007, VIII ZR 16/07, openJur 2011, 7100, punt 12; BGH 14 april 2010, VIII ZR 145/09, openJur 2010, 
722, punt 21.  
3340 HR 19 mei 1995, NJ 1995, 531; HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760; HR 16 september 2005, RvdW 2005, 
nr. 100, 917; HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3; HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684. 
3341 BAECK 2013, 263; GENICON 2007, 734; XOUDIS 1998, 209. 
3342 GENICON 2007, 734; EBERHARD 2005, 136 en 151; PATOCCHI/FAVRE-BULLE 1998, 597. 
3343 GENICON 2007, 734, voetnoot 136; RÉMY-CORLAY 2005, voetnoot 72. 
3344 GENICON 2007, 734. 
3345 BAECK 2013, 263 (inzake CESL: “The general measure of damages for non-performance also applies when the creditor has 
terminated the contract.”). 
3346 BELGIË: BAECK 2012-I, 294-300; GERMAIN 2014, 143-144 (eerder positief belang op p. 145); JANSEN 2015-I, 650-651 
(impliciet); WÉRY 2014-II, 455 (uitgebreide vermelding zienswijze van BAECK). FRANKRIJK: ANCEL 2003, 249; ANDRÉ 2002, 170; 
CHAZAL 2003, 112; DANET/LORVELLEC 1982, 213; FABRE-MAGNAN 2012, 703-704; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 120-121; LAITHIER 2004, 
208 et seq.; LAITHIER 2008, 162; LAMAZEROLLES 2003, 377-379; MOKAIESH 2001, 40; PINNA 2007, 455; VINEY 2005, 89. ITALIË: 
AULETTA 1942, 142-143; BARASSI 1964, 411; MONTANARI 2010, 801. SPANJE: CLEMENTE MEORO 2009, 55.  
3347 EBERHARD 2005, 193; THÉVENOZ 1999, 196-199; XOUDIS 1998, 206. 
3348 EBERHARD 2005, 193. 
3349 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 8; Cass. 
13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237; Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overwegingen 13 en 14 (minder expliciet). 
3350 Brussel 12 juni 1964, Pas. 1965, II, 178; Brussel 20 juni 1972, RW 1972-73, 1770 (“om de schuldeiser in dezelfde 
toestand te herstellen als ware de verbintenissen in natura uitgevoerd geweest […]”; ontbinding overeenkomst voor de 
levering van olie wegens wanprestatie koper); Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368; Arbit. Besl. 22 september 1993, RNB 
1998, 677; Vred. Hasselt 15 september 2004, RW 2006-07, 777. Zie ook onuitgegeven rechtspraak vermeld bij BAECK 2012-I, 
291 (Antwerpen 2 november 2009, AR 2008/AR/344, onuitgeg.; Brussel 27 januari 2011, 2004/AR/1114 en 2004/AR/1190, 
onuitgeg., nr. 79, samenvatting in OOO 2012, 441, noot; Gent 23 oktober 2002, AR 2001/AR/641, onuitg.; Gent 10 januari 
2008, AR 2005/AR/3006, onuitg.; Gent 21 februari 2008, AR 2006/AR/2049, onuitg.). 
3351 Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237. Anders dan het Belgische Hof van Cassatie, geeft het Franse Hof van Cassatie 
niet expliciet aan dat schadevergoeding bij ontbinding beoogt de benadeelde te plaatsen in de toestand waarin hij zou 
hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was uitgevoerd. Dit is wel impliciet af te leiden uit de bij de ontbinding in 
aanmerking genomen schadeposten. Vgl. kritiek op dit uitblijven van een stellingname bij GENICON 2007, 760. 
3352 STJ 30 september 2004, nr. 04B2461, JusNet 4567/2004; STJ 23 januari 2007, nr. 4486/06, JusNet 82/2007; STJ 
12 februari 2009, nr. 08B4052, JusNet 641/2009, punt IX; STJ 15 december 2011, nr. 1807/08, JusNet 7817/2011 
(ontbinding franchisingovereenkomst); STJ 12 maart 2013, nr. 1097/09.3TBVCT.G1.S1, www.dgsi.pt; STJ 28 november 2013, 
nr. 268/03.0TVBPA.P2.S1, www.dgsi.pt.  
3353 TF 18 januari 2006, 4C.286/2005/ruo, swisslex, punt 2.4 (afwijzing positief belang).  
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wetgever (infra nr. 3217) gevolg geven aan de conceptualistische oproep van BAECK3354, door cumul 
tussen retroactieve ontbinding en het positief belang te verbieden, dan zou het ook elke aansluiting 
verliezen met de meerderheid van Europa en de internationale harmoniseringsinitiatieven. Absoluut 
te voorkomen is dan ook dat België die Zwitsers-Portugese weg inslaat. 

§ 3. SUBSIDIAIRE ROL NEGATIEF BELANG BIJ ONTBINDING 

1243. NEGATIEF BELANG BIJ ONTBINDING MOGELIJK IN ZELFDE GEVALLEN ALS BIJ OVEREENKOMSTBEHOUD – De 
functie van schadevergoeding bij ontbinding verschilt dus niet van die van schadevergoeding bij 
overeenkomstbehoud. Beide varianten beogen de benadeelde te verplaatsen naar de toestand 
waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen. Net zoals bij 
overeenkomstbehoud moet het wanprestatieslachtoffer, mede gelet op de open textuur van artikel 
1184 BW, echter de mogelijkheid hebben om desgevallend voor zijn negatief belang te opteren. De 
ultieme oplossing is de ontbindende benadeelde aanspraak te laten maken op zijn positief belang, 
met de mogelijkheid om te opteren voor zijn negatief belang. Volgens sommigen beschikken 
wanprestatieslachtoffers bij ontbinding – anders dan bij nietigheid, waar enkel het negatief belang 
bescherming krijgt3355 – sowieso over een optierecht tussen het negatief en het positief belang.3356  

1244. KEUZE TUSSEN POSITIEF EN NEGATIEF BELANG BIJ ONTBINDING IN ZUID-AFRIKAANSE CASE PROBERT V BAKER – Een blik 
over de continentsgrenzen leert dat de opvatting dat de benadeelde bij ontbinding recht heeft op zijn positief 
belang maar kan opteren voor zijn negatief belang, niet realiteitsvreemd is. In Zuid-Afrika overwoog Nienaber J 
zo dat ontbinding het positief belang niet belet, maar de benadeelde baat kan hebben bij zijn negatief belang: 
"There would be no inconsistency in granting him the right, at his election, to turn the clock backwards instead 
of forward in an effort to restore the status quo by means of a claim for damages. Upon cancellation the parties 
are liable, in so far as it may be feasible to enforce it, to effect restitution of what each has received: a claim for 
damages, calculated along the lines of negative interesse, would therefore simply be following suit."3357 

1245. RECHTSTREEKS KEUZERECHT TUSSEN POSITIEF EN NEGATIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Qua benadering 
lijkt een direct keuzerecht een adequate oplossing. Alle wegen blijven zo open voor de benadeelde. 
Waarom zou de rechter een loyale schuldeiser bestraffen voor zijn keuze voor ontbinding? Niet de 
benadeelde, maar de wanprestant heeft de wanprestatie veroorzaakt (supra nr. 76). Begroting van 
schadevergoeding hangt dus af van het perspectief dat hij wil volgen3358, althans om zijn positief 
belang te bewijzen. Bij moeilijk bewijs van zijn positief belang valt zo niet in te zien waarom de 
schuldeiser niet mag kiezen voor cumul met het negatief belang.3359 Opnieuw is dit onderbouwbaar 
met het bij overeenkomstbehoud voorgestane winstvermoeden. Indien de rechter aanneemt dat de 

                                                             
3354  J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 294-300. 
Vgl. GERMAIN 2014, 143-144 (uitgebreide vermelding zienswijze van BAECK; eerder positief belang op p. 145); JANSEN 2015-I, 
650-651 (impliciet, maar pro positief belang in JANSEN 2015-II, 148-151); WÉRY 2014-II, 455 (vermelding zienswijze van BAECK). 
3355 GENICON 2008, 258; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 100 (nietigheid). 
3356 BELGIË: FORIERS 2005, 247 (impliciet); JAFFERALI 2014, 891-895 (impliciet). FRANKRIJK: GENICON 2007, 741; GENICON 2008, 258 
(“en droit français, une option s’ouvre à lui entre la protection de son intérêt négatif et celle de son intérêt positif”). SPANJE: 
CLEMENTE MEORO 2009, 69-70 (ziet dit als evidentie). ITALIË: TRIMARCHI 2002, 647 (beperking door plafonnering negatief belang 
door positief belang). ZWITSERLAND: GLÄTTLI 1997, 241 (“Vielmehr sollte es dem Gläubiger möglich sein, nach seiner Wahl das 
positive oder das negative Vertragsinteresse geltend zu machen.”); XOUDIS 1998, 218. 
3357 Probert v Baker 1983 (3) SA 229 (D) (waarover: MCLENNAN 1999, 522; "Cancellation of the contract does not of course 
preclude a claim for damages computed on the basis of positive interesse. That much is trite. The aggrieved party is perfectly 
entitled to cast his eyes forward to the position he would have occupied had the contract been fulfilled. But it may suit his 
purpose to look backwards instead, to the position in which he would have been if no contract had been entered into at all. 
By the very act of cancelling the contract the aggrieved party is trying to sever all contractual links and to divest himself of 
the consequences of the contract."). 
3358 GENICON 2008, 258. 
3359 BELGIË: JAFFERALI 2014, 917-918. FRANKRIJK: GENICON 2007, 758. SPANJE: CLEMENTE MEORO 2009, 65. 
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overeenkomst winstgevend (supra nr. 954), neutraal (supra nr. 953) of van hogere waarde (supra nr. 
963)3360 was, dan kan deze na ontbinding minstens vergoeding krijgen voor zijn negatief belang.3361  

1246. VERVOLGVRAAG: MAG NEGATIEF BELANG POSITIEF BELANG DAN OVERSTIJGEN? – Met de kwestie van de 
subsidiaire vergoedbaarheid van het negatief belang bij behoud en ontbinding van overeenkomsten 
rijst de vervolgvraag of een benadeelde dan aanspraak kan maken op een negatief belang dat zijn 
positief belang overstijgt. Vindt het negatief belang een limiet in het positief belang? Op deze vraag 
naar de verhouding tussen het positief en het negatief belang focust het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk VII. Belangenverhouding 

Afdeling I. Positief-belangenplafond 

§ 1. DUIDING 

A Doorgaans ruimer positief belang 

1247. OPVATTING DAT POSITIEF BELANG STEEDS LAGER IS DAN NEGATIEF BELANG – Bepaalde rechtsleer meent 
dat het negatief belang noodzakelijkerwijs lager uitvalt dan het positief belang.3362 Winstderving bij 
het positief belang stemt overeen met de volledige uitgebleven verhoging van het actief die voor de 
benadeelde redelijkerwijs uit contractnakoming had moeten voortvloeien (supra nrs. 474-613). 
Winstderving bij het negatief belang komt daarentegen slechts neer op het verlies van een kans op 
winst uit een gelijkaardige overeenkomst (supra nrs. 746-749). Dit verlies van een kans op een 
gelijkaardige prestatie is niet op dezelfde wijze te berekenen als het verlies van de prestatie zelf.  

1248. POSITIEF BELANG BIEDT DOORGAANS RUIMERE VERGOEDING – Die stelling dat het positief belang 
doorgaans hoger uitvalt dan het negatief belang strookt met de werkelijkheid.3363 Uit het oogpunt 
van het wanprestatieslachtoffer lijkt dit logisch. De overeenkomst had hij immers gesloten om na 
uitvoering beter af te zijn dan vóór totstandkoming van die overeenkomst.3364 De winst die de 
schuldeiser uit de door hem gesloten overeenkomst kan halen, is dan ook doorgaans hoger dan de 
kosten die hij heeft gemaakt ter nakoming van zijn eigen verbintenissen. 

1249. NEGATIEF BELANG KAN OOK HOGER UITVALLEN DAN POSITIEF BELANG – Als quod plerumque fit geldt 
dus dat het positief belang het negatief belang overstijgt (supra nr. 1248). Toch is het een misvatting 
dat het negatief belang noodzakelijkerwijs lager uitvalt dan het positief belang (supra nr. 923).3365 De 
geschonden overeenkomst kan na de totstandkoming voor de schuldeiser een nadelige of ongunstige 
transactie zijn gebleken. De overeenkomst kan reeds van bij aanvang nadelig zijn (infra nrs. 1250-
1252).3366 Zij kan echter ook na de contractsluiting, door economisch gewijzigde omstandigheden, 
een financieel minder gunstig karakter hebben gekregen (infra nrs. 1253-1254).  

B Van bij aanvang ongunstige overeenkomsten 

1250. NIET-NAGEKOMEN OVEREENKOMSTEN DIE VANAF TOTSTANDKOMING ONGUNSTIG BLEKEN (BAD BARGAINS) – 

Het negatief belang kan hoger uitvallen dan het positief belang wanneer een overeenkomst reeds bij 
haar totstandkoming voor de schuldeiser een ongunstig karakter had. Indien voor vergoeding van het 
negatief belang geen positief-belangenplafond zou gelden, dan heeft de benadeelde baat bij 
vergoeding van zijn negatief belang. Twee voorbeelden verduidelijken dit.  

1251. ILLUSTRATIE: AANKOOP MACHINEONDERDEEL – Stel dat A bij C een machineonderdeel koopt voor de 
vervaardiging van een machine voor B. C levert het onderdeel te laat. Hierdoor verliest de machine elk nut voor 
B. B ontbindt de overeenkomst met A. A blijft zitten met de waardeloze machine en spreekt C aan in 
schadevergoeding. Achteraf blijkt echter dat A een onjuiste berekening heeft gemaakt van de kosten voor de 
vervaardiging van de machine voor B. De overeenkomst was al bij aanvang ongunstig voor benadeelde A. In 
plaats van € 5 000, bedroegen de vervaardigingskosten € 10 000. Hij had de machine aan B kunnen verkopen 

                                                             
3362 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 116 en 129; LAITHIER 2008, 162-163. 
3363 Vgl. WIDMER 2003, 80. 
3364 PETTIT 1987, 445. 
3365 CENINI 2008, 222-223; GAUCH 1999, 368 (“Cette opinion doctrinale se fonde sur l’idée inexacte selon laquelle l’intérêt 
négatif serait toujours moins grand que l’intérêt positif.”); GENICON 2007, 764 (schadevergoeding bij ontbinding). 
3366 De common law spreekt dan van bad bargain, losing contract of unprofitable contract. 
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voor € 7 500. In dit geval is hij beter af met bescherming van zijn negatief belang dan zijn positief belang. Met 
zijn negatief belang krijgt hij immers € 10 000 in plaats van € 7 500 schadevergoeding (positief belang).3367  

1252. ILLUSTRATIE: NIET-NAKOMING OVEREENKOMST TOT UITNODIGING OP CONFERENTIE – Doctorandus A schrijft een 
proefschrift als vrijwillig wetenschappelijk medewerker. Hij werkt en woont te Luxemburg. A krijgt een aanbod 
van een uitgever om in Brussel een summer class te geven over een onderwerp dat verder moeilijk inpasbaar is 
in zijn proefschrift. A aanvaardt het aanbod en verbindt zich ook tot de redactie van een omvangrijke tekst. De 
overeengekomen vergoeding bedraagt € 150. A is zich ervan bewust dat dit zijn kosten geenszins dekt. Hij 
beseft dat dit gaat om een losing contract. De vier verplaatsingen naar de rechtsbibliotheek te Leuven kosten 
hem € 200. Ook neemt hij voor € 200 kopies. Zijn kosten ter voorbereiding van de uitvoering van zijn eigen 
prestatie bedragen in totaal dus € 400. Bij contractuele nakoming lijdt hij een verlies van € 250 (€ 150 
vergoeding - € 400 kosten). A is bereid dit verlies te dragen omdat hij als doctorandus gehouden is een aantal 
lezingen te geven. Een week voor de lezing verzoekt A de uitgever om nadere informatie. De uitgever reageert 
hierop als volgt: "Door een fout van mijn kant werd jouw toezegging en het voorstel uit het oog verloren, zodat 
jouw tussenkomst niet werd opgenomen in het definitieve programma." A wenst schadevergoeding.3368 De 
kosten waren gemaakt in vertrouwen op contractnakoming en hebben door de wanprestatie elk nut verloren. 
Zijn negatief belang valt dus hoger uit dan zijn positief belang. Bij nakoming (positief belang) had hij € 150 
vergoeding gekregen. Dan had hij wegens de € 400 voorbereidingskosten € 250 (€ 400 - € 150) verlies geleden. 
Zijn positief belang bedraagt dus - € 250. Zijn negatief belang valt hoger uit. Was de overeenkomst nooit tot 
stand gekomen, dan had hij de € 400 kosten nooit gemaakt, maar had hij ook de € 150 vergoeding niet 
gekregen. Zijn negatief belang bedraagt dus + € 400. De vraag rijst dus of hij dit negatief belang (€ 400) volledig 
kan claimen dan wel of dit negatief belang door zijn positief belang (- € 250) is geplafonneerd. Moet de rechter 
hem elke schadevergoeding ontzeggen wegens het ab initio verlieslatende karakter van de overeenkomst?3369 

C Nadien ongunstig geworden overeenkomsten 

1253. TIJDENS BESTAAN ONGUNSTIG GEWORDEN OVEREENKOMSTEN – Contracten kunnen ook ongunstig 
worden in de loop van hun bestaan.3370 Ook dan heeft de benadeelde – uiteraard voor zover geen 
positief-belangenplafond geldt – baat bij vergoeding van zijn negatief belang.3371 De benadeelde 
verkiest met schadevergoeding uiteraard verplaatsing naar de toestand waarin hij zou hebben 
verkeerd indien hij de ongunstig gebleken en geschonden overeenkomst nooit had gesloten (negatief 
belang) dan naar de positie van correcte uitvoering van die overeenkomst (positief belang).  

                                                             
3367 Dit voorbeeld is deels ontleend aan XOUDIS 1998, 215-216. 
3368 Schadebeperking is onmogelijk omdat de reeds geschreven bijdrage te specifiek is en dus niet in zijn proefschrift kan 
worden opgenomen en evenmin anderszins voor publicatie vatbaar is. 
3369 Dit voorbeeld is uiteraard vereenvoudigd. Hier is niet ingegaan op voordeelstoerekening (feit dat A wegens de 
wanprestatie van de uitgever zijn verplaatsing naar Brussel en zijn hotelovernachting niet hoeft te dragen). Ook is 
voorbijgegaan aan de vergoedbaarheid van het substantiële tijdverlies en andere immateriële schade. Hier kan het negatief 
belang bovendien mislopen opportuniteiten omvatten, waardoor dit ook het positief belang kan overstijgen wanneer de 
volledige uitvoering van de geschonden overeenkomst voor de benadeelde minder voordelig bleek dan de volledige 
uitvoering van de overeenkomst die de benadeelde niet heeft gesloten ingevolge de totstandkoming van de niet-
nagekomen overeenkomst (gemiste opportuniteit – negatief belang). PETTIT 1987, 445 ("Since reliance loss includes lost 
opportunity, reliance damages exceed expectation damages whenever full performance of the actual contract would have 
been less advantageous to the plaintiff than full performance of a contract the plaintiff would have entered into (if any) had 
he not contracted with the defendant."); WEBER 2009, 584. 
3370 Deze situatie doet meteen denken aan de situatie waarin een verbintenis is getroffen door een onvoorzienbare 
gebeurtenis waardoor de uitvoering daarvan abnormaal wordt verzwaard en waar de vraag rijst of de overeenkomst op 
grond van de imprevisieleer mag worden aangepast (infra nrs. 1468-1470). In casu gaat het om een latere fase. Intussen is 
wegens de wanprestatie geen sprake meer van uitvoering van de overeenkomst. Ook gaat het om een ander perspectief. 
De benadeelde kan via de schadevergoeding juist voordeel halen uit de voor hem nadelig gebleken overeenkomst, en dus 
geen nadeel uit de nakomingsplicht, zoals het geval is in de hypothese die aan de orde blijkt bij de imprevisieleer. 
3371 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181 (benadrukken dat benadeelde voor de ontbinding en dus vergoeding van het 
negatief belang zal kiezen bij een “schlechtes Geschäft”); GENICON 2007, 764; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 125; LAITHIER 

2004, 210; LAITHIER 2008, 163; PETTIT 1987, 446 ("Reliance loss will exceed expectation loss whenever full performance of the 
contract would have left the plaintiff in a worse position than he would have occupied had he not entered into the contract 
with the defendant in the first place."); TRIMARCHI 2002, 639; WEBER 2009, 563; XOUDIS 1998, 215. 
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1254. NIET-NAKOMING AANNEMINGSOVEREENKOMST DOOR BOUWHEER WAARBIJ CONSTRUCTIEKOSTEN HOGER UITVALLEN DAN 

VERWACHT – Stel dat een bouwheer een aannemingsovereenkomst sluit voor uitvoering van werken aan een 
huis tegen de vaste prijs van € 1000. Door een stijging van de materiaalprijzen, vallen de constructiekosten veel 
hoger uit dan verwacht. Na enige tijd blijkt dan ook dat de werken de aannemer uiteindelijk € 2000 zullen 
kosten. Dit is veel meer dan de contractprijs van € 1000 die hij zal verkrijgen. Nog vóór de werken de eindfase 
naderen, ontzegt de bouwheer de aannemer echter zonder reden de toegang tot de werf. Ook kondigt hij aan 
de prijs niet te betalen. De aannemer ziet dit als de uitgelezen kans om aan het ongunstig geworden contract te 
ontkomen. De kosten die hij heeft gedragen, bedragen immers reeds € 1300. Was zijn medecontractant zijn 
verbintenissen immers nagekomen en kon de aannemer dan niet anders dan zijn eigen verbintenissen 
nakomen, dan had hij € 1000 verlies geleden. Dankzij de wanprestatie van de bouwheer kan de aannemer deze 
kosten echter via zijn negatief belang recupereren. Dit negatief belang komt hem dus voordeliger uit.3372 

D Kan benadeelde meer claimen dan positief belang? 

1255. KEUZERECHT TUSSEN POSITIEF EN NEGATIEF BELANG? – Meteen rijst de vraag of het keuzerecht 
waarover de schuldeiser beschikt hier wel onbeperkt effect mag sorteren. Onzekerheid bestaat over 
de vraag of de rechter het negatief belang niet met het positief belang moet plafonneren. In 
bovenstaande voorbeelden (supra nrs. 1251-1252 en 1254) valt het negatief belang hoger uit dan het 
positief belang. Zou de benadeelde onbeperkt tussen beide belangen mogen kiezen, dan opteert hij 
uiteraard voor zijn negatief belang.  

1256. THEORETISCH VOORDEEL BIJ NEGATIEF BELANG – Ook een vereenvoudigd cijfervoorbeeld bevestigt dat 
benadeelden soms theoretisch baat hebben bij hun negatief belang.3373 A verkoopt een goed met waarde € 100 
tegen de prijs van € 100 aan B. A draagt zelf de € 5 leveringskosten. A lijdt dus € 5 verlies bij deze transactie. Na 
de levering betaalt B de prijs niet. Hierop ontbindt A de overeenkomst. Opteert hij daarnaast voor zijn positief 
belang, dan krijgt hij € 0 schadevergoeding. Bij contractnakoming was zijn vermogen immers toegenomen met 
€ 100, zijnde de prijs van het goed. Door ontbinding heeft hij echter evenzeer € 100 teruggekregen (restitutie 
van goed met waarde € 100: € 100 - € 100 = € 0). Vindt het negatief belang geen bovengrens in het positief 
belang, dan heeft die verkoper bij dat verlieslatende contract echter baat bij zijn negatief belang. Vóór de 
contractsluiting had hij € 105 meer vermogen dan na de nakoming van zijn verbintenissen. De terugverkrijging 
van het goed met waarde € 100 volstaat niet om hem te plaatsen in de positie waarin hij zou hebben verkeerd 
indien hij de overeenkomst nooit zou hebben gesloten (negatief belang). In dat geval had hij de € 5 
leveringskosten immers niet gedragen. Naast de restitutie van het goed (€ 100) heeft hij onder het negatief 
belang dus recht op € 5 bijkomende vergoeding (€ 105 - € 100 = € 5).3374 

1257. OPZET: MAG BENADEELDE MEER CLAIMEN DAN POSITIEF BELANG? – De opvatting dat het positief 
belang een bovengrens stelt aan het negatief belang kent wereldwijd veel bijval. Juist in één van de 
voornaamste hypothesen waarin een wanprestatieslachtoffer baat heeft bij vergoeding van zijn 
negatief belang, zou hij door een positief-belangenplafond worden belet zijn hoger negatief belang 
te claimen.3375 Deze problematiek staat in de schijnwerpers in de Angelsaksische schadedoctrine.3376 
Reden genoeg om daarop te anticiperen. De vraag luidt dus of het negatief belang een autonome 
positie inneemt dan wel of het positief belang dit begrenst. Mag de benadeelde via zijn negatief 
belang in een betere positie terechtkomen dan die van contractnakoming (positief belang)? 

1258. POTENTIEEL AANMERKELIJKE IMPACT OP SCHADEBEGROTING – Kernvraag voor schadebegroting in een 
context als die waarin het negatief belang het positief belang theoretisch overstijgt, is dus of de 

                                                             
3372 GENICON 2007, 764; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 125. 
3373 Voorbeeld te vinden bij JAFFERALI 2014, 893. 
3374 Bemerk echter dat de koper zeker bij soortgoederen kan aanvoeren dat de verkoper het goed bij niet-sluiting van de 
overeenkomst aan een derde zou hebben doorverkocht en ook in die hypothese verlies zou hebben geleden. Slaagt hij in dit 
verweer, dan kan de benadeelde verkoper naast de restituties geen aanspraak maken op bijkomende schadevergoeding. 
3375 CHEN-WISHART 2010, 545 en 588 ("Whilst the reliance measure is preferable where the claimant has made a bad bargain, 
that is precisely when he is barred from claiming reliance for breach of contract."); LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 692. 
3376 CHEN-WISHART 2010, 543-545; CORBIN 1964, 203; FARNSWORTH 1990, 264; KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012, 978; MCKENDRICK 2007, 
419; MCLAUCHLAN 2011, 23-27; PETTIT 1987, 445-449; TREITEL 1991, 88-100.  



413 
 

schuldeiser middels schadevergoeding in een gunstigere positie mag terechtkomen dan die waarin 
hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was uitgevoerd. Deze vraag naar al dan niet 
begrenzing van het negatief belang door het positief belang heeft in potentie een aanmerkelijke 
weerslag op schadebegroting. Vooral bij voor de benadeelde ongunstige overeenkomsten kan het al 
dan niet ontbreken van een positief-belangenplafond grote implicaties hebben.  

1259. HOGERE SCHADEVERGOEDING VIA NEGATIEF BELANG – Als na wanprestatie blijkt dat de 
overeenkomst voor de schuldeiser ongunstig zou zijn uitgevallen, dan zou hij via het negatief belang 
meer schadevergoeding kunnen krijgen dan via het positief belang. Vergoeding van de gemaakte 
kosten en de uit een hypothetische overeenkomst gederfde winst zou uitstijgen boven dat positief 
belang. De nadelige gevolgen van de ongunstige overeenkomst zou hij bij wanprestatie dus kunnen 
ontlopen via een niet door het positief belang begrensde vergoeding van het negatief belang.3377  

1260. CIJFERVOORBEELD – De inzet is te verduidelijken met een voorbeeld.3378 Neem nu dat een contractant 
€ 50 000 spendeert om zijn verbintenissen na te komen. Bij correcte nakoming zou hij € 10 000 verlies lijden. 
Stel nu dat zijn medecontractant tekortschiet. Beperkt het positief belang het negatief belang, dan krijgt de 
benadeelde hoogstens € 40 000 compensatie. Bij contractnakoming (positief belang) had hij immers € 10 000 
verlies geleden. Ook bij wanprestatie door zijn medecontractant lijdt hij via de beperking van het negatief 
belang door het positief belang dus nog steeds € 10 000 verlies. Geldt dat plafond niet en vergoedt de 
wanprestant zijn negatief belang volledig (in casu € 50 000), dan kan hij dat verlies op zijn medecontractant 
afwentelen. Dan is hij voor € 10 000 beter af dan bij correcte uitvoering van de overeenkomst.  

1261. BEGRENZING DOOR POSITIEF BELANG ZOU SUBSIDIARITEIT NEGATIEF BELANG BENADRUKKEN – De eventuele 
begrenzing van het negatief belang door het positief belang is vooral relevant voor nauwkeurige begroting van 
schadevergoeding. Bijkomend is deze kwestie ook pertinent voor de algemene rol van het negatief belang bij 
wanprestaties. Indien principieel is te aanvaarden dat het negatief belang nooit buiten de grenzen mag treden 
van het positief belang, dan vormt het positief belang steeds het uiteindelijke meetinstrument voor 
schadevergoeding bij wanprestatie. In die optiek bestaat er geen afzonderlijk recht op vergoeding van het 
negatief belang. De schadeposten van het negatief belang zijn dan louter een manier om het positief belang 
aan te tonen.3379 Dit geldt overigens ook voor schadevergoeding bij ontbinding.3380 Dit zou dan ook bijkomende 
steun bieden voor erkenning van het subsidiaire karakter van het negatief belang (supra nr. 982). 

§ 2. OPVATTING I: AUTONOOM NEGATIEF BELANG 

1262. AUTONOMIE VAN BEIDE BELANGEN – Ter verdediging van plafonnering van het negatief belang 
door het positief belang voert de rechtsleer onder meer aan dat een andere zienswijze het 
integraliteitsprincipe zou schenden. Indien de benadeelde ook vergoeding zou krijgen voor het deel 
van het negatief belang dat het positief belang overstijgt, dan zou dit zijn uit de totstandkoming van 
de overeenkomst resulterende legitieme verwachtingen te boven gaan.3381 Volgens een omvangrijke 
strekking in het Franse3382, Italiaanse3383, Duitse3384 en Zwitserse3385 recht vindt het negatief belang 

                                                             
3377 Tegenstanders van plafonnering door het positief belang zien dit in: STOLL 2003, 330 (voorstander van vergoeding 
negatief belang bij ontbinding: "In der Tat kommt der Gläubiger, wenn er den Vertrag aufhebt, auf diese Weise 'besser 
heraus', als wenn der Vertrag durchgeführt worden wäre."). 
3378 Vgl. BARNES 1999, 1188. 
3379 Recentelijk: KRAMER 2014, 482 ("There is no separate reliance measure, but rather [is it] a proxy for the expectation 
measure where profits are hard to prove."). 
3380 GENICON 2007, 748, voetnoot 217, 756 en 766. Vgl. GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 99; KELLY 1992, 1774. 
3381 MARKESINIS/LORENZ/DANNEMANN 1997, 638 ("In other words, the so-called negative interest must not go beyond the 
positive interest (Erfüllungsinteresse) because this is the utmost of profit which the claimant could legitimately have 
expected from the intended contract."). 
3382 GENICON 2007, 766; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 128 et seq.; LAITHIER 2004, 210; LAITHIER 2008, 164. 
3383 CARINGELLA 2011, 777 (“Il risarcimento dell’interesse negativo può anche essere superiore, in concreto, al risarcimento 
dell’interesse positivo.”); GALLO 2004, nr. 2.2 en 7.b; SCOGNAMIGLIO 2011, 5; TURCO 2007, nr. 3. 
3384 DEUTSCHER BUNDESTAG II, 144 (voorgeschiedenis § 284 BGB); BAMBERGER/ROTH 2014, § 249 BGB, nr. 48; CLEVINGHAUS 2007, 
49; DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296 (“Umgekehrt sieht der Gesetzgeber in § 284 aber bewusst keine Begrenzung auf 
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echter geen beperking in het positief belang. Deze strekking kent ook aanhangers onder het Weens 
Koopverdrag3386 en in de common law3387. Als rechtvaardigingsgronden gelden de autonome positie 
van het negatief belang (infra nr. 1263), de wettelijke lacune (infra nrs. 1264-1265), de 
integraliteitsdrempel (infra nrs. 1266-1267) en de fout van de wanprestant (infra nrs. 1268-1269). 

1263. NEGATIEF BELANG AUTONOOM TEN AANZIEN VAN POSITIEF BELANG – Tegenstanders van plafonnering werpen op 
dat wanneer de rechter vanuit het negatief belang redeneert, het positief belang geen grens meer kan stellen. 
Een wanprestant kan het positief belang niet aanvoeren om zijn via het negatief belang bepaalde 
aansprakelijkheid te beperken. Beide belangen zijn autonoom.3388 Wanneer het negatief belang verhaalbaar is, 
zou het incoherent zijn om de wanprestant toe te laten om het positief belang als plafond in te roepen.3389 Bij 
ontbinding zou de overeenkomst dus geen referentiepunt meer mogen zijn om het negatief belang te 
beperken tot wat bij uitvoering van die overeenkomst zou zijn verkregen.3390 Ontbinding zou het recht 
inhouden op vergoeding van een niet door het positief belang begrensd negatief belang.  

A Wettelijke lacune 

1264. ZWITSERS ARGUMENT: GEEN PLAFONNERING IN WET – Bepaalde Zwitserse auteurs verantwoorden 
hun autonomiebenadering op grond van de vaststelling dat de wet het negatief belang niet 
uitdrukkelijk door het positief belang plafonneert.3391 In Zwitserland maakt artikel 109, lid 2 CO geen 
gewag van een begrenzing van het negatief belang door het positief belang. Hierdoor zou een 
benadeelde die ontbinding van de overeenkomst verkrijgt, schadevergoeding kunnen krijgen voor 
zijn integraal negatief belang, ook al overstijgt dit het positief belang.  

1265. AFWEZIGHEID WETTELIJKE REGELING PRO EN CONTRA PLAFONNERING – Veel Duitse auteurs die menen 
dat het positief belang het negatief belang bij wanprestatie niet beperkt, voeren ook aan dat § 284 
BGB niet voorziet in enige begrenzing.3392 De auteurs die meer in algemene termen, los van § 284 
BGB, redeneren over de belangenverhouding, zijn dan toch eerder een plafonnering genegen.3393 
Commentatoren op artikel 81 CISG laten ook een beperking toe, ook al voorziet die bepaling daar 
helemaal niet in.3394 Het ontbreken van een wettelijke regeling valt dus zowel pro als contra aan te 
voeren. Het Belgische recht kent met het beknopte artikel 1149 BW dus zeker geen wettelijke 
begrenzing van het negatief belang door het positief belang. Toch volstaat dit argument niet om 
plafonnering van het negatief belang door het positief belang af te wijzen. De Belgische wet gewaagt 
immers überhaupt niet van het onderscheid tussen het negatief en het positief belang. 

                                                                                                                                                                                              
das Erfüllungsinteresse vor."); ERNST 2003, 962; MEDICUS/LORENZ 2012, 366; REIM 2003, 3664; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 
690; VON STAUDINGER/MEDICUS 1983, 32. 
3385 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003, 181 (impliciet); KELLER 1949, 183; MARELLA 2009, 61; SCHWENZER 2009, 92; VON TUHR 1974, 
87; WEBER 2009, 584; XOUDIS 1998, 216-218 (214, voetnoot 61: “En droit suisse, l’intérêt négatif peut aussi couvrir le gain 
manqué sur une affaire plus rémunératrice à laquelle le créancier aurait renoncé.”). 
3386 DESSEMONTET/NEUMAYER/MING 1993, 488 („cela est dû même si ces frais dépassent le gain que le créancier aurait pu 
réaliser en cas d’exécution correcte de la vente, mais à condition que le débiteur ait pu prévoir ces dépenses.”); 
SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1005 („Das negative Interesse ist auch dann voll zu ersetzen, wenn es das Erfüllungsinteresse 
übersteigt.”); STOLL 2003, 330.  
3387 De common law kent ook tegenstanders van het positief-belangplafond: MCLENNAN 1999, 524; PETTIT 1987, 449 ("If these 
arguments are found to be persuasive, expectation cannot be viewed as the absolute limit of reliance damages."). 
3388 MCLENNAN 1999, 525 ("Expectation loss and reliance loss are alternative claims and, clearly, the one measure cannot act 
as a limitation on the other."); SCHWENZER 2009, 92. 
3389 LAITHIER 2004, 210; LAITHIER 2008, 164; MCLENNAN 1999, 525; WEBER 2009, 584 (impliciet). 
3390 LAITHIER 2008, 164; STOLL 2003, 330. 
3391 KELLER 1949, 249 ("Unser Gesetzgeber hat die ausdrückliche Beschränkung des negativen Interesseersatzes auf die Höhe 
des positiven abgelehnt"); MARELLA 2009, 61; SCHWENZER 2009, 92 (impliciet); WEBER 2009, 584; XOUDIS 1998, 216. 
3392 DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296 (“Umgekehrt sieht der Gesetzgeber in § 284 aber bewusst keine Begrenzung auf 
das Erfüllungsinteresse vor.”); VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 691. 
3393 ACKERMANN 2007, 425 ("Handelte der Gläubiger mit Gewinnerzielungsabsicht, ist deshalb ein Gewinn aus einem 
Alternativgeschäft, der höher gewesen wäre als der Profit, den er aus dem Geschäft mit dem Schuldner erwirtschaftet hätte, 
nicht ersatzfähig."). 
3394 Bijv. BRIDGE 2013, 428. 
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B Integraliteitsdrempel 

1266. INTEGRALITEITSPRINCIPE TER RECHTVAARDIGING VAN AUTONOMIE – Sommigen voeren de met het 
integraliteitsprincipe verbonden vergoedingsdrempel aan ter afwijzing van plafonnering.3395 Bijgevolg 
zou het negatief belang dat hoger uitvalt dan het positief belang volledig verhaalbaar moeten zijn.3396 
In Zwitserland menen sommigen dat het positief en het negatief belang causaal twee onderscheiden 
vormen van schadeberekening veronderstellen en elkaar zo niet kunnen beperken.3397  

1267. DUITSE INVULLING VAN § 284 BGB – In Duitsland geldt ter zake § 284 BGB – waar het negatief belang deels 
vergoedbaar is gesteld – volgens sommigen ook dat het positief belang geen doelmatig afbakeningscriterium 
vormt voor het negatief belang.3398 Volgens de Duitse wetgever zou de begrenzing van het negatief belang door 
het positief belang dus tot vertekende resultaten leiden omdat de gemaakte kosten niet objectief op grond van 
het positief belang zijn te begroten (zie echter infra nr. 1293).3399 

C Eigen fout wanprestant 

1268. BENADEELDE INITIEERDE ZIJN ONGUNSTIGE POSITIE NIET ZELF – Ter afwijzing van plafonnering van het 
negatief belang geldt tot slot dat de wanprestant zelf aan de basis ligt van het feit dat de benadeelde 
zich nu niet in zijn nakomingspositie bevindt (supra nr. 76).3400 Hier valt te opperen dat de 
wanprestant geen voordeel mag halen uit zijn eigen fout, de wanprestatie, om zijn schadevergoeding 
te beperken. Zo mag hij zich niet beroepen op de hypothetische situatie waarin zijn benadeelde zou 
hebben verkeerd indien hij zelf zijn verbintenissen was nagekomen, om de gevolgen van de hem 
toerekenbare wanprestatie te beperken. Indien de benadeelde kan ontkomen aan een ongunstige 
overeenkomst, is dat volledig toe te schrijven aan de wanprestatie van die contractpartner.  

1269. RISICO-OVERHEVELING ALS PRIVATE STRAF VOOR WANPRESTANT – Sommigen menen zelfs dat de 
rechter de onjuiste contractinschatting als private straf naar de wanprestant kan overhevelen.3401 In 
principe strookt een dergelijk punitief oogmerk niet met het huidige Belgische recht.3402 

§ 3. OPVATTING II: SUBSIDIAIR NEGATIEF BELANG 

A Positief-belangenplafond 

1270. RELIANCE LIMITED BY EXPECTATION – De gevallen van bij de contractsluiting al ongunstige of in de 
uitvoeringsfase ongunstig geworden overeenkomsten (supra nrs. 1250-1254), waarin de benadeelde 
prima facie baat heeft bij zijn negatief belang, kunnen op een obstakel stuiten. Rechtsvergelijking 
leert immers dat een eventueel keuzerecht voor de benadeelde kan stoten op een aan het positief 
belang ontleende limitering van het negatief belang. De common law duidt dit negatief belang aan 

                                                             
3395 ERNST 2003, 962 (“Eine solche Begrenzung wäre auch mit dem Ziel unvereinbar gerade dem Gläubiger, für den das 
positive Interesse ein ideelles Interesse ist, einen Ersatzanspruch zu geben.”); GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 131; PETTIT 1987, 435. 
3396 C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, Parijs, LGDJ, 1992, 131 ("La première conséquence de ce 
principe [de réparation intégrale], appliqué au préjudice original né de la conclusion d'un contrat [...] est que sa réparation 
peut parfaitement être supérieure à l'intérêt d'exécution du contrat [...]"). Contra: TRIMARCHI 2002, 646 (integraliteitsprincipe 
net als argument pro plafonnering door het positief belang). 
3397 R.H. WEBER, “Art. 109” in Berner Kommentar, Bern, Stämpfli, 2009, 584. 
3398 DEUTSCHER BUNDESTAG II, 144; REIM 2003, 3664. 
3399 In het Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts staat over § 284 BGB dan ook te lezen: “Führt man 
eine solche Begrenzung indessen ein, kann das auch zu verzerrten Ergebnissen führen, da die Aufwendungen, für die dem 
Gläubiger Ersatz verschaft werden sollte, nicht sachgerecht anhand des Erfüllungsinteresses bemessen werden können.” 
DEUTSCHER BUNDESTAG II, 144. 
3400 Vgl. GENICON 2007, 769; LAITHIER 2004, 210. 
3401 T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, 769. 
3402 Denk wel aan de tendens om punitieve remedies in het verbintenissenrecht in te voeren. Denk maar aan de pleidooien 
voor de toelaatbaarheid van winstafdracht, punitieve vergoedingen en punitieve schadebedingen (supra nrs. 1355-1420). 
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als reliance limited by expectation (supra nrs. 321-323).3403 Het negatief belang zou de rechter dan 
volgens de pure reliance interest (negatief belang inclusief vergoeding van mislopen opportuniteiten) 
berekenen, maar dit zou het positief belang niet kunnen overstijgen.  

1271. AANVAARDING POSITIEF-BELANGENPLAFOND IN DRIE ONDERZOCHTE RECHTSTRADITIES – In de drie 
onderzochte rechtstradities stellen talrijke schadeauteurs zich op het standpunt dat het negatief 
belang in principe niet boven het positief belang kan uitstijgen. Dit geldt voor de Romaanse 
rechtsculturen3404, waartoe het Belgische recht behoort. De Germaanse rechtsordes kennen ook heel 
wat voorstanders van die plafonnering (infra nrs. 1272-1273). Niettemin is het vooral in de common 
law dat deze opvatting op heel wat bijval kan rekenen (infra nrs. 1274-1277).  

1272. DUITSE WETTELIJKE BEGRENZINGEN VAN NEGATIEF BELANG DOOR POSITIEF BELANG – De Germaanse 
rechtsordes kennen talrijke voorstanders van plafonnering van het negatief belang door het positief 
belang bij wanprestaties.3405 In Duitsland voorziet zelfs de wet in plafonneringen van het negatief 
belang door het positief belang. § 122 BGB verleent derden een aanspraak op het negatief belang bij 
nietige wilsverklaringen, "jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere 
oder der Dritte an der Gültigkeit der Erklärung hat". § 179, lid 2 BGB fixeert de door de falsus 
procurator te goeder trouw verschuldigde schadevergoeding ook op het negatief belang, met 
dezelfde begrenzing door het positief belang.3406 

1273. DUITSE WETTELIJKE BEGRENZINGEN EN WANPRESTATIES – Die begrenzingen zijn echter beperkt tot de 
in die bepalingen bedoelde hypothesen. Zo oordeelt het Duitse Bundesgerichtshof steevast bij culpa 
in contrahendo dat het negatief belang het positief belang kan overstijgen.3407 Het hof benadrukt 
echter dat schadevergoeding bij wanprestatie toch aanknoopt bij het positief belang.3408 Dat het 
negatief belang bij culpa in contrahendo het positief belang kan overstijgen, resulteert dus eerder uit 
het feit dat het negatief belang daar domineert. Dit zegt dan ook niets over de vraag of het negatief 
belang het positief belang mag overstijgen in een context waarin het positief belang het uitgangspunt 
vormt, zoals bij wanprestaties. Bij wanprestaties laat § 284 BGB wel vergoeding van het beperkte 
negatief belang (Ersatz vergeblicher Aufwendungen) toe, tenzij "deren Zweck [...] auch ohne die 
Pflichtverletzung des Schuldners nicht erreicht worden [wäre]".3409 

                                                             
3403 De andere twee gedaanten van het negatief belang zijn de "pure reliance interest" (negatief belang met vergoeding van 
mislopen opportuniteiten) en de "expenditure measure" (negatief belang zonder vergoeding van mislopen opportuniteiten). 
Zie M.B. KELLY, “The phantom reliance interest in contract damages”, Wisconsin Law Review 1992, (1755) 1768. 
WHEELER/SHAW 1994, 853. 
3404 FRANKRIJK: GENICON 2007, 765; LAITHIER 2004, 213; LAITHIER 2008, 163-164. ITALIË: TRIMARCHI 2002, 645; VISINTINI 2009, 61. 
3405 DUITSLAND: ACKERMANN 2007, 425; LANGE 1979, 45; PÉDAMON 1993, 143 (inzake oud Duits recht en aangaande gevolgen van 
nietigheid overeenkomst: “l’intérêt négatif [...] ne peut excéder le montant de l’intérêt d’exécution"); SCHLECHTRIEM/SCHROETER 

2013, 315 („für ein Verlustgeschäft des Gläubigers hat der Schuldner nicht einzustehen”); VODICAR 2008, 227. Vgl. ook § 284 
BGB. ZWITSERLAND: KELLER 1949, 183; MELLIGER 1898, 175 (“für diesen Fall haben wir oben das positive als Maximalgrenze für 
das negative festgesetzt”); THÉVENOZ 1999, 202 (“L’indemnisation du créancier s’inscrit donc dans les limites de son intérêt à 
l’exécution du contrat [...]”). Contra: WEBER 2009, 584. OOSTENRIJK: KARNER 2005, 1323 (“Soweit es dabei um das Risiko einer 
Fehlspekulation geht, ist der Vertrauensschaden mit dem hypothetischen Erfüllungsinteresse begrenzt.”); RABL 1998, 5. 
NOORWEGEN: KOCH 2011, 69. 
3406 § 179, lid 2 BGB bepaalt: "Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum Ersatz 
desjenigen Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht vertraut, 
jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrags hat." 
3407 BGH 6 april 2001, V ZR 394/99474, Beck-online ("Der Schadensersatzanspruch aus culpa in contrahendo ist nicht durch 
das Erfüllungsinteresse begrenzt, sondern kann dieses auch übersteigen [...]", met verwijzingen). 
3408  BGH 6 april 2001, V ZR 394/99474, Beck-online ("Dagegen knüpft der Anspruch auf Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung [...] an die Verletzung von vertraglichen Hauptpflichten an, die erst durch den Vertragsschluss festgelegt 
werden."). 
3409 Vgl. WIDMER 2003, 84 ("Durch die Aufnahme des Passus im neuen § 284, wonach Aufwendungsersatz anstelle des 
Erfüllungsinteresse nur gewährt wird, wenn der Zweck der Aufwendungen auch ohne die Pflichtverletzung erreicht worden 
wäre, woll die Überwälzung der Folgen einer Fehlinvestition verhindert werden."; Zwitserland). Contra: CLEVINGHAUS 2007, 49. 
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1274. PLAFONNERING IN ANGLO-AMERIKAANS RECHT – Plafonnering van het negatief belang door het 
positief belang komt het duidelijkst naar voren in de common law. Die plafonnering is zo gangbaar in 
Engeland3410, Amerika3411, Australië3412, Nieuw-Zeeland3413 en Zuid-Afrika3414. Al in 1936 poneerden 
FULLER en PERDUE (supra nr. 301) dat rechters die een schuldenaar veroordelen tot vergoeding van het 
negatief belang, de benadeelde niet naar een nakomingssuperieure positie mogen verplaatsen: "We 
will not in a suit for reimbursement for losses incurred in reliance on the contract knowingly put the 
plaintiff in a better position than he would have occupied had the contract been fully performed".3415  

1275. AMERIKA: CLAIMINKORTING DOOR BEWIJS VAN VERLIESLATEND CONTRACT – Die zienswijze van FULLER en PERDUE 
drukte een stempel op de Amerikaanse rechtspraak. In Albert & Son v Armstrong Rubber Co (1949) stond te 
lezen dat de rechter een benadeelde bij een verzoek om het negatief belang niet in een nakomingssuperieure 
positie mag plaatsen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was een koopovereenkomst gesloten voor vier 
rubberverwerkingsmachines. De verkoper leverde te laat. De rechter kende de koper schadevergoeding toe 
voor de tevergeefs gemaakte kosten. De verkoper mocht echter bewijzen dat die overeenkomst niet 
winstgevend zou zijn geweest voor de koper. Zo kreeg hij de kans om de schadeclaim te verminderen. De 
rechter oordeelde dat de benadeelde zijn kosten ter voorbereiding van de contractsuitvoering vergoed kan 
zien, maar dat de wanprestant deze vergoeding kan verminderen met het bedrag dat de benadeelde zou 
hebben verloren indien de overeenkomst correct was nagekomen.3416 

1276. CODIFICATIE IN § 349 SECOND RESTATEMENT OF CONTRACTS – Die Amerikaanse benadering is ook 
verankerd in de officiële commentaar bij § 349 Second Restatement of Contracts. Daar staat te lezen 
dat de wanprestant bij ongunstige overeenkomsten het bewijs mag leveren van het verlies dat de 
benadeelde bij correcte uitvoering zou hebben geleden. Tegelijk is gepreciseerd dat hij dit in 
mindering kan brengen van de volgens het negatief belang berekende schadevergoeding.3417 Voorts 
blijkt dit uit de vaststelling dat de vergoeding voor uitgaven (expenditures) onder § 349 (negatief 
belang) niet de volledige overeengekomen prijs (full contract price) mag overstijgen: "For this reason, 
recovery for expenditures under the rule stated in this section may not exceed the full contract price”.  

1277. ENGELAND: GEEN VERGOEDING HUURVERBETERINGEN BIJ FOUTIEVE OPZEGGING DOOR VERHUURDER – Engeland volgt 
de Amerikaanse zienswijze sinds C & P Haulage v Middleton (1983). 3418  De benadeelde sloot een 
huurovereenkomst voor hernieuwbare perioden van zes maanden. De verhuurder zegde dit contract foutief 
op, door tien weken voor het einde van de periode van zes maanden de huurder uit te zetten. Winst derfde de 
benadeelde niet, aangezien hij zijn beroepsactiviteiten kon voortzetten. Wel verzocht hij om vergoeding van de 

                                                             
3410 ANDREWS 2011, 545; BEATSON 2010, 542; BIRKS 2000, 822; BRIDGE 2013, 428 (inzake CISG); CARTWRIGHT 2007, 262 (strikte 
visie); CHEN-WISHART 2010, 545 en 589; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1771-1772; FURMSTON 1996, 610; HALSON 2007, 1578 en 
1661-1662; MCGREGOR 2014, 45; MCKENDRICK 2007, 419; MULCAHY 2008, 213; KRAMER 2014, 482; NOLAN 1997, 39; OGUS 1989, 
248; TREITEL/PEEL 2011, 1006; POOLE 2012, 338; STONE 2008, 566 en 575.  
3411 BARNES 1999, 1188 ("The logic underlying the net expectation-based damage rule is that the damage award should leave 
the injured party with no greater improvement in well-being than performance would have done."); CALAMARI/PERILLO 1987, 
604; CORBIN 1964, 203 (“The damages awarded to the plaintiff in these actions should never give him a greater profit than he 
would have made by full performance of the contract.”); FARNSWORTH 1990, 264-265; FARNSWORTH 1970, 1178; SLAWSON 1991, 
227 ("The expectation measure sets a limit on the reliance measure, at least under most circumstances.").  
3412 BARNETT/HARDER 2014, 113; LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 692. 
3413 MCLAUCHLAN 2011, 23-27. 
3414 HOGG 2011, 383. 
3415 L.L. FULLER en W.R. PERDUE, "The Reliance Interest in Contract Damages", Yale Law Journal 1936, (52) 79. 
3416 L. Albert & Son v Armstrong Rubber Co, 178 F. (2d) 182 (1949) (waarover: ENGLER/HEYMAN 2011, 147; FARNSWORTH 1970, 
1182; LAITHIER 2004, 212, voetnoot 804; MCGREGOR 2014, 47 en TREITEL 1991, 98; "the proper solution would seem to be that 
the promisee may recover his outlay in preparation for the performance, subject to the privilege of the promisor to reduce it  
by as much as he can show that the promisee would have lost, if the contract had been performed"). 
3417 In de commentaar bij het artikel luidt dit als volgt: "In that case, however, it is open to the party in breach to prove the 
amount of loss, to the extent that he can do so with reasonable certainty under the standard stated in § 352, and have it 
substracted from the injured party's damages." 
3418 C & P Haulage v Middleton [1983] 3 All ER 94. De strekking van dit arrest vond twee jaar later bevestiging in CCC Films v 
Impact Quadrant Films Ltd CCC Films (London) Ltd v Impact Quadrant Films Ltd [1985] QB 16 (waarover: CARTWRIGHT 2007, 
262). In 2010 en 2013 werd deze opvatting nog bekrachtigd in Omak Maritime (Omak Maritime Ltd v Mamola Challenger 
Shipping Co [2010] EWHC 2026) en Grange v Quinn (Grange v Quinn [2013] EWCA Civ 24, overwegingen 101-103). 
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verbeteringen aan het gehuurde goed. Zo had hij kosten gemaakt voor een omheining, en voor de vernieuwing 
van de elektriciteit en de sloten. De rechter wees deze vordering af op grond dat deze verbeteringen krachtens 
de huurovereenkomst sowieso toevielen aan de verhuurder. Een benadeelde kan geen schadevergoeding 
vorderen voor kosten die voor zijn rekening komen indien de overeenkomst tot aan de einddatum was 
uitgevoerd: “It is not the function of the courts where there is a breach of contract knowingly, as this would be 
the case, to put a plaintiff in a better financial position than if the contract had been properly performed."3419  

B Causaliteitsgebrek 

1278. GEEN OORZAKELIJK VERBAND EN FOUT VAN BENADEELDE – De begrenzing van het negatief belang 
door het positief belang wordt ook gerechtvaardigd vanuit ontbrekende causaliteit.3420 Hoewel het 
negatief belang in causaal verband kan staan met de wanprestatie (supra nrs. 621-623)3421, resulteert 
het deel van die negatieve belangenschade dat het positief belang overstijgt bij ongunstige 
overeenkomsten niet uit de wanprestatie. Dat deel van het negatief belang resulteert enkel uit het 
ongunstige karakter van het contract.3422 Zou een benadeelde bij een verlieslatende overeenkomst 
vergoeding krijgen voor dat schadedeel, dan zou hij ontkomen aan een nadeel dat niet resulteert uit 
de wanprestatie maar uit zijn eigen wil ten tijde van de contractsluiting.3423  

1279. POSITIEF BELANG OVERSTIJGEND SCHADEDEEL STAAT NIET IN CAUSAAL VERBAND MET WANPRESTATIE MAAR 

MET VERKEERDE INSCHATTING DOOR BENADEELDE VAN LUCRATIVITEIT OVEREENKOMST – Qua causaliteit volgt het 
Belgische recht de equivalentieleer.3424 Elke fout zonder dewelke de schade zich niet zou hebben 
voorgedaan, zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan, geldt als oorzaak. Een wanprestant hoeft wel 
enkel in te staan voor schade die uit zijn wanprestatie voortvloeit. Hij is niet aansprakelijk voor 
schade die resulteert uit de onjuiste beoordeling die de benadeelde bij de contractsluiting verrichtte 
van de potentiële lucrativiteit van de overeenkomst. Die negatieve belangenschade volgt niet uit de 
wanprestatie, maar uit de verkeerde inschatting van de lucrativiteit van de overeenkomst.3425  

1280. CAUSALE BIJDRAGE ALS VERDELINGSCRITERIUM BIJ SLACHTOFFERFOUT – Was de wanprestant zijn 
verbintenissen nagekomen, dan was de benadeelde ook verarmd ten bedrage van het verschil tussen 
het negatief en het positief belang. Dit is mede benaderbaar vanuit de leer van de eigen fout van de 
benadeelde. Onjuist lijkt het om de financiële gevolgen van een eigen fout van de benadeelde ten 
laste te leggen van de andere contractpartij, ook al heeft deze de wanprestatie begaan.3426 Het deel 
van het verlies dat het positief belang overstijgt, is dus te wijten aan een beoordelingsfout van de 
benadeelde.3427 Bij de contractsluiting besliste hij soeverein om af te zien van een gunstigere 
overeenkomst.3428 Tegen de basisprincipes van het aansprakelijkheidsrecht druist het dan ook in om 

                                                             
3419 C & P Haulage v Middleton [1983] 3 All ER 94, WLR 1983, afl. 1, 1468 en 1469. Verder luidde het: "In this case the 
defendant who is the plaintiff in the counterclaim, if he was right in his claim, would indeed be in a better position because, 
as I have already indicated, had the contract been lawfully determined as it could have been in the middle of December, 
there would have been no question of his recovering this expenses.” 
3420 BELGIË: JAFFERALI 2014, 894. FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 213. ZWITSERLAND: KELLER 1949, 250; XOUDIS 1998, 217 (kritisch). 
COMMON LAW: ANDREWS 2011, 545; BEATSON 2010, 542; CHEN-WISHART 2010, 588; POOLE 2012, 338; TREITEL 1991, 98. 
3421 KELLER 1949, 250; MCLENNAN 1999, 525; WEBER 2009, 584. 
3422 BELGIË: JAFFERALI 2014, 894. COMMON LAW: POOLE 2012, 338 ("In the case of bad bargains, the loss results from the claimant 
having made the contract rather than from its breach by the defendant."); TREITEL 1991, 98. 
3423 JAFFERALI 2014, 894. 
3424 Meer: M. VANDEWEERDT, “Genegenheid wordt niet bestraft" in R. JANVIER, Y. JORENS en A. VAN REGENMORTEL (eds.), Sociaal 
werk(t). Ereboek Josse Van Steenberge, Brugge, die Keure, 2010, (418) 436-441; WEYTS 2003, 259.  
3425 BEATSON 2010, 542 (“In such a case the reliance losses are considered to flow from entering into a losing contract and not 
from the defendant’s breach.”); BRIDGE 1995, 463; CHEN-WISHART 2010, 588; TREITEL 1991, 98. 
3426 TRIMARCHI 2002, 645. 
3427 GENICON 2007, 765; POOLE 2012, 338; TREITEL 1991, 98 ("In these cases the loss suffered by the aggrieved party in excess of 
his expectation is suffered, not because the contract was broken, but because the contract was for him a bad bargain; or, to 
put the point in another way, the reliance loss in excess of expectation was not caused by the breach."); TREITEL 1995, 849. 
3428 KELLER 1949, 250. 
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dat schadedeel ten laste te leggen van de in gebreke gebleven schuldenaar. Bij gewone eigen schuld 
geldt immers de causale bijdrage als verdelingscriterium (infra nrs. 2041-2049).3429 

C Integraliteitsplafond 

1281. INTEGRALITEITSPLAFOND ALS ARGUMENT VOOR PLAFONNERING NEGATIEF BELANG – Hierboven werd de 
door het integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsdrempel aangehaald ter afwijzing van de 
plafonnering van het negatief belang (supra nrs. 1266-1267). Op basis van het causaliteitsgebrek valt 
echter te beargumenteren dat schadevergoeding a rato van een niet door het positief belang 
begrensd negatief belang een punitief karakter krijgt (supra nr. 1269). De wanprestant zou schade 
vergoeden die hij niet veroorzaakte.3430 De vergoeding stijgt uit boven de uit de overeenkomst 
resulterende verwachtingen van de benadeelde.3431 

1282. POSITIEF BELANG ALS VERGOEDINGSMOTIEF – Dat onbeperkte vergoeding van het negatief belang 
indruist tegen het integraliteitsprincipe, hangt samen met de suprematie van het positief belang. De 
zienswijze dat het negatief belang dient als surrogaat voor het positief belang (supra nrs. 948-975) 
impliceert dat het negatief belang ook een grens vindt in dit positief belang. De opsplitsing van 
vergoedingsmotief (positief belang) en begrotingsmethode (negatief belang) houdt niet in dat dit 
motief elke relevantie verliest. Zo oordeelde de Engelse High Court dat het negatief belang een 
verbijzondering is van het positief belang en daarom een grens vindt in dit positief belang.3432 

1283. OMAK MARITIME: POSITIEF-BELANGENPLAFOND OMDAT NEGATIEF BELANG SURROGAAT BIEDT VOOR POSITIEF BELANG – 
In Omak Maritime Ltd v Mamola Challenger Shipping Co (2010) verhuurde Mamola voor vijf jaar een schip aan 
Omak. Mamola was contractueel gehouden om het vaartuig vóór de levering aan te passen. Na het maken van 
deze aanpassingskosten bleek dat Omak haar verbintenissen niet kon nakomen. Mamola ontbond de 
overeenkomst. Dankzij gunstige marktomstandigheden kon zij haar schip verhuren tegen een hogere marktprijs 
($ 21 347) dan de prijs die zij met Omak was overeengekomen ($ 13 700). Dankzij de wanprestatie van Omak 
kon Mamola dus per dag $ 7 500 extra winst maken. Bij contractnakoming zou zijn gebleken dat Mamola een 
ongunstige overeenkomst (bad bargain) had gesloten, met name a rato van dit mislopen bedrag van $ 7 500 
per dag. Niettemin maakte Mamola aanspraak op haar negatief belang, dat hier dus hoger uitviel dan haar 
positief belang. Zo vorderde zij vergoeding van alle aanpassingskosten. De High Court oordeelde echter dat 
damages for wasted expenditure (negatief belang) nog steeds onderworpen zijn aan het beginsel dat de 
benadeelde naar de nakomingspositie is te verplaatsen. Aangezien het negatief belang een species is van het 
positief belang, mag de benadeelde middels zijn negatief belang niet terechtkomen in een betere positie.3433 

1284. VERBOD OP PUNITIEVE VERGOEDINGEN VEREIST POSITIEF-BELANGENPLAFOND – In België zijn punitieve 
schadevergoedingen in principe verboden. Schadevergoeding mag ook bij wanprestatie niets meer 
vergoeden dan de daadwerkelijk geleden schade. Dit sanctieverbod is onder meer baseerbaar op het 

                                                             
3429 Cass. 29 januari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 669 (“Overwegende, voor het overige, dat de rechter in geval van samenloop 
van fouten op onaantastbare wijze oordeelt in welke mate ieders fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade 
en op grond daarvan ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge verhouding bepaalt.”) ; Cass. 7 november 
1990, Arr.Cass. 1990-91, 280 (verdeling op grond van invloed van fout op totstandkoming van schade); Cass. 1 februari 
1994, Arr.Cass. 1995, 129 (verdeling a rato van aandeel in aansprakelijkheid voor ongeval); Cass. 5 oktober 1995, Arr.Cass. 
1995, 844 (verdeling a rato van aandeel in aansprakelijkheid voor ongeval). Oorspronkelijk gold de zwaarte van de fout als 
verdelingscriterium (Cass. 12 januari 1948, Pas. 1948, I, 26; Cass. 27 januari 1981, Arr.Cass. 1981-82, 570).  
3430 C & P Haulage v Middleton [1983] 3 All ER 94. ANDREWS 2011, 545; Omak Maritime Ltd v Mamola Challenger Shipping Co 
[2010] EWHC 2026; HOGG 2011, 383; KOCH 2011, 69-70 (voordeelstoerekening); MCLAUCHLAN 2011, 23-27; XOUDIS 1998, 217. 
3431 MARKESINIS/LORENZ/DANNEMANN 1997, 638 ("In other words, the so-called negative interest must not go beyond the 
positive interest (Erfüllungsinteresse) because this is the utmost of profit which the claimant could legitimately have 
expected from the intended contract."). 
3432 Omak Maritime Ltd v Mamola Challenger Shipping Co [2010] EWHC 2026.  
3433 Omak Maritime Ltd v Mamola Challenger Shipping Co [2010] EWHC 2026, punten 42 en 62 ("That principle requires the 
court to make a comparison between the claimant's position and what it would have been had the contract been performed. 
Where steps have been taken to mitigate the loss which would otherwise have been caused by a breach of contract that 
principle requires the benefits obtained by mitigation to be set against the loss which would otherwise have been sustained. 
To fail to do so would put the claimant in a better position than he would have been in had the contract been performed.").  
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in artikel 1149 BW te lezen integraliteitsprincipe (supra nr. 180). Gelet op dit integraliteitsplafond 
mag het negatief belang het positief belang dus niet overstijgen. Een benadeelde kan een verkeerde 
inschatting bij de contractsluiting bij wanprestatie dus niet afwentelen op zijn medecontractant.3434 

1285. RECHTVAARDIGING VANUIT SAMENHANGEND BEGINSEL VAN VOORDEELSTOEREKENING – Hier is voorts aanvoerbaar 
dat plafonnering door het positief belang bij ongunstige contracten voortvloeit uit voordeelstoerekening, dat 
ook samenhangt met dat principe van integrale schadevergoeding. Dit is de verklaring die althans Noorse 
rechtsleer aanvoert ter onderbouwing van de begrenzing.3435 Aangezien voordeelstoerekening ook in België is 
aanvaard, kan dit mede steun bieden voor plafonnering van het negatief belang door het positief belang. 
Mocht de benadeelde een vergoeding krijgen waardoor hij bij wanprestatie terechtkomt in een betere positie 
dan die van correcte uitvoering, dan krijgt hij een voordeel. Met het oog op verplaatsing naar een 
schadeneutrale positie moet de rechter dit voordeel aanrekenen op de schadevergoeding.  

1286. SUBSIDIAIR KARAKTER NEGATIEF BELANG BIJ WANPRESTATIES – Het integraliteitsprincipe lijkt 
aanwendbaar als argument pro plafonnering door het positief belang. Uiteraard is dit standpunt 
schatplichtig aan de vaststelling dat schadevergoedingen bij wanprestatie fungeren als remedie ter 
compensatie van het positief belang. Gebleken is al dat het negatief belang enkel fungeert als 
surrogaat voor het positief belang (supra nrs. 948-975). Bij problemen bij begroting van het positief 
belang begroot de rechter schadevergoeding dan soms op basis van het negatief belang. Hierdoor is 
het negatief belang gebiologeerd door het positief belang. Hiertegen valt wel in te brengen dat 
wanneer het negatief belang bescherming krijgt omdat het positief belang niet aantoonbaar is, het 
positief belang praktisch gezien geen plafond kan uitmaken omdat het nu juist onberekenbaar is.3436  

1287. ANDERE SITUATIE BIJ NIETIGVERKLARING – Voor schadevergoeding bij nietigverklaring zou niet-plafonnering 
van het negatief belang door het positief belang wel opgaan. Het negatief belang primeert daar sowieso.3437 
Over nietigheidsaanvullende schadevergoeding stelt de rechtsleer dan dat deze plafonnering via het positief 
belang de overeenkomst zou doen herleven.3438 Zou bij ontbinding enkel het negatief belang bescherming 
krijgen, dan valt iets te zeggen voor niet-plafonnering door het positief belang. Dan is het onlogisch om het 
positief belang als maatstaf voor schadevergoeding af te wijzen, maar toch als plafonnering te hanteren.  

D Wilsautonomie 

1288. ONTBINDING LAAT INITIËLE PARTIJWIL ONVERLET – Anders dan nietigverklaring, doet ontbinding niet 
af aan de initiële partijwil. Ontbinding strekt enkel tot correctie van een wanverhouding in de 
uitvoering van die overeenkomst.3439 Neem nu dat een benadeelde bij ontbinding kan verzoeken om 
een negatieve-belangenvergoeding die zijn positief belang wegens het verlieslatende karakter van 
zijn overeenkomst overstijgt. Dan kan de benadeelde ontkomen aan een nadeel dat niet resulteert 
uit de wanprestatie maar uit zijn eigen wil bij de contractsluiting.3440 Die benadering is niet enkel 

                                                             
3434 BELGIË: JAFFERALI 2014, 894 ("Il s'agit donc, en réalité, d'une véritable pénalité civile imposée au débiteur en l'absence de 
toute volonté claire du législateur en ce sens, ce qui nous paraît contraire au principe de légalité des délits et des peines."). 
ZWITSERLAND: XOUDIS 1998, 217. 
3435 KOCH 2011, 69-70 ("Bei verlustbringenden Geschäften bestehe dagegen überhaupt kein rechtliches bedürfnis, dem 
Geschädigten seine Aufwendungen zu ersetzen, da er damit letzlich besser stehen würde als bei ordnungsgemäβer Erfüllung. 
Diese Ergebnis werde durch den Rechtsgedanken des Vorteilsausgleichs (compensatio lucri cum damno oder norwegisch 
nettoprinsippet) gestützt."). 
3436 DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296 (“Umgekehrt sieht der Gesetzgeber in § 284 aber bewusst keine Begrenzung auf 
das Erfüllungsinteresse vor, da die Aufwendugen, für die dem Gläubiger Ersatz verschafft werden sollte, nicht sachgerecht 
anhand des Erfüllungsinteresses bemessen werden könnten.”). 
3437 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 128 ("A la différence du préjudice contractuel, l'indemnisation du dommage né de la conclusion 
d'un contrat annulé ne saurait prendre pour base l'acte lui-même puisqu'il est anéanti."). 
3438 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 128 ("La rétroactivité [...] invite la responsabilité à faire, dans la mesure du possible, table rase 
du passé et non à faire revivre un contrat annulé, par hypothèse anéanti."). 
3439 JAFFERALI 2014, 894 ("[À] la différence de la nullité, la résolution ne remettait pas en cause l'accord de volonté conclu par 
les parties [...]"). 
3440 JAFFERALI 2014, 894. 
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causaal bekritiseerbaar (supra nrs. 1278-1280), maar doorbreekt ook het integraliteitsplafond (supra 
nrs. 1282-1285) en druist in tegen de contractuele risicoverdeling (infra nrs. 1289-1297). 

1289. PRIMAUTEIT VAN CONTRACTUELE RISICOVERDELING – De common law3441, maar evenzeer de Romaanse3442 en 
Germaanse3443 rechtstradities benaderen de problematiek van ongunstige contracten vanuit de contractuele 
risicoverdeling. Contracten zijn instrumenten van risicoverdeling. De toe te kennen schadevergoeding moet de 
rechter dan begroten vanuit die primacy of the contractual allocation of risk. Door vergoeding van het negatief 
belang mag de rechter niet ingrijpen in de verdeling van de contractrisico's.3444 Volgens diverse Italiaanse 
auteurs3445 beoogt schadevergoeding bij wanprestatie zelfs de gevolgen van de wanprestatie te verdelen in 
verhouding tot het risico dat de contractpartijen op zich namen.  

1290. AANSPRAKELIJKHEIDSVERHOGING BIJ BEOORDELINGSFOUT BENADEELDE – Een contractpartij maakt met 
het oog op een overeenkomst kosten in de overtuiging dat de verwachte winst die uitgaven minstens 
zal dekken. Bij een ongunstige overeenkomst overstijgen die contractkosten de te verwachten winst 
(supra nrs. 1250). De inschatting van de potentiële rentabiliteit van de overeenkomst was onjuist. 
Maakt de benadeelde een dergelijke fout, dan dient hij daarvan de gevolgen te dragen. Door de 
benadeelde onbegrensd te vergoeden voor zijn negatief belang, zou de rechter die foutieve 
beoordeling ongedaan maken. 3446  Bovendien zou de aansprakelijkheid van de wanprestant 
toenemen in evenredigheid met de zwaarte van de beoordelingsfout van de benadeelde.  

1291. HOE GROTER INSCHATTINGSFOUT VAN BENADEELDE, HOE GROTER ZIJN SCHADEVERGOEDING – Een contractenrecht 
dat niet de gevolgen van de wanprestatie maar van de contractsluiting compenseert, zou ingaan tegen de 
verwachtingen van het handelsverkeer. Onbegrensde vergoeding van het negatief belang zou bij ongunstige 
contracten de risicolast verschuiven van de benadeelde naar de wanprestant, die de andere zou "verzekeren" 
("The defendant would become the insurer of the plaintiff’s enterprise."). De schadevergoeding zou niet 
verhogen naargelang de wanprestatiegevolgen, maar naargelang de initiële contractinschatting door de 
benadeelde: "The greater his expenses owing to inefficiency, the greater the damages.”3447  

1292. BENADEELDE MAG GEVOLGEN BEOORDELINGSFOUT NIET AFWENTELEN OP WANPRESTANT – De benadeelde 
mag met schadevergoeding niet ontkomen aan nadelige evoluties waarvan hij bij nakoming de 
gevolgen had moeten dragen. Dat de benadeelde de ongunstige overeenkomst zelf heeft gesloten, 
impliceert dat de rechter het verkeerd uitgedraaide risico niet ten laste mag leggen van de 
wanprestant.3448 De wanprestant staat niet in voor meer dan uitvoering van die overeenkomst. Dit 
geldt evenzeer bij ontbinding. Ontbinding is geen middel om te ontsnappen aan ongunstige 

                                                             
3441 BARNES 1999, 1185 ("[...] the fact of breach does not entitle the injured party to shift to the breaching party the loss she 
would have suffered by her own improvidence."); CARTWRIGHT 2007, 262; CHEN-WISHART 2010, 588 ("To allow a claimant to 
recover more for his reliance than his expectation woud allow him to escape his bad bargain. This restriction respects the 
primacy of the contractual allocation of risk."); FULLER/PERDUE 1936, 78-79; MCGREGOR 2014, 45-46; HOGG 2011, 383; TREITEL 

1995, 849. 
3442 BELGIË: JAFFERALI 2014, 894 (redenering vanuit wilsautonomie). FRANKRIJK: GENICON 2007, 765; LAITHIER 2004, 213; LAITHIER 

2008, 164. ITALIË: ROPPO 2006, 937; TRIMARCHI 2002, 645; VILLA 2010, nr. 2; VISINTINI 2009, 77. 
3443 ZWITSERLAND: KELLER 1949, 183; WIDMER 2003, 84 ("Mittels der Begrenzung des negativen Interesses durch das positive 
Interesse soll verhindert werden, dass der Geschädigte etwaige Fehlspekulationen auf die andere Partie überwälzt."). CISG: 
SCHLECHTRIEM/SCHROETER 2013, 315 („für ein Verlustgeschäft des Gläubigers hat der Schuldner nicht einzustehen”). 
3444 WIDMER 2003, 84. 
3445 V. ROPPO, Trattato del contratto. V. Rimedi. 2, Milaan, Giuffrè, 2006, 937 (stelt inzake cumul tussen negatief en positief 
belang dat dit indruist tegen het beginsel “per cui il creditore non può essere sottratto, grazie al risarcimento, ad eventualità 
negative che avrebbe dovuto sopportare comunque.”); G. VISINTINI, Trattato della responsabilità contrattuale. Volume terzo. 
Il risarcimento del danno contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari, Padua, Cedam, 2009, 67 en 77. 
3446 TRIMARCHI 2002, 645; WIDMER 2003, 84. 
3447 C & P Haulage v Middleton [1983] 3 All ER 94, 1467, met een verwijzing naar Bowlay Logging v Domtar [1978] 4 WWR 
105 (waarover: MCGREGOR 2014, 45-46) (“If the law of contract were to move from compensating for the consequences of 
breach to compensating for the consequences of entering into contracts, the law would run contrary to the normal 
expectations of the world of commerce."). Vgl. CCC Films (London) Ltd v Impact Quadrant Films Ltd [1985] QB 16. 
3448 FULLER/PERDUE 1936, 79 ("To permit a recovery beyond 'the full contract price' would be to permit the plaintiff to shift his 
contractual losses to the defendant."). Vgl. CHEN-WISHART 2010, 588; HOGG 2011, 383; LAITHIER 2008, 164; WIDMER 2003, 84. 
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overeenkomsten.3449 Aangezien het negatief belang indirect bescherming biedt voor het positief 
belang (supra nr. 982), moet de wanprestant de benadeelde met schadevergoeding verplaatsen naar 
de positie van contractnakoming. Dan had hij ook moeten instaan voor de nadelen van zijn verkeerde 
inschatting van de lucrativiteit van de gesloten overeenkomst.3450  

1293. DUITSE AANPAK VAN FEHLINVESTITION IN § 284 BGB – In Duitsland is het verbod om de gevolgen van een 
Fehlinvestition af te wentelen op de wanprestant baseerbaar op de bewoordingen van § 284 BGB. Deze 
bepaling laat vergoeding van het beperkte negatief belang (Ersatz vergeblicher Aufwendungen) in principe toe, 
tenzij "deren Zweck […] auch ohne die Pflichtverletzung des Schuldners nicht erreicht worden [wäre]".3451 Die 
kosten zijn dus niet verhaalbaar indien het doel van de kosten ook zonder niet-nakoming niet was bereikt. Dit is 
de situatie waarin bij nakoming door de wederpartij dus geen winst zou zijn gerealiseerd. In dat geval zijn deze 
kosten bij niet-nakoming ten bedrage van het meerdere dan het positief belang ook niet verhaalbaar.3452 

1294. STEUN IN ARTIKEL 1150 BW – Dat het aan de contractuele risicoverdeling ontleende argument 
pro het positief-belangenplafond ook in België opgaat, blijkt uit de voorzienbaarheidsgrens van 
artikel 1150 BW. Ook de wetgever vatte de overeenkomst in schaderechtelijk verband op als 
risicoverdelingsinstrument (infra nrs. 1513-1516). De bij contractsluiting onvoorzienbare schade is 
een risico dat bij niet-opzettelijke wanprestatie ten laste komt van de benadeelde. Wanprestatie 
verandert daar niets aan, behalve indien een contractpartij deze opzettelijk heeft gepleegd. De 
rechter kan de schuldenaar dus niet a posteriori via het contractuele schaderecht dwingen om zijn 
schuldeiser te vrijwaren voor risico’s die normaliter te zijnen laste vallen.3453  

1295. PLAFOND GELDT ZOWEL VOOR INITIEEL OF POSTERIEUR NADELIGE CONTRACTEN – Dat argument geldt niet enkel 
voor contracten die al bij contractsluiting nadelig waren (supra nrs. 1250-1252), maar ook voor contracten die 
nadelig werden tijdens hun bestaan (supra nrs. 1253-1254). Zou de benadeelde bij een intussen nadelige 
geworden overeenkomst onbeperkt vergoeding kunnen krijgen voor zijn negatief belang, dan zou hij beter af 
zijn bij wanprestatie dan bij nakoming. Schadevergoeding zou hem beschermen tegen het risico van het nadelig 
worden van de overeenkomst. Die mogelijkheid levert de benadeelde een ongerechtvaardigd voordeel op.3454 
Onbillijk zou het zijn de wanprestant met dat extra nadeel op te zadelen.3455 Wanprestatie mag voor de 
benadeelde niet neerkomen op een gelukkig toeval.3456 Hij moet instaan voor zijn eigen inschattingsfouten. 

1296. VERGOEDING VAN MEER DAN POSITIEF BELANG WAS ONVOORZIENBAAR BIJ CONTRACTSLUITING – Verwant 
met het risicoverdelingsargument is de Franse verantwoording van het positief-belangenplafond op 
basis van de in artikel 1150 BW neergelegde voorzienbaarheidslimiet.3457 De redenering luidt dat 

                                                             
3449 CARTWRIGHT 2007, 262; GENICON 2007, 765; FULLER/PERDUE 1936, 78-79; LAITHIER 2008, 164 (“Le mérite de ce plafonnement 
est qu’il empêche le créancier de transférer sur le débiteur défaillant les risques d’un accord défavorable.”; zelf tegen). 
3450 CARTWRIGHT 2007, 262 (“If the court knows that the expenditure was greater than the sum which the claimant has failed 
to make by way of return from the contract, he will not be allowed to use this claim in order to escape a bad bargain.”). 
3451 Vgl. WIDMER 2003, 84 (Zwitserland). 
3452 Vgl. WIDMER 2003, 87. 
3453 L. Albert & Son v Armstrong Rubber Co, 178 F. (2d) 182 (1949) (waarover: FARNSWORTH 1970, 1182, LAITHIER 2004, 212, 
voetnoot 804 en MCGREGOR 2014, 47-48: “[O]n those occasions in which the performance would not have covered the 
promisee’s outlay, such a result imposes the risk of the promisee’s contract upon the promisor. We cannot agree that the 
promisor’s default in performance should under this guise make him an insurer of the promisee’s venture”); C & P Haulage v 
Middleton [1983] 3 All ER 94. GENICON 2007, 765; LAITHIER 2004, 213; TRIMARCHI 2002, 645-646. 
3454 TRIMARCHI 2002, 646; VILLA 2010, nr. 2 (“In altri termini, cumulo il vantaggio della conclusione del contratto [...] con quello 
della mancata conclusione [...], raggiungendo così un risultato logicamente contradditorio, oltre che un vantaggio privo di 
giustificazioni.”). 
3455 KOCH 2011, 69 (Noors recht: "Führe diese Berechnungsmethode aber zu einem für den Aufwendenden günstigeren 
Ergebnis als bei Ersatz des positiven Interesses, beispielweise weil der Gläubiger ein ungünstiges Geschäft getätigt hat, 
müsse der Ersatzanspruch des Geschädigten aus Billigkeitsgesichtspunkten gekürzt werden."). 
3456 WIDMER 2003, 87 ("Eine entsprechende Regelung enthält der neue § 284 BGB, damit die Leistungsstörung für den 
Gläubiger nicht zum 'Glücksfall' wird."). 
3457 A. LEGROS, Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contrats, Dijon, proefschrift, 1900, 44 en 
J.-C. PERIER, Responsabilité pour non-formation ou nullité d'un contrat, Montpellier, Renex, 1947, 131-132 zoals aangehaald 
in GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 127, voetnoot 211. 
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vergoeding van het negatief belang die het positief belang overstijgt niet redelijkerwijs voorzienbaar 
was bij de contractsluiting. Contractpartijen wilden zich niet voor meer verbinden dan het positief 
belang. De rechter die de benadeelde meer toekent dan het positief belang doet af aan het 
vertrouwen dat de wanprestant in de overeenkomst heeft gesteld. Naar Belgisch recht overtuigt dit 
argument pro het positief-belangenplafond echter niet. Het Hof van Cassatie huldigt immers een 
restrictieve opvatting van artikel 1150 BW (infra nr. 1585).3458 Voor schaderechtelijke afwenteling 
volstaat immers dat schade qua oorzaak voorzienbaar is. Onvoorzienbaarheid van de omvang van 
schade leidt niet tot onvergoedbaarheid van die schade (infra nr. 1586). 

1297. CISG-COMMENTAAR: RISICOAFWENTELING BINNEN VOORZIENBAARHEID – Oostenrijkse commentatoren op artikel 
74 CISG menen dat risicoafwenteling via het negatief belang mogelijk is, maar enkel binnen de grenzen van 
voorzienbaarheid. Het negatief belang is dan ook vergoedbaar wanneer dit het positief belang overstijgt. 
Schadevergoeding zou de benadeelde de mogelijkheid moeten bieden om het risico van een ongunstig contract 
(Verlustgeschäft) op de schuldenaar af te wentelen. De wanprestant zou geen beschermenswaardig belang 
hebben bij het uitblijven van die risicoafwenteling. De beperking van vergoedbaarheid van het negatief belang 
zou dan enkel kunnen berusten op onvoorzienbaarheid van de schade.3459  

§ 4. RELATIVERING POSITIEF-BELANGENPLAFOND 

1298. KANTTEKENINGEN BIJ POSITIEF-BELANGENPLAFOND – Plafonnering van het negatief belang door het 
positief belang kan meer overtuigen dan de autonomievisie. Dit positief-belangenplafond valt echter 
in verschillende opzichten te relativeren. De benadeelde kan ongunstige contracten bij ontbinding via 
bevrijding en restituties counteren (infra nrs. 1299-1305). Daarnaast valt die bovengrens te 
relativeren op grond van de bewijslastverdeling (infra nrs. 1306-1313). Tot slot kan de benadeelde 
aanvoeren dat de risico-overdracht voorzienbaar was bij de contractsluiting (infra nrs. 1314-1318).  

A Ontbindingsgevolgen 

1 Bevrijding en restituties als countering 

1299. BEVRIJDENDE EN RESTITUTIEVE WERKING ONTBINDING ALS COUNTERING VAN ONGUNSTIGE OVEREENKOMST 
– Plafonnering van het negatief belang door het positief belang is omzeilbaar via de restitutieve en 
bevrijdende werking van ontbinding.3460 Wanneer de uitgaven van de benadeelde overeenkomen 
met de voordelen die de schuldenaar heeft genoten, komen zij volledig voor verhaal in aanmerking 
via de restituties na ontbinding. Deze uitgaven krijgen dan geen compensatie via het negatief belang.  

1300. DIRECTE ONTBINDINGSGEVOLGEN BIEDEN MOGELIJKHEID TOT OMZEILING VAN POSITIEF-BELANGENPLAFOND 

– Via de directe ontbindingseffecten kan de benadeelde zo het plafond van het positief belang 
omzeilen: "By contrast, a plaintiff who claims restitution can shift a loss flowing from the fact that he 

                                                             
3458 Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85; Cass. 5 januari 1962, Pas. 1962, I, 531; Cass. 20 oktober 1983, Arr.Cass. 1983-84, 
193, Bull. 1984, 182, Pas. 1984, I, 182; Cass. 11 april 1986, Arr.Cass. 1985-86, 1091, RW 1986-87, 1963, RCJB 1990, 79, noot 
L. CORNELIS ("Overwegende [...] dat immers, opdat de schuldenaar wegens wanprestatie kan worden veroordeeld tot 
vergoeding van de schade die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien ten tijde van het aangaan van het contract, 
niet vereist is dat reeds de omvang van de schade was voorzien of kon worden voorzien."); Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 
1987-88, 228; Cass. 4 februari 2010, TBH 2010, 498 ("De voorzienbaarheid betreft enkel de oorzaak van de schade."). 
3459 SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1005 (“Das negative Interesse ist auch dann voll zu ersetzen, wenn es das Erfüllungsinteresse 
übersteigt. Dies erlaubt es dem Gläubiger, das Risiko eines Verlustgeschäftes auf den Schuldner zu überwalzen; denn sind die 
(qualifizierten) Voraussetzungen für eine Vertragsaufhebung erfüllt, so hat der vertragsbrüchige kein schützenwertes 
Interesse daran, dass eine solche Risikoüberwälzung unterbleibt. Die Schranke der Ersatzfähigkeit liegt in solchen Fällen 
einzig in der allenfalls fehlenden Voraussehbarkeit des Schadens.”). 
3460 FRANKRIJK: GENICON 2007, 765-767; LAITHIER 2004, 214. COMMON LAW: BURROWS 1998, 22-24; CORBIN 1964, 203-204 (“The 
damages awarded to the plaintiff in these actions should never give him a greater profit than he would have made by full 
performance of the contract. This it not true, however, in those case in which the plaintiff is seeking the alternative remedy 
of restitution, instead of the remedy in damages. […] In actions for restitution, therefore, it is possible […] that the judgment 
will put the plaintiff in a better pecuniary position than that in which full performance of the contract would have put him.”); 
FARNSWORTH 1990, § 12.20; TREITEL 1991, 103-104; TREITEL 1995, 849. 



424 
 

has made a bad bargain (and not from the breach) to the defendant."3461 Neem nu dat A een fiets 
verkoopt aan B voor € 1000. A levert niet. De marktprijs voor die fiets zakt intussen tot € 500. In dat 
geval kan B via de restituties zijn fiets ter waarde van € 500 teruggeven aan A en zelf € 1000 
recupereren. Zo komt hij via de restituties in een betere positie dan die waarin hij zou hebben 
verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen (positief belang; supra nr. 1171).3462  

2 Schadevergoeding stelt geen restitutiegrens  

1301. SCHADEVERGOEDING STAAT LOS VAN RESTITUTIES EN BEGRENST DEZE DUS NIET – Het positief belang kan 
ontbindingsrestituties niet begrenzen. Allereerst staat de restitutievordering bij ontbinding los van de 
schadevordering wegens wanprestatie. Dit blijkt ook uit de tekst van artikel 1184 BW. Daar is de 
mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding afzonderlijk aangegeven in het tweede lid ("met 
schadevergoeding"). Zou schadevergoeding automatisch voortvloeien uit ontbinding, dan was die 
aparte vermelding overbodig. Via haar restitutieve en bevrijdende gevolgen heeft ontbinding 
namelijk vaak een nadeelcompenserend effect (supra nrs. 1009-1010), maar geen schadevergoedend 
oogmerk (supra nr. 1008). De omvang van de restituties is dan ook niet via schaderechtelijke 
redeneringen begrensbaar.3463 Schadevergoeding begroot de rechter bovendien op basis van de 
nadelige toestand van de benadeelde en niet aan de hand van de positie van de wanprestant.  

1302. VERKLARINGEN: VERSCHILLEND DOEL EN MINDER COMPLEXE ONTBINDING – Die uitzondering valt te 
verklaren vanuit de finaliteit van de restituties. Zij strekken tot vermijding van ongerechtvaardigde 
verarming in correlatie met ongerechtvaardigde verrijking.3464 Ontbinding bouwt voort op de band 
tussen prestatie en tegenprestatie, zonder dat de rechter de draagwijdte van die prestaties in 
aanmerking neemt. 3465  Plafonnering van restituties zou ook leiden tot een veel complexere 
ontbinding.3466 Indien de schuldeiser via restituties niet meer zou kunnen krijgen dan hij bij nakoming 
had verkregen (positief belang), dan zou dit inwerken op de effecten van ontbinding zelf. 

1303. ILLUSTRATIE: PLAFONNERING VAN RESTITUTIES DOOR POSITIEF BELANG ZOU IMPACT HEBBEN OP ONTBINDING ZELF – De 
complexiteit valt te verduidelijken met een voorbeeld.3467 Een rechtenstudent koopt een unieke Dictionnaire de 
Trévoux uit 1771 voor € 500. Deze verkoopt hij niet veel later door voor € 1000, tegen uitgestelde betaling. Op 
de overeengekomen datum betaalt de koper de prijs niet. Dat woordenboek blijkt echter plots € 2000 waard. 
Door de overeenkomst te ontbinden, kan de verkoper een goed recupereren dat thans € 2000 waard is. Zo 
maakt hij € 1500 winst, terwijl hij bij normale contractnakoming slechts € 500 (1000-500) winst had gemaakt. 
Extreem toegepast zou de plafonneringsregel de verkoper echter dwingen € 1000 van de via de recuperatie in 
natura gerealiseerde winst van € 1500 terug te geven aan de koper. Bij contractnakoming had de verkoper 
immers slechts € 1000 en niet € 2000 verkregen.  

3 Omzeiling plafonnering via ontbindingsbevrijding 

1304. OMZEILING VAN PLAFONNERING VIA BEVRIJDENDE WERKING VAN ONTBINDING – Ook de bevrijdende 
werking van ontbinding laat toe om het positief-belangenplafond te omzeilen. Meer bepaald kan het 
voorkomen dat een benadeelde geen vergoeding kan krijgen die het positief belang overstijgt, maar 

                                                             
3461 TREITEL 1995, 849. 
3462 Vgl. BURROWS 1998, 22. 
3463 Een gelijkaardig argument is overigens te vinden in de common law: "restitution should indeed here trump contract by 
allowing the plaintiff a free choice to sue in restitution unaffected by what his remedies would have been had he sued for 
breach of contract.": BURROWS 1998, 23 ("This leaves as the key issue the independence principle. Is the claim in restitution 
independent of a claim for breach of contract? I would argue that it is. The thrust of the plaintiff’s claim for failure of 
consideration is not that the defendant has committed a breach of contract rather that the defendant has been unjustly 
enriched by receiving a benefit from the plaintiff that was rendered on the basis of a counter-performance by the defendant 
that has not been forthcoming."). 
3464 GENICON 2007, 767; LAITHIER 2004, 214. 
3465 GENICON 2007, 767. 
3466 GENICON 2007, 766-767. 
3467 Ander voorbeeld: GENICON 2007, 766. 
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via bevrijding van zijn verbintenissen toch terechtkomt in een betere positie dan die waarin hij zou 
hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen. 

1305. TOEPASSINGSGEVAL – In Omak Maritime v Mamola oordeelde de High Court dat het negatief belang een 
grens vindt in het positief belang.3468 Mamola had voor vijf jaar een schip verhuurd aan Omak en conform de 
overeenkomst dit schip nog vóór de levering grondig gewijzigd (supra nr. 1283). Na het maken van deze kosten 
bleek dat Omak niet in staat was zijn verbintenissen na te komen, en ontbond Mamola de overeenkomst. 
Mamola kon haar schip houden. Dit stemt overeen met onze bevrijdende werking van de ontbinding. Bevrijd 
van haar verplichtingen jegens Omak kon Mamola het schip dankzij de gunstige marktprijzen verhuren aan een 
gunstiger tarief dan de met Omak overeengekomen contractprijs: $ 21 347 in plaats van $ 13 700. Mamola kon 
per dag dus $ 7 500 extra winst maken. Hoewel de High Court oordeelde dat Mamola niet kon verzoeken om 
haar negatief belang, aangezien dat het positief belang te boven ging, blijkt dat Mamola a rato van $ 7 500 per 
dag het door het positief belang gestelde plafond kon omzeilen via de bevrijdingsgevolgen van de ontbinding.  

B Bewijslastomkering 

1 Uitholling negatief belang via bewijslast 

1306. CRUCIALE VRAAG NAAR BEWIJSLAST VAN WINSTGEVENDHEID OVEREENKOMST – Een cruciale relativering 
houdt verband met de bewijslast. Bij de aanname dat het negatief belang bij wanprestaties een grens 
vindt in het positief belang (supra nrs. 1270-1297) rijst als vervolgvraag wie de bewijslast draagt van 
overschrijding van die bovengrens. De benadeelde dient bestaan en omvang van zijn schade te 
bewijzen. Moet hij ook aantonen dat uitvoering van de overeenkomst voor hem lucratief was en zou 
zijn gebleven? Of staat het aan de wanprestant te bewijzen dat de overeenkomst ongunstig was 
(geworden) om zijn schadeplicht ingeperkt te zien?  

1307. BEWIJSLAST BIJ BENADEELDE ZOU ZIJN AANSPRAAK OP NEGATIEF BELANG SOMS UITHOLLEN – Zou het aan 
de benadeelde staan om te bewijzen dat de niet-nagekomen overeenkomst voor hem economisch 
gunstig was, dan zou hij vaak feitelijk elke aanspraak op schadevergoeding verliezen. Indien de 
benadeelde voor verkrijging van zijn negatief belang zou moeten aantonen dat zijn overeenkomst 
voor hem een gunstig karakter had, dan zou hij vaak geen vergoeding krijgen. Deze belangrijke vraag 
naar de bewijslast kwam uitgebreid aan bod in het Angelsaksische recht.  

2 Bewijslast voor wanprestant 

1308. BEWIJSLAST IN COMMON LAW VOOR WANPRESTANT – Het Engelse recht beantwoordde de kwestie 
van de bewijslast van het verlieslatende karakter van contracten in CCC Films v Impact Quadrant 
Films.3469 De wanprestant kon niet bewijzen dat de geclaimde negatieve vergoeding voor $ 12 000 
verzoekers positief belang oversteeg. De rechter veroordeelde hem dan ook tot vergoeding van het 
volledige negatief belang. Wanneer een benadeelde om zijn negatief belang verzoekt, staat het dus 
aan de wanprestant om overschrijding van het positief belang te bewijzen.3470 Deze regel vindt ook 
toepassing naar Amerikaans3471, Australisch3472 en Canadees3473 recht. Slaagt de wanprestant niet in 
dat bewijs3474, dan is het negatief belang volledig verhaalbaar. 

                                                             
3468 Omak Maritime Ltd v Mamola Challenger Shipping Co [2010] EWHC 2026.  
3469 CCC Films (London) Ltd v Impact Quadrant Films Ltd [1985] QB 16. Dit kreeg recentelijk bevestiging in Grange v Quinn 
[2013] EWCA Civ 24, overwegingen 102-103. Bespreking: BIRKS 2000, 823; HALSON 2007, 1661; KRAMER 2014, 485-486; 
MCKENDRICK 2007, 419; MCKENDRICK 2008, 873; TREITEL/PEEL 2011, 1006. 
3470 CCC Films (London) Ltd v Impact Quadrant Films Ltd [1985] QB 16; [1984] 3 All ER 298; The Commonwealth of Australia v 
Amann Aviation Pty Ltd [1991] 174 CLR 64; Grange v Quinn [2013] EWCA Civ 24, overweging 103. Vgl. CHITTY ON CONTRACTS 

2012, 1771 (“The onus of proof is on the defendant to show (on the balance of probabilities) that the claimant would have 
made a loss on full performance of both sides of the contract and so would not have recouped all of his own costs in 
performing his side.”); MCGREGOR 2014, 46; FURMSTON 1996, 610; STONE 2008, 575. 
3471 L. Albert & Son v Armstrong Rubber Co, 178 F. (2d) 182 (1949) (waarover: FARNSWORTH 1970, 1182, LAITHIER 2004, 212, 
voetnoot 804 en MCGREGOR 2014, 47-48). 
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1309. BEWIJSLASTOMKERING IN ANDERE RECHTSSTELSELS – De bewijslastomkering is ook elders terug te vinden. De 
Franse rechtsleer aanvaardt deze regel zonder meer.3475 Deze bewijslastomkering is ook overgenomen door 
commentatoren op het Weens Koopverdrag.3476 Onder de Duitse regeling vóór de invoering van § 284 BGB 
moest ook de wanprestant het winstvermoeden – op basis waarvan het negatief belang bij wanprestaties voor 
verhaal vatbaar was – weerleggen (supra nrs. 954-959). De wanprestant die niet wou instaan voor het negatief 
belang waarop de benadeelde zich beriep, moest aantonen dat nakoming voor zijn contractpartner tot een 
verlies zou hebben geleid of minstens dat hij geen winst zou hebben gerealiseerd.3477  

1310. BILLIJKHEID VAN BEWIJSLASTOMKERING: BENADEELDE LIGT NIET AAN BASIS VAN WANPRESTATIE – De 
verrekening van het feit dat de benadeelde zijn ongunstige positie niet zelf initieerde, is een rode 
draad in het contractuele aansprakelijkheidsrecht (supra nr. 76). Aangezien zijn medecontractant aan 
de basis ligt van de wanprestatie, staat het zo niet aan de benadeelde om het gunstige karakter van 
zijn overeenkomst te bewijzen. De wanprestant moet aantonen dat de overeenkomst voor de 
benadeelde bij nakoming ongunstig zou zijn uitgevallen. 3478 Deze verschuiving in procespositie 
relativeert het door het positief belang gestelde vergoedingsplafond. In Amerika verantwoordde 
Learned Hand CJ dit aldus dat wanneer de rechter de uitvoeringswaarde moeilijk kan vaststellen, het 
billijk is de last van die vaststelling te plaatsen bij de partij door wiens daad de kwestie is gerezen.3479  

3 Zware bewijslast 

1311. ZWARE BEWIJSLAST VOOR WANPRESTANT – Voor de wanprestant is het niet evident om te bewijzen 
dat de overeenkomst voor zijn contractpartner een ongunstig karakter had. De zwaarte van de 
bewijslast kan daaraan te wijten zijn dat de overeenkomst niet beoogt een onmiddellijk voordeel te 
verlenen. Die complexiteit kan ook uitstaans hebben met het ingewikkelde karakter van de 
transactie. De moeilijke bewijslast zal ten dele zeker ook een gevolg zijn van het feit dat bepaalde 
informatie gemakkelijker toegankelijk is voor het wanprestatieslachtoffer.3480 

1312. ILLUSTRATIE: COMMONWEALTH OF AUSTRALIA V AMANN AVIATION (1991) – De moeilijke bewijslast is 
illustreerbaar met een Australische zaak.3481 De Commonwealth of Australia en Amman Aviation sloten een 
overeenkomst om de Australische kustgebieden gedurende drie jaar vanuit de lucht te bewaken. Na zes 
maanden beëindigde de Commonwealth of Australia die overeenkomst op grond dat Amman niet over het 
vereiste bewakingsmateriaal beschikte. Die opzegging bleek foutief. Amman claimde $ 5,5 miljoen 
schadevergoeding voor al gemaakte kosten (aankoop en aanpassing van een vliegtuig, aangaan van financiële 

                                                                                                                                                                                              
3472 Commonwealth of Australia v Amann Aviation Pty Ltd (1991) 174 CLR 64 (de Commonwealth of Australia kon niet 
aantonen dat de overeenkomst ongunstig was voor de benadeelde zodat deze zijn negatief belang volledig vergoed kreeg; 
waarover: FURMSTON 1996, 610; LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 692). 
3473 Bowlay Logging v Domtar [1978] 4 WWR 105. 
3474 Recentelijk: Grange v Quinn [2013] EWCA Civ 24, overweging 108 ("On my analysis of the evidence, however, the 
defendants have not discharged the burden upon them of demonstrating that the contract was so unprofitable that there 
could have been no recovery of the premium out of the gross returns of the business, so there is no need to consider this 
interesting question."). Vgl. Commonwealth of Australia v Amann Aviation Pty Ltd, LRC 1991, (Comm), 275. 
3475 GENICON 2007, 766; LAITHIER 2004, 214. 
3476 BRIDGE 2013, 428. 
3477 XYNOPOULOU 2013, 99 ("Der Schuldner musste, um sich gegenüber seiner Ersatzpflicht zu verteidigen, den Gegenbeweis 
antreten, dass der Gläubiger mit dem weiteren Geschäft zu gewinnbringender Verwertung der Leistung einen Verlust oder 
jedenfalls keinen Gewinn gemacht hätte."). 
3478 BIRKS 2000, 823; HALSON 2007, 1662 (“If to recover his reliance losses the claimant must prove that the bargain was a 
good one (ie it was profitable) he would be unable to do so. The very thing which relegated him to a reliance claim would 
then seem to bar that claim."); POOLE 2012, 340; TREITEL/PEEL 2011, 1006. 
3479 L. Albert & Son v Armstrong Rubber Co, 178 F. (2d) 182 (1949) (“It is often very hard to learn what the value of the 
performance would have been; and it is a common expedient, and a just one, in such situations to put the peril of the answer 
upon that party who by his wrong has made the issue relevant to the rights of the other.”). Bespreking: FARNSWORTH 1970, 
1182, LAITHIER 2004, 212, voetnoot 804 en MCGREGOR 2014, 47-48. 
3480 BRIDGE 1995, 466; HALSON 2007, 1662; TREITEL/PEEL 2011, 1006 ("As much of the relevant information on this issue may be 
more readily available to the plaintiff than to the defendant, the defendant may find this burden a hard one to discharge."). 
3481 Commonwealth of Australia v Amann Aviation Pty Ltd, LRC 1991, (Comm), 275 (waarover LAITHIER 2004, 215 en GENICON 

2007, 764). 
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verbintenissen etc.). Vaststond dat zij nog $ 15,8 miljoen had moeten investeren om haar verbintenissen 
gedurende drie jaar uit te voeren. De prijs die de Commonwealth haar had moeten betalen was slechts $ 17,1 
miljoen, dus een bedrag dat veel lager was dan het totaal aan potentiële uitgaven ($ 5,5 miljoen + $ 15, 8 
miljoen). De Commonwealth of Australia voerde dan ook aan dat de overeenkomst ongunstig bleek voor 
Amman. Daarop verzocht zij om afwijzing van de schadeclaim. Minstens moest de rechter het verlies dat 
Amman zou hebben geleden indien de overeenkomst was nagekomen, aftrekken van het totaalbedrag van de 
gemaakte of nog te maken kosten. Dit werd niet aanvaard. De Commonwealth of Australia liep toch $ 5,5 
miljoen schadevergoeding op. Het Hof oordeelde dat indien de overeenkomst niet was opgezegd, Amman in de 
loop van de drie jaren het materieel en de ervaring zou hebben verworven, zodat zij de aanneming allicht voor 
een volgende driejarige periode had kunnen voortzetten. Door rekening te houden met dit ‘verlies van een 
kans’, slaagde de Commonwealth of Australia niet in het bewijs dat de overeenkomst die zij foutief had 
opgezegd niet rendabel was. Amman zag haar negatief belang dan ook volledig vergoed. 

1313. ZWARE BEWIJSLAST IMPLICEERT AFZWAKKING VAN GELDINGSKRACHT POSITIEF-BELANGENPLAFOND – De 
omkering van de bewijslast relativeert het positief-belangenplafond. Komt het tot een geding, dan 
staat het aan de wanprestant om te bewijzen dat de benadeelde een ongunstige transactie was 
aangegaan (art. 870 Ger.W.).3482 Blijkt de positieve belangenschade van de benadeelde te speculatief, 
dan kan de wanprestant niet aantonen dat de benadeelde een ongunstige transactie had gesloten. 
Dit is net de situatie waarin de benadeelde vergoeding kan claimen voor zijn negatief belang. De 
moeilijkheid van het bewijs dat de overeenkomst van bij aanvang voor de benadeelde ongunstig was 
of in de uitvoeringsfase zo is geworden, doet dus af aan de kracht van het positief-belangenplafond. 
Zo versterkt dit het negatief belang dat de benadeelde desgevallend bij wanprestaties kan vorderen. 

C Voorzienbare risicowissel 

1314. RISICO-OVERHEVELING VIA OVERSCHRIJDING POSITIEF BELANG DOOR NEGATIEF BELANG WAS VOORZIENBAAR 
– Ook uit de voorzienbaarheid kan de benadeelde een argument putten om het positief-
belangenplafond te relativeren. Neem nu dat de negatieve belangenschade hoger uitvalt dan de 
positieve belangenschade. Stel dat het bij de contractsluiting voorzienbaar was voor de wanprestant 
dat het contractrisico bij wanprestatie zou overgaan. Dan kan de benadeelde beargumenteren dat 
het positief belang het negatief belang toch niet limiteert. Omgekeerd zou onvoorzienbaarheid van 
die risico-overheveling kunnen resulteren in onvergoedbaarheid van het positief-belangenplafond 
overschrijdende negatief belang.  

1 Emotionele reden voor ongunstige overeenkomst 

1315. BEWUST AANGAAN VAN ONGUNSTIGE OVEREENKOMST UIT EMOTIONELE OVERWEGINGEN – Neem volgend fictief 
voorbeeld. Mathieu is geen autoliefhebber. Uit emotionele overwegingen koopt hij echter de Aston Martin die 
zijn overleden grootvader toebehoorde. Daarvoor betaalde hij dan ook veel meer dan de marktprijs. Met 
tegenzin staat zijn echtgenote toe om naast hun woning een eikenhouten garage op te trekken voor die wagen. 
De verkoper blijkt echter intussen de wagen te hebben doorverkocht. Mathieu lijdt een extra verlies, want de 
speciaal gebouwde garage vertoont geen nut meer. De sportwagen van zijn grootvader was onvervangbaar. 
Objectief gezien had hij een ongunstige overeenkomst gesloten. De wagen kon hij immers nooit tegen een 
betere prijs doorverkopen. Ook kan hij de kosten van de garage nooit recupereren. Zijn negatief belang valt 
hier dus hoger uit dan zijn positief belang. Vanuit positieve belangenoogpunt is er geen schade. Was de 
verkoper echter op de hoogte van de emotionele waarde van de wagen en de speciaal daarvoor gebouwde 
garage, dan zou het onbillijk zijn om Mathieu geen schadevergoeding toe te kennen. Zijn negatief belang kan 
genoegdoening bieden. Die hoge schade was voor hem voorzienbaar bij de contractsluiting. In dat geval moet 
hij deze vergoeden, zelfs al heeft Mathieu een ongunstige overeenkomst gesloten.3483 

2 Vertrouwensreden voor ongunstige overeenkomst 

                                                             
3482 Vgl. CHEN-WISHART 2010, 588 ("The defendant has the burden of proving that the claimant made a bad bargain."). 
3483 Soortgelijk voorbeeld: XOUDIS 1998, 217. Vgl. DESSEMONTET/NEUMAYER/MING 1993, 488 („cela est dû même si ces frais 
dépassent le gain que le créancier aurait pu réaliser en cas d’exécution correcte de la vente, mais à condition que le débiteur 
ait pu prévoir ces dépenses”); SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1005. 
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1316. BEWUST AANGAAN VAN ONGUNSTIGERE OVEREENKOMST OMWILLE VAN VERTROUWENSREDENEN – Een 
ander geval waarin de rechter kan oordelen dat het positief-belangenplafond niet hoeft te gelden 
omdat de risicowissel bij wanprestatie bij de contractsluiting voorzienbaar was voor de wanprestant, 
is de situatie waarin de benadeelde wetens en willens een ongunstigere overeenkomst heeft 
aangegaan omwille van vertrouwensredenen of op grond van de reputatie van de contractpartij.3484  

1317. ILLUSTRATIE: AANKOOP VAN DUURDERE HUISBRANDOLIE – A overweegt om van onderneming X 1000 liter 
huisbrandolie te kopen, die deze zes weken later moet leveren. Onderneming Y overtuigt A echter om die olie 
aan een hogere prijs te kopen, op grond dat zij wegens haar ervaring en reputatie betrouwbaarder is dan X. Y 
levert echter niet tijdig, terwijl X haar cliënten wel olie kan leveren. De marktprijs voor huisbrandolie bedraagt 
op het leveringstijdstip veel meer dan de met Y overeengekomen prijs, die al hoger lag dan de door X 
aangeboden prijs. Het positief belang zou de rechter dan berekenen aan de hand van het verschil tussen de 
met Y overeengekomen prijs en de marktprijs bij de uitgebleven levering. Het negatief belang is echter 
voordeliger. Had A niet met Y gecontracteerd, dan had hij allicht met de goedkopere marktspeler X 
gecontracteerd. Gelet op deze mislopen opportuniteit kan de rechter het negatief belang berekenen op basis 
van het verschil tussen de marktprijs op het leveringstijdstip (huidige toestand A) en de door X bij de 
contractsluiting met Y aangeboden prijs (hypothetische toestand A indien hij overeenkomst met Y niet had 
gesloten). Y heeft A zelf overtuigd om de gunstigere overeenkomst met X te laten schieten voor haar 
ongunstiger contract. Voor Y was het dus voorzienbaar dat de schade kon uitstijgen boven het positief belang. 
Daardoor is ook de grotere negatieve schade – anders dan wanneer het ongunstige karakter van de 
overeenkomst enkel aan een beoordelingsfout van de benadeelde is te wijten – aan haar handelingen toe te 
schrijven. Hier zou het dan ook onbillijk zijn om het positief-belangenplafond te laten spelen.3485  

1318. RECHTSBASIS: ARTIKEL 1150 BW – Uit die voorbeelden blijkt dat het positief belang zelfs bij 
ongunstige overeenkomsten niet per se als limiet op het negatief belang hoeft te spelen. Het 
risicoverdelingsargument ondergaat het in artikel 1150 BW neergelegde voorschrift van de 
voorzienbaarheid (infra nr. 1513). Hoewel Mathieu (bewust) een ongunstige overeenkomst had 
gesloten, is de negatieve belangenschade dus vergoedbaar omdat zij bij de contractsluiting 
redelijkerwijs voorzienbaar was voor de nadien in gebreke gebleven verkoper, die overigens op de 
hoogte was van de specifieke omstandigheden (supra nr. 1315).3486 Zo bevestigen sommigen onder 
het Weens Koopverdrag dat afwenteling van het risico van een ongunstige contractsluiting op de 
wanprestant gerechtvaardigd is voor zover de schade voorzienbaar was.3487 

§ 5. TUSSENBESLUIT 

1319. TUSSENBESLUIT – Met betrekking tot het positief-belangenplafond luidt de conclusie dat de 
situatie genuanceerder is dan sommigen laten uitschijnen. Dit aspect vormt nochtans een wezenlijk 
onderdeel van schadebegroting bij wanprestaties. Ter plafonnering van het negatief belang door het 
positief belang zijn overtuigende argumenten aanvoerbaar, waaronder het gebrek aan causaliteit 
(supra nrs. 1278-1280), het integraliteitsplafond (supra nrs. 1281-1287) en de wilsautonomie (supra 
nrs. 1288-1297). De ontbindingsgevolgen (supra nrs. 1299-1305), de bewijslastverdeling (supra nrs. 
1306-1313) en de voorzienbaarheid van de risicowissel (supra nrs. 1314-1318) relativeren dat echter.  

                                                             
3484 Voorbeeld: PETTIT 1987, 446. 
3485 Vgl. PETTIT 1987, 447. 
3486 Vgl. XOUDIS 1998, 217. 
3487 H. SCHÖNLE en TH. KOLLER, “Art. 74” in H. HONSELL, Kommentar zum UN-Kaufrecht, Salzburg, Springer, 2010, 1005 („Das 
negative Interesse ist auch dann voll zu ersetzen, wenn es das Erfüllungsinteresse übersteigt. Dies erlaubt es dem Gläubiger, 
das Risiko eines Verlustgeschäftes auf den Schuldner zu überwälzen […]; denn sind die (qualifizierten) Voraussetzungen für 
eine Vertragsaufhebung erfüllt, so hat der vertragsbrüchige Schuldner kein schützenswertes Interesse daran, dass eine 
solche Risikoüberwälzung unterbleibt. Die Schranke der Ersatzfähigkeit liegt in solchen Fällen einzig in der allenfalls 
fehlenden Voraussehbarkeit des Schadens.”). 
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Afdeling II. Cumul tussen positief belang en negatief belang 

§ 1. KLASSIEK CUMULVERBOD 

A Angelsaksische alternativiteit  

1320. COMMON LAW: GEEN CUMUL VAN POSITIEF EN NEGATIEF BELANG (CULLINANEBEGINSEL) – Aangaande de 
belangenverhouding rijst tot slot de vraag of de benadeelde tegelijk kan verzoeken om vergoeding 
van zijn positief en zijn negatief belang. Het antwoord is ogenschijnlijk evident. Toch achtte het 
Angelsaksische recht het opportuun om zich over deze problematiek te buigen. Ontleend aan de 
naam van het mijlpaalarrest ter zake, vestigt het “Cullinane principle” een cumulverbod.3488 Hoewel 
de common law intussen voor zogenoemde split claims lijkt te zijn gewonnen (infra nrs. 1323-1326), 
blijken argumenten te bestaan om de cumul af te wijzen (infra nrs. 1327-1329).  

1321. CULLINANE V BRITISH REMA MANUFACTURING CO – Het mijlpaalarrest voor het verbod om het positief en het 
negatief belang integraal te cumuleren is Cullinane v British Rema Manufacturing Co uit 1954.3489 Cullinane had 
bij British Rema Manufacturing een kleiverwerkingsmachine gekocht. Deze verkoper had verzekerd dat de 
machine klei tegen een bepaalde snelheid kon verwerken. Dit bleek niet het geval. Cullinane vorderde 
schadevergoeding voor de kosten die zij had gemaakt voor de aankoop en voor de bouw van een extra gebouw 
alsook voor de winst die zij had gederfd in de drie jaar tot de terechtzitting. De rechtbank oordeelde dat 
Cullinane niet tegelijk kon verzoeken om vergoeding van gemaakte kosten (expenditure incurred) en om 
compensatie van winstderving (loss of gross profits). Cullinane moest kiezen om te worden verplaatst naar de 
positie waarin zij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst niet was gesloten (negatief belang) dan wel 
naar de positie van contractnakoming (positief belang). De Angelsaksische rechtsleer leidt hieruit af dat het 
positief belang en het negatief belang niet cumuleerbaar zijn.3490  

B Duitse alternativiteit 

1322. DUITSE STRIKTE ALTERNATIVITEIT TUSSEN POSITIEF EN NEGATIEF BELANG – Net als het Engelse recht 
past het Duitse recht een scheiding toe tussen het positief en het negatief belang. § 284 BGB biedt 
benadeelde schuldeisers de mogelijkheid om te opteren voor vergoeding van hun beperkte negatief 
belang. Zo beschikken benadeelden over een keuzerecht tussen het positief belang en het beperkte 
negatief belang.3491 Dat het negatief belang is bedoeld als surrogaat voor het positief belang (supra 
nrs. 948-975), legitimeert dan het verbod om het positief en het negatief belang te cumuleren.  

§ 2. GESPLITSTE VORDERINGEN 

A Angelsaksische split claims 

1323. ANGELSAKSISCHE NUANCERING: SPLIT CLAIMS – De traditionele Angelsaksische regel dat het positief 
belang en het negatief belang niet samen verhaalbaar zijn, kent nuances. Recentere doctrine neemt 
aan dat met het cullinanebeginsel enkel is bedoeld dat de benadeelde niet tegelijk vergoeding kan 

                                                             
3488 Vgl. Australische zaak Filobake Ltd v Rondo Ltd [2005] EWCA Civ 563; MCGREGOR 2014, 50. 
3489 Cullinane v British Rema Manufacturing Co [1954] 1 QB 292, 308 (CA) (“The plaintiff can choose either to claim on the 
basis that he had wasted capital and that he ought to be put in the position he would have been in if he had never bought 
this machine, or to say: 'I have got the machine. What I am claiming is the loss I have suffered because its performance falls 
short of that which was warranted, and, therefore, I have not made the profitable sales which I would have made, and I 
claim, accordingly, the loss of resultant profits'. The second alternative being the larger, he is entitled to choose that, but, in 
my judgment, he should be limited to it. He is not, in my judgment [...] able to claim [...] both for loss of capital and for loss 
of profit [...]”). 
3490 HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 131 (kritisch); MCGREGOR 2014, 48; PETTIT 1987, 421. 
3491 ACKERMANN 2007, 368; EMMERICH 2005, 107; WIDMER 2003, 58-59; XYNOPOULOU 2013, 99. 
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krijgen van zijn bruto positief belang en zijn tevergeefs gemaakte kosten (negatief belang). 
Vergoeding voor zijn netto positief belang en zijn negatief belang zou wel moeten kunnen.3492  

1324. CIJFERVOORBEELD – A verhoopte om € 5000 brutowinst te halen uit een overeenkomst (zijnde de 
contractprijs die hij aan B aanrekende). Daarbij nam hij aan dat hij € 1000 kosten zou moeten maken voor 
nakoming van zijn verbintenissen. Indien B tekortschiet, kan A verzoeken om vergoeding van zijn positief 
belang. Dan krijgt hij € 4000 vergoed. Dat is de nettowinst die hij zou hebben behaald indien de overeenkomst 
correct was nagekomen (€ 5000 - € 1000; supra nrs. 500-507). De € 1000 nakomingskosten krijgt hij immers 
niet vergoed, aangezien hij deze ook had gemaakt indien de overeenkomst was nagekomen (supra nrs. 405-
409). Zou de rechter ook vergoeding toestaan van die nakomingskosten, dan laat hij cumul toe van het positief 
en het negatief belang. Dan zou hij beter af zijn dan bij contractuele nakoming.3493  

B Integraliteitsplafond als kern 

1325. CENTRAAL STAAT INTEGRALITEITSPLAFOND – Bepaalde Angelsaksische doctrine laat partiële cumul 
van beide belangen dus toe, voor zover dit geen afbreuk doet aan het integraliteitsplafond. Cruciaal 
is dat de rechter dubbele vergoeding vermijdt.3494 Inachtneming van het integraliteitsprincipe is zo 
het einddoel van de redenering vanuit het positief en het negatief belang. Het negatief belang is 
uiteraard niet volledig met het positief belang combineerbaar. Gedeeltelijke cumul van het negatief 
belang met het netto positief belang zou wel mogelijk zijn.  

1326. NAVOLGING IN BEPAALDE CIVIL LAW – De toelaatbaarheid van partiële cumul tussen het negatief belang en 
het positief belang kent enige navolging in de civil law. Twee Franse auteurs onderschrijven die 
mogelijkheid.3495 In België verdedigden bepaalde auteurs ook impliciet een partiële cumul bij precontractuele 
aansprakelijkheid.3496 Ook in Duitsland onderschrijft rechtsleer dat standpunt. Vergoeding van het beperkte 
negatief belang is volgens een moderne zienswijze cumuleerbaar met een deel van het positief belang.3497 Voor 
zover Schadenersatz (§ 249 BGB, positief belang) en Aufwendungsersatz (§ 284 BGB, negatief belang) 
onderscheiden schadeposten betreffen, zou de benadeelde deze kunnen cumuleren.3498  

§ 3. VERDEDIGBAAR CUMULVERBOD 

A Zuiver negatief belang 

1327. CUMUL ONMOGELIJK BIJ BELGISCH ZUIVER NEGATIEF BELANG – Bedenk ook dat de afwijzing van de 
cumul tussen het negatief belang en schadeposten onder het positief belang door de ruime 
benadering van het negatief belang is ingegeven. De cumulmogelijkheid lijkt enkel hypothetisch 
mogelijk bij het beperkte negatief belang (dat enkel geleden verlies omvat). Naar Belgisch recht 
neemt het negatief belang echter de extensieve vorm aan (supra nr. 323). De benadeelde krijgt bij 

                                                             
3492 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1775; COOKE/OUGHTON 2000, 330-331: "Where gross profits are recovered, the recovery of 
wasted expenditure will result in over-compensation. But where net profits only are allowed, there is no over-
compensation."); FULLER/PERDUE 1936, 55; HALSON 2007, 1659 ("A claimant may combine claims under the different measures 
of damage so long as there is no overlap between the items of loss claimed for."); HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 131; HOGG 

2011, 374; KOFFMAN/MACDONALD 1998, 434; KELLY 1992, 1768; MCKENDRICK 2008, 871; TREITEL 1995, 850. 
3493 Vgl. HOGG 2011, 374; MULCAHY 2008, 213. 
3494 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1775 (“the ruling against a ‘split’ claim cannot be justified if the claimant can show that there is 
no overlapping between the two claims.”); COOKE/OUGHTON 2000, 330; FULLER/PERDUE 1936, 80; HALSON 2007, 1659; HALSON 

2007, 1659; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 131; HOGG 2011, 374; KOFFMAN/MACDONALD 1998, 434; MCKENDRICK 2008, 871; 
TREITEL/PEEL 2011, 1008 ("The true principle is not that there is any logical objection to combining the various types of claim, 
but that the plaintiff cannot combine them so as to recover more than once for the same loss."); POOLE 2012, 340. 
3495 GENICON 2007, 750; RÉMY 2001, 126. 
3496 SAMOY/HOUTMEYERS 2014, 343 (stellen in die hypothese het volgende: “Naast het negatief contractbelang, zal men op 
grond van artikel 1382 BW hier ook een vergoeding kunnen bekomen voor het positief contractbelang, al zal dit beperkt zijn 
tot het verlies van een kans om het contract te sluiten […]”). 
3497 ACKERMANN 2007, 404-405; EMMERICH 2005, 107; STOPPEL 2004, 107-108; VODICAR 2008, 134; WEITEMEYER 2005, 295. 
3498 EMMERICH 2005, 107 ("An der strengen Alternativität von Schadensersatz und Aufwendungsersatz kann folglich jedenfalls 
dann nicht mehr festgehalten werden, wenn sich Schadensersatz und Aufwendungsersatz auf unterschiedliche Aspekte des 
Falles beziehen."). 
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zijn negatief belang zo ook vergoeding voor zijn mislopen opportuniteiten (supra nr. 722). Dit is de 
enige zienswijze die met artikel 1149 BW strookt. Dit artikel schrijft immers voor dat zowel geleden 
verlies als gederfde winst vergoedbaar zijn. Dit ruime negatief belang is zeker niet cumuleerbaar met 
het positief belang. Duitsland en de common law vatten het negatief belang echter vaak beperkend 
op. Dit negatief belang omvat dan geen winstderving (mislopen opportuniteiten).  

1328. CUMUL ONVERENIGBAAR MET INTEGRALITEITSPRINCIPE – Verzoeken om zowel het belang bij 
contractnakoming (positief belang) als het belang bij niet-totstandkoming van de overeenkomst 
(negatief belang) druist in het integraliteitsprincipe. Indien een benadeelde vergoeding krijgt voor 
zowel zijn positief als zijn negatief belang, is hij beter af bij wanprestatie dan bij uitvoering. Dit druist 
in tegen de elementaire beginselen van coherentie en rechtvaardigheid.3499 De benadeelde zou zich 
bij wanprestatie verrijken door de tegenprestatie te krijgen, zonder zijn eigen prestatie te hebben 
geleverd. Schadevergoeding mag echter niets meer vergoeden dan de werkelijk geleden schade.3500 

B Vereenvoudigingstendens 

1329. PARTIËLE CUMUL GAAT IN TEGEN VEREENVOUDIGINGSTENDENS IN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – De drie 
aan bod komende Europese rechtstradities erkennen dat schadebegroting een complexe kwestie is 
(supra nr. 30).3501 In principe is het in het recht van beperkt belang wat praktisch of onpraktisch is.3502 
Voor de procespraktijk lijkt het echter onwenselijk dat in theorie respectabele oplossingen de 
complexiteit nog vergroten (supra nrs. 95-99).3503 "Qui dit complexité dit erreur, donc injustice, ou 
application de règles dont on oublie la raison, nouvelle source d'injustices."3504 Het volstaat te 
erkennen dat het positief belang bij moeilijk bewijs kan worden vervangen door begroting via het 
negatief belang (supra nrs. 948-983). Deze toegeving is al moeilijk genoeg. Partiële cumul toelaten 
tussen het positief belang en een andere variant van het negatief belang – het beperkte negatief 
belang (dat enkel verlies omvat) – komt de eenvoud van schadebegroting niet ten goede. De vraag 
zou dan ook rijzen tot op welke hoogte de rechter die belangen mag cumuleren. Bijgevolg lijkt het 
aangewezen om vast te houden aan een strikte scheiding tussen beide belangen, met een subsidiaire 
rol voor het negatief belang indien het positief belang moeilijk bewijsbaar is.3505 

  

                                                             
3499 CLEMENTE MEORO 2009, 69; FABRE-MAGNAN 2012, 680-681; LAITHIER 2004, 189 (“Leur cumul ferait bénéficier le créancier 
d’une double indemnisation au mépris des exigences de cohérence et de justice les plus élémentaires, ce que du reste nul ne 
conteste.”); TRIMARCHI 2002, 644. 
3500 GALLO 2010, 2230; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 131 (kritisch); MÜLLER-LAUBE 1995, 545; RABL 1998, 5. 
3501  ROMAANSE RECHTSFAMILIE: C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations 
conventionnelles en général, Parijs, Hachette, 1868, 595 („L’évaluation des dommages-intérêts est toujours une oeuvre 
délicate.”); DE TEMMERMAN 1999, 1277-1441; GOEGEBUER 2004-II, 26; LAITHIER 2004, 93; TUNC 1963, 743; VAN OEVELEN 2009, 153-
212. GERMAANSE RECHTSFAMILIE: HACHEM 2011-II, 662; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 480. ANGELSAKSISCHE RECHTSFAMILIE: 
MCLENNAN 1999, 521; PETTIT 1987, 454; YORIO 1982, 1423. 
3502 GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 96-97 en 111; KELLER 1949, 278-279; MELLIGER 1898, 171. 
3503 Dat uit zich in de tendens om schade in steeds vaker in abstracto te begroten (infra nr. 231). Denk aan immateriële 
schade (infra nr. 2708), zaakschade (infra nr. 2709), verwijlinterest (infra nr. 3030), vergoedende interest (infra nr. 2974) en 
advocatenkosten (infra nr. 2738). Typevoorbeeld is ook de toelaatbaarheid van bewijs van meerdere of mindere schade dan 
de wettelijke renteschade (infra nr. 3191). Hier is een afweging vereist tussen een systeem dat alle schade zoveel mogelijk 
in concreto vergoedt en een systeem dat hanteerbaar is. De Hoge Raad beschouwt fixatie van schadevergoeding op de 
wettelijke rente dan ook als een regeling “ter wille van de rechtszekerheid en van de hanteerbaarheid van het recht op dit 
punt” (HR 11 februari 2000, NJ 2000, arrest nr. 275, (1859) 1871; HR 14 januari 2005, RvdW 2005, arrest nr. 12, (100) 113). 
3504 TUNC 1963, 743; VIGNERON 1971, 96. Vgl. infra nr. 3171. 
3505 Vgl. JAFFERALI 2014, 902 ("Il apparaît pour le reste malaisé de réparer pour partie l'intérêt positif et pour partie l'intérêt 
négatif."). 
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Hoofdstuk VIII. Afromingsbelang 
1330. AFROMINGSBELANG ALS DERDE BELANG? – Naast het positief en het negatief belang zou het 
afromingsbelang als derde belang kunnen worden bezien.3506 Is het mogelijk en wenselijk om de 
benadeelde compensatie te bieden op basis van de winst die de medecontractant dankzij de 
wanprestatie kon realiseren? Kan een benadeelde kiezen voor verplaatsing naar de positie waarin hij 
zou hebben verkeerd indien zijn contractpartner geen winst had gehaald uit de wanprestatie?  

Afdeling I. Duiding 

§ 1. BEGRIPSDUIDING 

A Definitie 

1331. WINSTAFDRACHT ALS ANGELSAKSISCH ALTERNATIEF VOOR SCHADEVERGOEDING BIJ WANPRESTATIE – 

Overeenkomstig de klassiek ook binnen het contractuele aansprakelijkheidsrecht prevalerende 
compensatiegedachte (supra nr. 148) mogen rechters schadevergoeding niet afstemmen op de winst 
die de wanprestant uit zijn wanprestatie heeft gehaald. Doen zij dit wel, dan gaan zij in feite over tot 
winstafdracht. Winstafdracht is te omschrijven als een sanctie die is gericht op afroming van de winst 
die de aansprakelijke uit zijn onrechtmatige handeling of wanprestatie heeft verkregen.3507 Dit is een 
rakere remedie wanneer de traditionele schadevergoeding geen soelaas biedt (infra nrs. 1346-1351). 
Deze compensatiewijze is vooral nuttig wanneer de wanprestant heeft geprofiteerd van zijn 
wanprestatie terwijl zijn medecontractant traditioneel genomen geen nadeel lijdt. 

1332. WINSTAFDRACHT ALS SCHADEVERGOEDING? – Zowel de Europese als de Belgische wetgever brengen 
winstafdracht in verband met schadevergoeding. In een voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming 
van bedrijfsgeheimen wil de Uniewetgever in een artikel over "schadevergoeding" voorzien in de mogelijkheid 
om bij schadebegroting rekening te houden met de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst.3508 Bij 
intellectuele rechten merkt de Belgische wetgever winstafdracht aan als schadevergoeding. In artikel XI.335, 
§ 2 WER staat zo te lezen: "In geval van kwade trouw kan de rechter, bij wijze van schadevergoeding, de 
afdracht bevelen van het geheel of een deel van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst [...]." Hoewel 
sommigen zulks wel betogen3509, vormt winstafdracht strikt genomen geen schadevergoeding (vgl. infra nr. 
1379). Winstafdracht is immers niet afgestemd op de door de benadeelde geleden schade.3510 In het gewone 

                                                             
3506 De common law spreekt zo soms van "the disgorgement interest": M.A. EISENBERG, "The disgorgement interest in 
contract law”, Michigan Law Review 2006, 559-602. 
3507 NEDERLAND: DEURVORST 1999, 149; VAN DER GRAAFF 2011, 88. COMMON LAW: EDELMAN 2002, 68 (beperktere interpretatie); 
NOLAN 1997, 35, voetnoot 1 ("All references to "restitutionary remedies for breach of contract", or to "restitution for breach 
of contract", are references to monetary remedies by which a contract-breaker is compelled to pay the counterparty to the 
contract profits which the contract-breaker has made through the breach, or a sum equivalent to such profits"); ROBERTS 

2008-II, 134; SIEMS 2003, 27; TORSELLO 2006, 621; VIRGO 2006, 478; WATTS 1997, 61. 
3508 Artikel 13, lid 2 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming 
van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan (COM(2013)0813) laat toe om bij schadebegroting rekening te houden met de door 
de inbreukmaker genoten onrechtmatige winst ("De bevoegde rechterlijke instanties houden bij het vaststellen van het 
bedrag van de schadevergoeding rekening met alle passende factoren, zoals [...] de onrechtmatige winst die de 
inbreukmaker heeft genoten [...]). Het opschrift van artikel 13 is dus "schadevergoeding" ("damages"). 
3509 NEDERLAND: VAN DER GRAAFF 2011, 88 ("Restitutionary damages zijn een schadevergoeding gebaseerd op het afnemen van 
winst."). COMMON LAW: A. GRAY, “Disgorgement damages”, Journal of Business Law 2013, 657-678 (titel); A. TEMPLE, 
"Disgorgement damages for breach of contract”, Denning Law Journal 2008, 87-110 (titel).  
3510 SIEMS 2003, 28 (“The use of the word ‘damages’ is a misnomer […] since the term ‘damages’ […] means that only the loss 
suffered by the claimant is decisive.”). 
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taalgebruik heeft schade betrekking op een vermindering, een nadeel of een verlies (supra nr. 12).3511 De 
Franse wetgever is dan ook voornemens winstafdracht bij de "civiele boeten" in te delen.3512   

B Verwante figuren 

1333. VERSCHIL MET VOORDEELSTOEREKENING: FOCUS OP WANPRESTANT – Winstafdracht mag niet worden 
verward met voordeelstoerekening. Voordeelstoerekening houdt in dat de rechter de voordelen die 
de benadeelde dankzij de onrechtmatige daad of de wanprestatie geniet, in mindering brengt op de 
schadevergoeding. In Nederland is voordeelstoerekening zo geregeld in de wet. Indien eenzelfde 
gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel heeft opgeleverd, moet dit voordeel 
voor zover redelijk bij de vaststelling van te vergoeden schade in rekening worden gebracht (art. 
6:100 NBW; supra nr. 225). Winstafdracht focust echter niet op de voordelen van de benadeelde, 
maar op de voordelen die de schadeverwekker haalt uit het schadeverwekkende feit.  

1334. VERSCHIL MET RESTITUTIES: NIET AAN WANPRESTANT OVERGEDRAGEN VERMOGENSELEMENTEN – De 
common law duidt winstafdracht ook soms aan als restitutionary damages.3513 De Fransen hanteren 
dan soms als letterlijke vertaling "dommages restitutoires".3514 Deze term blijkt nogal ongelukkig 
gekozen.3515 Restituties en winstafdracht verschillen wezenlijk. Anders dan bij restituties, is bij 
winstafdracht geen sprake van teruggave van vermogensbestanddelen. De winst die de rechter bij de 
wanprestant afroomt, is nooit overgegaan van de benadeelde op de wanprestant. De wanprestant 
heeft die winst zelf gerealiseerd door zijn verbintenissen niet (naar behoren) na te komen.  

1335. VERSCHIL MET PUNITIEVE VERGOEDINGEN: SCHULDGRAAD NIET MAATGEVEND – Winstafdracht valt tot 
slot niet samen met punitieve vergoedingen. Gemene deler is dat de rechter meer dan de geleden 
schade in de vergoeding betrekt. Anders dan bij punitieve vergoedingen, correspondeert het 
compensatiebedrag bij winstafdracht echter niet per se met de schuldgraad van de 
schadeverwekker, maar met de door hem genoten winst.3516 Toe te geven is echter dat winstafdracht 
wel punitieve elementen in zich draagt (infra nr. 1375). De wanprestant voelt winstafdracht aan als 
bestraffing. Winstafdracht wordt ook sneller toegekend bij zwaardere schuld van de wanprestant. Dit 
bestraffende aspect zal dan ook afzonderlijk worden bestudeerd (infra nrs. 1375-1420). 

§ 2. POTENTIEEL NUT 

1336. NUT VAN WINSTAFDRACHT – Winstafdracht is onder bepaalde omstandigheden zonder twijfel nuttig.3517 
Waarom is de Europese wetgever anders voornemens deze sanctie in te voeren in een verordening over 
benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten3518 en in een richtlijn betreffende de 

                                                             
3511 Zie ook: BELGIË: SIMOENS 1999, 15. NEDERLAND: ASSER/HARTKAMP 2004, 327; BARENDRECHT 1985, 792; BARENDRECHT/KARS/MORÉE 

1995, 12 en 14; VAN DUNNÉ 2004, 665; VERBURG 2009, 38. ITALIË: BONVICINI 1963, 5 (schade als "fenomeno d'ordine fisico"). 
3512 Artikel 1266 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile heeft betrekking op "L'amende 
civile" en voorziet in het tweede lid in de mogelijkheid tot winstafdracht: "Cette amende est proportionnée à la gravité de la 
faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés." 
3513 Naast de term “restitutionary damages” zijn ook gangbaar: disgorgement damages, disgorgement of profits, account of 
profits, profits claim, profits measure en gain-based damages. Nuances: EDELMAN 2002, 66-79; GIGLIO 2007, 12-13; GRAY 2013, 
657-659; SIEMS 2003, 28; TEMPLE 2008, 88. In Nederland bestaat discussie over de draagwijdte van het begrip "winst" en rijst 
de vraag of dit ruimer is uit te leggen als "voordeel" (DEURVORST 1999, 151-152 en SPIER 1992, 68-71). 
3514 FAUVARQUE-COSSON 2008, 402. 
3515 Vgl. GRAY 2013, 658 (“‘Restitution’ suggests that one is restoring or giving back something to its proper owner, whereas 
‘disgorgement’ does not bear on the provenance of the thing.”); TEMPLE 2008, 88. 
3516 SIEMS 2003, 48. 
3517 BELGIË: ANDRIES 2011-I, 366. FRANKRIJK: DEMOGUE 1924, 188 ("La peine privée est encore utile lorsqu'à raison de la valeur du 
profit retiré par l'individu, on estime que réparer le dommage ne suffit pas, et que l'enrichissement doit être plus justement 
donné à la victime que laissé à l'auteur."). NEDERLAND: DEURVORST 2010, 75; HARTKAMP/SIEBURGH 2013, nr. 105; VAN BOOM 2007, 
989 ("Toch kan vanuit effectuerend handhaven goede grond bestaan om de veroorzaker meer te ontnemen dan de 
benadeelde heeft geleden."); VAN DER GRAAFF 2011, 95 en 103. AMERIKA: ROBERTS 2009, 992.  
3518 Artikel 31, lid 2, sub b van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten (COM (2013)641) 
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bescherming van bedrijfsgeheimen 3519 ? Waarom voerde Nederland indirect winstafdracht in? Aan de 
begrotingswijze van artikel 6:104 NBW ligt ten grondslag dat het onredelijk is om ongeoorloofd ten koste van 
een ander verkregen winst aan de verkrijger (bijv. wanprestant) te laten wanneer de andere partij wellicht 
schade heeft geleden, maar deze schade naar haar aard niet eenvoudig bewijsbaar is.3520 Winstafdracht lijkt 
nuttig omdat het kan voorkomen dat de wanprestant voordeel haalt uit zijn wanprestatie (infra nrs. 1337-
1341). Daarnaast biedt winstafdracht een uitweg in gevallen waarin het positief belang niet aantoonbaar is 
(infra nrs. 1346-1351), en is die remedie legitiem vanuit haar preventieve effect (infra nrs. 1352-1353).  

A Rake remedie 

1337. LUCRATIEVE WANPRESTATIES – Doorgaans haalt de wanprestant geen voordeel uit zijn 
wanprestatie. Vergoeding van het positief belang, soms begroot via het negatief belang (supra nr. 
968), volstaat dan.3521 De verkoper die een gebrekkig goed levert, de aannemer die vertraging 
oploopt of de huurder die een goed beschadigt, halen doorgaans geen voordeel uit hun 
tekortschieten. Soms is dit wel het geval, en zelfs voor een hoger bedrag dan de aan de benadeelde 
berokkende schade. Denk aan de huurder en de bewaarnemer die onrechtmatig doorverhuren (zoals 
via Airbnb3522).3523 Signaleer ook de verkoper die goederen niet levert maar aan een gunstigere prijs 
doorverkoopt. 3524  Het aansprakelijkheidsrecht houdt halsstarrig vast aan het positief belang. 
Hierdoor heeft het enkel tanden wanneer de wanprestatie schade berokkent. Hoe gaat het nu om 
met situaties waarin die verschilberekening niet toelaat om schade vast te stellen, of met situaties 
waarin wanprestatie minder schade berokkent dan voordeel oplevert voor de wanprestant?  

1338. GEBEURLIJK DOELTREFFENDERE AANPAK VIA WINSTAFDRACHT DAN SCHADEVERGOEDING – Bij lucratieve 
wanprestaties kan winstafdracht wanprestanten doeltreffender aanpakken dan schadevergoeding. 
Dat schadevergoeding focust op de benadeelde, laat de wanprestant soms toe munt te slaan uit zijn 
niet-nakoming. Wanpresteren is dan voordelig wanneer de uit wanprestatie resulterende winst de 
berokkende schade overtreft. Dit is ook zo wanneer zijn medecontractant geen schade kan aantonen. 
Wegens de victimofiele schadebegroting van het aansprakelijkheidsrecht blijft de wanprestant buiten 
beeld en staat de weg open voor lucratieve wanprestaties. Denk aan illegale onderhuur van sociale 
huurwoningen (infra nrs. 1350 en 1423). Belgische rechters beschikken niet over een instrument om 
dat gedrag te voorkomen en af te straffen.3525 Door de wanprestant dan enkel te verplichten om de 
veroorzaakte schade te vergoeden, kan de wanprestant voordeel halen uit de wanprestatie.  

1339. BELGISCHE BENADERING BIEDT GEEN ANTWOORD OP LUCRATIEVE INBREUKEN OP PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN: GEVALLEN 

BELMONDO EN CLIJSTERS – Dat winstafdracht een krachtig wapen3526 kan zijn, blijkt buitencontractueel uit het 
typevoorbeeld van het roddelblad dat grove winsten haalt uit onjuiste sensationele onthullingen. De winst van 

                                                                                                                                                                                              
voorziet in winstafdracht: "In geval van een in lid 1 bedoelde inbreuk verlenen de lidstaten, in overeenstemming met het 
nationale recht, aan de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid om minstens de volgende administratieve maatregelen en 
sancties toe te passen [...] b) het retourneren van de als gevolg van de inbreuk behaalde winsten of vermeden verliezen 
indien deze kunnen worden vastgesteld". 
3519 Artikel 13, lid 2 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming 
van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan ("De bevoegde rechterlijke instanties houden bij het vaststellen van het bedrag van 
de schadevergoeding rekening met alle passende factoren, zoals [...] de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft 
genoten [...]). 
3520 REEHUIS/SLOB 1990, 1285; JONGBLOED 2010, 174; LINSSEN 2001, 295-300; RIJNHOUT 2010, punt 7; VAN DER GRAAFF 2011, 97. 
Vgl. VIRGO 2006, 493. 
3521 Vgl. CHAPPUIS 2008, 163. 
3522 De vrederechter van Brugge oordeelde recentelijk zo blijkbaar dat een huurder zijn appartement niet mag aanbieden 
via Airbnb. Zie X, “Huurder mag appartement niet aanbieden via Airbnb”, De Standaard 2016, 5 februari, online. 
3523 Vred. Zottegem 15 maart 2012, RW 2014-15, (348) 351 (rechter weigerde rekening te houden met winst die pachter uit 
verboden onderpacht had gehaald); VAN NISPEN 2003, 41. 
3524 Zie voorbeeld bij MAGNUS 2013-I, 849. 
3525 BUITENCONTRACTUEEL: VERJANS 2013, 535-536; VRANCKEN 2014, 440-441; WEYTS 2006, 1642.  
3526 AMERIKA: ROBERTS 2009, 1026 (“[Restitutionary disgorgement] will provide a powerful weapon for a claimant.”). 
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de aansprakelijke overtreft dan doorgaans de verschuldigde schadevergoeding.3527 De Belgische benadering 
biedt geen antwoord op die lucratieve fouten. In Frankrijk geldt klassiek als voorbeeld het geval Jean-Paul 
Belmondo. In de jaren zestig voerde het modeblad Marie-Claire een reclamecampagne rond deze acteur. Het 
deed dit zonder zijn toestemming en zag zich daarom veroordeeld tot 20 000 FF schadevergoeding.3528 Deze 
schadevergoeding stond in schril contrast met de gerealiseerde winst.3529 België kent het geval Kim Clijsters. 
Een onderneming prees doucheproducten aan met een foto van Clijsters, zonder dat zij daarvoor toestemming 
had gegeven. De onderneming werd veroordeeld tot € 1 morele schadevergoeding.3530 Dit was een bijzonder 
goedkope reclamecampagne. Het verschil tussen de omvang van de schadevergoeding en de gerealiseerde 
winst was aanzienlijk.3531 Ter omzeiling van het integraliteitsplafond kent bepaalde rechtspraak dan ook soms 
hogere immateriële schadevergoedingen toe (infra nrs. 1370-1372).3532 

1340. DUITS-ZWITSERSE BENADERING BIEDT WEL ANTWOORD OP LUCRATIEVE INBREUKEN OP PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN: 
GEVALLEN SCHNYDER EN CAROLINE VAN MONACO – Zwitserland en Duitsland pakken die gevallen strenger aan dan 
Frankrijk en België. In Zwitserland is het arrest Schnyder toonaangevend. Het Sonntagsblick had in 2002 diverse 
artikels gepubliceerd over tennisster Patty Schnyder. Zij meende dat afbreuk was gedaan aan haar 
persoonlijkheidsrechten en verzocht om winstafdracht. Het Bundesgericht willigde deze vordering in op basis 
van artikel 28a, lid 3 CCS.3533 Duitsland kent de zaak rond Caroline van Monaco.3534 Een dagblad had gegevens 
bekendgemaakt uit het privéleven van de prinses. De uitgever liet uitschijnen dat zij die gegevens zelf in een 
interview had onthuld. Volgens het Bundesgerichtshof had de uitgever haar persoonlijkheidsrechten 
geschonden om hogere winsten te realiseren. De prinses kreeg 180 000 mark immateriële schadevergoeding. 
Hier hield de rechter rekening met het oogmerk om met die inbreuk winst te realiseren. 

1341. RATIO: SCHADEVERWEKKER MAG NIET PROFITEREN VAN ZIJN WANPRESTATIE – De common law ziet het 
ontbreken van winstafdracht als een black hole in the law of contractual damages. 3535  Een 
contractenrecht dat wanprestaties toelaat als instrument om winst te realiseren, functioneert niet 
naar behoren.3536 Rechtsvergelijkend bestaat veel steun voor de gedachte dat een dader niet behoort 
te profiteren van zijn onrechtmatige daad of contractuele wanprestatie.3537 Duitse auteurs zien 
winstafdracht als omgekeerde voordeelstoerekening.3538 Bevreemdend is immers de discrepantie 
tussen het verplicht stellen van voordeelstoerekening (in hoofde van de benadeelde) en het afwijzen 
van winstafdracht (in hoofde van de wanprestant). Uit het integraliteitsprincipe volgt dat de 
benadeelde zich niet mag verrijken. De rechter rekent zijn voordelen toe op de schadevergoeding 
(voordeelstoerekening; supra nr. 1333). Uit dat integraliteitsbeginsel volgt tegelijk dat de 
wanprestant zich met wanprestatie wél kan verrijken. Tegenover het verrijkingsbod van de 
benadeelde staat geen verrijkingsverbod van de wanprestant. Voordeelsafdracht is niet toegestaan. 

1342. AFROMING VAN DANKZIJ WANPRESTATIE GEREALISEERDE WINST? – Schadevergoeding maakt weinig 
indruk wanneer het behaalde voordeel groter is dan de te vergoeden schade. Het door het 

                                                             
3527 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 810; VERJANS 2013, 530-532; WEYTS 2011, 174-175. FRANKRIJK: DREYER 2008, 201; R. LINDON, noot 
onder Parijs 13 februari 1971, JCP 1971, nr. 16774; MÉADEL 2007, 6-13. NEDERLAND: BOUKEMA 2008, punt 4; DEURVORST 2010, 
60; SPIER/HARTLIEF 2009, 249; VAN NISPEN 2003, 39. ZWITSERLAND: CHAPPUIS 1991, 123. 
3528 Parijs 13 februari 1971, JCP 1971, nr. 16774. 
3529 R. LINDON, noot onder Parijs 13 februari 1971, JCP 1971, nr. 16774. 
3530 Rb. Gent 19 november 2003, AM 2004, 384.  
3531 WEYTS 2011, 174; WEYTS 2006, 1641. 
3532 Rb. Brussel 23 december 1999, AM 2000, 138 (de rechtbank van eerste aanleg te Brussel kende € 18 750 immateriële 
schadevergoeding toe aan onderzoeksrechter Doutrèwe voor privacyschendingen in het kader van de Dutroux-zaak). 
3533 Uitgebreid: CHAPPUIS 2008, 154-160. 
3534 BGH 15 november 1994, NJW DE 1995, 861. 
3535 Vgl. THOMSON 2001, 73 (spreekt van een "black hole in the law of contractual damages"). 
3536 SIEMS 2003, 49. 
3537 DUITSLAND: BOCK 2010, 183; HELMS 2007, 346; STOLL 1997, 692. NEDERLAND: LINSSEN 2001, 296-297 (verwerpt deze 
motivering echter als te ruime rechtsgrondslag voor art. 6:104 NBW). COMMON LAW: KAH LENG/LEONG 2002, 533; SIEMS 2003, 
49 (“a wrongdoer should not be allowed to profit from the wrong”); TEMPLE 2008, 88-89. 
3538 BOCK 2010, 183 ("Dies fordert die Frage heraus, warum gerade der Schädiger sich aus und trotz fremden Schadens 
bereichern darf, ohne dass ein der Vorteilsanrechnung entsprechendes Institut zu seinen Lasten eingreift."); HELMS 2007, 346; 
STOLL 1997, 692 (impliciet). 
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integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsplafond roept dus de vraag op of deze handhavingslacune 
opvulbaar is via winstafdracht.3539 Die vergoeding richt zich op de voordelen die de wanprestant haalt 
uit niet-nakoming van de overeenkomst en meet zich niet af aan de door de benadeelde geleden 
schade (supra nr. 1331). KRUITHOF ontwaart in het Belgische privaatrecht alvast een algemeen 
rechtsbeginsel op basis waarvan de titularis van een subjectief recht de overdracht kan eisen van alle 
voordelen die een ander kon verwezenlijken dankzij de miskenning te kwader trouw van de 
zeggenschap die het geschonden subjectief recht exclusief aan hem toekent.3540  

1343. WINSTAFDRACHT ONVERENIGBAAR MET INTEGRALITEITSPLAFOND – Voordelen die een wanprestant heeft 
verkregen, kan de benadeelde stellig via ontbindingsrestituties recupereren. Dit verhaal is echter beperkt tot 
de mate waarin de benadeelde die voordelen zelf heeft overgedragen. Het Belgische remediearsenaal omvat 
geen instrument tot winstontneming als alternatief voor vergoeding van de geleden schade.3541 Dat de rechter 
bij berekening van schadevergoeding enkel mag uitgaan van de geleden schade impliceert dat de wanprestant 
zijn vermogenspositie via wanprestatie kan versterken. Bij loutere vergoeding van het positief belang blijft zijn 
winst buiten beschouwing.3542 Schade blijft de buitenmaat voor schadevergoeding. De rechter mag zo geen 
rekening houden met voordelen die de wanprestant uit wanprestatie haalt. Soms vallen die voordelen samen 
met de door de benadeelde gederfde winst. Dan valt schadevergoeding samen met winstafdracht. Denk aan de 
overnemer van een handelsfonds van een camping die aanspraak kon maken op vergoeding van winstderving 
sinds de datum waarop dit handelsfonds had moeten zijn overgedragen.3543 Dat de focus ligt op de positie van 
de benadeelde impliceert echter dat rechters, buiten dat toevallig samenvallen van winstderving van de 
benadeelde en winstrealisatie van de wanprestant, winstafdracht niet kunnen toepassen. 

1344. ZAAKWAARNEMING GEEN DEUGDELIJK ALTERNATIEF – Zwitserland laat winstafdracht indirect toe via 
zaakwaarneming. Artikel 423, lid 1 CO bepaalt dat "[l]orsque la gestion n'a pas été entreprise dans 
l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent". 
Artikel 28a, lid 3 CCS past dit toe bij schending van persoonlijkheidsrechten. Zo kan de benadeelde 
verzoeken om winstafdracht op basis van de bepalingen inzake zaakwaarneming.3544 Naar Belgisch 
recht deugt zaakwaarneming (art. 1372-1375 BW) echter niet om winstafdracht te grondvesten. Deze 
rechtsfiguur vereist een vrijwillige en belangeloze tussenkomst (art. 1372 BW). Zaakwaarneming ligt 
dan ook niet voor wanneer tussen partijen een overeenkomst bestaat over de betrokken zaak3545 en 
de doorslaggevende reden het eigenbelang van de vermeende zaakwaarnemer is 3546 . Dat is 
standaard het geval bij situaties die aanleiding geven tot winstafdracht. De wanprestant pleegt geen 
wanprestatie om de belangen van de medecontractant te behartigen. Bovendien is er geen plaats 
voor zaakwaarneming wanneer de begunstigde daar niet mee instemt.3547 Dit is zeker zo bij 
wanprestaties, waar de medecontractant niet instemt met de wanprestatie.  

                                                             
3539 HELMS 2007, 343; LINDENBERGH 2008-I, 9. 
3540 M. KRUITHOF, "De vordering tot voordeeloverdracht", TPR 2011, 13-74. 
3541 BELGIË: Vred. Zottegem 15 maart 2012, RW 2014-15, (348) 351 (rechter weigerde rekening te houden met winst die 
pachter uit verboden onderpacht had gehaald); ANDRIES 2011-I, 366-367; DIRIX 1984, 34 (buitencontractueel); RONSE 1954, 
288-289; WEYTS 2006, 1642 (buitencontractueel). FRANKRIJK: DEMOGUE 1931, 323 (“Au lieu de calculer le dommage du 
créancier, doit-on calculer le gain du débiteur? C’est possible, si l’un équivaut à l’autre. […] Mais il est douteux qu’il faille 
aller plus loin.”); FAUVARQUE-COSSON 2008, 402. NEDERLAND: LINSSEN 2001, 334 (winstafdracht buiten schaderecht, want 
onverenigbaar met compensatiegedachte). OOSTENRIJK: APATHY/RIEDLER 2002, 115. COMMON LAW: TREITEL 1991, 76 ("In the first 
place, damages are based on loss to the plaintiff and not generally speaking on gain to the defendant."); TREITEL 1995, 839; 
ENGLER/HEYMAN 2011, 142 ("This form of compensation runs the risk of being overcompensatory"). CISG: MAGNUS 2013-I, 850 
("In allen anderen Fällen verträgt sich die Gewinnherausgabe nicht mit dem Ausgleichsprinzip."). 
3542 Vgl. FAUVARQUE-COSSON 2008, 402 (art. 1149 CCF; nu art. 1231-2 CCF); SPIER 1992, 53 (art. 6:74 NBW); VAN DER GRAAFF 2011, 
96 (art. 6:74 NBW). 
3543 Cass.com.fr. 26 februari 2013, nr. 12-11.692, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00203. 
3544 Bespreking: CHAPPUIS 2008, 154. 
3545 DE PAGE 1964, 1135. 
3546 ANDRIES 2011-I, 369-370; DE PAGE 1964, 1137 ("Il n'y a pas gestion d'affaires lorsqu'on gère l'affaire d'autrui dans une 
intention purement égoïste, en vue de faire sa propre affaire.") 
3547 ANDRIES 2011-I, 370; DE PAGE 1964, 1136. 
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1345. ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING GEEN DEUGDELIJK ALTERNATIEF – Voor winstafdracht is vereist dat 
de wanprestant zich via wanprestatie verrijkt. Deze verrijking geldt als ongerechtvaardigd. Biedt het 
verbod van ongerechtvaardigde verrijking dan geen uitweg? Het Hof van Cassatie merkt het beginsel 
van herstel daarvan aan als algemeen rechtsbeginsel.3548 Het Franse Hof van Cassatie oordeelde zo 
ooit dat de bewaarnemer die een in bewaring gegeven goed verkoopt, overeenkomstig het verbod 
van ongerechtvaardigde verrijking, niets van de winst mocht overhouden.3549 Kan dit dan geen basis 
bieden voor winstafdracht? Een vordering op basis van ongerechtvaardigde verrijking kan niet als 
winstafdracht fungeren.3550 Anders dan bij winstafdracht, is herstel bij ongerechtvaardigde verrijking 
niet enkel begrensd door de verrijking van het ene vermogen (wanprestant), maar ook door de 
verarming van het andere vermogen (benadeelde).3551 Dat de verrijking van de wanprestant de 
maximale hoogte van de vergoeding bepaalt, is geen probleem. Bij winstafdracht speelt dat 
maximum ook. Problematischer is de begrenzing ten belope van de verarming van de benadeelde. De 
actio de in rem verso reikt zo nooit verder dan de verarming van de benadeelde, en verschilt in die 
zin dus van eigenlijke winstafdracht. Kenmerkend voor zuivere winstafdracht is immers net dat deze 
remedie zelfs toepassing kan vinden bij ontbreken van enige verarming van de benadeelde.  

B Surrogaat voor positief belang 

1346. WINSTAFDRACHT ALS SURROGAAT VOOR POSITIEF BELANG – Winstafdracht kan nuttig zijn als 
compensatie. Evenals het negatief belang kan fungeren als surrogaat voor het soms moeilijk 
bewijsbare positief belang (supra nrs. 948-975), kan het afromingsbelang een rol spelen wanneer het 
positief belang moeilijk bewijsbaar is en rechtshandhaving via schadevergoeding zo mislukt.3552  

1347. DIENSTIG BIJ SCHENDING VAN NON-FACEREVERBINTENISSEN – Winstafdracht biedt zo soelaas bij 
verbintenissen om iets niet te doen. Hoewel die verbintenissen vaak ook positief formuleerbaar zijn 
(infra nr. 1457), spreekt het daar toch niet voor zich om de werkelijke schade vast te stellen. Dit is 
zeker het geval wanneer geen schadebeding is overeengekomen. Denk aan een conventioneel 
verbod tot onderhuur 3553  of tot vervreemding 3554 , of aan geheimhoudingsverbintenissen 3555 , 

                                                             
3548 Cass. 7 september 2001, Arr.Cass. 2001, 1395; Cass. 19 januari 2009, Arr.Cass. 2009, 176, conclusie R. MORTIER. 
3549 Cass.civ.fr. 1 december 1925, Gaz.Pal. 1926, I, 225 („de plus, l’Etat ne pouvait, en aucun cas, conserver une partie 
quelconque du prix de l’enchère, par application du principe qui interdit de s’enrichir injustement aux dépens d’autrui.”). 
3550 BELGIË: ANDRIES 2011-I, 370-371. NEDERLAND: VAN DER GRAAFF 2011, 99-100 (Nederland; art. 6:212 NBW). 
3551 BELGIË: ANDRIES 2011-I, 370-371; SAGAERT 2007, 88-93. NEDERLAND: VAN DER GRAAFF 2011, 99 (Nederland; art. 6:212 NBW).  
3552 ITALIË: FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011, 193-194. NEDERLAND: BLOEMBERGEN/LINDENBERGH 2001, 9; BOUKEMA 2008, punt 4; DEURVORST 

1999, 149 (algemeen); LINDENBERGH 2008-III, nr. 10 (preventieve functie); RIJNHOUT 2010, punt 7 (winstafdracht nuttig 
wanneer via de Differenzhypothese geen schade vaststelbaar is); VAN BOOM 2007, 989; VAN DER GRAAFF 2011, 88 
(winstafdracht als "rake remedie"). COMMON LAW: EISENBERG 2006, 587 (titel D: "Disgorgement as a surrogate for expectation 
damages"); ENGLER/HEYMAN 2011, 141 ("[T]he disgorgement remedy has been used as a proxy for expectancy damages in the 
same way that reliance has been used when expectancy damages are too difficult to reasonably ascertain."); KAH LENG/LEONG 

2002, 534 (“[R]estitution is a method of protecting interests on which it is difficult to put a compensatory value, for instance 
reputation and confidentiality.”); TEMPLE 2008, 87; VIRGO 2006, 497. 
3553 Vred. Zottegem 15 maart 2012, RW 2014-15, (348) 351 (rechter weigerde rekening te houden met winst die pachter uit 
verboden onderpacht had gehaald). 
3554 Gent 21 november 2002, TGR 2003, 205 (conventionele schadevergoeding van 20 % van initiële verkoopprijs bij 
schending vervreemdingsverbod sociale woning rechtsgeldig geacht); E. VAN RANST, “Controlesysteem verhindert fraude met 
sociale koopwoningen”, De Standaard 2014, 15 en 16 november, 16 (“Volgens de regels mogen mensen zo’n [sociale 
koop]woning pas na 20 jaar opnieuw verkopen. Vaak gebeurt het vroeger omdat de boete die erop staat – als die al wordt 
opgelegd – niet in verhouding staat met de gestegen waarde van de woning.”). Vgl. DEMOGUE 1931, 323. 
3555 Snepp v United States 444 US 507 (1980) (Amerikaanse toepassing van winstafdracht op schending van contractuele 
geheimhoudingsverbintenis); Attorney-General v Blake [2001] 1 AC 268 (Engelse toepassing van winstafdracht op schending 
van contractuele geheimhoudingsverbintenis); ANDRIES 2011-I, 366 en 369 ["Deze remedie (waarbij de omvang van de 
vergoeding niet gebaseerd is op het verlies van het slachtoffer, maar op de winst van de dader) is bij uitstek geschikt om de 
miskenning van geheimhoudingsplichten en andere verbintenissen om iets niet te doen te sanctioneren." (met verwijzing 
naar BGH 19 maart 1919, BGE 45 II, 202-209)]; CHAPPUIS 1991, 139; KAH LENG/LEONG 2002, 534 (“[R]estitution is a method of 
protecting interests on which it is difficult to put a compensatory value, for instance reputation and confidentiality.”); 
MCKENDRICK 2007, 416; TEMPLE 2008, 87; TREITEL 1995, 840. Begroting van schade bij schending van verbintenissen tot 
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exclusiviteitsbedingen3556 en niet-concurrentiebedingen3557. Loutere veroordeling tot vergoeding van 
de werkelijk geleden schade doet dan niet terugdeinzen voor schending van die verbintenissen. In 
die gevallen is meer nodig dan een louter compenserende schadevergoeding: “Exceptionally, the 
profit measure may be more appropriate because of the difficulty in proving the loss or in putting a 
value on the business information that has been wrongfully divulged.”3558 

1348. AFROMINGSBELANG ALS BENADERING VAN POSITIEF BELANG – In voorkomend geval kan het 
afromingsbelang dus fungeren als surrogaat voor het positief belang. Denk aan een geval waarin het 
hof van beroep te Gent zich boog over de geldigheid van een conventionele schadevergoeding van 
20 % van de initiële verkoopprijs. Dit schadeforfait was verschuldigd bij schending van een 
conventioneel verbod om een sociale woning binnen de twintig jaar na aankoop te verkopen. Het hof 
bevestigde de rechtsgeldigheid op grond dat de vervreemdingsvergoeding "binnen zekere grenzen 
[wordt] berekend aan de hand van het verschil tussen de oorspronkelijke sociale aankoopprijs en de 
werkelijke marktprijs op de dag van de herverkoop." 3559  Daar deze marktprijs in abstracto 
overeenkomt met het voordeel dat de wanprestant dankzij zijn wanprestatie kan realiseren, kan in 
deze schadebegroting een toepassing van het afromingsbelang, als benadering van het positief 
belang, worden gelezen. Hoewel het schadebeding niet in winstafdracht voorzag, motiveerde het hof 
van beroep de instandhouding van dat beding immers vanuit een abstract berekende winstafdracht.  

1349. AFROMINGSBELANG ALS ALTERNATIEF VOOR BILLIJKHEIDSBEGROTING – Bij begroting van schade 
wegens schending van verbintenissen om niet te doen, kan de rechter vaak niet anders dan de 
schade in billijkheid te begroten. Schade wegens miskenning van een conventioneel voorkooprecht 
van huurders – door de verkoop van een onroerend goed tegen 2,3 miljoen BEF – begrootte een 
rechter zo ex aequo et bono op 900 000 BEF.3560 Schending van een verbod om een sociale woning 
binnen de twintig jaar na aankoop te vervreemden, sanctioneerde een rechter zo aan de hand van 
het conventionele schadeforfait van 20 % van de initiële aankoopprijs (supra nr. 1348).3561 Schade 
wegens verboden onderpacht fixeerde een vrederechter zo ex aequo et bono op € 500, na te hebben 
overwogen dat de winst die de pachter haalde uit de wederrechtelijke onderverhuring “geen schade 
van de eiseres zelf” vormde.3562 Winstafdracht had daar nochtans een alternatieve begrotingswijze 
geboden. De rechter zou de door de benadeelde geleden schade dan op de door de wanprestant 
gerealiseerde winst vastpinnen (supra nr. 1331).3563 

1350. WINSTAFDRACHT BIJ MISBRUIK VAN SOCIALE HUUR- EN KOOPWONINGEN – Eind 2014 wees de Vlaamse overheid 
nog op dat handhavingsdeficit. Door hun huis in een patrimoniumvennootschap in te brengen, fingeren 
bepaalde Vlamingen dat zij geen privé-eigendom hebben. Zo kunnen zij sociale koopwoningen aankopen. De 
Vlaamse overheid erkent dat het daaraan gekoppelde vervreemdingsverbod van twintig jaar niet afschrikt. 
Schadevergoeding wegens schending van dat verbod staat immers buiten verhouding tot de gestegen waarde 
van de frauduleus verkregen woning.3564 Het Gerechtshof Amsterdam leert ons hoe dit is aan te pakken.3565 De 

                                                                                                                                                                                              
geheimhouding: R. PLIBERSEK, "Assessment of damages for breach of confidence in England and Australia", European 
Intellectual Property Review 1991, 283-287 
3556 CHAPPUIS 1991, 139-140. 
3557 CHAPPUIS 1991, 140-141; DURSIN 2009, 202 (schadebeding ter verhelping van moeilijk bewijs van schade wegens 
schending niet-concurrentiebeding); EISENBERG 2006, 588 (vermelding Amerikaanse rechtspraak waarbij winstafdracht werd 
toegestaan bij schending van niet-concurrentiebedingen); JONGBLOED 2010, 174. 
3558 KAH LENG/LEONG 2002, 535. 
3559 Gent 21 november 2002, TGR 2003, (205) 207. 
3560 Rb. Mechelen 27 maart 1990, Pas. 1990, III, 115. 
3561 Gent 21 november 2002, TGR 2003, 205. 
3562 Vred. Zottegem 15 maart 2012, RW 2014-15, (348) 351. 
3563 Bemerk dat het gebruik van de term "schade" hier aanleiding kan geven tot controverse, aangezien het vastpinnen van 
de schade op de door de wanprestant gerealiseerde winst afwijkt van het gewone taalgebruik (verlies van benadeelde). 
3564 E. VAN RANST, “Controlesysteem verhindert fraude met sociale koopwoningen”, De Standaard 2014, 15 en 16 november, 
16 (“Volgens de regels mogen mensen zo’n [sociale koop]woning pas na 20 jaar opnieuw verkopen. Vaak gebeurt het 
vroeger omdat de boete die erop staat […] niet in verhouding staat met de gestegen waarde van de woning.”). 
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huurder van een sociale huurwoning had zijn woonruimte in strijd met de huurovereenkomst als 
dokterspraktijk gebruikt. De verhuurder verzocht om de huurder te veroordelen tot vergoeding van de schade 
wegens het onbevoegde gebruik van het gehuurde goed. Op grond dat de sociale huurwoning daardoor niet 
beschikbaar was voor de doelgroep van de minder draagkrachtige huurders, begrootte het Gerechtshof de 
schade via artikel 6:104 NBW op het voordeel dat de huurder dankzij zijn wanprestatie had genoten, zijnde het 
verschil tussen de huurprijs voor kantoorruimte en de daadwerkelijk betaalde huurprijs. 

1351. WINSTAFDRACHT BIJ VERBODEN VERHUUR BIJ BEWAARNEMING – Denk ook aan de fietsbewaarder die inkomsten 
verwerft door een in bewaring gekregen fiets zonder toelating te verhuren. Deze illegale doorverhuur 
berokkent zijn contractpartij geen schade, tenzij de fiets door die handelwijze in waarde vermindert of hem de 
mogelijkheid ontneemt om de fiets zelf te gebruiken of te verhuren. 3566  Via winstafdracht kan die 
medecontractant wel herstel krijgen. Denk ook aan de soms voorkomende praktijk van vastgoedkantoren die 
instaan voor onderhoud van appartementen, om deze buiten medeweten van de eigenaar te verhuren 
teneinde huurwinst te realiseren. Het klassieke contractenrecht schiet hier qua handhaving ruimschoots tekort.  

C Preventieve werking 

1352. MEER PREVENTIE EN RECHTSZEKERHEID – Winstafdracht doet meer terugdeinzen voor (opzettelijke 
en opportunistische) wanprestaties. 3567  Contractpartijen zijn minder geneigd tot wanprestatie 
wanneer zij winstafroming riskeren. Die nakomingsstimulans komt de rechtszekerheid ten goede. Dat 
de wetgever wanprestaties wil ontmoedigen, blijkt uit de aanpak van opzettelijke wanprestaties 
(supra nr. 74), maar ook uit de bindende kracht van contracten (art. 1134, eerste lid BW).3568 Deze 
contractuele binding draagt een nakomingsplicht in zich (supra nrs. 889-896).3569 Die gebondendheid 
vindt juist een grondslag in de behoefte aan rechtszekerheid (supra nr. 902).3570 Hoe hoger de 
vergoeding, hoe meer rechtszekerheid. Winstafdracht zou in dat opzicht net scoren.3571  

1353. WINSTAFDRACHT SLUIT SOMS BETER AAN OP DIE WIL TOT WANPRESTATIEONTRADING – Debiteuren 
schieten minder snel tekort wanneer zij weten dat zij sowieso geen voordeel kunnen halen uit hun 
wanprestatie. Ook gaan stemmen op om punitieve vergoedingen toe te laten. In navolging van het 
Catala-ontwerp (art. 1371 APC), voorziet een voorontwerp tot herziening van het Franse 
aansprakelijkheidsrecht zo in die mogelijkheid (infra nr. 1390). 

                                                                                                                                                                                              
3565  Gerechtshof Amsterdam 10 september 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2856, www.rechtspraak.nl. Bespreking van 
Zwitserse rechtspraak: CHAPPUIS 1991, 133-136. 
3566 HARTKAMP/SIEBURGH 2013, nr. 105. Vgl. VAN NISPEN 2003, 41. 
3567 ITALIË: FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011, 193-194. NEDERLAND: BOUKEMA 2008, punt 4; DEURVORST 1999, 149 (algemeen); LINDENBERGH 

2008-III, nr. 10 (preventieve functie); VAN BOOM 2007, 989; VAN DER GRAAFF 2011, 89 en 94 ("Naast het recht op nakoming 
zullen restitutionary damages daarom een extra stimulans tot naleving van contracten vormen."). COMMON LAW: GRAY 2013, 
668 (Schotland; “[T]he most compelling reason for allowing an award of disgorgement damages is that they deter breaches 
of contract.”); KAH LENG/LEONG 2002, 533; ROBERTS 2008-II, 131; ROBERTS 2009, 993; TEMPLE 2008, 89; VIRGO 2006, 497.  
3568 PERILLO 2000, 1092.  
3569 ALBARIAN 2011, 613; CORNELIS 2000-I, 663; CHAO-DUIVIS 2000, 41; FABRE-MAGNAN 2012, 722; HARDY 2012, 366; HESSELINK 2004, 
139; JAMIN 2005, 54; KHOURI 2002, 739, 751 en 759; MUSSON 2006, 147 ("Les parties, par la rencontre de leurs volontés, 
s'engagent, en effet, à exécuter les obligations découlant de leur acte."); PETTIT 1987, 440-441; PINNA 2007, 83; SCALISE 2007, 
722; SHARP 1941, 783-798 (historisch); VANDEN BERGHE 2004, 79; SNAUWAERT/VAN DER ELST 2011, 134; STIJNS/JANSEN 2013, 16; VAEL 

2004, 713-714; VAN DRIESSCHE 2008-II, 616, nr. 19; VAN OMMESLAGHE 2010, 159; WEBB 2009, 140; WÉRY 2011-I, 362-363; 
WHEELER/SHAW 1994, 861; WITHOFS 2015, 369. 
3570 BELGIË: COIPEL 1999, nr. 37; FORIERS 2003, 12; L. VAEL, “Beschouwingen over het imprevisieleerstuk: omtrent de eventuele 
ontsluiting van de overeenkomst in geval van een gewijzigd contractueel verhoudingskader”, TPR 2004, (703) 713-714; 
VAN OEVELEN 1991, 117; VAN OEVELEN 2005-I, 1643 (verbindende kracht van de overeenkomst als belangrijke pijler voor de 
rechtszekerheid en de stabiliteit van contractuele verhoudingen; met evenwel opening naar imprevisieleer); WITHOFS 2015, 
371-372. FRANKRIJK: J. GHESTIN, “La notion de contrat”, D. 1990, (147) 149-150. 
3571 NEDERLAND: VAN DER GRAAFF 2011, 94 ("Een ander voordeel is dat restitutionary damages zorgen voor een toename van 
rechtszekerheid. Doordat partijen een stimulans krijgen om het contract na te komen, zal dit ten goede komen aan de 
rechtszekerheid."). COMMON LAW: D. FOX, "Restitutionary damages to deter breach of contract", Cambridge Law Journal 
2001, (33) 35 (“Their deterrent effect is their strongest justification.”); GRAY 2013, 668 (“The relation between pacta sunt 
servanda […] and disgorgement damages is reasonably clear.”). 
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Afdeling II. Winstafdrachttoepassingen 

1354. INDIRECTE TOEPASSINGEN WIJZEN OP INTRODUCTIEMOGELIJKHEID – Het door het positief belang gestelde 
vergoedingsplafond belet erkenning van winstafdracht. Toch blijkt dat het Belgische recht al oneigenlijke en 
zelfs eigenlijk toepassingen van deze rechtsfiguur kent. Winsafdracht is zo rechtstreeks mogelijk bij inbreuken 
op intellectuele rechten (infra nrs. 1355-1356). België geeft echter ook in het contractenrecht onder bepaalde 
omstandigheden indirect toepassing aan die remedie (infra nrs. 1357-1360).  

§ 1. TOEPASSINGEN 

A Intellectuele eigendom 

1355. WINSTAFDRACHT BIJ INBREUKEN OP INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN – In België komt 
winstafdracht al voor bij intellectuele-eigendomsrechten. Krachtens internationale3572, Europese3573, 
en in uitvoering daarvan vastgestelde interne wetsbepalingen kan een Belgische benadeelde bij 
inbreuken op intellectuele rechten zich op die remedie beroepen. Tot voor kort lag dit mechanisme 
over diverse wetten verspreid.3574 Nu zijn zij samengebracht in artikel XI.335, § 2, derde volzin WER: 
"In geval van kwade trouw kan de rechter, bij wijze van schadevergoeding, de afdracht bevelen van 
het geheel of een deel van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst [...]." (supra nr. 1332).  

1356. PREVENTIEVE WERKING WINSTAFDRACHT BIJ INTELLECTUELE EIGENDOM – Bij intellectuele rechten valt 
winstafdracht te legitimeren vanuit het preventieve effect van deze remedie. Neem nu dat iemand 
gebruikmaakt van andermans octrooi zonder licentie te betalen. De schade van de octrooihouder 
stemt overeen met de niet-betaalde licentieprijs. Strikte toepassing van het aan het principe van 
volledige schadevergoeding inherente vergoedingsplafond werkt dan niet ontradend.3575 Waarom 
zou een marktdeelnemer standaard een licentieprijs betalen indien hij bij niet-betaling van die 
licentie hoogstens een risico loopt op vergoeding van diezelfde licentieprijs? Onder invloed van 
Franse en Duitse rechtspraak3576 werd op Europees niveau, en in navolging daarvan ook op Belgisch 
niveau, dan ook winstafdracht toegestaan als remedie (supra nr. 1355).  

B Benadeeldeninertie en nalatigheidsinterest 

1357. INDIRECTE TOEPASSING: INVLOED BENADEELDENINERTIE OP NALATIGHEIDSINTEREST – Van winstafdracht 
is een indirecte toepassing te vinden bij de impact van aan de benadeelde te wijten 
procedurevertraging op nalatigheidsinterest. Traditioneel gold dat het late tijdstip waarop de 
benadeelde zijn vordering instelde, geen gevolgen had voor de omvang van vergoedende interest 
(infra nrs. 2067-2069).3577 Het bijkomende bedrag aan vergoedende interest dat de wanprestant door 

                                                             
3572 Artikel 45, lid 2, tweede volzin TRIPS-verdrag luidt: "In appropriate cases, Members may authorize the judicial 
authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not 
knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity." 
3573 BENELUX: Artikelen 2.21, lid 4 en 3.17, lid 4 Benelux-verdrag van Den Haag inzake de intellectuele eigendom (merken en 
tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 (instemmingswet van 22 maart 2006, BS 26 april 2006), die toestaan om voor 
winstafdracht te opteren "naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding". EUROPESE UNIE: Artikel 97, lid 1 
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, PB L 1 september 
1994, afl. 227: "[...] In geval van lichte onachtzaamheid mag de vordering tot schadevergoeding in evenredige mate 
verminderd worden, doch niet tot een lager bedrag dan overeenkomt met het voordeel dat voor de overtreder uit de 
inbreuk is ontstaan." 
3574 Artikel 122, § 2, derde volzin WMPC; artikel 12quater, § 2 Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch 
recht van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, BS 14 november 
1998; artikel 86bis, § 2 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 27 juli 1994; 
artikel 13, § 2 Wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten, BS 
26 januari 1990; artikel 52, § 5 Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, BS 9 maart 1985; artikel 36, § 2 Wet van 
20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten, BS 5 september 1975.  
3575 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 811. FRANKRIJK: REGIS 2013, 11. 
3576 Overzicht: CAUFFMAN 2007, 811-813. 
3577 Antwerpen 23 juni 1998, RW 1999-2000, 1298, noot P. GEUENS; Bergen 23 september 1992, JLMB 1994, 549; Brussel 
7 maart 1990, RGAR 1993, nr. 12.091; Brussel 20 februari 1996, RGAR 1997, nr. 12.824 (weigering van slachtoffer om 
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die vertraging moest betalen, werd geacht te zijn gecompenseerd door de bijkomende interesten die 
hij inmiddels kon verwerven door het langer bijhouden van de hoofdsom.3578 Indirect was hier sprake 
van winstafdracht. De schadevergoeding waarop de benadeelde aanspraak kon maken, onderging 
immers de gevolgen van het voordeel dat de wanprestant uit de wanprestatie kon halen. De 
vergoedende interest – een deel van de schadevergoeding (infra nr. 2933) – werd immers niet 
verminderd hoewel de onderliggende vertragingsschade niet toerekenbaar was aan de wanprestant. 
Deze niet-reductie is gebaseerd op een vermeende correlatieve vermogenstoename bij de 
wanprestant, bestaande in de verwerving medio tempore van bijkomende interesten. Door afroming 
van die vermogenstoename gaf die rechtspraak zo toepassing aan winstafdracht.  

1358. INMIDDELS AFWIJZING VAN INDIRECTE TOEPASSING VAN WINSTAFDRACHT BIJ COMPENSATOIRE INTEREST – Inmiddels 
heeft de rechtspraak die zienswijze verlaten. Nu slaat de rechtspraak wel acht op de impact van inertie van de 
benadeelde op schadevergoeding (infra nrs. 2064-2091). Illustratief is een geval waarin de lakse proceshouding 
van de benadeelde van invloed bleek op de looptijd van vergoedende interest. De eerste rechter kende ook 
vergoedende interest toe voor de lange periode (18 jaar) tussen de dagvaarding en de eerste conclusies. Het 
hof van beroep te Antwerpen aanvaardde echter appellantes argumentatie dat die inertie indruiste tegen de 
schadebeperkingsplicht. Zo schorste het hof de interest voor de vijftien jaar waarin de benadeelde had 
nagelaten de procedure te benaarstigen. Tegelijk verwierp het voormeld bezwaar (supra nr. 1357) dat de 
aansprakelijke geen schade had geleden door vertraging in de afhandeling van de zaak omdat hij de 
schadevergoeding intussen niet diende te betalen en deze zo in zijn vermogen interesten kon opbrengen.3579 

C Conventionele winstafdracht 

1359. INDIRECTE TOEPASSING: BEHOUD SCHADEBEDING DAT VOORZIET IN WINSTAFDRACHT – De rechtspraak 
gedoogt winstafdracht soms wanneer dit in een schadebeding is voorzien. Nochtans geldt ook bij 
schadebedingen dat de rechter niet meer mag toekennen dan de schade die voorzienbaar was bij de 
contractsluiting (art. 1231, § 1 BW; infra nrs. 2564-2573). Aan de orde is verboden onderhuur of 
vervreemding. Een sociale huisvestingsmaatschappij verkocht een onroerend goed met een 
vervreemdingsverbod van twintig jaar. Na vier jaar gingen de kopers toch over tot doorverkoop. Die 
maatschappij verzocht om 156 212 BEF schadevergoeding, berekend op basis van de meerwaarde die 
de kopers hadden gerealiseerd: 2 300 000 BEF - [1 729 485 BEF (aankoopprijs) + notariskosten en 
verbeteringswerken (36 610 BEF + 377 693 BEF). Deze berekening kwam neer op winstafdracht: "Te 
dezen heeft geïntimeerde de gevorderde schadevergoeding beperkt tot het verschil tussen de 
aankoopprijs vermeerderd met de kostprijs van bewezen verbeteringswerken, alzo zorg dragende 
dat appellanten geen verlies lijden, maar ook geen winst halen uit de verkoop van een woning 
waaraan een specifieke sociale bestemming is gegeven [...]".3580  

1360. TOEPASSINGSGEVAL VAN VERBODEN VERVREEMDING VAN SOCIALE WONING – In een ander geval legitimeerde het 
hof van beroep te Gent de geldigheid van een conventionele schadevergoeding van 20 % van de initiële 
verkoopprijs – die was verschuldigd bij schending van een verbod tot vervreemding van een sociale woning 
binnen de 20 jaar na de aankoop – onder meer op grond dat de vervreemdingsvergoeding "binnen zekere 
grenzen [wordt] berekend aan de hand van het verschil tussen de oorspronkelijke sociale aankoopprijs en de 

                                                                                                                                                                                              
vergoedingskwijting te ondertekenen heeft geen invloed op omvang vergoedende interest); Rb. Brussel 5 december 2003, 
RGAR 2005, nr. 13990; Corr. Brussel 6 juni 1989, RGAR 1992, nr. 12.055; Pol. Brussel 29 maart 1996, T.Verz. 1996, 538, noot 
V. BUSSCHAERT; Pol. Brussel 11 oktober 2007, TBBR 2008, 225, noot D. SIMOENS; Pol. Kortrijk 28 februari 1996, Wegverkeer 
1996, 20; SIMOENS 2001, 445. Vgl. bepaalde Engelse rechtspraak: MCGREGOR 2014, 650-651. 
3578 Antwerpen 23 juni 1998, RW 1999-2000, 1298, noot P. GEUENS; Bergen 23 september 1992, JLMB 1994, 549; Pol. Brussel 
11 oktober 2007, TBBR 2008, 225, noot D. SIMOENS. 
3579 Antwerpen 9 december 2009, RW 2011-12, 1303, met name punt 3.3.5. Vgl. bedenking in VANHEUVERZWIJN 2014, 6bis/4 
("Si la victime a subi un dommage supplémentaire par suite de son retard fautif, il est juste qu'elle en supporte les 
conséquences, sans avoir à considérer que son débiteur a pu en bénéficier."). Die afwijzing berustte op een overweging uit 
een cassatiearrest uit 1996, waar stond te lezen dat "in zoverre die vertraging te wijten is aan de schuld of de nalatigheid 
van de getroffene, deze niet het recht heeft de vergoeding ervan te vorderen, ook al heeft de aansprakelijke derde 
ingevolge die vertraging geen schade geleden." (Cass. 18 september 1996, Pas. 1996, I, 824). 
3580 Gent 5 januari 1996, RW 1996-97, 192. 
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werkelijke marktprijs op de dag van de herverkoop."3581 Daar deze marktprijs in abstracto overeenstemt met 
het voordeel dat de in gebreke gebleven schuldenaar wegens zijn wanprestatie kan realiseren, valt ook in die 
uitspraak steun te lezen voor winstafdracht. Hoewel het schadebeding niet in winstafdracht voorzag, 
motiveerde het hof van beroep de instandhouding van dat beding vanuit een abstract berekende 
winstafdracht. Winstafdracht lijkt hier dan een benadering van het positief belang (supra nr. 1348). 

D Restituties na ontbinding 

1361. RESTITUTIE VAN GENOT MEDIO TEMPORE BIJ WIJZE VAN ONTBINDINGSRESTITUTIES ALS WINSTAFDRACHT? – 
Onder het Weens Koopverdrag merken sommigen op dat winstafdracht toepassing vindt in artikel 
84, lid 2 CISG.3582 Binnen afdeling 5, die ziet op de gevolgen van ontbinding, schrijft die bepaling voor 
dat de koper aan de verkoper de waarde moet vergoeden "van elk voordeel dat hij van de zaken of 
een gedeelte daarvan heeft genoten", met name indien hij de zaken of een gedeelte daarvan moet 
teruggeven. Nog los van de vraag naar eventuele compensatie tussen verkregen en terug te geven 
voordelen na ontbinding3583, aanvaardt het Belgische recht de teruggave van medio tempore genoten 
voordelen ook principieel voor zowel de geldelijke als de karakteristieke prestatie. De contractant die 
de geldelijke prestatie heeft verkregen, dient niet enkel de verkregen geldsom maar ook de 
interesten terug te geven.3584 Hetzelfde geldt voor degene die de karakteristieke prestatie heeft 
verkregen. Na ontbinding dient hij de verkregen vruchten terug te geven.3585  

1362. GEEN WINSTAFDRACHT BIJ RESTITUTIES NA ONTBINDING – Van winstafdracht is daar wel geen sprake. 
Ook de benadeelde die ontbinding verkreeg, is immers gehouden tot teruggave van die voordelen. 
Teruggave van de voordelen is dan eerder een gevolg van de retroactieve ontbinding. Conceptueel 
heeft de terugwerkende kracht immers tot gevolg dat de restitutieschuldeiser van de geldelijke 
prestatie (de koper) wordt geacht steeds eigenaar te zijn gebleven van de koopsom, zodat hij 
gerechtigd is op terugbetaling van de interesten. Dit geldt ook voor de karakteristieke prestatie.3586 
Was de overeenkomst nooit gesloten, dan was het vruchtdragende goed nooit overgedragen. De 
restitutieschuldenaar zou de geïnde vruchten dan niet hebben geïnd, zelf al was hij te goeder trouw. 
Zodoende moet hij deze teruggeven. Van winstafdracht is hier dus geen sprake. Teruggave is daar 
een louter gevolg van de retroactieve ontbinding van de overeenkomst. 

                                                             
3581 Gent 21 november 2002, TGR 2003, (205) 207. 
3582 U. MAGNUS, "Art. 74 CISG" in U. MAGNUS en M. MARTINEK, J. von Staudingers  Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Wiener UN-Kaufrecht, Berlijn, Sellier-de Gruyter, 2013, 850 ("Nur in den Fällen 
des Art 84 Abs 2 sieht das CISG auch die Herausgabe des Gewinns vor. In allen anderen Fällen verträgt sich die 
Gewinnherausgabe nicht mit dem Ausgleichsprinzip."). 
3583 DE CONINCK 2001, 288 (koop onder ontbindende voorwaarde); HANNEQUART 1958, 445 (ontbindende voorwaarde); 
KLUYSKENS 1948, 160 (retroactiviteit geldt niet voor vruchten en interesten); LIMPENS 1960, 583 (nietigheid); MALAURIE 1991, 
166; MERCOLI 2001, 246-247; PAULIN 1996, 109; SAGAERT/TILLEMAN/VERBEKE 2010, 191 (uitoefening van recht van wederinkoop: 
“Hij moet de vruchten die hij niet teruggeven, omdat de verkoper zoals vermeld ook niet verplicht is de interesten op de 
prijs te betalen”); SERINET 2001, 633; STAROSSELETS 2001, 221-222; STAROSSELETS 2003, 77; STORCK 2007, nr. 79; VAN RUYMBEKE 

1978, 4 (automatische compensatie); VON KUEGELGEN 2000, 614.  
3584 BELTJENS 1905, 603; CORNELIS 2003, 264; LIMPENS 1960, 718; PAULIN 1996, 109; TILLEMAN 2002, 147; VAN RUYMBEKE 1978, 4. 
3585 BELTJENS 1905, 598 (ontbindende voorwaarde); BÉNABENT 2011, 183; CLEMENTE MEORO 2009, 45; LEFEBVRE-MASSCHELEIN 2010, 
260 (inzake verval bij schenkingen); MASSCHELEIN 2011, 68 (inzake heling in erfrecht); MERCOLI 2001, 244-247 (“Le débiteur de 
la chose à restituer devrait donc répéter intégralement les fruits perçus depuis son entrée en possession”); PAULIN 1996, 109; 
PINNA 2007, 412 (ontbinding); STORCK 2007, nr. 79 (met correctie via compensatie); VANDEPUTTE 1977, 273; VAN RUYMBEKE 1978, 
4 (met correctie via compensatie); F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 721. 
3586 HANNEQUART 1958, 444 (ontbindende voorwaarde); LEFEBVRE-MASSCHELEIN 2010, 76; LIMPENS 1960, 718; MASSCHELEIN 2011, 
69 (“[...] verdient een consequente toepassing van het principe van de retroactieve werking van het verval de voorkeur: de 
erfgenaam dient alle geïnde vruchten terug te geven”, inzake heling in erfrecht); MERCOLI 2001, 244; PAULIN 1996, 109; 
PINNA 2007, 412 (ontbinding); ROUVIÈRE 2009, 622; SERINET 2001, 626 (“Le principe de la rétroactivité voudrait que 
l’anéantissement d’un titre d’acquisition obligeât l’acquéreur à rétrocéder non seulement le bien aliéné mais encore les 
revenus qu’il en a tirés depuis le temps du contrat”); TERRYN 2008, 478 (inzake herroeping). 
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§ 2. SCHADEOVERSTIJGEND ASPECT  

1363. SCHADEOVERSTIJGENDE REMEDIES – Het schadeoverstijgende aspect van winstafdracht is niet nieuw naar 
Belgisch recht. België kent al remedies die boven de geleden schade uitstijgen. Denk aan punitieve elementen 
in het consumentencontractenrecht (infra nr. 1364-1365), de hoge verwijlinterest bij handelstransacties (infra 
nrs. 1366-1367), de mogelijkheid tot verrekening van de kennelijk onredelijke situatie bij de vaststelling van de 
rechtsplegingsvergoeding (infra nr. 1368), de hoge (uitzettings)vergoedingen waarin de Woninghuurwet en de 
Handelshuurwet bij niet-nakoming van het opzeggingsmotief voorzien (infra nr. 1369), de omvang van 
immateriële schadevergoedingen (infra nrs. 1370-1372) en de proportionele berekening van prijsvermindering 
waardoor deze onder omstandigheden boven het positief belang uitstijgt (infra nrs. 1373-1374). 

A Consumentencontractenrecht 

1364. SCHADEOVERSTIJGENDE SANCTIES BIJ CONSUMENTENKREDIET – Het consumentencontractenrecht 
blijkt niet wars van schadeoverstijgende sancties. In het consumentenkrediet bepaalt artikel VII.90, 
§ 1, eerste lid WER zo dat zolang de kredietovereenkomst niet door alle partijen is ondertekend, 
geen betaling mag worden gedaan, noch door de kredietgever aan de consument of voor zijn 
rekening, noch door de consument aan de kredietgever. Deze bepaling bestrijdt kredietverlening 
waarbij de consument onvoldoende op de hoogte is van zijn verbintenissen. Artikel VII.198 WER 
sanctioneert niet-naleving daarvan. Wanneer de kredietgever of de kredietbemiddelaar in weerwil 
van dat verbod een bedrag stort, een goed levert of een dienst verricht, is de consument niet 
gehouden dat bedrag terug te betalen, de verrichte dienst of het geleverde goed te betalen noch dit 
laatste terug te zenden. Dit is ongetwijfeld een schadeoverstijgende sanctie.3587  

1365. SCHADEOVERSTIJGENDE SANCTIES BIJ ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN – Ook bij oneerlijke 
handelspraktijken is voorzien in een schadeoverstijgende vergoeding. Artikel VI.38 WER bepaalt zo 
dat wanneer een overeenkomst met een consument werd gesloten ingevolge een oneerlijke 
handelspraktijk als bedoeld in artikel VI.100, 12°, 16° en 17° (drie types misleidende 
handelspraktijken) en artikel VI.103, 1°, 2° en 8° (drie types agressieve handelspraktijken), de 
consument terugbetaling van de betaalde bedragen kan eisen binnen een redelijke termijn vanaf het 
ogenblik waarop hij kennis had of hoorde te hebben van het bestaan ervan, zonder teruggave van 
het reeds geleverde product. Ook dit is een privaatrechtelijke sanctie.3588 De consument mag het 
geleverde product houden, maar dient de prijs daarvoor niet te betalen. 

B Interest bij handelstransacties 

1366. HANDELSRENTE ALS SCHADEOVERSTIJGENDE VERGOEDING IN CONTRACTUEEL SCHADERECHT – Ook de Wet 
Betalingsachterstand Handelstransacties voorziet in een schadeoverstijgende vergoeding. Krachtens 
artikel 5 van deze wet heeft de schuldeiser die zijn contractuele en wettelijke verplichtingen heeft 
vervuld en het verschuldigde bedrag niet op tijd heeft ontvangen vanaf de daaropvolgende dag van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op "betaling van een interest [...] tegen de referentie-
interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt".  

1367. HANDELSRENTE KAN NIET LOUTER STREKKEN TOT SCHADEVERGOEDING – De verwijlinterest ligt bij 
handelstransacties aanzienlijk hoger dan de gewone wettelijke rentevoet (art. 1153 BW). Terwijl die 
gewone wettelijke rentevoet in 2016 2,25 % bedroeg3589, bedroeg de rentevoet bij handelstransacties 
zo 8,5 % voor de eerste helft van 20163590 (infra nr. 2911). Deze 6,25 % hogere bijzondere wettelijke 
rentevoet is dan ook schadeoverstijgend. Dermate hoge interesten kunnen niet louter tot doel 

                                                             
3587 CAUFFMAN 2007, 828. 
3588 CAUFFMAN 2007, 829; FAGNART 2013, 146-148. 
3589 Algemene Administratie van de Thesaurie, "Mededeling over de wettelijke interestvoet", BS 18 januari 2016. 
3590 FOD Financiën, "Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij 
handelstransacties", BS 1 februari 2016. 
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hebben schade te vergoeden. 3591  Die interest beoogt primair betalingsachterstanden te 
voorkomen.3592 Uit de overwegingen van de richtlijn die door deze wet is omgezet, blijkt dan ook dat 
de Uniewetgever de bedoeling had om betalingsachterstand – als wanprestatie die debiteuren het 
voordeel zou bieden van een lage interest op achterstallige betalingen – te ontmoedigen.3593  

C Begroting rechtsplegingsvergoeding 

1368. SCHADEOVERSTIJGENDE VERGOEDING BIJ RECHTSPLEGINGSVERGOEDING – Een ander spoor ligt vervat in 
artikel 1022, derde lid Ger.W. De rechter die meent dat de gedingwinnende partij recht heeft op 
vergoeding van zijn advocatenkosten, kan bij de beoordeling van de rechtsplegingsvergoeding 
namelijk rekening houden met “het kennelijk onredelijk karakter van de situatie”. De rechter kan een 
bijzonder zwaarwichtige wanprestatie eventueel als een dergelijke situatie kwalificeren. De 
rechtbank van koophandel te Brussel hield zo rekening met de ernst van inbreuken op het 
auteursrecht.3594 Aangezien sprake is van een "situatie", oordeelt bepaalde rechtsleer echter dat 
iedere verwijzing naar de onredelijkheid van de personen – zoals de onwillige houding van de 
debiteur – moet worden uitgesloten.3595  

D Uitzettingsvergoeding bij woning- en handelshuur 

1369. UITZETTINGSVERGOEDINGEN BIJ WONINGHUUR EN HANDELSHUUR – Dat de wetgever 
schadeoverstijgende vergoedingen niet ongenegen is, blijkt ook uit de woninghuur en de 
handelshuur. Voor woninghuur blijkt dit uit artikel 3, § 2, lid 4 van de Woninghuurwet. Deze bepaling 
legt verhuurders die een woninghuurovereenkomst opzeggen voor eigen gebruik en het 
bewoningsvereiste dan niet (integraal) nakomen, behoudens bij buitengewone omstandigheden, een 
schadevergoeding op van achttien maanden huur. Hoe kan een huurder bij dergelijke opzegging nu 
schade lijden a rato van achttien maanden huur?3596 Ontbreken van schade blijkt zelfs geen mogelijk 
verweer. Die exorbitant hoge schadevergoeding is dan ook stellig te bezien als schadeoverstijgende 
vergoeding.3597 Dezelfde opmerking geldt voor artikel 25 van de Handelshuurwet, waarin voor niet-
nakoming van een opzeggingsmotief is voorzien in vergoedingen tot drie jaar huurprijs. Met reden 
kwalificeert gezaghebbende rechtsleer die vergoeding dan ook als "sanctievergoeding".3598 

E Hoge immateriële schadevergoedingen 

1370. SCHADEOVERSTIJGENDE IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDINGEN – Ook schadevergoedingen voor 
immateriële schade overstijgen soms de schade. Volgens het Hof van Cassatie beoogt vergoeding van 
morele schade niet de schadeverwekker een private straf op te leggen. Deze vergoeding beoogt 
enkel pijn, smart of enig ander moreel leed te lenigen.3599 Bijgevolg fungeert ook bij immateriële 

                                                             
3591 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 804-805; FAGNART 2013, 143; SAGAERT/SAMOY 2003, 129; TISON/GELDHOF 2004, 96; VANDERSCHOT 

2003-I, 640; VANDEN BERGHE 2003, 45. NEDERLAND: SCHELHAAS 2005, 108; VIS 2011, 151. Vgl. NAGY 2012, 6 ("punitive interest 
rate"). 
3592 VIS 2011, 151. 
3593 Zie met name overweging 16 van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 juni 2000 
betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 8 augustus 2000, afl. 200, blz. 35). 
3594 Kh. Brussel 31 januari 2008, JLMB 2008, 942. Bepaalde rechtsleer keurt deze rechtspraak af: SAGAERT/SAMOY 2009, 29. 
3595 LAMON 2007, 439-440 (afwijzing billijkheidscriterium); SAGAERT/SAMOY 2009, 28-29 en nr. 59; SAMOY/SAGAERT 2008, 688. 
3596 H. MOENS en M. VERKEMPINCK, “Verhuis naar buitenland om professionele redenen als buitengewone omstandigheid bij 
niet-nakoming van opzeggingsmotief van eigen gebruik bij woninghuur” (noot onder Vred. Kortrijk 18 juni 2014), T.Vred. 
2016, (204) 208 ("Valt overigens niet moeilijk in te zien dat een huurder wegens opzegging schade lijdt a rato van achttien 
maanden huur?”). 
3597 MOENS/VERKEMPINCK 2016, 208 ("Zijn punitieve vergoedingen – die rechters in sommige rechtsstelsels toekennen wegens 
sociaal onwenselijk gedrag – naar huidig Belgisch recht namelijk niet systeemvreemd?”). 
3598 SAGAERT/TILLEMAN/VERBEKE 2010, 288. Vgl. MOENS/VERKEMPINCK 2016, 208 (verwijzen naar "punitieve vergoedingen”). 
3599 Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 146 ("Overwegende dat de rechtsvordering tot schadevergoeding wegens 
morele schade geenszins tot doel heeft de partij die voor de schade aansprakelijk werd gesteld een private straf op te 
leggen […]”). Recente overname in Antwerpen 14 mei 2014, NJW 2015, (21) 21-22 ("De schadevergoeding voor persoonlijke 
ongeschiktheid is een morele schadevergoeding. Het gaat om een compensatie die tot doel heeft 'de pijn, de smart of enig 
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schade enkel de werkelijk geleden schade als maatstaf voor schadevergoeding. Dit belet niet dat 
rechters soms bijzonder hoge vergoedingen voor immateriële schade toekennen. Dit is het geval bij 
inbreuken op persoonlijkheidsrechten (infra nr. 1372). Bij wanprestaties is dit allicht niet anders.3600  

1371. HOGE IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDINGEN ALS PUNITIEVE (SCHADEOVERSTIJGENDE) VERGOEDINGEN – De 
rechtsleer ziet die hoge schadevergoedingen terecht als verdoken punitieve vergoedingen.3601 De 
soevereine schadebegroting biedt immers de mogelijkheid schadevergoeding verhuld te begroten 
naargelang de ernst van de tekortkoming.3602 Zo houden feitenrechters, bij verkeersongevallen, 
rekening met tragische overlijdensomstandigheden. 3603  Dit verdunt de scheidingslijn tussen 
immateriële en punitieve vergoedingen. 3604  Vergelding en vergoeding vloeien over. Verwante 
rechtsstelsels nemen zo aan dat immateriële schadevergoeding niet op compensatie berust3605, 
minstens in een grensgebied verkeert3606, of zelfs punitief werkt3607. Een codificatie van deze 
gedachte is te vinden in de Principles of European Tort Law.3608 Artikel 10:301, lid 2 PETL staat zo toe 
om bij begroting van immateriële schade rekening te houden met de zwaarte van de fout. 

1372. ILLUSTRATIES VAN SCHADEOVERSTIJGENDE IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDINGEN – Verdoken punitieve immateriële 
schadevergoedingen zijn te vinden bij inbreuken op persoonlijkheidsrechten. Zo kende een rechtbank van 
eerste aanleg € 18 750 immateriële schadevergoeding toe aan onderzoeksrechter Doutrèwe voor schendingen 
van haar privacy in de Dutroux-zaak.3609 In andere zaken werd bij schadebegroting rekening gehouden met het 
recidiverende karakter van de inbreuk3610 en met de ernst van de fout3611. Hoewel het Angelsaksische en het 
Duitse contractenrecht evenmin openstaan voor punitieve vergoedingen, hebben rechters daar evenzeer de 
neiging schadevergoedingen toe te kennen die de werkelijk geleden immateriële schade overstijgen.3612  

F Prijsvermindering 
                                                                                                                                                                                              
ander leed te lenigen'. De bedoeling is dus aan de benadeelde een middel te geven om zich een alternatieve vorm van geluk 
te verschaffen."). 
3600 Vgl. MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 124 (“Bien qu’ils ne doivent pas le déclarer, ils tiennent souvent compte, en 
fait, de la gravité de la faute, soit en surévaluant l’estimation du préjudice […]”; Frankrijk). 
3601 BELGIË: BIQUET-MATHIEU 2004, 3; BOCKEN/BOONE 2011, 220; CAUFFMAN 2007, 820; HERBOTS 2001-II, 155-156 (over common 
law); THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 267-278; VRANCKEN 2014, 430; WEYTS 2008, 369. FRANKRIJK: LEDUC 2015, 437 (impliciet). 
3602 BELGIË: DE KEZEL 2012, 231; THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 269 (talrijke voorbeelden); VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 10; VERJANS 2013, 
535; VRANCKEN 2014, 430. FRANKRIJK: LEDUC 2015, 436-437 ("Une faute particulièrement grave du responsable pourrait ainsi, 
au nom de considérations morales, entraîner une réparation supérieure au dommage réellement subi par la victime."). 
3603 Brussel 15 juni 2004, RGAR 2006, nr. 14.159 (afstemming morele schade van ouders van in zwembad overleden kind op 
bijzonder tragische omstandigheden); Luik 20 december 1994, RGAR 1996, nr. 12.556 (verkeersagressie); Rb. Brussel 
18 november 2003, RGAR 2005, nr. 14.001 (vliegramp); Rb. Hoei 16 maart 2007, VAV 2009, 59 (verkeersongeval); Rb. Luik 
26 juni 2013, RGAR 2014, nr. 15.058 (verkeersongeval met vluchtmisdrijf); Corr. Leuven 13 november 2003, NJW 2004, 632, 
noot I. BOONE (overlijden kind bij ongeval); Corr. Luik 30 januari 2001, EPC 2003, III.1.Luik, 3 (verrekening tragische 
omstandigheden overlijden zoon bij verkeersongeval); Pol. Brussel 24 maart 2014, VAV 2014, 62 (verlies moeder in 
ongeval); Pol. Nijvel 2 april 2007, RGAR 2007, nr. 14.327 (treinramp). Rechtspraak: THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 269; H. ULRICHTS, 
“Schadevergoeding wegens morele schade na overlijden in het gemeen recht en automatische vergoedingsplicht (art. 29bis 
WAM): hoe een billijke schadeloosstelling bepalen voor onherstelbaar verlies?”, T.Verz. 2015, 107-118. 
3604 DE HIPPOLYTIS 2012, 1455; GOMES 1989, 122; HERBOTS 2001-II, 155-156; TREITEL/PEEL 2011, 1001 ("But in practic the 
distinction is often hard to draw and – from the defendant's point of view – to perceive."). 
3605 NEDERLAND: VAN NISPEN 2003, 36 (schending van persoonlijkheidsrechten). DUITSLAND: BEHR 2003, 130-136; HERRMANN 2000, 
254 ("Von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit der Vergleichbarkeit des Rechtsinstitutes der punitive damages mit 
dem deutschen zivilen Haftungsrecht ist die Verurteilung zu Schmerzensgeld in Deutschland."). 
3606 FRANKRIJK: ROUHETTE 2007, 325. DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 1999, 201 (benadrukt dat beide remedies genoegdoening bieden). 
NEDERLAND: LINDENBERGH 2008-II, 4; VERHEIJ 1997, 78. 
3607 FERREIRA DA SILVA 2012, 33 ("a indemnização por danos não patrimoniais [...] é considerada por grande parte da doutrina 
como uma manifestação da função punitiva."). 
3608 Vgl. VRANCKEN 2014, 430-431. 
3609 Rb. Brussel 23 december 1999, AM 2000, 138.  
3610 Rb. Brussel 30 april 2002 (waarover: CAUFFMAN 2007, 820). 
3611 Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 132. 
3612 COMMON LAW: BERGSTEN/MILLER 1979, 273; FARNSWORTH 1990, 190; HERBOTS 2001-II, 155-156 (inzake common law); 
TREITEL/PEEL 2011, 1000 ("If the court is particularly outraged by the defendant's conduct, it can sometimes achieve much the 
same result by awarding damages for injury to the claimant's feelings."). DUITSLAND: HERRMANN 2000, 254. 
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1373. MOGELIJKHEID TOT DOORBRAAK POSITIEF-BELANGENPLAFOND VIA PRIJSVERMINDERING – Ook door 
bijvoorbeeld buitengerechtelijk een beroep te doen op prijsvermindering kan de benadeelde meer 
krijgen dan hij aan schade heeft geleden. De doctrine onder het Weens Koopverdrag merkt zo op dat 
een benadeelde baat kan hebben bij prijsvermindering, aangezien hij meer vergoed kan krijgen dan 
zijn positief belang.3613 Zeker bij dalende marktomstandigheden zou prijsvermindering voordeliger 
zijn dan schadevergoeding.3614 Die remedie valt dan aan te merken als schadeoverstijgend. 

1374. ILLUSTRATIE – Illustratief voor het potentieel schadeoverstijgende karakter van prijsvermindering is een 
eerder aangehaald voorbeeld (supra nr. 374). A koopt een lamp voor € 400 die bij de contractsluiting slechts € 
200 waard is, en door niet-conforme levering uiteindelijk slechts € 100 waard is bij de levering. Dan bedraagt 
schadevergoeding nog steeds € 100, zijnde het verschil in waarde tussen de overeengekomen prestatie (€ 200) 
en de verkregen prestatie (€ 100). Prijsvermindering komt dan echter neer op € 200 ([waarde niet-conform 
goed (€ 100) x contractprijs (€ 400) / waarde conform goed (€ 200) = € 200)]. Via prijsvermindering verkrijgt de 
benadeelde dus meer dan zijn positief belang.3615 

§ 3. BESTRAFFEND ASPECT  

1375. PUNITIEF ASPECT VAN WINSTAFDRACHT – Winstafdracht draagt zeker een schadeoverstijgend 
aspect in zich. Hoewel niet iedereen daarmee instemt3616 en winstafdracht niet samenvalt met 
punitieve schadevergoedingen (supra nr. 1335), draagt winstafdracht ook punitieve elementen in 
zich.3617 De wanprestant voelt winstafdracht aan als bestraffing. Dit punitieve element houdt ook 
verband met de toekenningsvoorwaarden. Amerika vereist voor winstafdracht zo een 
opportunistische wanprestatie (§ 39 Third Restatement of Restitution, infra nr. 1432).  

1376. VERENIGBAARHEID VAN PUNITIEF ASPECT VAN WINSTAFDRACHT MET PRIVAATRECHT – De vraag rijst of 
het Belgische privaatrecht de verschuiving van compenserende schadevergoeding naar winstafdracht 
aankan. Prangend is de kwestie of die punitieve kant van winstafdracht te verenigen valt met het 
privaatrecht? Naar Anglo-Amerikaans voorbeeld blijkt de scheidingslijn tussen vergoeding en 
vergelding in toenemende mate te vervagen. Ook België kent een toenemend draagvlak om het 
aansprakelijkheidsrecht te instrumentaliseren met het oog op efficiëntere aanpak van lucratieve 
wanprestaties.3618 Het Belgische privaatrecht draagt zo al andere punitieve elementen in zich.  

A Stand van zaken 

1 Begripsduiding 

1377. PUNITIEVE VERGOEDING ALS PRIVAATRECHTELIJKE SANCTIE VOOR WANGEDRAG – In België kenmerkt het 
contractenrecht zich wegens het vereiste van integraal schadeherstel door een vergoedingsplafond. 
Niets meer dan geleden schade is verhaalbaar (supra nrs. 214-215). Dit integraliteitsplafond draagt 
noodzakelijkerwijs in zich dat punitieve vergoedingen systeemvreemd zijn (supra nrs. 218-219).3619 
Een punitieve vergoeding is namelijk een geldsom die de rechter wegens sociaal onwenselijk gedrag 
bovenop de eigenlijke (compenserende) schadevergoeding toekent, rekening houdende met de 

                                                             
3613 HONNOLD 1999, 337; LIU 2005, nr. 3.1 ("Article 50 departs from the expectation damage calculation method."); LOOKOFSKY 

2000, 126; SONDAHL 2003, nr. A.2 ("Article 50 departs from the expectation damage calculation method."). 
3614 JANSEN 2015-I, 204. 
3615 Uitgebreid: JANSEN 2015-I, 203-204 (met talrijke verwijzingen). 
3616 SIEMS 2003, 54 (“The concept of disgorgement is explicitly not about punishment.”). 
3617 KAH LENG/LEONG 2002, 534 (“Restitution here operates in a quasi-punitive manner and the objections of the use of the civil 
law as a means of punishment also apply.”); ROBERTS 2008-II, 170 (“Yet the term opportunistic implies moral 
blameworthiness. […] [The] remedy of disgorgement for such breaches possesses punitive elements.”); ROBERTS 2009, 1007-
1011 en 1026 (“It will feel like punishment.”); TEMPLE 2008, 99. 
3618 BUITENCONTRACTUEEL: VERJANS 2013, 535-536; VRANCKEN 2014, 440-441; WEYTS 2006, 1642. 
3619 FONTAINE 2001, 1038; VRANCKEN 2014, 427 (kritisch). 
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zwaarte van de fout.3620 Op die manier kan de rechter in privaatrechtelijke verhoudingen een straf of 
boete opleggen. Terwijl de common law (buitencontractueel) van oudsher met dit sanctietype is 
vertrouwd (infra nrs. 1381-1382), geldt dit niet voor de civil law (infra nrs. 1383-1398). 

1378. DIVERSE DOELSTELLINGEN VAN PUNITIEVE VERGOEDINGEN: VERGOEDING, VERGELDING EN PREVENTIE – 

Schadevergoedingen strekken enkel tot vergoeding. Bestraffing, preventie en genoegdoening zijn 
mogelijke neveneffecten (supra nrs. 144-148). Dit is anders voor punitieve vergoedingen. Uiteraard 
beogen punitieve vergoedingen ook vergoeding van schade. Zij gaan wel verder. Tevens strekken zij 
tot vergelding van aangedaan onrecht. Hoe groter de opgelegde geldsom, hoe groter die bestraffing. 
Net als winstafdracht streven punitive damages tegelijk naar preventie. Vanuit het besef welke 
gevolgen wangedrag kan hebben, zouden contractanten daarvoor terugdeinzen. Terwijl de term 
punitive damages de nadruk legt op het bestraffende karakter, accentueert de term exemplary 
damages precies die ontradende functie. Die sanctie wil een afschrikkend voorbeeld stellen.3621  

1379. PUNITIEVE VERGOEDING ALS ONEIGENLIJKE SCHADEVERGOEDING – Punitieve vergoedingen zijn niet 
afgestemd op de geleden schade. Karakteristiek is immers dat de opgelegde geldsom de werkelijk 
geleden schade overstijgt. Eigenlijke schadevergoeding kenmerkt zich wel door correspondentie met 
die geleden schade. In wezen betreft een punitieve vergoeding dan ook geen schadevergoeding in de 
traditionele zin. Sommigen gewagen dan ook van een oneigenlijke schadevergoeding.3622 Punitieve 
vergoedingen komen veeleer neer op een privaatrechtelijke sanctie. De term punitieve vergoeding 
lijkt dan ook minder vooringenomen dan punitieve schadevergoeding.3623  

2 Historiek 

1380. VAN PRIVAATRECHTELIJKE BESTRAFFING NAAR EIGENLIJKE SCHADEVERGOEDING – Continentale rechtsleer 
vraagt zich steeds vaker af of schadevergoedingen bij onaanvaardbare gedragingen niet ook punitief 
moeten werken. In feite verzoeken zij daarmee niets meer dan een terugkeer naar het oude 
recht. 3624  Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht is oorspronkelijk gebaseerd op 
eigenrichting en wraak. Het Romeinse recht kende zo geen scherpe scheiding tussen privaatrecht en 
strafrecht. Delictacties, maar ook het recht inzake wanprestaties, hadden een punitief karakter. Het 
hedendaagse recht weert dat bestraffende aspect uit het privaatrecht. Enkel de overheid bestraft. 
Het aansprakelijkheidsrecht behartigt louter indemnitaire verzuchtingen. De rechter veroordeelt de 
wanprestant enkel tot vergoeding van werkelijke schade en brengt daders geen extra leed toe.  

1381. ENGELSE OORSPRONG VAN PUNITIEVE VERGOEDINGEN BIJ ONRECHTMATIGE DAAD: WILKES V WOOD (1763) 

– De moderne vorm van punitive damages gaat terug op het achttiende-eeuwse Engeland. In Wilkes 
v Wood (1763) werd die punitieve schadevergoeding voor het eerst aanvaard.3625 In een aantal 
pamfletten bekritiseerde Wilkes de Britse koning. De regering poogde die publicatie te verhinderen. 
Ambtenaar Wood doorzocht zijn woning en nam vele documenten in beslag. Voor de daardoor 
berokkende schade kende de Common Court of Pleas te Westminster hem exemplary damages toe. 

                                                             
3620 BELGIË: BOCKEN/BOONE 2011, 219; CAUFFMAN 2007, 831; PIERS 2007, 832; RONSE/DE WILDE 1988, 201; VRANCKEN 2014, 426-427. 
COMMON LAW: BEATSON 2010, 592; MCGREGOR 2014, 4; TREITEL 1991, 78. 
3621 CAUFFMAN 2007, 831; KRAMER 2014, 564-565; VRANCKEN 2014, 428. 
3622 VRANCKEN 2014, 427. 
3623 Toch is het gangbaar om van punitieve schadevergoedingen te gewagen. Denk aan de terminologie in de conclusie van 
adv.-gen. P. MENGOZZI van 3 september 2015, nr. C-407/14, ECLI:EU:C:2015:534, Arjona Camacho. 
3624 Uitgebreid: CAUFFMAN 2007, 803-804. 
3625 Wilkes v Wood, Lofft. 1, 18-19, 98 ER 489, 498-499 (K.B.1763), zoals aangehaald in overweging 58 van de Amerikaanse 
zaak Browning-Ferris Industries of Vermont Inc. v Kelco Disposal Inc 1989, 492 U.S. 257 (1989) ("[A] jury have it in their 
power to give damages for more than the injury received. Damages are designed not only as satisfaction to the injured 
person, but likewise as a punishment to the guilty, to deter from any such proceeding for the future, and as a proof of the 
detestation of the jury to the action itself."). 
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Het Hof nam aan dat compensatory damages niet volstonden om dat gedrag te ontraden.3626 Na dit 
precedent kenden punitieve vergoedingen een grillige evolutie.3627  

1382. AMERIKAANSE BLOEI VAN PUNITIEVE VERGOEDINGEN BIJ ONRECHTMATIGE DAAD – Andere common law 
ging verder op die weg. De Amerikaanse rechtspraak is zo bekend voor zijn vaak bijzonder hoge 
punitieve vergoedingen. Denk maar aan de veroordelingen van tabaksfabrikanten. In 2009 werd 
tabaksfabrikant Philip Morris zo door de Oregon Supreme Court definitief veroordeeld om 79,5 
miljoen dollar punitieve vergoeding te betalen aan de weduwe van een kettingroker die wegens 
roken aan longkanker was overleden.3628 In 2014 veroordeelde een jury in Florida Reynolds Tobacco 
Company voor soortgelijke feiten zelfs tot meer dan 23 miljard dollar.3629 In het milieurecht is de zaak 
Exxon Valdez bekend.3630 Exxon Valdez was een olietanker die begin 1989 zonk voor Alaska en 
daarmee een enorme milieuramp veroorzaakte. De Amerikaanse Supreme Court kende de 
slachtoffers uiteindelijk een punitieve vergoeding van een half miljard dollar toe. Allicht anticiperend 
op een soortgelijke punitieve schadevergoeding trof BP in 2015 voor de olieramp met het 
boorplatform Deepwater Horizon (2010) een schikking van bijna 18,7 miljard dollar.3631  

3 Contractenrechtelijke afwijzing 

1383. UNIVERSELE AFWIJZING VAN PUNITIEVE VERGOEDINGEN IN CONTRACTENRECHT – In het contractenrecht 
maken punitieve vergoedingen niet evenveel furore als in buitencontractuele context. De 
Germaanse3632 en Romaanse3633 civil law wijzen punitieve vergoedingen standaard af, zowel bij 
onrechtmatige daad als bij contractuele wanprestatie. Zo wordt bewust elk moraliserend of 
bestraffend inzicht uit het civiele schadevergoedingsrecht geweerd.3634  

1384. PUNITIEVE VERGOEDINGEN TRADITIONEEL ONMOGELIJK BIJ WANPRESTATIES IN COMMON LAW – De 
Angelsaksische wereld laat punitieve vergoedingen soms toe bij onrechtmatige daad. Klassiek wijst 
de common law punitieve vergoedingen echter van de hand in het contractenrecht.3635 Bepaalde 
rechters overwegen zo dat het contractenrecht daar geen plaats voor biedt: “damages for breach of 
contract must reflect [...] the loss which the claimant has sustained because he did not get what he 

                                                             
3626 Deze zaak lag aan de basis van de Amerikaanse Fourth Amendment (bescherming tegen onredelijke huiszoekingen en 
inbeslagnamen: "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable 
searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or 
affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized."). 
3627 Uitgebreid: CAUFFMAN 2007, 831-833; HERBOTS 2001-II, 144-145. 
3628 Philip Morris v Williams 549 US 346 (2007), 556 US 178 (2009).  
3629 Cynthia Robinson v R.J. Reynolds Tobacco Company, in C. SAUCIER, "Jury hits tobacco company R.J. Reynolds with $ 23 B 
verdict", USA today 2014, 19 juli, online. In Québec veroordeelde de Superior Court drie sigarettenfabrikanten zo tot 15 
miljard dollar punitieve en morele schadevergoeding in een class-action lawsuit (K. CONLON en C.E. SHOICHET, “Canada court 
orders tobacco companies to pay billions in damages”, CNN 2015, 2 juni). 
3630 Exxon Shipping Co v Baker 554 US 471 (2008). 
3631 C. ROBERTSON, J. SCHWARTZ en R. PÉREZ-PEÑA, “BP to pay $ 18.7 Billion for Deepwater Horizon oil spill”, The New York Times 
2015, 2 juli, www.nytimes.com; J. VAN THILLO, “BP betaalt recordbedrag voor olieramp”, De Standaard 2015, 2 juli, online. 
3632 LANGE 1979, 8; LINDENBERGH 2008-I, 15; RÜΒMANN 2012, 7. 
3633 BELGIË: FONTAINE 2001, 1038. FRANKRIJK: MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 123; REISS 2003, 267; WESSNER 2001, 954. 
Vgl. JACCARINI 2011, 266 (op Frans recht gebaseerd Maltees recht). LUXEMBURG: RAVARANI 2006, 833. SPANJE: LLAMAS POMBO 

2007, 43; PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 278 (Spanje), met verwijzingen naar STS 28 april 1955, RJ 2009, 1555 (“la indemnización de 
los daños y perjuicios no es una pena”), STS 20 februari 1988, RJ 1988, 1072 en STS 12 januari 2009, RJ 2009, 544. ITALIË: 
Cass.it. 19 januari 2007, nr. 1183, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007, (777) 779; ALPA 2011, 378.  
3634 LANGE 1979, 8. 
3635 Perera v Vandiyar [1953] 1 WLR 672; Paris Oldham & Gustra v Staffordshire BG [1988] 2 EGLR 39; Reed v Madon [1989] 
Ch. 408 (waarover: TREITEL 1995, 845); Ruxley Electronics and Construction Ltd v Forsyth, [1996] AC 344; ANDREWS 2011, 541 
(Engels recht); BEATSON 2010, 592 ("Vindicative or exemplary damages have no place in the law of contract."); BIRKS 2000, 
823 ("English law does not award punitive damages for breach of contract"); CLARK 2004, 549 (Ierland); FARNSWORTH 1990, 
189; KOFFMAN/MACDONALD 1998, 426; MARCHESE 2010, 457 ("exemplary damages will not be awarded for breach of contract"); 
MCKENDRICK 2007, 402; TREITEL/PEEL 2011, 1000-1001; TREITEL 1991, 78.  
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bargained for. There is no question of punishing the contract breaker.”3636 Ook in het Angelsaksische 
contractenrecht is dus in principe geen plaats voor bestraffing van wanprestanten. 

1385. PUNITIEVE VERGOEDINGEN WEGENS WANPRESTATIE BIJ SAMENLOOP MET ONRECHTMATIGE DAAD – De 
onmogelijkheid om bij wanprestatie punitieve vergoedingen toe te kennen, vergt een nuance. 
Bestaat in België geen contractuele band tussen dader en slachtoffer, dan gelden de regels inzake 
buitencontractuele aansprakelijkheid. Bestaat die band wel, dan geldt de contractuele 
aansprakelijkheid. De schuldeiser kan beide regimes enkel cumuleren wanneer zowel de fout als de 
schade vreemd zijn aan de uitvoering van de overeenkomst.3637 Hoewel het Hof van Cassatie die 
foutvoorwaarde sinds 2006 milder invult3638, staat de strenge schadevoorwaarde – het moet gaan om 
andere schade dan die welke aan slechte contractuitvoering is te wijten – doorgaans in de weg aan 
aanvaarding van samenloop.3639 De common law kent geen dergelijke strikte samenloopregeling. 
Contractpartijen kunnen zich sneller op de buitencontractuele regels beroepen. Zo kan de rechter bij 
wanprestatie wel een punitieve vergoeding toekennen wanneer tegelijk sprake is van een 
onrechtmatige daad. Naar Amerikaanse recht staat dit te lezen in § 355 Second Restatement of 
Contracts: "Punitive damages are not recoverable for a breach of contract unless the conduct 
constituting the breach is also a tort for which punitive damages are recoverable."  

1386. DRANE V EVANGELOU: PUNITIEVE VERGOEDING BIJ SAMENLOOP MET ONRECHTMATIGE DAAD – Illustratief voor de 
mogelijkheid om een punitieve vergoeding via samenloop met onrechtmatige daad te verkrijgen is de Engelse 
zaak Drane v Evangelou (1978). Een verhuurder had zijn huurder op onrechtmatige wijze uitgezet. In zijn 
afwezigheid had de verhuurder zijn huis vergrendeld en de spullen van de huurder op straat gezet. De huurder 
kreeg £ 1000 punitieve vergoeding, omdat die wanprestatie ook een ernstige onrechtmatige daad betrof.3640 

1387. ANGELSAKSISCHE OMMEZWAAI INZAKE PUNITIEVE WANPRESTATIEVERGOEDINGEN – Een Angelsaksische 
rechter kan wanprestanten dus in principe enkel op basis van tort law punitieve vergoedingen 
opleggen (supra nr. 1385). Maar ook buiten die hypothese worden punitive damages bij 
wanprestaties steeds vaker aanvaard. Baanbrekend is Whiten v Pilot Insurance Co (2002). Hier kende 
de Canadese Supreme Court, buiten de hypothese van samenloop met onrechtmatige daad, op 
louter contractuele basis een punitieve vergoeding toe.3641 Engelse rechtsleer vermoedt dat de House 
of Lords de zienswijze van de Canadese Supreme Court zal overnemen.3642 De nakende aanvaarding 
blijkt ook uit de aanvaarding van winstafdracht in Attorney-General v Blake (infra nr. 1430).3643 
Winstafdracht meet zich immers evenmin af aan de geleden schade (supra nr. 1331). 

1388. CANADESE ZAAK WHITEN V PILOT INSURANCE CO (2002) – De Supreme Court of Canada aanvaardde in Whiten 
v Pilot Insurance Co (2002)3644 dat rechters bij wanprestaties punitieve vergoedingen kunnen toekennen.3645 

                                                             
3636 Ruxley Electronics and Construction Ltd v Forsyth, [1996] AC 344. 
3637 CAUFFMAN 2007, 833; HERBOTS 2001-II, 153. Achtergrond: Cass. 7 september 1973, Arr.Cass. 1974, 395; Cass. 8 april 1983, 
Arr.Cass. 1982-83, 934; Cass. 29 september 2006, Pas. 2006, 1911; H. BOCKEN, "Samenloop contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid. Verfijners, verdwijners en het arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 
2006", NJW 2007, 722-731; W. BUELENS en D. VERHOEVEN, "Hervorming van het BW: wat met het samenloopverbod?”, 
Juristenkrant 2016, 29 juni, 14 (voor afschaffing van samenloopverbod); I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en 
aansprakelijkheid, Antwerpen, Intersentia, 2003, 713 p.; CORNELIS 2013, 990-997 (kritisch); VANDENBOGAERDE 2015, 154-155; P. 
WÉRY, "Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle" in B. KOHL (ed.), Droit de la 
responsabilité, Luik, Anthemis, 2008, 7-52. 
3638 Cass. 29 september 2006, Pas. 2006, 1911 (buitencontractuele vordering is mogelijk wanneer de fout niet alleen een 
tekortkoming uitmaakt aan de contractuele verbintenis maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsplicht). 
3639 Uitgebreid: VANDENBOGAERDE 2015, 154-155. 
3640 Drane v Evangelou [1978] All E.R. 437 (waarover: CLARK 2004, 549). 
3641 Whiten v Pilot Insurance Co [2002] 1 SCR 595. 
3642 MCKENDRICK 2007, 402 ("It may be that the House of Lords will, at some future time, follow the lead given by the Supreme 
Court of Canada."). 
3643 Attorney General v Blake [2001] 1 AC 268. De remedie vond later ook toepassing in handelszaken, zoals in Esso 
Petroleum Co Ltd v Niad Ltd [2001] All ER (D) 324. Meer Engelse rechtspraak: VIRGO 2006, 478-492. 
3644 Whiten v Pilot Insurance Co [2002] 1 SCR 595. 
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Door een brand in zijn woning verloor Whiten zijn huis en inboedel. Na één uitkering van $ 5000 weigerde zijn 
verzekeraar (Pilot Insurance Co) echter verdere uitkeringen op grond dat hij de brand zelf zou hebben gesticht. 
De verzekeraar ging niet in op Whiten’s verzoek om betaling van $ 345 000. Zelfs na drie andersluidende 
deskundigenverslagen weigerde de verzekeraar nakoming van zijn verbintenissen. Wellicht speculeerde de 
verzekeraar op het onvermogen van de verzekerde om nakoming in rechte te vorderen. Toch leidde Whiten 
een procedure in. Een jury kende $ 318 252 compenserende schadevergoeding en $ 1000 000 punitieve 
vergoeding toe. In hoger beroep herleidde de Ontario Court of Appeal de punitieve vergoeding tot $ 100 000. 
Beide partijen stelden daartegen cassatieberoep in bij de Supreme Court. Het Canadese hooggerechtshof 
oordeelde uiteindelijk dat Whiten wel aanspraak kon maken op $ 1000 000 punitieve wanprestatievergoeding. 

1389. PUNITIEVE VERGOEDINGEN ALS UITZONDERLIJK REDMIDDEL – Whiten v Pilot Insurance Co sloeg een 
bres in de onmogelijkheid om bij wanprestatie, buiten samenloop met onrechtmatige daad, 
punitieve vergoedingen op te leggen (supra nr. 1388). Wel zijn punitieve vergoedingen een laatste 
redmiddel.3646 Rechters kunnen deze enkel opleggen bij willekeurig, opzettelijk en bijzonder laakbaar 
wangedrag3647, wanneer compensatoire vergoedingen niet volstaan voor vergelding, ontrading en 
bestraffing 3648 . Om ongerechtvaardigde verrijking van de benadeelde te voorkomen, moeten 
punitieve vergoedingen aan de staat toekomen.3649 Rechters moeten deze vergoedingen voorts 
afstemmen op factoren zoals het berokkende nadeel, de schuldgraad en de voordelen die de 
verweerder uit de wanprestatie haalde.3650 Dit bevestigt de mogelijkheid tot winstafdracht. 

1390. EVOLUTIE IN QUÉBEC EN FRANKRIJK – In Québec voorziet de Code civil sinds 1992 in punitieve 
vergoedingen. Artikel 1621 CCQ is de sleutelbepaling. Het eerste lid legt die mogelijkheid vast vanuit 
de verzuchting om meer preventie: "Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts 
punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction 
préventive." Voor de begrotingswijze voorziet het tweede lid in te verrekenen factoren, waaronder 
de ernst van de fout: "Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, 
notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la 
réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier [...]". In lijn daarmee uitte de Franse 
wetgever recentelijk zijn intentie om in civiele boetes te voorzien. Artikel 1266, eerste en tweede lid 
Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile luidt zo: "Lorsque l’auteur du 
dommage a délibérément commis une faute lourde, notamment lorsque celle-ci a généré un gain ou 
une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au 
paiement d’une amende civile. Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux 
facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés."3651 

                                                                                                                                                                                              
3645 Impact van dit arrest: Y. ADAR, "Whiten v. Pilot Insurance Co: the unofficial death of the independent wrong requirement 
and official birth of punitive damages in contract", Canadian Business Law Journal 2004-05, 247-278. 
3646 Punt 94: „Punitive damages are very much the exception rather than the rule.” 
3647 „(2) imposed only if there has been high-handed, malicious, arbitrary or highly reprehensible misconduct that departs to 
a marked degree from ordinary standards of decent behaviour.” 
3648 „(5) Punitive damages are generally given only where the misconduct would otherwise be unpunished or where other 
penalties are or are likely to be inadequate to achieve the objectives of retribution, deterrence and denunciation. (6) Their 
purpose is not to compensate the plaintiff, but (7) to give a defendant his or her just desert (retribution), to deter the 
defendant and others from similar misconduct in the future (deterrence), and to mark the community’s collective 
condemnation (denunciation) of what has happened. (8) Punitive damages are awarded only where compensatory 
damages, which to some extent are punitive, are insufficient to accomplish these objectives, and (9) they are given in an 
amount that is no greater than necessary to rationally accomplish their purpose. […] (11) Judges and juries in our system 
have usually found that moderate awards of punitive damages, which inevitably carry a stigma in the broader community, 
are generally sufficient.” 
3649 „(10) While normally the state would be the recipient of any fine or penalty for misconduct, the plaintiff will keep 
punitive damages as a “windfall” in addition to compensatory damages.” 
3650 „(3) Where they are awarded, punitive damages should be assessed in an amount reasonably proportionate to such 
factors as the harm caused, the degree of the misconduct, the relative vulnerability of the plaintiff and any advantage or 
profit gained by the defendant [...].” 
3651 Het Catala-ontwerp voorzag reeds in 2005 in die mogelijkheid: "L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et 
notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-
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B Punitieve vergoedingen 

1 Wenselijkheid 

1391. WENSELIJKHEID VAN PUNITIEVE VERGOEDINGEN – Recht vergt handhaving.3652 Om het privaatrecht 
meer tanden te geven3653, dienen de preventieve en de bestraffende functie meer voorop te staan. 
Vanuit een handhavingstekort werpen zich dan ook steeds meer auteurs op als voorstander van 
invoering.3654 Voor ernstig onrechtmatig gedrag volstaat schadevergoeding niet als sanctie. Denk aan 
lucratieve fouten, waar schadevergoeding niet ontradend werkt (supra nr. 1339).3655 Auteurs die 
winstafdracht willen invoeren 3656 , bepleiten indirect ook punitieve vergoedingen. Dat het 
(contractueel) schaderecht reeds punitieve elementen in zich draagt (infra nrs. 1412-1420), verkleint 
bovendien de sprong naar de introductie van punitieve vergoedingen.3657 

1392. LOUTER CRITERIUM VAN GELEDEN SCHADE LEIDT SOMS TOT ONBILLIJKHEDEN – Bepaalde rechtsleer 
brengt onder de aandacht dat het uitgangspunt dat schadevergoeding niet in verhouding moet staan 
tot de ernst van de wanprestatie, maar zich enkel afmeet aan de schade (supra nr. 169), tot een 
verstoord evenwicht kan leiden. 3658  De kleinste wanprestatie kan aanleiding geven tot grote 
schadevergoeding. De zwaarste wanprestatie kan leiden tot minieme schadevergoeding. Dat 
schadevergoeding enkel afhangt van aan de benadeelde berokkende schade komt zo onbillijk over. 
Punitieve vergoedingen zouden dit evenwicht niet rechttrekken, maar zouden bij bijzonder 
zwaarwichtige wanprestaties met evenwel geringe schade, toch een voorbeeld kunnen stellen. 

2 Bezwaren 

1393. INPASBAARHEID VAN PUNITIEVE VERGOEDINGEN IN VERBINTENISSENRECHT – Punitieve vergoedingen 
stuiten in het contractenrecht op obstakels. Allereerst zou het integraliteitsprincipe verrekening van 
de ernst van de wanprestatie beletten (infra nr. 1394). Ook zouden die vergoedingen tot 
ongerechtvaardigde verrijking van de benadeelde leiden (infra nr. 1395). Toekenning van die 
vergoedingen zou het strafrecht vermengen met het privaatrecht, die strikt gescheiden moeten 
blijven (infra nr. 1396). Tot slot zouden punitieve vergoedingen indruisen tegen gemeenrechtelijke 
beginselen zoals het gelijkheidsbeginsel, het legaliteitsbeginsel en het non-bis-in-idembeginsel (infra 
nr. 1398). Deze bezwaren zijn echter telkens minder overtuigend dan zij op het eerste gezicht lijken. 

1394. INTEGRALITEITSPRINCIPE EN SCHULDONAFHANKELIJKE SCHADEBEGROTING – In België hangt afwijzing van 
punitieve vergoedingen intrinsiek samen met het integraliteitsprincipe. Dat beginsel stelt immers als 
vergoedingsplafond dat niets meer dan de werkelijk geleden schade verhaalbaar is (supra nr. 214). 
Bij schadebegroting mag de rechter dan ook geen rekening houden met de schuldgraad van de 

                                                                                                                                                                                              
intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public." (art. 1371). Bij de herziening van 
het verbintenissenrecht liet de Franse wetgever die bepaling echter vallen. 
3652 BLOEMBERGEN/LINDENBERGH 2001, 15; KEIRSE 2009-II, 95; LINDENBERGH 2008-I, 15. Als uitzondering op die handhaving gelden 
uiteraard de natuurlijke verbintenissen (infra nr. 2023) en de minimis non curat praetor (HONDIUS 2009, 51). 
3653 Interessante bijdrage: E.H. HONDIUS, "De tanden van het privaatrecht" in E.F.D. ENGELHARD, I. GIESEN, C.G.P. MAHÉ en M.Y. 
SCHAUB (eds.), Handhaving van en door het privaatrecht, Den Haag, Boom, 2009, 51-63. 
3654 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 799-873 (genuanceerd); GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1653-1655; HERBOTS 2001-II, 163; VRANCKEN 2014, 
447-448; WEYTS 2011, 202-203. FRANKRIJK: BEHAR-TOUCHAIS 2010, 96-97; LICARI 2010, 1251-1255; MÉADEL 2007, nr. 12; VIGNON-
BARRAULT 2012, 89-96. NEDERLAND: HARTLIEF 2008, 772; VAN NISPEN 2003, 38-39. ITALIË: BUSNELLI 2009, 909-946. PORTUGAL: 
FERREIRA DA SILVA 2012, 46; GOMES 1989, 105-126. In Nederland ziet LINDENBERGH weinig in de invoering van privaatrechtelijke 
boeten. Van extra preventie zou namelijk niet veel zijn te verwachten (LINDENBERGH 2008-I, 16). 
3655 BUITENCONTRACTUEEL: VERJANS 2013, 535-536; VRANCKEN 2014, 440-441; WEYTS 2006, 1642. 
3656 ANDRIES 2011-I, 366 en DEMOGUE 1924, 188 ("La peine privée est encore utile lorsqu'à raison de la valeur du profit retiré 
par l'individu, on estime que réparer le dommage ne suffit pas, et que l'enrichissement doit être plus justement donné à la 
victime que laissé à l'auteur."). Zie ook toepassingsgevallen in CHAPPUIS 1991, 125-137. 
3657 DUITSLAND: BEHR 2003, 125-148 (waar titel III luidt: "The schizophrenic German attitude towards punitive damages - 
compensatory demands and noncompensatory reality reconsidered"). RECHTSVERGELIJKEND: NAGY 2012, 5. 
3658 MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 123 (“La distorsion est particulièrement saisissante lorsqu’une faute grave entraîne 
un faible préjudice ou qu’une faute légère entraîne un préjudice étendu.”). 
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schadeverwekker. Zo oordeelde het Hof van Cassatie al in 1887 dat de geldsom die de rechter bij 
wanprestatie toekent, geen straf uitmaakt.3659 Zwaarwichtigheid van wanprestatie heeft geen impact 
op schadevergoeding (supra nr. 169).3660 Dit vereiste van schuldonafhankelijke schadebegroting 
fungeert nu net als obstakel voor punitieve vergoedingen. Bij begroting van punitieve vergoedingen 
houdt de rechter immers net wél rekening met de zwaarte van de fout. Bedenk wel dat het 
contractenrecht steeds meer punitieve elementen in zich draagt (infra nrs. 1413-1420).  

1395. VERBOD TOT VERPLAATSING VAN BENADEELDE NAAR NAKOMINGSSUPERIEURE POSITIE – Benadeelden die verzoeken 
om hun positief belang verwachten verplaatsing naar de positie waarin zij zouden hebben verkeerd indien de 
overeenkomst correct was nagekomen. Het integraliteitsprincipe schrijft voor dat de benadeelde niet in een 
betere positie mag terechtkomen. Bij punitieve vergoedingen is dit wel het geval. Dit ongerechtvaardigde 
voordeel voor het slachtoffer (“windfall”) belet punitieve vergoedingen.3661 Punitieve vergoedingen zorgen 
voor ongerechtvaardigde en willekeurige verrijking van benadeelden. De rechter mag niets meer toekennen 
dan de werkelijke schade. Die ongerechtvaardigde verrijking van de benadeelde is echter naar voorbeeld van 
de common law oplosbaar door punitieve vergoedingen deels aan de overheid te doen toekomen.3662  

1396. SCHEIDING TUSSEN PRIVAATRECHT EN STRAFRECHT – Wereldwijd geldt de scheiding tussen 
privaatrecht en strafrecht ter afwijzing van punitieve vergoedingen.3663 Straffen zijn evenredig zijn 
aan de ernst van de fout en behoren tot het domein van het strafrecht. Als prerogatief van de 
overheid vallen zij binnen het publiekrecht. In privaatrechtelijke verhoudingen mag bestraffing dan 
geen rol spelen. Schadeloosstelling strekt niet tot bestraffing.3664 De benadeelde bekleedt de 
sleutelrol in het schadebegrotingsproces.3665 Zijn werkelijke schade geldt als exclusieve maatstaf. De 
schuldgraad kan in geen enkel opzicht een rol spelen, noch tot verhoging noch tot vermindering van 
schadevergoeding.3666 De vraag rijst of die dogmatische scheiding wel zo scherp is dat zij punitieve 
vergoedingen verhindert.3667 Die scheidingslijn berust op een historische keuze die zelfs niet bestond 
in het Romeinse recht. Gelet op diverse punitieve elementen (infra nrs. 1413-1420), lijkt de 
maatschappelijke consensus ook te evolueren naar vervaging van die breuklijn. De Franse wetgever is 
zo voornemens civiele boeten toe te staan (supra nr. 1390). 

1397. AFWIJZING PUNITIEVE VERGOEDINGEN DOOR WETGEVER: MATIGING SCHADEBEDINGEN, VLAAMS ENERGIEDECREET, 
INTELLECTUELE EIGENDOM – Dat voor punitieve vergoedingen in het contractuele schaderecht vooralsnog geen 

                                                             
3659 Cass. 23 juni 1887, Pas. 1887, I, (322) 324 ("une condamnation pécuniaire pour retard dans l'exécution d'une décision 
judiciaire, constitue, non une pénalité [...] mais une indemnité pour l'inexécution d'une obligation [...]"). 
3660 BELGIË: Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192; Cass. 22 december 1947, Pas. 1947, I, 555; Cass. 19 januari 1948, Pas. 1948, 
I, 37; Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 146; CAUFFMAN 2007, 818; DE PAGE 1964, 1064-1065; DIRIX 1984, 34; COUR DE 

CASSATION BELGE 2012, 229; BOCKEN/BOONE 2011, 219; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 181-182; FAGNART 2012, 199; 
FONTAINE 2001, 1038; GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1689; PIERRE 2012, 49; RONSE/DE WILDE 1988, 200-201; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 33; 
VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 457; VAN OMMESLAGHE 2010, 1595; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 666; VERJANS 2013, 533; VRANCKEN 

2014, 430; WEYTS 2011, 173. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 21 oktober 1946, JCP 1946, II, 3348, noot P. L.-P.; Cass.civ.III.fr. 26 oktober 
1988, nr. 87-12.406, JurisData nr. 1988-702167; DEMOGUE 1931, 300; MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 123; PLANIOL 1923, 
89; REISS 2003, 267. ITALIË: Cass.it. 19 januari 2007, nr. 1183, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007, (777) 
779. DUITSLAND: EBERT 2004, 526; DREIER 2002, 47; LANGE 1979, 9; RÜΒMANN 2012, 7; VON MAYENBURG 2002, 283. CISG: MAGNUS 

2013-I, 848; PEROVIC 2010, 577. 
3661 Uitgebreid: VRANCKEN 2014, 437-438. 
3662 CAUFFMAN 2007, 855 (toekomen aan belangengroepering); GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1654-1655; VRANCKEN 2014, 437; 
WEYTS 2006, 1650. Contra: Whiten v Pilot Insurance Co [2002] 1 SCR 595 (Justice Binnie: „While normally the state would be 
the recipient of any fine or penalty for misconduct, the plaintiff will keep punitive damages as a “windfall” in addition to 
compensatory damages.”). 
3663 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 835 (kritisch); DE PAGE 1964, 1064-1065; HERBOTS 2001-II, 141 (kritisch); VRANCKEN 2014, 428-429 
(kritisch). FRANKRIJK: MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 123. 
3664 RONSE/DE WILDE 1988, 201. 
3665 ATIYAH 1997, 159-165; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 666; WEYTS 2011, 173. 
3666 DE PAGE 1964, 1065 ("La culpabilité de l'agent ne peut intervenir à aucun égard, ni pour élever ni pour modérer les 
dommages-intérêts."). 
3667 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 841-856; FAGNART 2013, 167; VRANCKEN 2014, 428-429. NEDERLAND: HONDIUS 2009, 57 ("Niemand zal 
er van opkijken als een privaatrechtelijke wet ergens achterin een strafsanctie bevat."). 
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plaats is, lijkt onderbouwbaar met de stellingname van de Belgische wetgever in verwante gebieden. Toen de 
wetgever in 1998 een matigingsrecht invoerde voor kennelijk overdreven schadebedingen (art. 1231, § 1 BW) 
gaf hij aan dat schadebedingen3668 en wanprestatievergoedingen in het algemeen3669 een louter vergoedende 
functie hebben. In Vlaanderen herinnert de decreetgever in het Energiedecreet aan dat integraliteitsplafond bij 
wanprestaties. In artikel 4.1.11/2, tweede lid heet het zo: "De gezamenlijke toepassing van verschillende 
aansprakelijkheidsgronden kan nooit leiden tot een hogere vergoeding dan de integrale herstelling van de 
geleden schade." Bij intellectuele eigendom bepaalt artikel XI.335, § 1 WER dat de benadeelde recht heeft op 
“vergoeding van elke schade die hij door de inbreuk op een in artikel XI.334, § 1, eerste lid bepaald recht 
lijdt”. 3670  Uit de voorbereidende werken blijkt dat de wetgever bestraffende schadevergoedingen wou 
verhinderen: "Het is dus niet te bedoeling om te voorzien in bestraffende schadevergoedingen [...]".3671  

1398. ONVERENIGBAARHEID VAN PUNITIEVE VERGOEDINGEN MET GEMEENRECHTELIJKE BEGINSELEN – Tot slot 
rijst ook de vraag naar de verzoenbaarheid van punitieve vergoedingen met de gemeenrechtelijke 
beginselen. Cruciaal is de rechtspraak van het (voormalige) Arbitragehof over het vroegere artikel 
7bis van de Jachtwet (supra nr. 152). Overweging B.8.1. van het Konijnenschade-arrest uit 1998 is 
hier pertinent: "Weliswaar zou een wet met een preventief karakter kunnen worden verantwoord op 
grond van de enkele zorg te voorkomen dat de kwaal die met de aanneming van die wet werd 
bestreden, zich opnieuw zou voordoen. Maar zelfs in dat geval zou de zorg voor preventie geen 
maatregel kunnen verantwoorden die zeer sterk van de gemeenrechtelijke beginselen afwijkt dan 
indien het aanhoudende karakter van het uitzonderlijke gevaar zou zijn aangetoond."3672 Sommigen 
zien hierin een obstakel voor invoering van punitieve vergoedingen.3673 Andere doctrine meent 
echter dat het gelijkheidsbeginsel die invoering enkel in heel specifieke gevallen kan beletten.3674  

3 Erkenning buitenlandse punitieve vergoedingen 

1399. IPR-OPVATTING DAT INTEGRALITEITSPRINCIPE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE RAAKT – Interessant 
voor de aanvaardbaarheid van punitieve vergoedingen en zo indirect voor winstafdracht is voorts de 
erkenning van buitenlandse rechterlijke beslissingen waarbij punitieve vergoedingen zijn 
opgelegd. 3675  De in West-Europa soms aanvaarde opvatting dat het integraliteitsbeginsel de 
internationale openbare orde raakt, kan dan de conclusie wettigen dat het integraliteitsbeginsel a 
fortiori de ruimere interne openbare orde raakt. Punitieve vergoedingen zouden dan onmogelijk zijn. 
De internationale openbare orde stelt namelijk strengere eisen dan de interne openbare orde.3676  

1400. OMSCHRIJVING VAN INTERNATIONALE EN INTERNE OPENBARE ORDE – Sinds een cassatiearrest uit 1948 
neemt België aan dat de (interne) openbare orde in het privaatrecht de juridische grondslagen 

                                                             
3668 VANDERSCHOT 2003-I, 639. 
3669 Vgl. COUR DE CASSATION BELGE 2012, 229 ("En matière contractuelle, si l'admissibilité de clauses pénales révélant un 
caractère coercitif dominant a pu longtemps être rapprochée d'une certaine idée de dommages-intérêts punitifs, il n'est pas 
certain que cette conception soit toujours d'actualité, et ce, depuis l'adoption d'une loi du 23 novembre 1998 dont la mise en 
oeuvre se traduit par la réduction des pénalités pour ce qui excède leur caractère indemnitaire. Le caractère compensatoire 
de telles clauses est donc, de quelque sorte, revalorisé."). 
3670  Blijkens artikel XI.334, § 1, eerste lid WER zijn dit inbreuken op uitvindingsoctrooien, aanvullende 
beschermingscertificaten, kwekersrechten, auteursrechten, naburige rechten, rechten van producenten van databanken en 
rechten op topografieën van halfgeleiderproducten. Onder oud recht: artikel 86bis, § 1 van de auteurswet. 
3671 Wetsontwerp I betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, 
Parl.St. Kamer 2006-2007, 2943/001-2944/01, 28. Dit is niets meer dan een princiepsverklaring. Deze rechtstak voorziet 
immers in de mogelijkheid van winstafdracht (supra nrs. 1355-1356). 
3672 Arbitragehof 21 januari 1998, nr. 5/98, BS 2 april 1998. 
3673 WEYTS 2006, 1651. 
3674 CAUFFMAN 2007, 851; VRANCKEN 2014, 435. Deze stroming benadrukt dat punitieve vergoedingen niet onverenigbaar zijn 
met andere gemeenrechtelijke beginselen zoals het legaliteitsbeginsel (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege; art. 7 
EVRM, art. 15 BUPO en art. 12, lid 2 GW) en het non-bis-in-idembeginsel (cumul strafrechtelijke veroordeling met punitieve 
vergoeding; art. 14, lid 7 BUPO). Grondig: CAUFFMAN 2007, 841-856; VRANCKEN 2014, 431-437. 
3675 Recentelijk: C. VANLEENHOVE, Punitive damages in private international law, Antwerpen, Intersentia, 2016, 260 p. 
3676 DE KEZEL 2012, 234. 
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bepaalt waarop de economische of zedelijke orde van de maatschappij rust. 3677 Een wet van 
nationale openbare orde is echter pas van internationale openbare orde wanneer de wetgever door 
de bepalingen daarvan een beginsel wilde vastleggen dat essentieel is voor de gevestigde morele, 
politieke of economische orde in België en dat, om die reden, noodzakelijkerwijs elke toepassing in 
België van een tegengestelde of verschillende rechtsregel van vreemd recht uitsluit.3678  

1401. INTERNATIONALE OPENBARE ORDE ALS WEIGERINGSGROND VOOR UITVOERBAARVERKLARING VAN 

BUITENLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSINGEN – Punitieve vergoedingen zouden kunnen indruisen tegen de 
openbare orde. Dit is een hot topic in het West-Europese internationaal privaatrecht. 3679 De 
openbare orde is een weigeringsgrond voor tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen. Voor 
uitspraken van andere Unielidstaten is een beroep mogelijk op artikel 45, lid 1, sub a van de Brussel 
Ibis-Verordening.3680 Deze bepaling geeft een belanghebbende het recht om erkenning van een 
beslissing te doen weigeren indien dat kennelijk in strijd is met de openbare orde van de 
aangezochte lidstaat. Automatische erkenning geldt niet voor uitspraken van buiten de Europese 
Unie. Krachtens artikel 25, 1° WIPR wordt een beslissing van buiten de EU niet erkend of uitvoerbaar 
verklaard indien het gevolg daarvan kennelijk overenigbaar zou zijn met de openbare orde.3681  

1402. INDICATIE IN ROME II-VERORDENING VOOR NIET-CONTRACTUELE VERBINTENISSEN – De Rome II-Verordening geeft 
een aanwijzing voor de stelling dat punitieve vergoedingen strijdig kunnen zijn met de openbare orde. In 
overweging 32 van die verordening staat te lezen dat de toepassing van een bepaling van het aangewezen 
recht, “die zou leiden tot de toekenning van bovenmatige niet compensatoire of punitieve schadevergoeding” 
afhankelijk van de omstandigheden van de zaak en de rechtsorde van de lidstaat van de rechter kan worden 
beschouwd als zijnde in strijd met de openbare orde van het land van de rechter.3682 In het voorstel voor die 
verordening stond op verzoek van Duitsland in artikel 24 zelfs te lezen dat de toepassing van een door deze 
verordening aangeduide wetsbepaling die zou leiden tot een niet-vergoedende schadevergoeding, zoals 
exemplarische of punitieve vergoedingen, in strijd is met de communautaire openbare orde. 3683  De 
uiteindelijke verordening geldt uiteraard enkel voor niet-contractuele verbintenissen.  

1403. IPR-GEDACHTE VAN STRIJDIGHEID MET OPENBARE ORDE GELDT OOK BIJ CONTRACTUELE VERBINTENISSEN – 

De voor niet-contractuele verbintenissen geldende IPR-gedachte van mogelijke strijdigheid met de 
openbare orde lijkt ook te gelden voor contractuele verbintenissen.3684 Dat punitieve vergoedingen 
indruisen tegen de openbare orde, is al op hoger rechtsprekend niveau vastgesteld in onder meer 
Duitsland (infra nr. 1404) en Italië (infra nr. 1405). 

1404. BUNDESGERICHTSHOF: PUNITIEVE VERGOEDINGEN IN STRIJD MET INTERNATIONALE OPENBARE ORDE – Het 
Duitse Bundesgerichtshof zette de toon door punitive damages aan te merken als strijdig met de 

                                                             
3677 Cass. 9 december 1948, Pas. 1948, I, 699. 
3678 Cass. 2 april 1981, Pas. 1981, I, 835, concl. J. VELU; Cass. 27 februari 1986, Pas. 1986, I, 806. 
3679 Talrijke verwijzingen: G. BROGGINI, "Compatibilità di sentenze statunitensi di condanna al risarcimento di 'punitive 
damages' con il diritto europeo della responsabilità civile" in G. BROGGINI (ed.), Studi di diritto internazionale privato e 
comparato. II, Napels, Jovene, 2007, 1297, voetnoot 13. 
3680 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2012, L 351/1). Met de Brussel Ibis-
Verordening is een beslissing uit een lidstaat automatisch uitvoerbaar in andere lidstaten zonder dat een 
exequaturprocedure is vereist (art. 39). Dat artikel herneemt artikel 34, lid 1 van de voormalige Brussel I-Verordening (EEX-
Verordening; Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1).). 
3681 Algemene richtsnoeren: E. DE KEZEL, "The protection and enforcement of private interest by (the recognition of U.S.) 
punitive damages in Belgium: limits and opportunities" in L. MEURKENS en E. NORDIN (eds.), The power of punitive damages – 
Is Europe missing out?", Antwerpen, Intersentia, 2012, 232-234. 
3682 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van 
toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”) (PB L 199, blz. 40). 
3683 Artikel 24 van het voorstel voor die Verordening (Com/2003/0427 final) luidde: "The application of a provision of the 
law designated by this Regulation which has the effect of causing non-compensatory damages, such as exemplary or 
punitive damages, to be awarded shall be contrary to Community public policy." 
3684 Vgl. PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 285 (Spanje) en MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 124 (Frankrijk). 



455 
 

internationale openbare orde.3685 Het hoogste Duitse rechtscollege beklemtoonde dat de Duitse 
rechtsorde enkel vergoeding van schade toelaat, maar niet toestaat dat de benadeelde zich middels 
schadevergoeding zou verrijken. Bestraffing en afschrikking zijn monopolies van de staat. Punitieve 
vergoedingen druisen in tegen het beginsel van evenredigheid. In navolging hiervan meent de Duitse 
rechtsleer dat buitenlandse rechtelijke beslissingen waarbij dergelijke schadevergoedingen zijn 
opgelegd, niet uitvoerbaar zijn naar Duits recht.3686  

1405. ITALIAANSE HOF VAN CASSATIE (PARROTT-ARREST): PUNITIEVE VERGOEDINGEN IN STRIJD MET 

INTERNATIONALE OPENBARE ORDE – Italië is het Duitse model gevolgd. In 2007 bevestigde het Italiaanse 
Hof van Cassatie een arrest waarbij een exequatur wegens strijdigheid met de openbare orde was 
geweigerd voor een Amerikaanse veroordeling tot een punitieve vergoeding.3687 In 1985 werd Kurt 
Parrott in Alabama met zijn moto aangereden door een auto. De riem van zijn motorhelm schoot los 
en hij overleed ter plaatse. Zijn moeder kwam tot een minnelijke schikking met de Amerikaanse 
verweerders, maar vervolgde ook de Italiaanse helmfabrikant. Fimez s.p.a. liep een veroordeling op 
tot $ 1 miljoen schadevergoeding. De moeder van Parrott verzocht om tenuitvoerlegging van deze 
beslissing in Italië. Het hof van beroep te Venetië verwierp dit op grond dat niet bleek of die $ 1 
miljoen wel schadevergoeding en geen punitieve vergoeding was. 3688  In dubio pro debitore 
domestico. Wegens strijdigheid met de openbare orde werd de exequatur geweigerd. In 2007 
bevestigde het Italiaanse Hof van Cassatie dit door te oordelen dat punitieve vergoedingen indruisen 
tegen het beginsel van openbare orde dat civiele aansprakelijkheid enkel strekt tot vergoeding.3689  

1406. CONCLUSIE: INTEGRALITEITSPLAFOND RAAKT INTERNATIONALE EN A FORTIORI INTERNE OPENBARE ORDE? – 

Punitieve vergoedingen strekken niet (enkel) tot vergoeding van geleden schade. Uit hogere Duitse 
en Italiaanse rechtspraak lijkt dus deduceerbaar dat punitieve vergoedingen indruisen tegen de 
internationale openbare orde. Ook Luxemburg3690, Zwitserland3691, Nederland3692, Griekenland3693 en 

                                                             
3685 BGH 4 juni 1992, NJW DE 1992, 3096. 
3686 BRÜGGEMEIER 1999, 201; EBERT 2004, 527; HERRMANN 2000, 264 (talrijke verwijzingen in voetnoot 1097). 
3687 Cass.it. 19 januari 2007, nr. 1183, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007, 777. Bespreking: E. BOERI 

en P. PETRELLI, "Il principio di precauzione. Funzione preventiva e punitiva del risarcimiento" in G. VISINTINI (ed.), Trattato della 
responsabilità contrattuale. Volume terzo. Il risarcimento del danno contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto 
degli ausiliari, Padua, Cedam, 2009, 172; M. GEBAUER, "Strafschadensersatz und italienischer ordre public", ZEuP 2009, 409-
420; M. LOPEZ DE GONZALO, "Punitive damages e ordine pubblico", Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2008, 
77-90; S. OLIARI, "I danni punitivi bussano alla porta: la Cassazione non apre" (noot onder Cass.it. 19 januari 2007), La nuova 
giurisprudenza civile commentata 2007, 983-990; P. PARDOLESI, "Danni punitivi: frustrazione da 'vorrei, ma non posso'?", 
Rivista critica del diritto privato 2007, 341-358; A. RICCIO, "I danni punitivi non sono, dunque, in contrasto con l'ordine 
pubblico interno", Contratto e impresa 2009, 854-881. Zie ook reeds G. BROGGINI, "Compatibilità di sentenze statunitensi di 
condanna al risarcimento di 'punitive damages' con il diritto europeo della responsabilità civile" in G. BROGGINI (ed.), Studi di 
diritto internazionale privato e comparato. II, Napels, Jovene, 2007, 1295-1322; Z. CRESPI REGHIZZI, "Sulla contrarietà all'ordine 
pubblico di una sentenza straniera di condanna a punitive damages", Rivista di diritto internazionale privato e processuale 
2002, 977-990. 
3688 Venetië 15 oktober 2001, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2002, 1021. 
3689 Cass.it. 19 januari 2007, nr. 1183, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007, (777) 779 ("Nel vigente 
ordinamento l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, cosí è indifferente la condotta del 
danneggiante."). Meer: CRESPI REGHIZZI 2002, 980. 
3690 LUXEMBURG: Y. PRUSSEN en M. ELVINGER, "International Arbitration Luxembourg 2010", International Comparative Legal 
Guides 2010, (193) 199 ("However, one may come to the conclusion that the punitive or special damages that are often 
acceptable in other countries such as the United States of America, are not compatible with the Luxembourg ordre public"). 
3691  Bezirksgericht Sargan 1 oktober 1982 (waarover: DROLSHAMMER/SCHÄRER 1986, 309-318; niet-uitvoerbaarheid in 
Zwitserland van Texaanse veroordeling tot exemplary damages wegens bedrog bij verkoop van stuk grond). 
3692 Rechtbank Utrecht 8 februari 2012, rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBUTR:2012:BW1631 (overweging 4.21: "[...] een dergelijke 
vordering (strekkende tot betaling van 'punitive damages') [is] in strijd [...] met de Nederlandse openbare orde in de zin van 
artikel 10:6 BW, nu dit een bovenmatige schadevergoeding zou inhouden tot een hoogte die volledig in strijd is met het 
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht."). 
3693 Rechtspraak in C.D. TRIADAFILLIDIS, "Anerkennung und Vollstreckung von 'punitive damages'-Urteilen nach koninentalem 
und insbesondere nach griechischem Recht", Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2002, (236) 238. 
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Japan3694 aanvaarden dit. Met betrekking tot het Belgische recht verwacht bepaalde rechtsleer dat de 
rechtspraak in dezelfde zin zou oordelen.3695 Toch bestaan bezwaren. Zowel in Frankrijk, Italië en 
Duitsland uit rechtsleer kritiek op de beschouwingswijze dat het integraliteitsprincipe de 
(internationale) openbare orde raakt.3696 Deze kritische rechtsleer zou zich hiervoor tot op zekere 
hoogte kunnen steunen op een arrest van het Franse Hof van Cassatie. Voor wanprestatieschade 
oordeelt het Franse Hof van Cassatie namelijk dat punitieve vergoedingen kunnen indruisen tegen de 
openbare orde, voor zover de schadevergoeding buiten verhouding staat tot de geleden schade (infra 
nr. 1407). Meest overtuigend is echter een arrest van het Spaanse Tribunal Supremo, dat expliciet 
oordeelt dat die punitieve vergoedingen niet indruisen tegen de openbare orde (infra nr. 1410). 

1407. FRANSE HOF VAN CASSATIE (FOUNTAINE-PAJOTARREST): PUNITIEVE VERGOEDING STRIJDIG MET OPENBARE 

ORDE VOOR ZOVER SCHADEVERGOEDING BUITEN VERHOUDING STAAT TOT GELEDEN SCHADE – Mijlpaalarrest in 
Frankrijk is het Fountaine-Pajotarrest van het Hof van Cassatie uit 2010. Een exequatur werd 
geweigerd voor een veroordeling tot een punitieve schadevergoeding wegens wanprestatie. Met het 
oog op een wereldreis kocht een Californisch koppel in 1999 een catamaran voor $ 826 000. Deze 
catamaran vertoonde ernstige verborgen gebreken. Een storm had de boot net voor de levering 
ernstige schade toegebracht. De Franse fabrikant had deze schade opzettelijk verborgen. De kopers 
stelden een vordering in tegen Fountaine Pajot. De Supreme Court of California veroordeelde de 
Franse onderneming tot $ 3 254 000 schadevergoeding. Van dat bedrag was $ 1 460 000 punitieve 
vergoeding. Het hof van beroep te Poitiers weigerde echter een exequatur voor die veroordeling. Het 
Franse Hof van Cassatie bevestigde dit arrest, maar ging minder ver dan het Duitse 
Bundesgerichtshof.3697 Uitgangspunt was immers dat een punitieve vergoeding op zich niet indruist 
tegen de openbare orde. Toch besloot het dat dit anders is wanneer het bedrag buiten verhouding 
staat tot de geleden schade en de tekortkomingen aan de verbintenissen.3698  

1408. FLEXIBELERE OPLOSSING: PARTIËLE UITVOERBAARHEID VOOR VERGOEDEND DEEL VAN PUNITIEVE VERGOEDING – Nadeel 
van de hierboven besproken uitspraken was dat de rechters de volledige uitvoering van de schadevergoeding, 
ook voor het vergoedende deel, weigerden. Een gedeeltelijke exequatur ware billijker. In de Franse zaak was 
daar niet om verzocht.3699 In de Duitse zaak achtte het Bundesgerichtshof de vraag naar gedeeltelijke erkenning 
overbodig.3700 Een flexibele oplossing is nochtans uitvoerbaarverklaring te weigeren voor het niet-vergoedende 
deel van de punitieve vergoeding en gedeeltelijke uitvoerbaarverklaring te verlenen voor het vergoedende 
deel.3701 Voordeel is dat de benadeelde niet volledig in de kou komt te staan. Rechtens is dit ook consistenter. 
Alles-of-nietsbenaderingen beschouwt het schaderecht namelijk als achterhaald (supra nr. 75). De punitieve 

                                                             
3694 In een arrest van 11 juli 1997 oordeelde het Japanse hooggerechtshof dat punitieve vergoedingen niet uitvoerbaar zijn 
in Japan. Japans hooggerechtshof 11 juli 1997, Minshu vol. 52, nr. 6, 2573 (in: H.D. TEBBENS, "Punitive damages: towards a 
rule of reason for U.S. awards and their recognition elsewhere" in G. VENTURINI en S. BARIATTI (eds.), Nuovi instrumenti del 
diritto internazionale privato, Milaan, Giuffrè, 2009, 281). 
3695 DE KEZEL 2012, 238 (“there is a fair chance that the enforcement of a future US punitive damages judgment will be 
blocked in Belgium.”). 
3696 FRANKRIJK: GAUDEMET-TALLON 2011, nr. 12; FAGES 2011-II, 123; JANKE/LICARI 2012, 791-792; LICARI 2010, 1245; MEADEL 2007, 
nr. 22 ("Néanmoins ce principe n'est pas d'ordre public."). ITALIË: BOERI/PETRELLI 2009, 172 ("non sembra che allo stato dei 
grandi orientamenti giurisprudenzali si possa ascrivere [...] che il principio della riparazione integrale constituisca un 
principio di ordine pubblico."); DE HIPPOLYTIS 2012, 1455; LOPEZ DE GONZALO 2008, 82; RICCIO 2009, 880-881. DUITSLAND: 

HERRMANN 2000, 274-275 ("Er hat sich gezeigt, dass [...] aber nicht zwingend einen Verstoβ gegen den ordre public bedeuten 
mit der Folge, dass der ausländischen Entscheidung die Anerkennung versagt werden müsste."). ZWITSERLAND: LENZ 1992, 176 
(“Aufgrund dieser Analogien kann das pönale Element der Punitive Damages nicht als Ordre public-widrig bezeichnet 
werden.”). 
3697 Vgl. JANKE/LICARI 2012, 777. 
3698 Cass.civ.II.fr. 1 december 2010, nr. 09-13.303, JurisData nr. 2010-022675 (“si le principe d’une condamnation à des 
dommages-intérêts punitifs, n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est 
disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur"). 
3699 GAUDEMET-TALLON 2011, nr. 12; JANKE/LICARI 2012, 803. 
3700 BGH 4 juni 1992, NJW DE 1992, (3096) 3105 ("Ob eine Teilanerkennung auch hinsichtlich eines einheitlichen materiellen 
Anspruchs zulässig ist [...] braucht nach dem vom Senat gefundenen Ergebnis nicht entschieden zu werden."). 
3701 BELGIË: DE KEZEL 2012, 239. FRANKRIJK: GAUDEMET-TALLON 2011, nr. 12; RÉMY-CORLAY 2011, 318 (legt verband met matiging 
van schadebedingen). DUITSLAND: HERRMANN 2000, 264. ZWITSERLAND: LENZ 1992, 171-172; OTHENIN-GIRAR 1999, 282. 
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vergoeding is voor het vergoedende deel immers niet in strijd met de internationale openbare orde. Het 
schadevergoedingsproces moet de rechter ook niet overdoen.3702 Technisch is die opsplitsing perfect mogelijk. 
Schadevergoeding kan de rechter bedragsmatig verminderen tot zij overeenstemt met de internationale 
openbare orde.3703 Deze mogelijkheid blijkt analogisch uit de mogelijkheid tot matiging van excessieve 
schadebedingen (art. 1231, § 1 BW). Een verwante gedachte is ook te vinden bij gedeeltelijke ontbinding van 
overeenkomsten. Rechters ontbinden overeenkomsten niet integraal wanneer contractpartijen een periode 
van wederzijds bevredigende nakoming kenden en partiële ontbinding kan volstaan (supra nrs. 1132-1141). 

1409. FRANSE HOF VAN CASSATIE LIET OPENING VOOR PUNITIVE DAMAGES – Het Franse cassatiearrest (supra 
nr. 1407) is de Europese en Amerikaanse rechtspraktijk niet ontgaan.3704 De Amerikaanse doctrine 
poneert dat de kans op buitenlandse erkenning van een Amerikaanse veroordeling tot een punitieve 
vergoeding nagenoeg nihil is.3705 Volgens een Franse meerderheidsopvatting liet het Franse Hof van 
Cassatie echter een opening voor uitvoerbaarverklaring van dergelijke beslissingen. Het Hof 
verklaarde punitieve vergoedingen immers strijdig met de openbare orde, voor zover zij buiten 
verhouding staan tot geleden schade. Voor zover een punitieve vergoeding wél in verhouding staat 
tot de geleden schade, is een exequatur dus wel mogelijk. De woorden "in verhouding staan tot" 
staan niet synoniem voor "overeenkomen met" of "identiek zijn aan". In Frankrijk moet een bij een 
buitenlandse rechterlijke beslissing opgelegde schadevergoeding dus niet volledig met de geleden 
schade overeenstemmen om uitvoering te krijgen. Als meerderheidsinterpretatie geldt dan ook dat 
die beslissingen dus niet uit hun aard in strijd zijn met de internationale openbare orde.3706 Deze 
opvatting was voordien ook al in Italië3707 en Zwitserland3708 terug te vinden.  

1410. SPAANSE TRIBUNAL SUPREMO: PUNITIVE DAMAGES STROKEN MET OPENBARE ORDE (ALABASTRES-ARREST) – 
In 2001 ging het Spaanse Tribunal Supremo veel verder dan het Franse Hof van Cassatie. Dit 
hooggerechtshof besliste dat punitieve vergoedingen niet indruisen tegen de openbare orde.3709 
Alabastres Alfredo SL kreeg in Texas een punitieve vergoeding opgelegd wegens onrechtmatig 
gebruik van intellectuele rechten en oneerlijke mededinging. Hoewel Spanje geen punitive damages 
kent, verleende het Tribunal Supremo toch een exequatur. De kernoverweging luidde dat die 
veroordeling, ondanks het overduidelijke sanctionerende en preventieve karakter daarvan, niet 
indruist tegen de openbare orde.3710 Hiermee staat Spanje wel nog geïsoleerd in continentaal Europa. 

1411. GEVOLG: BOVENGRENS VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE RAAKT OPENBARE ORDE NIET – Gevolg van de 
opvatting dat punitieve vergoedingen niet uit hun aard indruisen tegen de internationale openbare 
orde is uiteraard dat ook het door het integraliteitsprincipe gevestigde vergoedingsplafond de 
internationale openbare orde en dus a fortiori de interne openbare niet raakt. Voor deze opvatting is 
bovendien steun te vinden in de aanwezigheid van een aantal punitieve elementen in ons 
contractenrecht. Het Belgische recht doorbreekt de bovengrens van het integraliteitsprincipe op 
diverse manieren (infra nrs. 1412-1420). 

                                                             
3702 LENZ 1992, 171-172. 
3703 LENZ 1992, 172-173. 
3704 Zie commentaren in JANKE/LICARI 2012, 775-804; WESTER-OUISSE/THIEDE 2012, 115-122. 
3705 BORCHERS 2010, 531 ("The chances of getting a substantial punitive damages judgment from a U.S. court recognized by 
any court outside the U.S. are virtually nihil."). 
3706 DE KEZEL 2012, 237; GALLMEISTER 2011, 425; GAUDEMET-TALLON 2011, nr. 2; LICARI 2011, 425; RÉMY-CORLAY 2011, 317; WESTER-
OUISSE/THIEDE 2012, 119 (zien deze opvatting als mainstream legal thinking in Europe: "the acceptance of punitive damages 
as a civil law remedy as long as they are proportionate"). 
3707 CRESPI REGHIZZI 2002, 984 ("La tesi più convincente pare quella secondo cui una sentenza straniera urta contro l'ordine 
pubblico soltanto laddove il valore della condanna sia sproporzionato rispetto alla gravità dell'illecito e del danno."). 
3708 LENZ 1992, 176. 
3709 STS 13 november 2001, ATS 1803/2001, ECLI:ES:TS:2001:1803A. 
3710 STS 13 november 2001, ATS 1803/2001, ECLI:ES:TS:2001:1803A (“[E]l pronunciamiento de la sentencia por reconocer 
relativo a la violación del derecho de propiedad intelectual de la cedente de la actora no resulta contrario al orden público, 
no obstante el marcado carácter sancionador y preventivo que presenta la condena indemnizatoria, surgida ‘ex lege’ de la 
vulneración de aquellos derechos, y, por tanto, sin una finalidad estrictamente restitutoria y reparadora, para cuya fijación, 
en cambio, se tuvo en cuenta la intencionalidad de la conducta del infractor y su gravedad.”). 
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C Punitieve elementen in privaatrecht 

1412. PUNITIEVE ELEMENTEN IN CONTRACTENRECHT – In Oostenrijk heeft de benadeelde bij kwade trouw 
of opvallende nalatigheid recht op volle genoegdoening, en anders slechts op schadeloosstelling 
(§ 1324 ABGB).3711 België voorziet niet in schuldverrekening. Dit verdient wel een nuance.3712 Op 
diverse punten wordt verrekend dat de benadeelde zijn ongunstige positie niet zelf heeft geïnitieerd 
(supra nr. 76). Denk bovendien aan de schadeoverstijgende remedies (infra nr. 1413) alsook aan de 
hogere schadevergoeding waartoe de rechter opzettelijke wanprestanten kan veroordelen (infra nrs. 
1414-1416) en de invloed van de fout bij wederkerige ontbinding (infra nrs. 1417-1418). 

1 Schadeoverstijgende remedies 

1413. KRUISVERWIJZING NAAR SCHADEOVERSTIJGENDE REMEDIES – Qua punitieve elementen in het 
privaatrecht valt allereerst te herinneren aan de schadeoverstijgende remedies in het privaatrecht. 
Hiervoor volstaat een kruisverwijzing (supra nrs. 1363-1374).  

2 Strenge aanpak opzettelijke wanprestaties 

1414. VERZWAARDE AANSPRAKELIJKHEID BIJ OPZET IN VERBINTENISSENRECHT – De artikelen 1150 en 1153, 
vierde lid BW temperen het uitgangspunt dat de fout geen rol speelt bij schadebegroting. Zij voorzien 
in hogere schadevergoeding bij opzettelijke wanprestaties.3713 Krachtens artikel 1150 BW moet de 
wanprestant bij opzettelijke wanprestatie ook instaan voor schade die onvoorzienbaar was bij de 
sluiting van de overeenkomst (infra nrs. 1646-1671). Dat de wanprestant hogere schadevergoeding is 
verschuldigd dan bij niet-opzettelijke wanprestaties, is een bestraffende aanpak. 3714  Voor 
verbintenissen die alleen betrekking hebben op betaling van een bepaalde geldsom, bevat artikel 
1153, vierde lid BW een soortgelijke penale component (infra nrs. 3058-3063). Dat artikel bepaalt 
immers dat schadevergoeding de wettelijke interest te boven kan gaan bij opzet van de schuldenaar.  

1415. VERZWAARDE AANSPRAKELIJKHEID BIJ OPZET IN CONTRACTENRECHT – Van het contractenrecht zijn de 
artikelen 1645 en 1992 BW ook hier te vermelden. De verkoper van een gebrekkig goed die de 
gebreken heeft gekend, draagt immers een zwaardere aansprakelijkheid (vergoeding van alle schade; 
infra nr. 1672) dan de verkoper te goeder trouw. Deze laatste is krachtens artikel 1646 BW immers 
enkel gehouden tot teruggave van de prijs en tot vergoeding van de door de koop veroorzaakte 
kosten (supra nr. 1036). Ook de strengere wettelijke aanpak van opzettelijke wanprestaties bij 
kosteloze lastgeving is hier te vermelden. Blijkens een samenlezing van beide leden van artikel 1992 
BW verdient de lasthebber bij opzettelijke wanprestatie immers geen enkele inschikkelijkheid (infra 

                                                             
3711 § 1324 ABGB: “In dem Falle eines aus böser Absicht, oder aus einer auffallenden Sorglosigkeit verursachten Schadens; ist 
der Beschädigte volle Genugthuung; in den übrigen Fällen aber nur die eigentliche Schadloshaltung zu fordern berechtiget.”  
3712 FRANKRIJK: GAUDEMET-TALLON 2011, nr. 12; FAGES 2011-II, 123; JANKE/LICARI 2012, 791-792; LICARI 2010, 1245; MÉADEL 2007, 
nr. 22. ITALIË: BOERI/PETRELLI 2009, 172 ("non sembra che [...] il principio della riparazione integrale constituisca un principio di 
ordine pubblico."); LOPEZ DE GONZALO 2008, 82; RICCIO 2009, 858-881. DUITSLAND: HERRMANN 2000, 274-275. ZWITSERLAND: LENZ 

1992, 176. 
3713 BELGIË: CAUFFMAN 2007, 840; FAGNART 2013, 153-155. FRANKRIJK: ANDRÉ 2002, 172 (a contrario inzake art. 1151 CCF); 
LAROMBIÈRE II 1885, 42; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305. SPANJE: LLAMAS POMBO 2007, 44. 
3714 ANDRÉ 2002, 172 (a contrario inzake art. 1151 CCF: "En outre, l'indifférence du dol du débiteur indique bien le caractère 
objectif, étranger à l'idée de punition, qui caractérise [l'art. 1151 du Code civil]"); LAROMBIÈRE II 1885, 42 ("Le débiteur cesse 
alors de mériter l’indulgence de la loi; et l’inexécution de ses engagements, dépassant les limites d’une simple faute, doit 
être plus rigoureusement réprimée."); LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305 (inzake art. 1150 CCF); REISS 2003, 270 (ziet art. 1150 CCF 
als indirecte tempering van het ontbreken van punitieve elementen in het Franse recht); RODIERE 1977, 634 (spreekt van 
"pénalité"); THUNIS/FOSSEPREZ 2015, 256 (spreken van sanctie maar verwerpen kwalificatie als straf); XYNOPOULOU 2013, 29. 
Volgens bepaalde rechtsleer is hier echter geen sprake van een punitieve vergoeding omdat enkel werkelijk geleden schade 
afwentelbaar is: FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2013, 509 ("ce n'est pas une peine privée qui, elle, constitue un enrichissement 
pour celui qui en profite"); MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 521; RADE 1999, nr. 30 ("le dol n'a pas pour conséquence de 
condamner le débiteur à réparer plus que le préjudice causé au créancier, mais simplement de revenir au principe de la 
réparation intégrale"). SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 284-285. ITALIË: BIANCA 2012, 173 ("il danno imprevedibile che 
l'inadempiente doloso è tenuto a risarcire è pur sempre un danno effettivamente sofferto"). 
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nr. 931).3715 Bij onopzettelijke fouten liggen de zaken echter anders. Dan vereist het tweede lid van 
artikel 1992 BW dat feitenrechters minstens de fout minder streng beoordelen (supra nr. 927).3716 

1416. BUITENTOEPASSINGVERKLARING EXONERATIEBEDINGEN EN ONDERMAATSE SCHADEBEDINGEN BIJ OPZET – 

Ook de buitentoepassingsverklaring van exoneratiebedingen en ondermaatse schadebedingen bij 
opzet zijn punitieve elementen in ons contractenrecht. De middeleeuwse legisten gaven al aan dat 
contractpartijen niet konden afwijken van de regel dat dolus (bedrog of bewust onbehoorlijk gedrag) 
bij alle acties tot aansprakelijkheid leidde.3717 Thans geldt in België nog als vaste cassatielijn dat een 
wanprestant zich niet op een exoneratiebeding kan beroepen bij opzet3718 of kwade trouw3719. Voor 
het consumentenrecht is deze uitsluitingsgrond ook te vinden in artikel VI.83, 13° WER. Daarin staat 
te lezen dat in de overeenkomsten tussen een onderneming en een consument onrechtmatig zijn de 
bedingen die ertoe strekken de onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor opzet of 
grove schuld. Daarnaast werkt opzet in op ondermaatse schadebedingen, die in principe niet 
opwaarts matigbaar zijn (supra nr. 850). Beging de wanprestant zijn wanprestatie opzettelijk, dan kan 
de benadeelde toch verzoeken om vergoeding van zijn werkelijk geleden schade.3720 

3 Foutimpact bij wederkerige ontbinding 

1417. SCHADEBEGROTING NAARGELANG ERNST FOUT BIJ WEDERKERIGE ONTBINDING – De schuldgraad is voorts 
relevant bij wederkerige ontbinding. Naar vaste cassatierechtspraak kan de rechter een 
overeenkomst ten laste van beide contractpartijen ontbinden. 3721 Elke contractpartij kan dan om 
schadevergoeding verzoeken.3722 Dat beide partijen hun verbintenissen niet zijn nagekomen, ontheft 
hen niet van hun contractuele aansprakelijkheid. Feitenrechtspraak die hier anders over oordeelt, 
loopt cassatie op.3723 In principe behoudt het integraliteitsprincipe dus zijn gelding bij wederkerige 
ontbinding.3724 Vaste lijn in de cassatierechtspraak is dat de rechter beide schadevergoedingen mag 
bepalen in functie van de ernst van de tekortkomingen van elk van de partijen.3725 De rechter moet 

                                                             
3715 Vgl. Orléans 5 juni 2001, Gaz.Pal. 2002, 35, noot A. SAINDELLE (fout van de lasthebber was zo ernstig dat hij zich niet kon 
beroepen op de in art. 1992, tweede lid BW neergelegde gunstregeling); WÉRY 2011-I, 521. 
3716  Cass.civ.I.fr. 14 juni 2000, Contrats - Concurrence - Consommation 2000, november, 9, nr. 156 (kosteloos 
portefeuillebeheer); Cass.civ.I.fr. 16 mei 2006, Bull.civ. 2006, I, 212, nr. 241 (onbezoldigde lasthebber van een groep 
gokkers). VAN OMMESLAGHE 2010, 1185 (foutbeoordelingscriterium is minder streng bij onbezoldigde lastgeving, waar de 
lasthebber enkel instaat voor zijn culpa levis in concreto); OVERSTAKE 1969, 238. 
3717 Grondige uitwerking: L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 369-372. 
3718 Cass. 22 februari 1900, Pas. 1900, I, 159 (gelijkstelling zware fout met opzet); Cass. 23 november 1911, Pas. 1911, I, 556; 
Cass. 28 juni 1928, Pas. 1928, I, 211; Cass. 25 september 1959, Pas. 1960, I, 112. 
3719 Cass. 26 oktober 1877, Pas. 1877, I, 406 (gecombineerd gebruik van beide termen: "cette clause de non-garantie, en 
tant qu'elle n'a pas pour objet d'affranchir l'administration des conséquences de son dol, n'a rien d'illicite. […] les faits 
entachés de mauvaise foi sont les seuls dont les parties ne pourraient […] décliner d'avance la responsabilité."); Cass. 3 april 
1959, Pas. 1959, I, 773; Cass. 15 september 1978, Pas. 1978, I, 60. 
3720 Antwerpen 11 oktober 2012, NJW 703, noot C. LEBON (opzet of bedrog evenwel niet bewezen); Bergen 24 september 
1996, JT 1997, 216; F. DE PATOUL, noot onder Vred. Wetteren 1 oktober 2003, Jb.Kred.C.S. 2003, (151) 154; GOEGEBUER 2004-II, 
15; KLUYSKENS 1948, 228; LEBON 2013-II, 705-706; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 214-215; STIJNS 2002, 1279; VANDEN BERGHE 2003, 53; 
VANDEN BERGHE 2010, 99 (inzake Unidroit-principes); VAN DRIESSCHE 2008-I, 36; WÉRY 2001, 281. 
3721 Cass. 31 januari 1946, Pas. 1946, I, 49; Cass. 12 november 1976, Pas. 1977, I, 291; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; 
Cass. 7 november 1988, Pas. 1989, I, 243, noot; Cass. 25 februari 1991, Pas. 1991, I, 616; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 
253; Cass. 15 juni 1995, RW 1995-96, 706; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, Pas. 
1996, I, 594, RW 1997-98, 1049; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180; Cass. 16 april 2004, Pas. 2004, 641. 
3722 Belangrijk is dat de contractpartij ten laste van wie de overeenkomst is ontbonden, niet per se om ontbinding hoeft te 
verzoeken om zelf ook schadevergoeding te verkrijgen: Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overweging 11. 
3723 Bijv. Gent 9 april 1993, T.Aann. 1999, (51) 57 ("Gelet op het voorafgaande dient de aannemingsovereenkomst [te 
worden] ontbonden, ten nadele van beide partijen; derwijze, kan geen der partijen aanspraak maken op schadevergoeding 
lastens de wederpartij."). Dit arrest werd gecasseerd door Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342. 
3724 Expliciet: DELVAUX 2001, 689; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 313-314. 
3725 Cass. 25 februari 1991, Pas. 1991, I, 616; Cass. 15 april 1996, Pas. 1996, I, 342; Cass. 15 juni 1995, Pas. 1995, I, 633; Cass. 
5 maart 1993, Pas. 1993, I, 253; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 15 november 2002, Pas. 2002, 2180, RABG 2003, 
656 (“Attendu que le juge qui, en application de l’article 1184 du Code civil, prononce la résolution d’un contrat 
synallagmatique pour manquements dans le chef des deux parties, est tenu de fixer les dommages-intérêts auxquels chaque 
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dus eerst de schade bepalen waarvoor elke contractpartij schadevergoeding kan vorderen. 
Vervolgens moet hij de ernst van de respectieve fouten bepalen en de last van de schade verdelen 
naargelang de ernst van de fouten. Uiteraard zijn die schadevergoedingen te compenseren.3726  

1418. PUNITIEF ELEMENT IN SCHADEVERGOEDING BIJ WEDERKERIGE ONTBINDING – Schadebegroting bij 
wederkerige ontbinding wijkt af van de regel dat de rechter bij schadebegroting geen rekening mag 
houden met de schuld van de wanprestant. Bij mede-aansprakelijkheid van beide contractpartijen 
zou hun respectieve causale bijdrage en niet hun respectieve schuld de doorslag moeten geven.3727 
Schadeverdeling op basis van de ernst van hun tekortkoming is dan ook een punitief element in het 
contractuele aansprakelijkheidsrecht. De ernst van de tekortkoming is bepalend voor de omvang van 
de schadeafwenteling. Frankrijk sluit bij wederkerige ontbinding overigens nauwer aan bij het 
integraliteitsprincipe. Het Franse Hof van Cassatie oordeelt immers dat de gelijke ernst van de fouten 
niet impliceert dat ook de door beide partijen geleden schade overeenstemt: "l'égale gravité des 
fautes n'implique pas l'équivalence des préjudices".3728 Franse feitenrechters moeten dus ook bij 
wederkerige ontbinding nog steeds focussen op de werkelijk geleden schade.3729 

D Introductiewenselijkheid 

1419. PUNITIEVE VERGOEDINGEN IN CONTRACTENRECHT? – Voor zover acceptabel is dat het 
aansprakelijkheidsrecht preventiever en bestraffender moet werken, zouden punitieve vergoedingen 
– zeker bij laakbare of lucratieve wanprestaties – moeten worden gedoogd. Naar het model van 
Québec lijkt de Franse wetgever anno 2016 voornemens civiele boeten toe te staan (supra nr. 1390). 
In België draagt het privaatrecht ook al punitieve (supra nrs. 1412-1418) en schadeoverstijgende 
(supra nrs. 1363-1374) elementen in zich. Het vergoedingsplafond van het integraliteitsprincipe raakt 
de openbare orde dan ook niet.3730 De bezwaren bleken overkomelijk (supra nrs. 1393-1398). Voor 
zover winstafdracht ook punitief werkt, belet dit invoering daarvan dus niet.  

1420. RECENT BUITENCONTRACTUEEL VOORSTEL – Recentelijk stelde VRANCKEN op buitencontractueel vlak voor om 
punitieve vergoedingen toe te laten.3731 De aanhef van haar ontwerpartikel 1383bis BW zet de toon: “Bij 
berekend, intentioneel en foutief gedrag, gericht op profijt of winst die de potentiële vergoeding aan de 
benadeelde zou overstijgen of evenaren, kan de rechtbank mits bijzondere motivering een vergoeding 
opleggen bovenop de schadevergoeding, met het oog op bestraffing, preventie en afschrikking of ontrading.” 
Uit § 2 blijkt dat de rechter rekening moet houden met de schadevergoeding en de strafrechtelijke 
veroordeling, met de door de schadeverwekker verworven winst, met de graad, aard en hoegrootheid van de 
normschending, met de persoon van de schadeverwekker en de benadeelde en met de duur en het bereik van 
het schadeverwekkende gedrag. Alternatieve bepalingen zijn te vinden in Québec en Frankrijk (supra nr. 1390). 

                                                                                                                                                                                              
partie a droit à la suite du manquement de l’autre partie proportionnellement à la gravité des fautes  respectives”); Cass. 
16 april 2004, JLMB 2004, 1710; Arbit. Besl. 15 januari 1985, JT 1985, 252, noot, met verdeling 25-75. 
3726 BELGIË: STIJNS 2000-I, 459. FRANKRIJK: LARROUMET 2007, 828.  
3727 Cass. 29 januari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 669 (“Overwegende, voor het overige, dat de rechter in geval van samenloop 
van fouten op onaantastbare wijze oordeelt in welke mate ieders fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade 
en op grond daarvan ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge verhouding bepaalt.”); Cass. 7 november 
1990, Arr.Cass. 1990-91, 280 (verdeling op grond van invloed van fout op totstandkoming van schade); Cass. 1 februari 
1994, Arr.Cass. 1995, 129 (verdeling a rato van aandeel in ongeval); Cass. 5 oktober 1995, Arr.Cass. 1995, 844 (verdeling a 
rato van aandeel in ongeval). Oorspronkelijk gold de zwaarte van de fout als verdelingscriterium (Cass. 12 januari 1948, Pas. 
1948, I, 26; Cass. 27 januari 1981, Arr.Cass. 1981-82, 570). 
3728 Cass.civ.III.fr. 26 oktober 1988, nr. 87-12.406, JurisData nr. 1988-702167. 
3729 Recentelijk: MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 449 ("[L]orsque la résolution est prononcée aux torts réciproques, le 
juge doit chercher la part de responsabilité de chacun et le préjudice qu’il a subi."). 
3730 Vgl. (Italië): DE HIPPOLYTIS 2012, 1455; RICCIO 2009, 881 ("Non può ritenersi quindi in contrasto con l'ordine pubblico 
interno la condanna ai cd. danni punitivi, dato che lo stesso ordinamento interno ammette i cd. danni punitivi."). 
3731 I. VRANCKEN, "Punitive damages in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht”, TBBR 2014, 447. 
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Afdeling III. Buitenlandse modellen 

1421. OVERZICHT VAN BUITENLANDSE MODELLEN – Het schadeoverstijgende en/of punitieve facet van 
winstafdracht oogt dus niet vreemd (supra nr. 1419). Zou de wetgever opteren voor invoering van winsafdracht 
(infra nr. 3267), dan kan hij inspiratie putten uit buitenlandse modellen. Winstafdracht is van Angelsaksische 
oorsprong (supra nr. 1331). Wellicht onder invloed van de common law voorziet modelregel II.-3:302, lid 4 
DCFR ook in die sanctie: "A party who is in breach of the duty is liable for any loss caused to the other party by 
the breach and may be ordered to pay over to the other party any benefit obtained by the breach." In 
oneigenlijke vorm komt winstafdracht voor in Zwitserland (infra nr. 1344). Die "Gewinnherausgabe", 
"Gewinnabschöpfung" of "remise du gain" is gebaseerd op zaakwaarneming. Oneigenlijke winstafdracht komt 
ook voor in Nederland (infra nrs. 1422-1426). Sinds kort vindt zij toepassing in Angelsaksische cases (infra nrs. 
1428-1431) en kreeg zij neerslag in de (Amerikaanse) Third Restatement of Restitution (infra nrs. 1432-1433). 

§ 1. ONEIGENLIJKE WINSTAFDRACHT  

A Nederland 

1422. WINSTAFDRACHT IN NEDERLAND – Nederland lijkt de mogelijkheid te bieden om bij wanprestatie 
over te gaan tot winstafroming. Hoewel schadevergoeding daar ook in principe overeenstemt met de 
geleden schade (art. 6:74, lid 1 NBW)3732, biedt artikel 6:104 NBW de mogelijkheid om bij de 
vaststelling van die omvang te focussen op de door de wanprestant gerealiseerde winst. Voor deze 
"winstafdracht"3733 bepaalt artikel 6:104 NBW: “Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad 
of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die 
daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade 
begroten op het bedrag van die winst of op een gedeelte daarvan.” 

1423. NEDERLANDSE CASSATIERECHTSPRAAK OVER CONTRACTUEEL VERBODEN ONDERVERHUUR (YMERE-ARREST) – Qua 
wanprestaties boog de Hoge Raad zich in 2010 over verboden onderverhuur.3734 Doerga huurde van de 
(rechtsvoorganger van) Stichting Ymere een sociale woning voor een lage huurprijs. Onderhuur was daarbij 
contractueel verboden. Toch had Doerga de woning minstens drie jaar onderverhuurd aan drie studenten. 
Daaruit had zij per maand een nettowinst gehaald van € 345. Ymere vorderde € 13 800 (40 x € 345) vergoeding 
op grond van artikel 6:104 NBW. De kantonrechter wees deze vordering af en begrootte de schade op de 
hogere huur die Ymere had kunnen bedingen indien de huurovereenkomst was opgezegd. Deze gederfde extra 
huurwinst werd begroot op € 5698. In hoger beroep werd dit vonnis herzien en kreeg Ymere haar vordering 
alsnog volledig toegewezen. De Hoge Raad bevestigde dit arrest. De Hoge Raad overwoog onder meer dat de 
opvatting dat de in artikel 6:104 NBW bedoelde winst betrekking moet hebben op de winst die de benadeelde 
zelf had kunnen realiseren, onjuist was. In de redenering werd mee betrokken dat de sociale woningcorporatie 
schade leed doordat zij door de illegale onderverhuur extra woningen moest bouwen. 

B Blijvend schadevereiste 

1424. TERUGKOPPELING NAAR “DE SCHADE” – Voorziet artikel 6:104 NBW nu in winstafdracht? De 
Nederlandse rechtspraktijk blijkt zelden uit te gaan van de door de schadeverwekker genoten 
winst.3735 Artikel 6:104 NBW verschaft immers enkel een begrotingsregel of een bewijsverlichting, 
maar geen zelfstandige vordering tot winstafdracht.3736 De ongelukkige formulering van artikel 6:104 
NBW is daar niet vreemd aan. De "schade" mag immers worden begroot op het bedrag van die winst. 
Deze formulering vereist noodzakelijkerwijs terugkoppeling naar door de benadeelde geleden 
schade. Net als de basisbepaling voor schadevergoeding (art. 6:74, lid 1 NBW), vereist artikel 6:104 

                                                             
3732 Artikel 6:74, lid 1 NBW luidt: "Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de 
schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden 
toegerekend." 
3733 Nederland duidt deze winstafdracht ook aan als winstafgifte, voordeelsafdracht of voordeelsafgifte. 
3734 HR 18 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0893 (Doerga/Ymere). Bespreking: DEURVORST 2010, 69; FRUYTIER 2010, 272-274. 
3735 DEURVORST 2010, 57; LINDENBERGH 2008-I, 14. 
3736 SPIER/HARTLIEF 2009, 250; VAN DER GRAAFF 2011, 97. 
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NBW dus dat schade is geleden. Voor eigenlijke winstafdracht vereist de common law nu net dat er 
geen aanwijsbare schade voorhanden is (infra nrs. 1430-1431).  

1425. GEEN ZUIVERE WINSTAFDRACHT WEGENS SCHADEVEREISTE – Niet lang na zijn invoering kreeg dit 
mechanisme de genadeslag. In 1993 oordeelde de Hoge Raad dat wanneer de aangesprokene kan 
aantonen dat geen schade is geleden, de rechter geen toepassing kan geven aan artikel 6:104 
NBW.3737 In 2010 versoepelde de Hoge Raad zijn rechtspraak.3738 Sindsdien geldt dat wanneer 
aannemelijk is dat het door de schuldenaar behaalde voordeel de vermoedelijke omvang van de 
schade aanmerkelijk te boven gaat, de schade in principe wordt begroot op een door de rechter te 
bepalen gedeelte van de winst.3739 Wel moet de benadeelde nog steeds schade aantonen. De 
toegelaten abstractie is dus niet bruikbaar wanneer geen schade is geleden. Dat de schade zo de 
bovengrens voor winstafdracht vormt3740, doet af aan de raakheid van deze remedie.3741 

C Geen zuivere winstafdracht 

1426. CONCLUSIE: GEEN ZUIVERE WINSTAFDRACHT IN NEDERLAND – Van zuivere winstafdracht is in 
Nederland dus geen sprake. De Hoge Raad oordeelde zo dat artikel 6:104 BW geen vordering tot 
winstafdracht geeft aan degene jegens wie onrechtmatig is gehandeld of wanprestatie is gepleegd, 
maar de rechter de bevoegdheid verleent om bij een schadeclaim "de schade te begroten op het 
bedrag van de door dit handelen of die wanprestatie genoten winst of op een gedeelte daarvan."3742 
Anders dan bij zuivere winstafdracht, voorziet artikel 6:104 NBW dus niet in een niet-compensatoire 
sanctie.3743 De af te romen winst heeft de door de benadeelde geleden schade als buitengrens. 
Aangezien Nederland zo vastklampt aan de compensatiegedachte, herrijst bij de rechtsleer de roep 
om zuivere winstafdracht, met name voor ernstig verwijtbaar of opzettelijk handelen.3744  

§ 2. EIGENLIJKE WINSTAFDRACHT  

A Common law 

1427. TRADITIONELE AFWIJZING IN COMMON LAW: SCHOTSE ZAAK TEACHER V CALDER (1899) – Voor een goed 
begrip van winstafdracht is een blik op de common law op zijn plaats. Klassiek werd winstafdracht 
daar bij wanprestaties verworpen. Leidend precedent was de Schotse zaak Teacher v Calder (1899). 
Een investeerder schond zijn verbintenis om £ 15 000 te investeren in een houtbedrijf door dit 
bedrag in een distilleerderij te investeren. De houthandelaar verzocht om vergoeding voor de 
omvangrijke winst die de wanprestant dankzij zijn wanprestatie had gerealiseerd. De House of Lords 
verwierp deze vordering. De houthandelaar kreeg schadevergoeding voor het verlies dat zijn 
onderneming was berokkend, maar niet voor de door de wanprestant gerealiseerde winst.3745 De 
rechtbank oordeelde dat slachtoffers van een wanprestatie niet konden verzoeken om 
schadevergoeding te begroten op de door de wanprestant gerealiseerde winst. 

                                                             
3737 HR 24 december 1993, NJ 1995, 421. 
3738  HR 18 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL9662 (buitencontractueel); HR 18 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0893 
(wanprestatie). 
3739 DEURVORST 2010, 60. 
3740 Winstafdracht omschrijft Nederland soms als een vorm van abstracte schadeberekening. Bijv. KLAASSEN 2007, 15 
(poneerde zo dat winstafdracht ook mogelijk is wanneer genoten winst meer bedraagt dan geleden schade). 
3741 Vgl. DEURVORST 2010, 58-59; VAN DER GRAAFF 2011, 98. 
3742 HR 18 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0893 (Doerga/Ymere), overweging 3.6 
3743 DEURVORST 2010, 67; HARTLIEF 2011, nr. 2; JONGBLOED 2010, 173; LINDENBERGH 2008-III, nr. 10; SPIER/HARTLIEF 2009, 250; 
VAN BOOM 2011-II, 120 (stelt voor om te spreken van "winstafroming"); VAN DER GRAAFF 2011, 99. 
3744 DEURVORST 2010, 75; HARTKAMP/SIEBURGH 2013, nr. 105; VAN BOOM 2007, 989 (wijst op de band tussen effectuerend 
handhaven en winstafdracht: "Toch kan vanuit effectuerend handhaven goede grond bestaan om de veroorzaker meer te 
ontnemen dan de benadeelde heeft geleden."); VAN DER GRAAFF 2011, 95 en 103 ("Zeker gezien de voordelen van 
restitutionary damages moet het mogelijk zijn om in een vergelijkbare zaak de winst te kunnen ontnemen."). 
3745 Teacher v Calder (1899) 1 F (HL) 39 (zie GRAY 2013, 666-667; MCKENDRICK 2007, 417 (geeft aan dat deze zaak thans anders 
zou worden beoordeeld); SIEMS 2003, 42; TREITEL 1995, 839). 
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1428. IERSE ERKENNING MOGELIJKHEID TOT WINSTAFDRACHT BIJ WANPRESTATIE – Ierland stemde in 1976 
principieel in met de mogelijkheid tot winstafdracht bij wanprestaties. Textielfabriek Hickey stelde 
een vordering in tegen warenhuisketen Roches Stores wegens schending van de verbintenis om een 
bepaalde periode geen stoffen per yard te verkopen.3746 Hickey verzocht om winstafdracht. Roches 
Stores repliceerde dat dit onmogelijk was bij wanprestatie. De High Court oordeelde dat dit wel kon: 
“Thus where a wrongdoer has calculated and intended by his wrongdoing to achieve a gain or profit 
which he could not otherwise achieve and has in that way acted mala fide then irrespective of 
whether the form of his wrongdoing constitues a tort or a breach of contract the Court should in 
assessing the damages look not only to the loss suffered by the injured party but also to the profit or 
gain unjustly or wrongly obtained by the wrongdoer.”3747  

1429. AMERIKAANSE AANVAARDING WINSTAFDRACHT BIJ WANPRESTATIE: SNEPP V UNITED STATES (1980) – In Amerika 
stond de Supreme Court winstafdracht bij wanprestatie toe in Snepp v United States.3748 Frank Snepp was in 
dienst bij de geheime dienst. Bij zijn indiensttreding ondertekende hij een geheimhoudingsbeding. Na zijn 
ontslag publiceerde hij echter een boek over de activiteiten van de CIA in Zuid-Vietnam. De Amerikaanse 
overheid verzocht Snepp om afdracht van de winst die hij dankzij zijn wanprestatie had gerealiseerd. Het 
hooggerechtshof willigde deze vordering in op grond dat het werk van Snepp een hoge graad van vertrouwen 
impliceerde en dat Snepp dit vertrouwen had geschonden. Het baseerde de toewijzing van winstafdracht bij 
deze wanprestatie ook op het feit dat het bewijs van schade moeilijk zou zijn en de regering zich niet op andere 
remedies – zoals nominal damages – kon beroepen zonder het voordeel van de overeenkomst te verliezen.  

1430. ENGELSE AANVAARDING WINSTAFDRACHT BIJ WANPRESTATIE: ATTORNEY-GENERAL V BLAKE (2001) – 
Gelijklopend met Snepp v United States is de Engelse zaak Attorney-General v Blake.3749 Centraal 
stond de vraag of een benadeelde beschikt over een remedie bij een opzettelijke wanprestatie die de 
wanprestant winst opleverde, wanneer die benadeelde strikt genomen geen schade heeft geleden. 
George Blake werkte tijdens de Koude Oorlog als geheim agent voor de Britse inlichtingendienst. In 
de jaren vijftig speelde hij waardevolle informatie door aan de Sovjet-Unie. Veroordeeld tot 42 jaar 
gevangenis, kon hij zijn straf ontlopen door na vijf jaar naar Moskou te vluchten. In 1989 publiceerde 
hij "No Other Choice". 3750  Deze autobiografie schond een geheimhoudingsbeding uit de 
arbeidsovereenkomst die hij in 1944 had ondertekend.3751 Blake mocht zelfs na zijn dienstperiode 
geen informatie over zijn werk onthullen. Blake streek aanzienlijke royalty’s op. Volgens de 
traditionele schaderegels ging hij vrijuit. Strikt genomen had hij geen schade berokkend. De onthulde 
informatie was immers niet langer nadelig voor het algemeen belang. Blake kon zo zijn straf ontlopen 
én daaraan zelfs grof geld verdienen. Om te voorkomen dat andere spionnen soortgelijke daden 
zouden begaan, kreeg winstafdracht toepassing.  

1431. ATTORNEY-GENERAL V BLAKE: WINSTAFDRACHT ALS UITZONDERLIJKE REMEDIE – Het Verenigd Koninkrijk 
stelde Blake aansprakelijk wegens schending van zijn geheimhoudingsverplichting. De Vice-
Chancellor wees zijn vordering af omdat de wet niet voorzag in een geheimhoudingsverplichting voor 
niet-vertrouwelijke informatie. In hoger beroep vorderde de Attorney-General £ 90 000 restitutionary 
damages, zijnde de inkomsten uit de publicatie van het boek. Vier van de vijf Lords van de Court of 
Appeal oordeelden dat de staat recht had op winstafdracht, zodat een wanprestant voor het eerst 
zijn dankzij een wanprestatie gerealiseerde winst kwam te verliezen. In zijn leidend oordeel gaf Lord 

                                                             
3746 Hickey & Co v Roches Stores Ltd [1975] H.Ct. No. 1007P, 1-2 (waarover: ROBERTS 2008-I, 959-960; SIEMS 2003, 34). 
3747 In deze specifieke zaak wees de High Court winstafdracht echter uiteindelijk af op grond dat Hickey geen kwade trouw 
van Roches Stores had aangetoond. Hickey & Co v Roches Stores Ltd [1975] H.Ct. No. 1007P, 1-2, punt 12 (waarover: ROBERTS 

2008-I, 959-960; SIEMS 2003, 34). 
3748 Snepp v United States 444 US 507 (1980). 
3749 Attorney-General v Blake [2001] 1 AC 268. De remedie vond later ook toepassing in handelszaken, zoals in Esso 
Petroleum Co Ltd v Niad Ltd [2001] All ER (D) 324. Voor meer Engelse case law: MCKENDRICK 2007, 413-418; SIEMS 2003, 29-
33; VIRGO 2006, 478-492. Amerikaans recht: ENGLER/HEYMAN 2011, 140-146. 
3750 G. BLAKE, No other choice: an autobiography, Londen, Jothan Cape, 1990, 304 p. 
3751 Naar Belgisch recht is voor confidentialiteitsbedingen overigens evenmin, anders dan voor niet-concurrentiebedingen, 
vereist dat zij in de tijd beperkt zijn. Zie CORNELIS/SAGAERT 2006, 325. 
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Nicholls aan dat er geen reden was om winstafdracht (account of profits) uit te sluiten. Hij beperkte 
winstafdracht wel tot uitzonderlijke gevallen: "When, exceptionally, a just response to a breach of 
contract so requires, the court should be able to grant the discretionary remedy of requiring a 
defendant to account to the plaintiff for the benefits he has received from his breach of contract."3752  

B Verankering in Amerika 

1432. VERANKERING WINSTAFDRACHT IN THIRD RESTATEMENT OF RESTITUTION – Sinds 2011 is winstafdracht 
in Amerika opgenomen in de Third Restatement of Restitution. § 39, lid 1 daarvan bepaalt: “If a 
breach of contract is both material and opportunistic, the injured promisee has a claim in restitution 
to the profit realized by the defaulting promisor as a result of the breach.”3753 De benadeelde kan bij 
een zwaarwichtige en opportunistische wanprestatie dus verzoeken om afdracht van de winst die de 
wanprestant uit die wanprestatie heeft gehaald. Die bepaling geeft aan dat winstafdracht een 
alternatief biedt voor aan de schade van de benadeelde afgemeten schadevergoeding.3754  

1433. VOORWAARDEN WINSTAFDRACHT – Lid 2 van § 39 verduidelijkt dat sprake is van opportunistische 
wanprestaties wanneer een wanprestatie opzettelijk is en voor de in gebreke gebleven schuldenaar 
in winst resulteert3755, en schadevergoeding geen passende bescherming biedt voor de contractuele 
aanspraken van de benadeelde (“inadequacy test”).3756 Luidens lid 4, sub b van § 39 is winstafdracht 
echter niet mogelijk wanneer dit zou resulteren in een ongepaste meevaller (windfall) voor de 
benadeelde of anderszins onredelijk zou zijn in het specifieke geval.3757 Uit deze voorwaarden blijkt 
dat winstafdracht ook naar Amerikaans recht eerder uitzonderlijk toepassing kan vinden.3758 

Afdeling IV. Blijvende dominantie van positief belang 

§ 1. VOOR- EN NADELEN AFROMINGSBELANG 

1434. VOORDELEN VAN AFROMINGSBELANG: PREVENTIE EN RECHTSZEKERHEID – Merite van vergoeding van 
het afromingsbelang is dat daar meer preventief effect van uitgaat dan van loutere vergoeding van 
het positief belang (supra nr. 1352). Contractpartijen zijn minder geneigd hun verbintenissen te 
schenden wanneer zij een risico op winstafroming lopen. Vanwege de mogelijke gevolgen zullen zij 
eerder tenderen naar nakoming. Deze stimulans tot nakoming komt de rechtszekerheid ten goede. 
Daarbij is gebleken dat winstafdracht doeltreffend is wanneer schade niet gemakkelijk aantoonbaar 
is. Denk aan schending van verbintenissen om niet te doen (supra nr. 1347). In die gevallen kan 
winstafdracht zelfs dienstdoen als surrogaat voor het positief belang (supra nrs. 1346-1351). 

1435. NADELEN VAN AFROMINGSBELANG: AFNAME TRANSACTIES EN UITBLIJVEN SCHADEBEPERKING? – 

Winstafdracht zou ook nadelen vertonen. Winstafdracht zou voor onzekerheid zorgen. De mogelijk 

                                                             
3752 Lord Nicholls in Attorney General v Blake [2001] 1 AC 268. Lord Nicholls werd gevolgd door drie andere Lords, maar niet 
door Lord Hobhouse of Woodborough. In zijn dissenting opinion gaf hij aan dat de feiten niet vroegen om een 
privaatrechtelijke sanctie en dat niet-compenserende schadevergoedingen het handelsverkeer zouden ontwrichten. 
3753 Bespreking: CAMPBELL 2011, 1063-1131; ROBERTS 2009, 999-1000. 
3754 De tweede zin van § 39, lid 1 luidt: “Liability in restitution with disgorgement of profit is an alternative to liability for 
contract damages measured by injury to the promisee.” 
3755 Lid 3 van § 39 preciseert: “A breach is ‘profitable’ when it results in gains to the defaulting promisor (net of potential 
liability in damages) greater than the promisor would have realized from performance of the contract.” 
3756 Lid 2, sub c-ii van § 39 preciseert: “damages are ordinarily an inadequate remedy if they cannot be used to acquire a full 
equivalent to the promised performance in a substitute transaction.” 
3757 Lid 4, sub b van § 39 luidt: “Disgorgement by the rule of this Section will be denied […] to the extent that disgorgement 
would result in an inappropriate windfall to the promisee, or would otherwise be inequitable in a particular case.” 
3758 ROBERTS 2008-I, 963 (“The requirement that the breach be ‘profitable’, however, raises a formidable hurdle to 
disgorgement relief.”); ROBERTS 2009, 1003 (wijst op comment g op § 39, met als opschrift “The exceptional nature of the 
claim.”). 
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aanzienlijke schadevergoedingsplicht zou contracteren afraden. 3759  Dit kan niet overtuigen. 
Winstafdracht vindt slechts uitzonderlijk toepassing (supra nr. 1433).3760 Bovendien is onzekerheid 
over de omvang van winstafdracht geen obstakel. De omvang van schadevergoeding is ook vaak 
onzeker (infra nrs. 2768-2788). De omvang van winstafdracht is zelfs niet steeds onvoorspelbaar. In 
de Blake-zaak (supra nrs. 1430-1431) wist Blake op voorhand hoeveel zijn winstafdracht zou 
bedragen: de met de uitgever vastgestelde royalty's.3761 Een ander gevreesd effect is dat de 
benadeelde bij overeenkomsten tot koop van goederen of bestelling van diensten niet meer snel 
geneigd zou zijn een dekkingsovereenkomst te sluiten. Dankzij winstafdracht is hij toch zeker dat hij 
de winst van het originele product krijgt. Waarom zou hij dan nog tot schadebeperking overgaan?3762 
Voor België is dit bezwaar niet steekhoudend. Onterecht uitblijven van schadebeperkende 
maatregelen kan de rechter immers aan de benadeelde toerekenen (infra nrs. 2015-2091). Verzoekt 
een benadeelde om winstafdracht, maar liet hij ten onrechte schadebeperking achterwege, dan kan 
de rechter zijn claim ten bedrage van de redelijkerwijs vermijdbare schade inperken.3763  

1436. VERRIJKING BENADEELDE DOOR WINSTAFDRACHT? – Invoering van winstafdracht stoot wel op een 
ander dilemma. Terwijl uitblijven van winstafdracht de wanprestant kan begunstigen3764, kan 
toepassing van die remedie net de benadeelde ongerechtvaardigd verrijken. In Amerika preciseert lid 
4, sub b van § 39 Third Restatement of Restitution zo dat winstafdracht onmogelijk is wanneer dit 
resulteert in een ongepaste meevaller (windfall) voor de benadeelde of anderszins onredelijk is.3765 Is 
overcompensatie van de benadeelde niet minder erg dan verrijking van de wanprestant, temeer daar 
de benadeelde zijn weinig benijdenswaardige positie niet zelf heeft veroorzaakt (supra nr. 76)?3766 

1437. ALTERNATIEF: SCHADEOVERSTIJGEND DEEL NAAR VERGOEDINGSFONDS – De keuze hoeft niet te gaan tussen 
overcompensatie van de benadeelde en begunstiging van de wanprestant. Alternatief is de winst toe te kennen 
aan de overheid. Voor punitieve vergoedingen wordt buitencontractueel zo bepleit om met het deel van de 
vergoeding dat de geleden schade overstijgt, een fonds voor slachtofferhulp te spijzen.3767 Dit was ook een 
bedenking van advocaat-generaal MENGOZZI in zijn conclusie bij de Unierechtszaak Arjona Camacho (supra nr. 
155). Hij constateerde onder meer dat invoering van punitieve schadevergoedingen kan indruisen tegen het 
verbod van ongerechtvaardigde verrijking, tenzij is bepaald dat de punitieve schadevergoeding aan de schatkist 
ten goede komt.3768 Ook de Franse wetgever kondigde recentelijk zijn voornemen aan die weg in te slaan. In 
een ontwerpbepaling inzake civiele boeten, waaronder de mogelijkheid tot winstafdracht, geeft hij te verstaan 
dat die boete een vergoedingsfonds of de schatkist ten goede zal komen.3769 

§ 2. BLIJVENDE DOMINANTIE POSITIEF BELANG 

1438. PRIMAUTEIT POSITIEF BELANG BLIJFT GESTAND – Naar huidig Belgisch contractenrecht blijft de door 
de benadeelde geleden schade het gangbare referentiepunt voor begroting van schadevergoeding bij 

                                                             
3759 EDELMAN 2002, 170; KAH LENG/LEONG 2002, 534 (“[R]estitutionary awards may inhibit enterprise and discourage economic 
activity since they will retrospectively remove the fruits of an activity […]”). 
3760 SIEMS 2003, 53. 
3761 VAN DER GRAAFF 2011, 95. 
3762 COMMON LAW: EDELMAN 2002, 171; ROBERTS 2008-II, 168 (“[D]isgorgement possibly conflicts with contract law’s doctrine of 
mitigation.”). 
3763 NEDERLAND: VAN DER GRAAFF 2011, 102. COMMON LAW: ROBERTS 2008-II, 173 (wijst op deze mogelijkheid: “[I]f a plaintiff seeks 
to disgorge the profits that the defendant garnered as a result of a breach of contract, the court might disgorge such profits 
but deduct an amount that the plaintiff should have avoided by stopping activities under the contract.”; met nuances). 
3764 HELMS 2007, 23 ("Es bleibt also die Wahl zwischen einer Überkompensation des Verletzten und einer Unrechtsprämie für 
den Verletzer."); VERJANS 2013, 536 (buitencontractueel, inzake punitieve vergoedingen). 
3765 Lid 4, sub b van § 39 luidt: “Disgorgement by the rule of this Section will be denied […] to the extent that disgorgement 
would result in an inappropriate windfall to the promisee, or would otherwise be inequitable in a particular case.” 
3766 TEMPLE 2008, 101 (“overcompensating the claimant is a lesser evil than leaving the defendant with ill-gotten gains.”; 
onder verwijzing naar A.S. BURROWS, The law of restitution, Londen, Butterworths, 2002, 480). 
3767 GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1655; VERJANS 2013, 536; WEYTS 2006, 1651. 
3768 Punt 50 van conclusie adv.-gen. P. MENGOZZI van 3 september 2015, nr. C-407/14, ECLI:EU:C:2015:534, Arjona Camacho. 
3769 Artikel 1266, vijfde lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile luidt: "Cette amende est 
affectée au financement d'un fonds d'indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à défaut, au Trésor public." 
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wanprestatie. In de common law kunnen rechters de door de wanprestant genoten winst bij 
uitzondering in hun beoordeling betrekken.3770 In Engeland is de Blake-zaak hierbij toongevend 
(supra nr. 1431). Amerika kent zo § 39 Third Restatement of Restitution (supra nr. 1432). 
Winstafdracht lijkt vooral nuttig in gevallen waarin klassieke schadevergoeding geen zin heeft. Zo vult 
het afromingsbelang de leemte op die het positief belang laat wanneer geen schade is geleden.3771  

1439. ABSOLUTE SUBSIDIARITEIT WINSTAFDRACHT – Winstafdracht is enkel uitzonderlijk mogelijk. In 
Engeland opperde Lord Nicholls in de Blake-zaak dat winstafdracht het bewijs van drie elementen 
vereist.3772 De benadeelde moet aantonen dat andere remedies ongeschikt zijn. Hij moet een 
rechtmatig belang hebben bij afdracht van de winst, zoals het geheimhouden van informatie. Tot slot 
moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak, waaronder het voorwerp 
van de overeenkomst3773, het doel van de niet-nagekomen verbintenis, de omstandigheden waarin 
de wanprestatie plaatsvond, de gevolgen van de wanprestatie en de omstandigheden waarin om 
vergoeding wordt verzocht.3774 Uit die drie strikte factoren blijkt dat de primauteit van het positief 
belang bij wanprestatie in de regel gestand blijft. In Amerika preciseert § 39 Third Restatement of 
Restitution dat winstafdracht slechts mogelijk is wanneer de wanprestatie opzettelijk is, zij voor de 
wanprestant in winst resulteert, en schadevergoeding geen passende bescherming biedt voor de 
contractuele aanspraken van de benadeelde (supra nr. 1433). Uit al deze voorwaarden blijkt dat 
winstafdracht ook in Amerika eerder uitzonderlijk toepassing kan vinden.3775 Het vereiste van 
vergoeding van het positief belang is dus niet te snel verlaten.3776  

§ 3. NOG GEEN WINSTAFDRACHT 

1440. VOORALSNOG GEEN MOGELIJKHEID TOT WINSTAFDRACHT – Benadeelden kunnen bij wanprestaties, 
anders dan in de common law, dus vooralsnog geen beroep doen op winstafdracht. De rechter kan 
een benadeelde niet verplaatsen naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien zijn 
contractpartner geen winst had gehaald uit zijn wanprestatie. Winstafdracht bleek evenmin mogelijk 
via zaakwaarneming of ongerechtvaardigde verrijking. Telkens is er het schadevereiste (supra nrs. 
1344-1345). Zelfs bij laakbare wanprestaties kan de wanprestant zijn winst houden zonder 
vergoeding verschuldigd te zijn indien de benadeelde geen schade kan aantonen. 

1441. MOGELIJKHEID EN WENSELIJKHEID – Winstafdracht blijkt soms doeltreffender dan klassieke 
schadevergoeding, zeker wanneer de wanprestatie geen aantoonbare schade meebracht, maar de 
wanprestant voordeel haalde uit zijn wanprestatie.3777 Potentiële dreiging met winstafdracht kan de 

                                                             
3770 Uitgebreid: EDELMAN 2002, 152-160; HOGG 2011, 375 ("It is a fundamental principle of contractual damages that such 
damages should measure the actual losses suffered by the aggrieved party rather than any gain made by the party in 
breach."); MARKOVITS/SCHWARTZ 2011, 806; MCKENDRICK 2007, 413; TREITEL/PEEL 2011, 995; VIRGO 2006, 486-487. 
3771 Vgl. VAN DER GRAAFF 2011, 93. 
3772 Lord Nicholls in Attorney General v Blake [2001] 1 AC 268. 
3773 Winstafdracht zou sneller toepassing vinden bij geheimhoudingsverbintenissen (MCKENDRICK 2007, 416). 
3774 In zijn speech staat immers te lezen: "It will be only in exceptional cases, where those remedies are inadequate, that any 
question of accounting for profits will arise. No fixed rules can be prescribed. The court will have regard to all the 
circumstances, including the subject matter of the contract, the purpose of the contractual provision which has been 
breached, the circumstances in which the breach occurred, the consequences of the breach and the circumstances in which 
relief is being sought. A useful general guide, although not exhaustive, is whether the plaintiff had a legitimate interest in 
preventing the defendant's profit-making activity and, hence, in depriving him of his profit." (speech van Lord Nicholls in 
Attorney General v Blake [2001] 1 AC 268). 
3775 ROBERTS 2008-I, 963 (“The requirement that the breach be ‘profitable’, however, raises a formidable hurdle to 
disgorgement relief.”); ROBERTS 2009, 1003 (comment g op § 39, met als opschrift “The exceptional nature of the claim.”). 
3776 ENGELAND: D. FOX, "Restitutionary damages to deter breach of contract", Cambridge Law Journal 2001, (33) 35 
(“restitutionary damages should be a remedy of last resort”). NEDERLAND: VAN DER GRAAFF 2011, 95. 
3777 Pleidooi van Nederlandse rechtsleer voor invoering van zuivere winstafdracht: DEURVORST 2010, 75; HARTKAMP/SIEBURGH 

2013, nr. 105; VAN BOOM 2007, 989 (wijst op de band tussen effectuerend handhaven en winstafdracht); VAN DER GRAAFF 

2011, 95 en 103 ("Zeker gezien de voordelen van restitutionary damages moet het mogelijk zijn om in een vergelijkbare 
zaak de winst te kunnen ontnemen."; bepleit wettelijke verankering van zuivere winstafdracht). 
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rechtszekerheid, vanwege de nakomingsstimulans, ten goede komen (supra nr. 1352). Toekenning 
van het afromingsbelang zou het aansprakelijkheidsrecht niet op zijn grondvesten doen daveren. Het 
privaatrecht bevat immers al sporen van winstafdracht (supra nrs. 1355-1360). Bovendien bleken het 
schadeoverstijgende (supra nrs. 1363-1374) en het punitieve (supra nrs. 1412-1420) facet van deze 
contractuele remedie niet onbekend te zijn.3778  
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Deel 3. Integraliteitslimieten 
1442. POTENTIEEL AANZIENLIJKE IMPACT VAN VOLLEDIGE VERGOEDING POSITIEF BELANG – Schadevergoeding 
moet de benadeelde financieel zo goed mogelijk verplaatsen naar de positie waarin hij zou hebben 
verkeerd indien beide contractpartijen hun verbintenissen correct waren nagekomen (supra nr. 772). 
Onbeperkte vergoeding van dat positief belang lijkt soms echter excessief.3779 Dit zou wanprestanten 
opzadelen met onwaarschijnlijke gevolgen3780, hetgeen hen kan ruïneren3781 en het handelsverkeer 
kan verlammen3782. Dit wordt bezien als onwenselijk3783, onbillijk3784, irrealistisch3785 of absurd3786.  

1443. ILLUSTRATIES VAN POTENTIEEL VERREGAANDE GEVOLGEN – Moet een taxichauffeur die zijn gps fout instelt, 
instaan voor de miljoenendeal die zijn cliënt misloopt?3787 Is de post aansprakelijk voor het bedrag dat 
frauduleus is afgehaald van een tijdens de verzending verloren gegane bankkaart.3788 Staat de verkoper bij 
laattijdige levering in voor de mislopen lucratieve deal van zijn koper, zijn reputatieschade en zijn daaruit  
resulterende faillissement en overlijden aan een hartaanval?3789 Weerkaatsing in het kwadraat is mogelijk bij 
strikte toepassing van de brede equivalentieleer.3790 Zonder zijn wanprestatie zouden die nadelen zich immers 
niet hebben voorgedaan zoals zij zich in concreto hebben voorgedaan. Herinner hier dat schade en oorzakelijk 
verband vaak moeilijk te scheiden zijn. De toestandsvergelijking blijkt van belang voor zowel de vaststelling van 
bestaan en omvang van schade als voor de vaststelling van het oorzakelijk verband (infra nr. 256). 

1444. SPANNINGSVELD TUSSEN INTEGRAAL SCHADEHERSTEL EN INTEGRALITEITSLIMIETEN – Hoewel de Belgische 
schadedoctrine als een mantra herinnert aan het integraal schadeherstel, blijkt de doelpositie van 
het positief belang niets meer dan een vertrekpunt.3791 Comparatisten wijzen op dit breukvlak tussen 
het vereiste van integraal schadeherstel en de beperkingen daaraan.3792 De legitimatiegronden lopen 
uiteen: de door partijen gewilde risicoverdeling (voorzienbaarheid; infra nrs. 1510-1516), de 
milderingsgedachte (voorzienbaarheid, infra nrs. 1519-1522), de billijkheid (schadebeperkingsplicht, 
infra nr. 1851; kansleer, infra nr. 2160), de eigen fout van de benadeelde (schadebeperkingsplicht; 
infra nr. 1858), causale onzekerheid (kansleer; infra nr. 2112), begrotingsproblemen (immateriële 
schade, infra nrs. 2266-2272), vermijding van speculatieve begroting (verwijlinterest, infra nr. 3039), 
risico op toename van procedures (kansleer en immateriële schade, infra nrs. 2273-2275; 
verwijlinterest, infra nr. 3040), preventie (kansleer, infra nrs. 2158-2159; infra nrs. 2164; 
schadebedingen, infra nrs. 2543-2545), het procesbeleid (advocatenkosten, infra nr. 2741) etc.  
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3780 GEENSE 2010, 11. 
3781 BELGIË: DE PAGE 1942, 143. FRANKRIJK: DEMOGUE 1931, 308. 
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State Contracting & Trading Corp., 523 F. Supp. 249 (DNJ 1981), 257; SAIDOV 2002, 332; TREITEL/PEEL 2011, 1045. 
3783 DURANT 2010-II, 83; DURANT 2015, 455; LANGE 1979, 82 (adequatieleer); TREITEL/PEEL 2011, 1045; XYNOPOULOU 2013, 70. 
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GLADINEZ, P. PECINOVSKY, I. SAMOY en E. VERJANS, "Schade na wegblokkade: geen zwart-wit maar ochtendgrijs", De Juristenkrant 
2015, 25 november, (12) 12 ("De equivalentieleer kan dus potentieel heel ver reiken... tot in het absurde."). 
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veroordelen tot € 5000 schadevergoeding, voor de gemiste vlucht en de zo mislopen cruise in Griekenland, aan klanten die 
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1445. ONDERSCHEID TUSSEN EIGENLIJKE EN ONEIGENLIJKE SCHADELIMIETEN – België kent geen algemeen 
matigingsrecht (infra nr. 1731).3793 De geringe aard van de wanprestatie belet zo niet dat de rechter 
bij omvangrijke schade een met dat nadeel evenredige schadevergoeding toekent (supra nr. 205).3794 
De negentiende-eeuwse opvatting dat aansprakelijkheid matigbaar is bij gunstige omstandigheden 
zoals goede trouw van de wanprestant3795, kende nooit navolging. Toch kent het contractenrecht 
regels die dat rigoureuze uitgangspunt inperken.3796 Didactisch is een onderscheid mogelijk tussen 
eigenlijke en oneigenlijke limieten.3797 Eigenlijke limieten zijn verweermiddelen die een wanprestant 
kan opwerpen om zijn schadevergoeding te beperken (infra nr. 1446). Oneigenlijke limieten zijn 
factoren die feitelijk afbreuk doen aan integrale vergoeding van het positief belang (infra nr. 1447).  

1446. EIGENLIJKE SCHADELIMIETEN – Qua eigenlijke limieten aan het integraliteitsprincipe hoeft de 
wanprestant in principe enkel in te staan voor voorzienbare, directe, onvermijdbare en causaal 
zekere schade. Van de werkelijk geleden schade – zoals afgebakend via het positief belang – is enkel 
die schade rechtens relevant. Vaststelling van vergoedbare schade kan dus in twee stappen 
geschieden. Na vaststelling van het feitelijke nadeel moet de rechter beslissen of dat feitelijke nadeel 
wel juridisch relevant is.3798 Artikel 1149 BW, waarin het vereiste van integraal schadeherstel 
besloten ligt (supra nr. 180), kondigt zelf aan dat het integraliteitsprincipe niet onbeperkt geldt. Dat 
artikel bepaalt namelijk dat de aan de schuldeiser verschuldigde schadevergoeding in het algemeen 
bestaat in het verlies dat hij heeft geleden en in de winst die hij heeft moeten derven, "behoudens de 
hierna gestelde uitzonderingen en beperkingen". Die eigenlijke wettelijke uitzonderingen en 
beperkingen zijn te vinden in de daaropvolgende artikelen. Bijgevolg gaat dit om onvoorzienbaarheid 
(art. 1150 BW) en indirectheid (art. 1151 BW) van schade. De onvermijdbaarbaarheidslimiet 
(schadebeperkingsplicht) berust op artikel 1134, derde lid BW (infra nr. 1856).3799 

1447. ONEIGENLIJKE SCHADELIMIETEN – Op het integraliteitsprincipe bestaan echter ook oneigenlijke 
limieten. Meerdere andere factoren werken beperkend in op het positief belang. Die factoren zijn 
onder meer immaterialiteit, conventionaliteit en temporaliteit van schade. Daarnaast kent het 
positief belang procedurele beperkingen. Denk met name aan het forfaitaire karakter van verhaal 
van advocatenkosten via de rechtplegingsvergoeding (infra nr. 2747). Het onderhavige deel strekt tot 
scherpere afbakening van de contouren van die eigenlijke en oneigenlijke limieten. 
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relevant damage" (art. VI. - 2:101). BELGIË: BOONE/WYLLEMAN 2011, 262; VAN DER POEL 2010, 156-157. FRANKRIJK: REIFEGERSTE 

2002, 277 (inzake vermijdbare schade: "Concrètement, dans la mise en oeuvre de cette sanction, les juges ou les arbitres 
calculent d'abord le préjudice effectivement subi par le créancier. Ils évaluent ensuite la partie du préjudice qui aurait pu être 
évitée [...]"). ITALIË: PINORI/CORRADI 1999, 46. NEDERLAND: SMITS 2000, 139. 
3799 Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889. 
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Hoofdstuk I. Onvoorzienbaarheid 

Afdeling I. Begripsduiding 

1448. ONVOORZIENBAARHEID ALS KLASSIEKE UNIVERSELE GRENS AAN POSITIEF BELANG – Onvoorzienbaarheid 
van wanprestatieschade stelt klassiek een grens aan integrale vergoeding van het positief belang bij 
wanprestaties. Deze limiet gaat zelfs terug op het Romeinse recht (infra nrs. 1479-1490). Universeel 
is een ander adequaat kwalificatief, aangezien die schadelimiet in zowel de Romaanse civil law als de 
common law is terechtgekomen (infra nrs. 1491-1499).3800 Weinig verbazing wekt het dan ook dat 
deze schadegrens ook voorkomt in alle internationale rechtsinstrumenten (infra nrs. 1500-1501). In 
België beperkt artikel 1150 BW vergoedbare schade, althans bij niet-opzettelijke wanprestatie, tot bij 
contractsluiting voorzienbare schade. De strekking van deze bepaling verdient enige precisering. 

§ 1. VOORWERP 

A Contractueel foutbegrip 

1449. VERWANTE PROBLEMATIEK: VOORZIENBAARHEID ALS ONDERDEEL VAN BUITENCONTRACTUEEL FOUTBEGRIP –
Volgens vaste cassatierechtspraak geldt artikel 1150 BW niet in buitencontractueel verband (infra 
nr. 1461). 3801  Schadevoorzienbaarheid blijkt bij onrechtmatige daad wel in een ander opzicht 
relevant. Voorzienbaarheid geldt daar als onderdeel van het foutbegrip.3802 Een schadeverwekkend 
feit leidt zo tot aansprakelijkheid wanneer de schade een mogelijk gevolg is van die handeling en dat 
mogelijk gevolg voorzienbaar is.3803 Dit gaat de rechter in abstracto na aan de hand van de goede 
huisvader: had een goede huisvader kunnen voorzien dat de schade een mogelijk gevolg was van zijn 
gedraging?3804 Zodra de fout op die manier komt vast te staan, staat de schadeverwekker in voor alle 
schade, zonder dat onvoorzienbaarheid nog een rol speelt bij schadebegroting.3805 Indirect heeft 
onvoorzienbaarheid dus wel gevolgen voor buitencontractuele schadevergoeding. Deze valt bij 
onvoorzienbaarheid immers weg omdat dan geen fout en dus evenmin aansprakelijkheid voorligt.3806  

1450. BUITENCONTRACTUEEL FOUTBEGRIP: OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE COMPONENT – Bij onrechtmatige daad behelst 
een fout een objectief en een subjectief bestanddeel. De objectieve foutcomponent verwijst naar een 
onrechtmatige gedraging, bestaande in overtreding van een gedragsnorm, zoals een specifieke rechtsnorm of 
een algemene zorgvuldigheidsnorm.3807 Volgens het Hof van Cassatie is de overtreding van een wettelijke of 

                                                             
3800 De voorzienbaarheidstest komt ook voor in de Arabische wereld en in Oost-Azië: SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 596. 
3801 BELGIË: Cass. 16 oktober 1851, Pas. 1851, I, 139 (art. 1150 BW vindt geen toepassing bij onteigening); Cass. 3 mei 1861, 
Pas. 1861, I, 397 ("les art. 1149, 1150 et 1151 [...] sont relatifs aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution des 
obligations"); Cass. 17 januari 1929, Pas. 1929, I, 63 ("à la différence des distinctions établies par l'article 1150 du Code civil, 
pour le cas d'inexécution d'un contrat, l'auteur d'un quasi-délit a pour obligation d'en réparer intégralement le dommage"); 
Cass. 26 februari 1931, Pas. 1931, I, 94 („aucune disposition légale n’autorise à limiter ainsi le droit à réparation, reconnu à 
la victime du dommage dans le cas prévu par [l’article] 1382 du Code civil […]”); Cass. 15 november 2006, Pas. 2006, 2336. 
FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 3 juni 1998, nr. 95-16.887, JurisData nr. 1998-002434 (impliciet). Vgl. Bordeaux 24 mei 1858, 
Pas. 1859, II, 146 ("ces principes de raison et d'équité, qui dominent toute la matière des contrats"); Montpellier 22 mei 
2013, nr. 11/08399, JurisData nr. 2013-025321; Parijs 12 april 1995, JurisData nr. 1995-022182. 
3802 CORNELIS 2000-I, 565; CORNELIS 2009, 276; DALCQ 1959, 165-166 ("La faute d'imprudence comporte donc soit la prévision, 
soit la prévisibilité du préjudice; l'imprévisibilité, en supprimant la faute, ne laisse plus place à la responsabilité."); 
DURANT 2010-II, 87; FAURE 1988, 1109; HANNEQUART 1994, 292; PHILIPPE 2010, 502; SCHAMPS 1994, 375-394; VANDENBOGAERDE 

2015, 242-243. Volgens CORNELIS zou dit thans ook het geval zijn voor het contractuele schadebegrip: CORNELIS 2000-I, 565. 
Die stelling valt niet te onderschrijven (vgl. PHILIPPE 2010, 502). 
3803 Cass. 12 november 1951, Pas. 1952, I, 128 ("celui qui accomplit l'acte dommageable ne commet une imprudence dont il 
doit répondre que s'il devait prévoir le dommage et prendre les mesures nécessaires pour le prévenir"). 
3804 DURANT 2010-II, 87. 
3805 BELGIË: DALCQ 1959, 165-166 ("l'imprévisibilité, en supprimant la faute, ne laisse plus place à la responsabilité."); DURANT 

2010-II, 87; FAURE 1988, 1109; HANNEQUART 1994, 296 ("Au delà de ce rôle confiné, la prévisibilité n'intervient plus."); 
VANDENBOGAERDE 2015, 242. FRANKRIJK: LE TOURNEAU/CADIET 2002, 303. 
3806 HANNEQUART 1994, 294 (wijst op alles-of-nietskarakter van deze beoordeling); SCHAMPS 1994, 379. 
3807 Uitgebreid: BOCKEN/BOONE/KRUITHOF, 89; SAMOY/VERJANS 2015, 1; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 126. 
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reglementaire bepaling die een bepaald gedrag voorschrijft of verbiedt, op zichzelf een fout die leidt tot 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van diegene die de overtreding heeft begaan wanneer die fout schade 
veroorzaakt, behoudens onoverwinnelijke dwaling of enige grond tot onheffing van aansprakelijkheid.3808 Net 
zoals bij resultaatsverbintenissen is bij die specifieke rechtsnormen geen bijkomende toetsing aan de algemene 
zorgvuldigheidsnorm vereist. De algemene zorgvuldigheidsnorm is daarentegen een ongeschreven norm die 
vereist dat eenieder zich gedraagt als een goede huisvader. Dit abstracte criterium focust op een normaal 
vooruitziend en zorgvuldig persoon in dezelfde externe omstandigheden.3809 De subjectieve foutcomponent 
houdt in dat de schadeverwekker bij het schadegeval schuldbekwaam was en het schadeverwekkende gedrag 
hem toerekenbaar is. Hij moet uit vrije en bewuste wil hebben gehandeld. Een kind dat de jaren des 
onderscheids nog niet heeft bereikt of een geestesgestoorde, treft zo geen schuld.3810 

1451. VOORZIENBAARHEID BINNEN BUITENCONTRACTUEEL FOUTBEGRIP ALS TEMPERING OP EQUIVALENTIELEER – Bemerk kort 
dat die opname van een voorzienbaarheidseis in het buitencontractuele foutbegrip de strenge causaliteitstoets 
via de equivalentieleer tempert.3811 Bij meerdere oorzaken mag de rechter geen keuze maken tussen diverse 
oorzaken, omdat alle oorzaken qua schadeberokkening equivalent zijn. De Germaanse civil law hanteert 
minder verregaande causaliteitstheorieën, zoals de leer van de adequate oorzaak.3812 Daar kan de rechter bij 
pluraliteit van oorzaken wel een selectie doorvoeren, zodat slechts aan één of meerdere oorzaken 
aansprakelijkheid wordt verbonden. Daar speelt voorzienbaarheid een rol (infra nrs. 1463-1466).3813 De rechter 
neemt een causaal verband aan wanneer de schade, gelet op de normale gang van zaken, een redelijkerwijs te 
verwachten gevolg is van de wanprestatie. De opname van een objectieve voorzienbaarheidseis in het 
buitencontractuele foutbegrip valt dan ook te verklaren als een Belgische poging om dat ruime geldingsbereik 
van de equivalentieleer in te perken.3814 Denk aan de hartpatiënt die 's nachts uit zijn slaap opschrikt doordat 
iemand tegen zijn nieuwe wagen reed, en de daaropvolgende hartaanval niet overleeft. Bij strikte toepassing 
van de equivalentieleer is de aanrijder aansprakelijk voor zijn overlijden. Het hof van beroep te Brussel wees dit 
af op grond dat de vergoedbare schade beperkt is tot de normale gevolgen van een fout.3815 

1452. VOORZIENBAARHEID ALS ONDERDEEL VAN CONTRACTUELE FOUT? – Voorzienbaarheid fungeert dus als 
basisingrediënt voor de buitencontractuele fout. Bij aftoetsing aan de algemene zorgvuldigheidsnorm 
verifieert de feitenrechter de potentiële schadelijke gevolgen van de gestelde gedraging. Daarbij gaat 
hij na of een normaal voorzichtig en redelijk persoon in dezelfde concrete omstandigheden zou 
hebben ingezien dat het gedrag tot enige (niet de in concreto berokkende) schade kon leiden.3816 
Moet de rechter bij wanprestatie dan ook nagaan of een normaal voorzichtige en redelijke persoon 

                                                             
3808 Cass. 16 mei 2011, Pas. 2011, 1339; Cass. 10 april 2014, AR C.11.0796.N, www.cass.be. 
3809 De externe omstandigheden zijn tijd, plaats en klimaat. Op interne omstandigheden mag de rechter in beginsel geen 
acht slaan. Dit zijn persoonlijke kenmerken van de dader zoals leeftijd, geslacht, intelligentie en ervaring [Cass. 5 juni 2003, 
Pas. 2003, 1125 (“Overwegende dat de aquiliaanse fout moet worden beoordeeld volgens de maatstaf van een normaal 
zorgvuldig en omzichtig persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert; dat de rechter bij die beoordeling rekening mag 
houden met het gebruikelijke gedrag van een persoon die dezelfde functie uitoefent en dezelfde kwalificatie heeft als 
degene wiens aansprakelijkheid in het gedrang komt.”). Uitgebreid: SAMOY/VERJANS 2015, 4-5; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 127. 
3810 BOCKEN/BOONE/KRUITHOF 2014, 85; SAMOY/VERJANS 2015, 7 (vermelden als rechtvaardigingsgronden: wettige verdediging, 
bevel van de overheid, noodtoestand, dwang, onoverkomenlijke dwaling, vreemde oorzaak); VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 147. 
3811 CORNELIS 2009, 277; VANDENBOGAERDE 2015, 242-244. 
3812 BELGIË: CAUFFMAN 2005-I, 839; CORNELIS 2009, 277; HERBOTS 2011, 935; PHILIPPE 2010, 503-504. FRANKRIJK: SOULEAU 1979, 223; 
VINEY/JOURDAIN 2001, 594-595. ITALIË: D'ADDA 2009, 607; ROMEO 2004, 978 ("nel concetto di causalità adeguata [...] è già 
implicita una valutazione di prevedibilità"). SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 405-413. PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 660. 
DUITSLAND: CHEN-WISHART/MAGNUS 2013, 680 (“Adequate causation as used by the courts reflects on the probability of the 
damages and thus to some extent on its foreseeability.”); GEBAUER 2007, 259 ("Funktional entsprechen diese begrenzenden 
Lehren im deutschen Recht der Vorhersehbarkeitsdoktrin im französischen Recht und im Common Law."); RABEL 1957, 494; 
XYNOPOULOU 2013, 96. ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 102; PICHONNAZ 2013, 34; PICHONNAZ 2014, 715-716; ROUILLER 2007, 767; 
SCHMID 2009, 670-673; VULLIÉTY 2010, 447. OOSTENRIJK: REISCHAUER 2002, § 1295 ABGB, 183. CISG: ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 

1991, 237; STOLL/GRUBER 2005, 764; RYFFEL 1992, 55. DCFR: DORNIS 2014, 542; VON BAR/CLIVE 2009, 929. CESL: REMIEN 2012, 514. 
RECHTSVERGELIJKEND: LOOKOFSKY 1989, 176; TREITEL 1988, 162-167; VON MEHREN 2008, 66; ZWALVE 2000, 567. 
3813 PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 664. ITALIË: PHILIPPE 2010, 503 en 530. ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2014, 715-716; ROUILLER 2007, 
767; VULLIÉTY 2010, 447. OOSTENRIJK: APATHY/RIEDLER 2002, 119. RECHTSVERGELIJKEND: TREITEL 1988, 153. 
3814 Duidelijke analyse: CORNELIS 2009, 277. 
3815 Brussel 24 februari 1989, RGAR 1990, nr. 11618, noot F. GLANSDORFF, niet vernietigd door het Hof van Cassatie (Cass. 
11 oktober 1989, RGAR 1992, nr. 12077, noot F. GLANSDORFF. Bespreking: VANDENBOGAERDE 2015, 244. 
3816 CORNELIS 2009, 276. 
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die in dezelfde concrete omstandigheden enige schade voor een ander zou hebben voorzien, zich van 
de specifieke gedraging zou hebben onthouden? Volgens sommigen is dit het geval. De beoordeling 
van de voorzienbaarheid van de schade zou deel uitmaken van het contractuele foutbegrip.3817  

1453. NUANCE: VERSCHIL TUSSEN RESULTAATS- EN MIDDELENVERBINTENISSEN – Het contractuele foutbegrip valt te 
bezien vanuit het verschil tussen resultaats- en middelenverbintenissen. Bij middelenverbintenissen geldt de 
redelijke schuldenaar in dezelfde feitelijke omstandigheden als toetssteen, tenzij de van de schuldenaar te 
verwachten inspanningen contractueel zijn vastgelegd.3818 Een resultaatsverbintenis verplicht de schuldenaar 
daarentegen tot het bereiken van een bepaald resultaat, behoudens bewijs van overmacht. Bij niet-nakoming 
van resultaatsverbintenissen is elke verwijzing naar een redelijke persoon overbodig.3819 Inachtneming van 
procedurele termijnen impliceert zo een resultaatsverbintenis voor advocaten.3820 Bereikt de schuldenaar het 
toegezegde resultaat niet, dan is sprake van een fout (wanprestatie), die kan leiden tot schadevergoeding. Dat 
een redelijke persoon dat resultaat evenmin zou hebben bereikt, is daarbij irrelevant.  

B Normatief schadebegrip 

1454. SCHADE EN NIET WANPRESTATIE MOET VOORZIENBAAR ZIJN – Voorzienbaarheid van schade in de zin 
van artikel 1150 BW is geen onderdeel van het contractuele foutbegrip. Wereldwijd geldt dat niet de 
wanprestatie, maar de schade voorzienbaar moet zijn voor verhaal van die schade. 3821  Om 
historische redenen speelt onvoorzienbaarheid van schade enkel een rol bij schadebegroting (infra 
nr. 1481). Zo zou voorzienbaarheid een extra aansprakelijkheidsvoorwaarde opleveren. 
Voorzienbaarheid zou niet inspelen op de omvang maar op het bestaan van de schade als 
aansprakelijkheidsvoorwaarde.3822 Dit zou de bewijslast van de benadeelde verzwaren, terwijl de 
bewijslast van onvoorzienbaarheid van de schade in principe op de wanprestant rust (infra nr. 1689). 
Ook zou dit leiden tot de in andere contexten vaak vermeden alles-of-nietsbenadering (supra nr. 75).  

1455. CASSATIEARREST UIT 1986: VOORZIENBAARHEIDSTOETS BEPERKT TOT SCHADE – In België erkent het Hof van 
Cassatie dat de schade en niet het bestaan van de wanprestatie voorzienbaar moet zijn. Het hof van beroep te 

                                                             
3817 CORNELIS 2000-I, 561 en 565; CORNELIS 2009, 276; RENIERS 2010, 98-99. 
3818 Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 807, noot N. VAN DE SYPE (verplichting van advocaat tot inachtneming van 
beroepstermijn); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 777 (aansprakelijkheid van advocaat die nalaat zijn cliënte 
mee te delen dat zekerheid over goede uitvoering van het te haren gunste in de regelingsakte EOT uitgewerkte 
bewoningsrecht begeleidende maatregelen vereist opdat ook derden de haar toegekende rechten zouden eerbiedigen, 
handelt niet zoals een normaal en omzichtig advocaat, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden, met nadruk op 
karakter als middelenverbintenis en toetsing aan gedragswijze van goede huisvader); Rb. Dendermonde 22 maart 2013, RW 
2014-15, 1549 (resultaatsverbintenis carwashuitbater); CORNELIS 2000-I, 558-559; CORNELIS 2009, 285-286 en 288; E. KRINGS, 
conclusie bij Cass. 3 mei 1984, Arr.Cass. 1983-84, 1148; VAN DE SYPE 2015-I, 812; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 32-33. 
3819 Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 807, noot N. VAN DE SYPE (verplichting van advocaat tot inachtneming van 
beroepstermijn als resultaatsverbintenis: “Bij een resultaatsverbintenis is het feit zelf van de niet-nakoming van de 
verbintenis in de regel voldoende om de wanprestatie van de schuldenaar vast te stellen.”); Luik 3 juni 2015, JT 2015, 847 
(instellen vordering binnen gestelde termijn als resultaatsverbintenis); Rb. Brugge 14 mei 1991, RW 1993-94, 266 (advocaat 
aansprakelijk voor niet-inachtneming van resultaatsverbintenis om gevraagd beroep in te stellen, behoudens bewijs 
overmacht); Rb. Dendermonde 22 maart 2013, RW 2014-15, (1549) 1550 (“De verbintenis van de [carwash]uitbater moet 
dan ook worden beoordeeld als een resultaatsverbintenis. Het volstaat dus dat de klant bewijst dat het resultaat niet werd 
bereikt om aldus de contractuele aansprakelijkheid van de uitbater aan te tonen.”); CORNELIS 2000-I, 558; CORNELIS 2009, 284 
en 288; VAN DE SYPE 2015-I, 812. 
3820 Brussel 15 oktober 2013, RW 2014-15, 1510 (opdracht om fiscaal geschil aanhangig te maken bij de bevoegde 
rechtbank impliceert resultaatsverbintenis om deze procedure met inachtneming van de voorgeschreven vormvereisten en 
binnen de wettelijke termijn in te stellen). Achtergrond: B. VAN DEN DAELE, "La responsabilité de l'avocat dans les cadres 
contractuel, quasi délictuel et déontologique" in A. BEUSCART, G. DAVID, P. DEMOLIN ET AL., Responsabilité(s) de l'avocat, Brussel, 
Anthemis, 2015, (11) 17-19. 
3821 BELGIË: Cass. 11 april 1986, Arr.Cass. 1985-86, 1091, RW 1986-87, 1963, RCJB 1990, 79, noot L. CORNELIS. SPANJE: 

RODRIGUEZ-CANO 2009, 1311. ITALIË: VALCAVI 2005, 51. CISG: FAUST 1996, 11; FERRARI 2009, 373 ("la prevedibilità relativa 
all'inadempimento contrattuale o la colpa relativa all'inadempimento non hanno alcuna rilevanza"); HUBER 2012, nr. 27; 
LIU 2007, 475; PEROVIC 2010, 584; SCHWENZER 2013, 1030; STOLL/GRUBER 2005, 765; VEKAS 2002, 161. CESL: MOŽINA 2012, 646 
(“Foreseeability refers to the loss, ie the consequence of the breach of contract, not to the breach itself.”). 
3822 Voorstander: VÉKÁS 2002, 171 ("foreseeability doctrine belongs to the definition of damage as a precondition of liability 
of the party i.b. [...], therefore the burden of its proof rests with the injured party."). 
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Antwerpen had geoordeeld dat de herstelkosten van een filterinstallatie en de daaruit resulterende 
productieschade, wegens een wanprestatie waardoor korrels in de met de filterinstallatie in verbinding staande 
ontluchtingspijp waren terechtgekomen, voorzienbare schade opleverden. In cassatie voerde de wanprestant 
aan dat de artikelen 1149 en 1150 BW "niet toestaan een onderscheid te maken tussen de voorspelbaarheid 
van het bestaan en van de omvang van de schade, temeer daar de voorspelbaarheid van het bestaan van 
schade betrekking heeft op de beoordeling van het al dan niet bestaan van een – contractuele – fout". Het Hof 
van Cassatie oordeelde echter dat "het criterium van de voorzienbaarheid niet gehanteerd wordt om over het 
bestaan van de wanprestatie of van de contractuele fout te oordelen, en […] slechts aangewend wordt om de 
vergoedbare schade te bepalen"3823. 

§ 2. GELDINGSBEREIK 

A Algemene gelding ... 

1456. GELDING VAN ARTIKEL 1150 BW BIJ ELK OVEREENKOMSTTYPE – Artikel 1150 BW behoort tot het 
gemeen contractueel schaderecht. Uit de rechtspraak blijkt dat die limiet klassiek het “frequentst” 
toepassing vindt bij vervoersovereenkomsten3824 en bewaargevingscontracten3825. Toch is deze grens 
op schadevergoedingen niet tot die overeenkomsten beperkt. Deze regel is van toepassing op alle 
types overeenkomsten.3826 Die limiet vindt zo ook toepassing bij koop3827, huur3828 en aanneming3829.  

1457. GELDING VAN ARTIKEL 1150 BW BIJ ELK VERBINTENISTYPE – Sommigen menen dat de 
voorzienbaarheidsbeperking niet geldt voor verbintenissen om iets niet te doen.3830 Dit standpunt is 
niet te onderschrijven. Allereerst zijn verbintenissen om iets niet te doen doorgaans ook positief 
formuleerbaar (supra nr. 1347). In die zin zouden zij dan wel onder artikel 1150 BW komen te vallen. 
Daarbij komt dat artikel 1150 BW helemaal niet gewaagt van een dergelijke beperking. Dat artikel is 
in ruime bewoordingen gesteld. De voorzienbaarheidsbeperking geldt bij verbintenissen om iets te 
doen of om iets te geven. Niettemin kan zij ook zeker toepassing vinden bij niet-nakoming van non-
facereverbintenissen zoals niet-concurrentiebedingen of geheimhoudingsverbintenissen.  

                                                             
3823 Cass. 11 april 1986, Arr.Cass. 1985-86, 1091, RW 1986-87, 1963, RCJB 1990, 79, noot L. CORNELIS. 
3824 Cass.civ.I.fr. 3 juni 1998, nr. 95-16.887, JurisData nr. 1998-002434 (vervoerder kon, gelet op reisprogramma, voorzien 
dat reizigers waardevolle voorwerpen meenamen in bagage en staat in voor die schade bij diefstal op onbewaakte parking); 
Cass.civ.I.fr. 28 april 2011, nr. 10-15056, JurisData nr. 2011-007612; Cass.civ.I.fr. 2 oktober 2013, nr. 12-26.975, JurisData 
nr. 2013-021573 (treinreiziger mist vlucht door vijf uur TGV-vertraging). 
3825 Amiens 3 juni 1905, D. 1908, II, 293; Bordeaux 24 mei 1858, Pas. 1859, II, 146; Lyon 12 juni 1950, RTDciv 1950, 504 ("le 
dépositaire, débiteur contractuel, n'étant tenu, en vertu de l'article 1150 C.civ., que des dommages-intérêts prévisibles lors 
de la conclusion du contrat, la Cour ne doit prendre en considération que la qualité et la valeur des objets que 
l'automobiliste pouvait normalement emporter avec lui […]"); Parijs 12 april 1995, JurisData nr. 1995-022182. 
3826 JOURDAIN 2011, 547; SOULEAU 1979, 10. 
3827 Cass.com.fr. 11 juli 1995, nr. 93-14.318, LexisNexis; Aix-en-Provence 3 juli 2002, JurisData nr. 2002-185796; Angers 
13 januari 2004, nr. 01/01407, JurisData nr. 2004-242577 (voor een verkoper was het onvoorzienbaar dat de koper de 
gebrekkige mobilhome permanent zou bewonen, zodat hij enkel instaat voor de schade die hij bij tijdelijke bewoning zou 
hebben geleden); Lyon 5 november 2003, JurisData nr. 2003-224508 (vergoeding van door koop veroorzaakte kosten was 
voorzienbaar); Oberlandesgericht Keulen 21 maart 1996, nr. 168, www.cisg.law.pace.edu (onder art. 74 CISG: "The [seller] 
knew that the [buyer] did not buy the car for his own use, but in his capacity as a car dealer."). 
3828 POTHIER 1821, 183, nr. 162; HUC 1894, 212. 
3829 Cass.com.fr. 11 maart 2003, nr. 99-17-112, JurisData nr. 2003-018564 (normaal voorzienbaar voor boekhouder is het 
verlies van volledige vrijstelling van de meerwaardebelastingen van zijn klanten omdat hij vergeten was hen op de hoogte 
te stellen van de verplichting om fiscale meerwaarden aan te geven aan de fiscus); Dijon 29 januari 2008, JurisData nr. 
2008-355413 (voor aannemer was het bij contractsluiting voorzienbaar dat onjuiste plaatsing van een gebrekkige 
warmteregeling in een bakkersoven waardoor de bakkerij vuur vatte, winstderving zou veroorzaken); Metz 9 maart 1994, 
JurisData 1994-041640 (normaal voorzienbaar voor de onderaannemer zijn conventionele boeten van de hoofdaannemer 
aangezien deze courant zijn bij dwingende termijnen). 
3830 LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 400; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 303-304 ("[…] l’article 1150, s’appliquant à tous les 
contrats et toutes les obligations, à l’exception toutefois selon nous de celles de ne pas faire (telle une obligation de non-
concurrence).”). 
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1458. TOEPASSING BIJ VERBINTENISSEN OM NIET TE DOEN – Illustratief is de Engelse zaak Jackson v Royal Bank of 
Scotland.3831 Jackson importeerde hondenvoeding uit Thailand. Een grote afnemer was net als Jackson klant bij 
de Royal Bank of Scotland. Een medewerker van die bank zond per abuis de factuur van Jacksons Thaise 
leverancier mee naar zijn afnemer. Zo vernam hij de winstmarge van Jackson. Hierna kocht de afnemer alles 
direct in bij zijn Thaise leverancier. De schending door de bank van de verplichting om Jacksons leverancier 
geheim te houden, werd geacht voorzienbare winstderving op te leveren over een periode van vier jaar. 

1459. GELDING BIJ WETTELIJKE SCHADEREGELINGEN – De voorzienbaarheidsgrens geldt ook bij wettelijke 
schaderegelingen. Zo wordt artikel 1150 BW gecombineerd afgetoetst met artikel 1927 BW inzake de 
aansprakelijkheid van bewaarnemers3832, met artikel 1952 in fine BW inzake de aansprakelijkheid bij 
hotelbewaargeving3833, of met de regeling inzake schade bij verborgen koopgebreken3834.  

B Binnen contractenrecht 

1460. TOEPASSINGSGEBIED ARTIKEL 1150 BW: CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – De aan de 
voorzienbaarheidslimiet historisch ten grondslag liggende Justiniaanse duplum-regel3835 werd sinds 
de zestiende eeuw geacht enkel te gelden voor contractuele verbintenissen.3836 Dit restrictieve 
toepassingsgebied is naderhand overgenomen voor artikel 1150 BW. De in dit artikel vervatte 
voorzienbaarheidsbeperking geldt ook enkel bij wanprestatie. Volgens vaste cassatierechtspraak 
geldt artikel 1150 BW dan ook niet bij onrechtmatige daad.3837 In 2006 bevestigde het Hof van 
Cassatie zo dat artikel 1382 BW de dader van een foutieve handeling verplicht “om de schade die 
door die handeling is ontstaan, ook al is zij niet te voorzien, volledig te vergoeden zodra die schade 
vaststaat”.3838 Zo valt schadevergoeding bij nietigheid niet onder de gelding van artikel 1150 BW.3839 

1461. GRONDSLAGEN IMPLICEREN NIET-TOEPASSELIJKHEID BIJ ONRECHTMATIGE DAAD – Waarom geldt de 
voorzienbaarheidsgrens niet bij onrechtmatige daad? De grondslagen van die beperking kunnen dit 
verklaren. Zo vindt die limiet haar grondslag in de impliciete partijwil (infra nrs. 1510-1512) om de 
contractrisico’s onderling te verdelen (infra nrs. 1513-1516). Contractpartijen wilden 
schadevergoeding zo tot de voorzienbare schade beperken.3840 Dat veronderstelt uiteraard een 

                                                             
3831 Jackson v Royal Bank of Scotland [2005] UKHL 3, [2005] 1 WLR 377. 
3832 Parijs 12 april 1995, JurisData nr. 1995-022182 (verkoper die de verkochte wagen tot de afname in bewaring hield, was 
bij diefstal aansprakelijk voor de voorzienbare schade, zijnde de in de overeenkomst vastgestelde voertuigwaarde). 
3833 Vgl. Frankrijk (inzake equivalente art. 1953, tweede lid CCF): LARROUMET 2007, 734; G. MÉMENTEAU, “Aubergiste, 
Restaurateur et hôtelier. Spécificité du contrat hôtelier”, JurisClasseur Civil Code 2003, nr. 90. Sommigen oordelen dat het 
gaat om een uitzonderingsbepaling, waardoor de hotelhouder niet langer mag aantonen dat de betrokken schade 
onvoorzienbaar was in de zin van artikel 1150 BW (bijv. CHARTIER 1996, 26). 
3834 FRANKRIJK: Cass.com.fr. 11 juli 1995, nr. 93-14.318, LexisNexis; Aix-en-Provence 3 juli 2002, JurisData nr. 2002-185796; 
Angers 13 januari 2004, nr. 01/01407, JurisData nr. 2004-242577 (verkoop gebrekkige mobilhome; onvoorzienbaar dat de 
koper de mobilhome permanent zou bewonen; enkel vergoedbaar is schade die hij bij tijdelijke bewoning zou hebben 
geleden); Lyon 5 november 2003, JurisData nr. 2003-224508 (vergoeding van door koop veroorzaakte kosten was 
voorzienbaar); MOULOUNGUI 1998, nrs. 101-102. ITALIË: Cass.it. 21 oktober 1969, nr. 3438, Il Foro italiano 1970, I, 498 
3835 Schadevergoeding werd beperkt tot het dubbele (duplum) van de waarde van de prestatie waarop de niet-nagekomen 
verbintenis betrekking had (infra nr. 1482). 
3836 Die opvatting gaat terug op de twaalfde eeuw en zou definitief triomferen in de zestiende eeuw met G.A. ALCIATO (1492-
1550). Uitgebreid: DUMAS 1913, 109. 
3837 BELGIË: Cass. 16 oktober 1851, Pas. 1851, I, 139 (art. 1150 BW vindt geen toepassing bij onteigening); Cass. 3 mei 1861, 
Pas. 1861, I, 397 ("les art. 1149, 1150 et 1151 [...] sont relatifs aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution des 
obligations"); Cass. 17 januari 1929, Pas. 1929, I, 63 ("à la différence des distinctions établies par l'article 1150 du Code civil, 
pour le cas d'inexécution d'un contrat, l'auteur d'un quasi-délit a pour obligation d'en réparer intégralement le dommage"); 
Cass. 26 februari 1931, Pas. 1931, I, 94; Cass. 15 november 2006, Pas. 2006, 2336. FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 3 juni 1998, nr. 95-
16.887, JurisData nr. 1998-002434 (impliciet). Vgl. Bordeaux 24 mei 1858, Pas. 1859, II, 146; Montpellier 22 mei 2013, 
nr. 11/08399, JurisData nr. 2013-025321; Parijs 12 april 1995, JurisData nr. 1995-022182. 
3838 Cass. 15 november 2006, Pas. 2006, 2336 (inzake valsheid in geschrifte bij inbreng in natura voor deelneming aan 
kapitaalsverhoging van vennootschap). 
3839 Rb. Nijvel 2 oktober 2003, RJI 2004, afl. 1, 54. 
3840 BELGIË: CORNELIS 1990-II, 98; DALCQ 1959, 107; DURANT 2010-II, 83 (vermelding als klassieke grondslag); DURANT 2015, 455 
(idem); KLUYSKENS 1925, 72; KLUYSKENS 1938, 117; LECLERCQ 2009, 210; PANDECTES BELGES 1889, 134 ("La raison de cette 
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voorafbestaande contractsverhouding. Bij onrechtmatige daad is er geen voorgaande verhouding 
tussen de schadeverwekker en de schadelijder. 3841  De grondslagen van de stimulans tot 
precontractuele informatie-uitwisseling (infra nrs. 1517-1518) en van de transactiestimulans (infra 
nrs. 1523-1524) stellen ook een contractsverhouding voorop. Vanuit die vier grondslagen heeft de 
voorzienbaarheidslimiet in buitencontractueel verband dan ook geen bestaansrecht. Zou artikel 1150 
BW echter berusten op een behoefte aan matiging van schadevergoeding (infra nrs. 1519-1521), dan 
rijst de vraag waarom die gedachte niet geldt bij onrechtmatige daad. Later zal blijken dat die 
matigingsgedachte geen ultieme grondslag biedt voor die integraliteitslimiet, aangezien zij in 
bepaalde rechtsstelsels juist cumuleerbaar is met een eigenlijk matigingsrecht (infra nr. 1522).3842 

1462. ONDERSCHEIDEND KENMERK VAN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – De voorzienbaarheidsregel is 
verdwenen in Nederland en Zwitserland (infra nrs. 1503-1508), en heeft in de praktijk aan belang 
ingeboet in Spanje3843, Italië3844, (tot voor kort) in Frankrijk3845, en zelfs in de common law3846 (infra 
nr. 1472). Niettemin ziet de rechtsleer in de Romaanse civil law (behalve Portugal) deze regel nog 
steeds als onderscheidend kenmerk van het contractuele aansprakelijkheidsrecht.3847 In theorie 
vormt die regel dan ook het minst betwistbare verschil tussen de twee aansprakelijkheidsregimes.3848 
Illustratief zijn het nieuwe Hongaarse en Argentijnse Burgerlijk Wetboek. Beide wetboeken 
behandelen de aansprakelijkheidsregimes gezamenlijk, met als notoire uitzondering de 
voorzienbaarheidsbeperking (art. 6:144 CCH3849 resp. art. 1728 CCCA3850).  

                                                                                                                                                                                              
disposition réside dans une clause tacite de la convention"); VANDEPUTTE 1977, 246; VANDERMERSCH 1994, 66; VAN RYN 1933, 56 
(“l’article 1150 n’a d’autre but que d’interpréter en ce sens leur volonté tacite”). 
3841  SAINT-PAU 2007, nr. 20 ("Cette absence de volonté antérieure au dommage rend ce dernier nécessairement 
imprévisible."). 
3842 Spanje en Argentinië voorzien tegelijk in de voorzienbaarheidslimiet (art. 1107 CCE resp. art. 1728 CCCA) en in een 
matigingsmogelijkheid [art. 1103 CCE ("La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el 
cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos.") respectievelijk 
art. 1742 CCCA ("Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en 
función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho.")]. 
3843 DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2010, 22 ("la regla contractual no tiene ya sino una aplicación marginal"); FUENTES GUIÑEZ 2009, 340. 
3844 De Italiaanse rechtsleer geeft aan dat de voorzienbaarheidsregel vaak plaats ruimt voor redeneringen vanuit causaliteit 
(MARELLA 2009, 49; PINORI/PETRELLI 1999, 135; VALCAVI 2005, 41) en dat onvoorzienbaarheid niet vaak wordt aanvaard (DI 

GRAVIO 1999, 244; VISINTINI 2005, 707).  
3845 ANCEL 2003, 255 ("l'exigence de prévisibilité [a] été complètement marginalisée"); BÉNABENT 2014, 307; FAGES 2011-I, 306; 
FAURE-ABBAD 2007, 172, nr. II.A.2; JOURDAIN 2011, 547; RADE 2008, 3; ROME 2011, 1745; TALLON 1987-II, 282; VINEY 1999, 153; 
VINEY/JOURDAIN 2001, 580. 
3846 EISENBERG 1992, 612 ("[The artificial limits classical contract law placed on expectation damages and lost profits have 
gradually been falling away, and contract law has been moving toward the goal of full compensation."). 
3847 BELGIË: DALCQ 1959, 107 ("cette règle n'est pas d'application en matière quasi-délictuelle"); DUBUISSON 1998, 131; 
HANNEQUART 1994, 296; KLUYSKENS 1925, 73; KLUYSKENS 1938, 120; LECLERCQ 2009, 210; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 187; 
VAN RYN 1933, 56. FRANKRIJK: BALLOT-LÉNA, 261; BEAUDEUX 2008, 9; BUFFELAN-LANORE/LARRIBAU-TERNEYRE 2014, 841; CARBONNIER 

2000, 302; CASSON 2009, nr. 153; DURRY 1983, 145; ESMEIN 1952, 968; FABRE-MAGNAN 2013, 509; FAGES 2011-I, 306; 
FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 166; I. GALLMEISTER, "Retard de la SNCF: préjudice de l’avocat n’ayant pu plaider” (noot onder 
Cass.civ.I.fr. 26 september 2012), D. 2012, 2305; JOURDAIN 2011, 547; KERHUEL 2006, 2; LAITHIER 2012, 769; LAROMBIÈRE I 1862, 
229; MALINVAUD/FENOUILLET 2010, 577; MAZEAUD/CHABAS 1978, 731; MAZEAUD/CHABAS 1998, 748; RADÉ 1999, nr. 20; ROME 2011, 
1745; ROUJOU DE BOUBÉE 1974, 303; SAINT-PAU 2007, nr. 20; SOULEAU 1979, 475; VINEY 2008, 453; VINEY/JOURDAIN 2001, 593-594. 
LUXEMBURG: RAVARANI 2007, 92; RAVARANI 2014, 1115. SPANJE: DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2010, 22 ("La limitación no tiene justificación en 
el ámbito extracontractual"); RODRÍGUEZ-CANO 2009, 1311. ITALIË: Cass.it. 3 november 1989, nr. 4604, Il Foro Italiano 1990, I, 
(1290) 1298; BARBERO 1988, 618; BIANCA 2012, 172; CARINGELLA 2011, 804; CIAFARDINI/IZZO 2011, 1297; DE CUPIS 1979-I, 388; DI 

GRAVIO 1999, 138; LAMBO 2012, 129; MARELLA 2009, 47 ("il criterio della prevedibilità opera soltanto nel settore della 
responsabilità contrattuale"); PINORI 2009, 346; PINORI/PETRELLI 1999, 155; RESCIGNO 2003, 1384; VALCAVI 2005, 40; VISINTINI 

2005, 700. 
3848 DURRY 1983, 145; VAN RYN 1933, 57 (“L’opposition est donc complète entre les deux régimes de responsabilité, et elle 
révèle que pour obtenir une réparation intégrale, la victime doit se placer sur le terrain délictuel.”).  
3849 Artikel 6:143 CCH betreft de voorzienbaarheidslimiet. Artikel 6:144, lid 2 CCH preciseert dat voor de niet-geregelde 
kwesties de buitencontractuele aansprakelijkheid toepassing vindt: "As regards the definition of damage and the mode of 
compensation, in matters not regulated in this Chapter the principle of non-contractual liability shall apply, with the 
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§ 3. VERWANTE RECHTSFIGUREN 

A Adequatieleer 

1463. VERWANTSCHAP TUSSEN VOORZIENBAARHEID EN ADEQUATIELEER – Duitsland, Zwitserland en 
Oostenrijk kennen geen voorzienbaarheidbeperking (meer) (infra nrs. 1503-1508). De doctrine 
relateert hun leer van de adequate oorzaak wel aan de objectieve voorzienbaarheidstest.3851 Naast 
die Germaanse rechtsstelsels hebben in Europa nog andere rechtsstelsels geopteerd voor 
schadevergoedingsbeperking via de adequatieleer in plaats van via de voorzienbaarheidslimiet. Dit is 
het geval voor Portugal en de Scandinavische rechtsstelsels.3852 Die rechtsstelsels pakken de strenge 
consequenties van het beginsel van integrale schadevergoeding dus aan via causaliteit.  

1464. ADEQUATIELEER: BIJKOMENDE VEREISTEN VOOR JURIDISCHE OORZAAK – De adequatieleer gaat terug op 
Johannes VON KRIES (1888).3853 Bij toepassing van de theorie van de adequate oorzaak neemt de 
rechter een causaal verband aan wanneer de schade, gelet op de normale gang van zaken, een 
redelijkerwijs te verwachten gevolg is van de wanprestatie.3854 Deze adequatieleer vereist dat een 
gedraging die een basisvoorwaarde is voor de schade ook het gevolg op een adequate manier heeft 
veroorzaakt. Dit is zo wanneer de gedraging dat gevolg in het algemeen en niet slechts in 
merkwaardige en onwaarschijnlijke omstandigheden kan meebrengen.3855 Als causaliteitsleer vormt 
zij een alternatief voor onze equivalentieleer. 3856  Tussen de voorzienbaarheidsgrens en de 
adequatieleer bestaan gelijkenissen (infra nr. 1465), maar ook verschillen (infra nrs. 1466-1467). 

                                                                                                                                                                                              
exception that compensation may not be reduced for reasons of equitable considerations." (Engelse versie: 
https://tdziegler.files.wordpress.com/2014/06/civil_code.pdf).  
3850 Artikel 1728 CCCA luidt: "Previsibilidad contractual. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes 
previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija 
tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento." 
3851 BELGIË: CAUFFMAN 2005-I, 839; CORNELIS 2009, 277; HERBOTS 2011, 935; PHILIPPE 2010, 503-504. FRANKRIJK: SOULEAU 1979, 223; 
VINEY/JOURDAIN 2001, 594-595. ITALIË: D'ADDA 2009, 607; ROMEO 2004, 978 ("nel concetto di causalità adeguata [...] è già 
implicita una valutazione di prevedibilità"). SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 405-413. PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 660. 
DUITSLAND: CHEN-WISHART/MAGNUS 2013, 680 (“Adequate causation as used by the courts reflects on the probability of the 
damages and thus to some extent on its foreseeability.”); GEBAUER 2007, 259; RABEL 1957, 494; XYNOPOULOU 2013, 96. 
ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 102; PICHONNAZ 2013, 34; PICHONNAZ 2014, 715-716; ROUILLER 2007, 767; SCHMID 2009, 670-673; 
VULLIÉTY 2010, 447. OOSTENRIJK: REISCHAUER 2002, § 1295 ABGB, 183. CISG: ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 1991, 237; 
STOLL/GRUBER 2005, 764; RYFFEL 1992, 55. DCFR: DORNIS 2014, 542; VON BAR/CLIVE 2009, 929. CESL: REMIEN 2012, 514. 
RECHTSVERGELIJKEND: LOOKOFSKY 1989, 176; TREITEL 1988, 162-167; VON MEHREN 2008, 66; ZWALVE 2000, 567. 
3852 PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 660. SCANDINAVIË: LOOKOFSKY 1989, 175 (“In Scandinavian law, the full measure of 
expectation liability is tempered by the theory of adequate causation […]”). 
3853 J. VON KRIES, "Über den Begriff der objektiver Möglichkeit und einige Anwendungen desselben", Vierteljahrschrift für 
wissenschaftliche Philosophie 1888, (179) 230 (waarover: SOULEAU 1979, 271). Uitgebreid: HERBOTS 2011, 935; LANDO 2009, 
623; SOULEAU 1979, 271. 
3854 BELGIË: HERBOTS 2011, 935. FRANKRIJK: SOULEAU 1979, 270. DUITSLAND: LANGE 1979, 82-85. ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2013, 35; 
ROUILLER 2007, 767 ("le dommage est réparable dans la mesure où il apparaît, par rapport à l'inexécution, comme une 
conséquence susceptible de se produire d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie."); VULLIETY 

2010, 447. OOSTENRIJK: APATHY/RIEDLER 2002, 118-119; GSCHNITZER 1988, 435; KARNER 2005, 1333 (“Adäquanz liegt vor, wenn ein 
Schadensereignis seiner Natur nach nicht völlig ungeeignet erscheint, einen Erfolg nach der Art des eingetretenen 
herbeizuführen […]”); REISCHAUER 2002, § 1295 ABGB, 182. NEDERLAND: SPIER/HARTLIEF 2009, 260. DCFR: DORNIS 2014, 542; LANDO 

2009, 623; VON BAR/CLIVE 2009, 932. RECHTSVERGELIJKEND: TREITEL 1988, 163. 
3855 DUITSLAND: BGH 16 april 2002, Az. VI ZR 227/01, punt 17 ("Nach ständiger Rechtsprechung muß deshalb das zum 
Schaden führende Ereignis im allgemeinen und nicht nur unter besonders eigenartigen, unwahrscheinlichen und nach dem 
gewöhnlichen Verlauf der Dinge außer Betracht zu lassenden Umständen geeignet sein, einen Erfolg der eingetretenen Art 
herbeizuführen.") 
3856 Kritiek op equivalentieleer: F. AUVRAY, S. JANSEN, S. DE GROOF, T. GLADINEZ, P. PECINOVSKY, I. SAMOY en E. VERJANS, "Schade na 
wegblokkade: geen zwart-wit maar ochtendgrijs", De Juristenkrant 2015, 25 november, (12) 12; I. DURANT, Eléments pour 
une approche diversifiée et évolutive de la causalité dans le droit de la responsabilité civile, proefschrift, UCL, 2003; D. 
PHILIPPE, "Quelques réflexions sur la perte d'une chance et le lien causal", TBH 2013, (1004) 1006-1008; VANDENBOGAERDE 

2015, 226-250. 
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1465. ROL VAN (ON)VOORZIENBAARHEID BIJ ADEQUATIELEER: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN GEVOLG VAN 

GEDRAGING – Evenals de aan onvoorzienbaarheid ontleende limiet, leidt de adequatieleer tot 
begrenzing van aansprakelijkheid.3857 Tot op zekere hoogte ligt in de adequatieleer zelfs een 
(objectieve) voorzienbaarheidseis besloten. 3858  Causaliteit neemt de rechtspraak immers aan 
wanneer de schade volgens de normale gang van zaken een redelijkerwijs te verwachten of niet als 
onwaarschijnlijk te verwachten3859 gevolg is van de wanprestatie. Zowel de voorzienbaarheidslimiet 
als de adequatieleer verwijzen naar schade die zich voordoet volgens de normale gang van zaken en 
volgens wat een normaal voorzichtige persoon ervaart. In Zwitserland oordeelt het Bundesgericht 
zelfs dat objectieve voorzienbaarheid doorslaggevend is om te achterhalen of een feit de adequate 
oorzaak vormt van schade. Bij zijn retrospectieve prognose moet de rechter zich plaatsen aan het 
einde van de oorzakenketen en teruggaan naar de schade waarvoor hem om schadevergoeding is 
verzocht. Daarbij moet hij nagaan of een gevolg, volgens de normale gang van zaken en de algemene 
menselijke ervaring, valt binnen het redelijke veld van objectief voorzienbare mogelijkheden.3860 

1466. VERSCHILLEN TUSSEN VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING EN ADEQUATIELEER – Hoewel de adequatieleer 
een objectieve voorzienbaarheidstoets bevat, verschilt zij duidelijk van de limiet van artikel 1150 BW. 
Dit kreeg recentelijk indirecte bevestiging in de nieuwe Argentijnse Código Civil y Comercial, waar de 
adequatieleer en de voorzienbaarheidsbeperking samen voorkomen (art. 17263861 resp. art. 17283862 
CCCA). Terwijl voorzienbaarheid beperkt is tot het contractenrecht (supra nr. 1460), geldt de 
adequatieleer ook buitencontractueel.3863 Daarnaast speelt subjectieve voorzienbaarheid geen rol bij 
de adequatieleer.3864 Enkel de ervaring van de normaal voorzichtige persoon is relevant. Voorts gaat 
de adequatieleer niet uit van de datum van de contractsluiting (ex-anteperspectief van art. 1150 
BW), maar van het tijdstip van de rechterlijke beoordeling (ex-postbeoordeling).3865 Deze peildatum 
werkt minder limiterend, aangezien de rechter dan ook rekening houdt met omstandigheden die zich 
na de contractsluiting voordoen. Dit kan de voorzienbaarheid aanzienlijk verhogen. Daarnaast 
veronderstelt de voorzienbaarheidslimiet dat het oorzakelijk verband, als voorwaarde voor 
aansprakelijkheid (beoordeeld via de equivalentieleer), al vaststaat.3866 Adequate causaliteit valt 
echter net samen met dat causaal verband. Eens die causale band via die adequatieleer vaststaat, is 
alle schade verhaalbaar. Verdere matiging is dan onmogelijk. Met dat alles-of-nietsprincipe3867 
verschilt de adequatieleer dus van de Franse benadering volgens dewelke onvoorzienbaarheid van de 

                                                             
3857 DUITSLAND: GEBAUER 2007, 261; LANGE 1979, 82; RABEL 1957, 474; VON MEHREN 2008, 66. ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 102; 
SCHMID 2009, 668 en 681. CISG: RYFFEL 1992, 55. 
3858 PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 664. ITALIË: PHILIPPE 2010, 503 en 530. ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2014, 715-716; ROUILLER 2007, 
767; VULLIÉTY 2010, 447. OOSTENRIJK: APATHY/RIEDLER 2002, 119. RECHTSVERGELIJKEND: TREITEL 1988, 153. 
3859 Vandaar dat sommigen ook spreken van de waarschijnlijkheidstheorie: VANDENBOGAERDE 2015, 227. 
3860 TF 3 februari 1993, BGE 119 Ib 335 ("[L]a prévisibilité objective est déterminante pour savoir si un fait est la cause 
adéquate d'un préjudice. Le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il 
lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de 
déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence 
demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles."). 
3861 Artikel 1726, eerste lid CCCA luidt: "Relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo 
adecuado de causalidad con el hecho productor del daño." 
3862 Artikel 1728 CCCA luidt: "Previsibilidad contractual. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes 
previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija 
tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento." 
3863 FAUST 1996, 3 ("Die Adäquanztheorie ist damit im Delikts- und im Vertragsrecht gleichermaβen anwendbar."). 
3864 FRANKRIJK: SOULEAU 1979, 223; VINEY/JOURDAIN 2001, 594. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 410. PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 
664. DUITSLAND: FAUST 1996, 3; XYNOPOULOU 2013, 96. ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2013, 47; ROUILLER 2007, 767; SCHMID 2009, 671.  
3865 FRANKRIJK: SOULEAU 1979, 290. PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 664. ITALIË: GIARDINA 2009, 84; MARELLA 2009, 50. DUITSLAND: 

RABEL 1957, 494. ZWITSERLAND: VULLIÉTY 2010, 447. ENGELAND: CHEN-WISHART/MAGNUS 2013, 680. RECHTSVERGELIJKEND: TREITEL 1988, 
166; VON MEHREN 2008, 68. Kritische uitwerking: VANDENBOGAERDE 2015, 227. 
3866 BELGIË: PHILIPPE 2010, 503. FRANKRIJK: SOULEAU 1979, 295; VINEY/JOURDAIN 2001, 595. ITALIË: GIARDINA 2009, 84. ZWITSERLAND: 

SCHMID 2009, 675. RECHTSVERGELIJKEND: TREITEL 1988, 162-163. 
3867 Kwalificatie: FAUST 1996, 2. 
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schadeomvang van invloed is op de schadevergoeding zelf (infra nr. 1599).3868 Uit dit alles valt af te 
leiden dat de adequatieleer ook minder schadebeperkend werkt dan de voorzienbaarheidslimiet.3869 

1467. RISICO OP ALLES-OF-NIETSRESULTAAT BIJ ADEQUATIELEER – Ondanks het feit dat de adequatieleer ook een 
objectieve voorzienbaarheidstest bevat (supra nr. 1465), leidt zij soms tot andere resultaten dan die van de 
Romaanse voorzienbaarheidslimiet.3870 Neem zo het Franse geval van de diefstal van een bij een garagist in 
bewaring gegeven wagen met twee koffers vol waardevolle voorwerpen in de kofferbak.3871 De garagist werd 
niet veroordeeld tot vergoeding van de waarde van die voorwerpen (300 000 FF), maar tot compensatie van de 
waarde van de voorwerpen die de chauffeur gebruikelijk, gelet op zijn beroep, vermogenssituatie, reisdoel en 
medepassagiers, bij zich kon hebben (200 000 FF).3872 De adequatieleer leidt dan eerder tot een alles-of-
nietsbenadering (supra nr. 1466). In Duitsland had een hotelgast zijn autosleutels afgegeven aan een 
nachtbewaker, die de wagen achterliet op de hotelparking. In de koffer bevond zich echter een waardevolle 
juwelencollectie. Het Bundesgerichtshof oordeelde dat de schadeclaim volledig moest worden afgewezen 
omdat de verzoeker het hotel niet had meegedeeld dat de koffer juwelen bevatte.3873 Verdere matiging is dan 
onmogelijk, tenzij het betrokken rechtsstelsel bijkomende toepassing van de voorzienbaarheidslimiet toelaat, 
zoals het geval is in Argentinië (art. 17263874 resp. art. 17283875 CCCA; supra nr. 1466). 

B Imprevisieleer 

1468. AFBAKENING TUSSEN VOORZIENBAARHEIDSREGEL EN IMPREVISIELEER – Onvoorzienbaarheid van schade 
wegens wanprestatie kan doen denken aan het leerstuk van de imprevisie. Imprévision duidt immers 
ook op het niet voorzien van iets. Zowel de voorzienbaarheidslimiet als de imprevisieleer houden 
verband met de voorzienbaarheid van een gebeurtenis. Niettemin heeft onvoorzienbaarheid in de 
zin van artikel 1150 BW geen uitstaans met onvoorzienbaarheid bij de imprevisieleer. 3876 
Onvoorzienbaarheid van artikel 1150 BW betreft door wanprestatie veroorzaakte schade. Bij niet-
opzettelijke wanprestatie hoeft de wanprestant dan niet in te staan voor die onvoorzienbare schade. 

1469. ONVOORZIENBAARHEID BIJ IMPREVISIELEER: ANDER VOORWERP EN DOEL – Onvoorzienbaarheid van de 
imprevisieleer heeft een ander voorwerp en een ander doel dan onvoorzienbaarheid in de zin van 
artikel 1150 BW. Bij de imprevisieleer heeft onvoorzienbaarheid betrekking op na de contractsluiting 
redelijkerwijs onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden die nakoming zo bemoeilijken, 
verzwaren of duurder maken dat zij het contractevenwicht verstoren. Denk aan devaluatie, 
economische crisis, oorlog of een langdurige lockdown.3877 Doel van de imprevisieleer is dat rechters 
in dergelijke gevallen overeenkomsten kunnen herzien of beëindigen.3878  

                                                             
3868 Vgl. TREITEL 1988, 165. 
3869 APATHY/RIEDLER 2002, 119; FAUST 1996, 3; LANGE 1979, 91; PICHONNAZ 2013, 47; SCHMID 2009, 671; STOLL/GRUBER 2005, 764; 
VON MEHREN 2008, 68; XYNOPOULOU 2013, 96. 
3870 BELGIË: PHILIPPE 2010, 531; HERBOTS 2011, 935. ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2014, 715-716. CISG: ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 

1991, 237. RECHTSVERGELIJKEND: DORNIS 2014, 542; VON BAR/CLIVE 2009, 929; ZWALVE 2000, 567. 
3871 In een Zwitsers geval was de bagage van een cruisepassagier gestolen. Ook die bagage bevatte dure juwelen. In laatste 
aanleg werd de schadevergoeding beperkt tot de gebruikelijke bagageinhoud. De kantonrechter van Schaffhouse hield zo 
rekening met de voorzienbaarheid van de omvang van de schade. Bespreking: PICHONNAZ 2013, 48-50 en PICHONNAZ 2014, 
715-716 (verwijzing naar TF 26 november 2003, ATF 130 III 182, JdT 2005 I 3). 
3872 Lyon 12 juni 1950, RTDciv 1950, 504 ("le dépositaire, débiteur contractuel, n'étant tenu, en vertu de l'article 1150 C.civ., 
que des dommages-intérêts prévisibles lors de la conclusion du contrat, la Cour ne doit prendre en considération que la 
qualité et la valeur des objets que l'automobiliste pouvait normalement emporter avec lui, eu égard à sa profession, à sa 
situation de fortune, à l'objet de son voyage et aux personnes de sa famille qui l'accompagnaient."). 
3873 BGH 29 januari 1969, NJW DE 1969, 789 (deels fout van slachtoffer: § 254, lid 2 BGB). Vgl. artikel 1953, tweede lid BW.  
3874 Artikel 1726, eerste lid CCCA luidt: "Relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo 
adecuado de causalidad con el hecho productor del daño." 
3875 Artikel 1728 CCCA luidt: "Previsibilidad contractual. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes 
previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija 
tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento." 
3876 TERRE/SIMLER/LEQUETTE 2009, 568. 
3877 Cass. 30 oktober 1924, Pas. 1924, I, 565 (“théorie qui tend à faire admettre qu’en toute matière, la partie lésée par un 
contrat peut être déliée de ses engagements lorsque des événements extraordinaires, échappant à toute prévision au 
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1470. VERWERPING VAN IMPREVISIELEER NAAR BELGISCH RECHT – Onvoorzienbaarheid van schade speelt (althans 
theoretisch) een significante rol in het contractuele schaderecht. Onvoorzienbaarheid van omstandigheden die 
nakoming dermate bemoeilijken, verzwaren of duurder maken dat zij het contractuele evenwicht verstoren, is 
daarentegen vooralsnog irrelevant in België. 3879  Hoewel steeds meer auteurs voorstander zijn van 
rechtstreekse3880 of indirecte3881 toepassing van de imprevisieleer, heeft het Hof van Cassatie zijn naoorlogse 
afwijzing3882 van de imprevisieleer de laatste tweede decennia meermaals bevestigd3883. Door de imprevisieleer 
onder het Weens Koopverdrag te erkennen (Scafom-arrest 2009)3884, heeft het Hof van Cassatie volgens 
bepaalde rechtsleer3885 wel de weg geëffend voor aanvaarding van de imprevisieleer.  

§ 4. FEITELIJKE NEERGANG 

A Beperkte toepassing 

1471. THEORETISCH INGRIJPENDE AANTASTING VAN CONTRACTUEEL INTEGRALITEITSPRINCIPE – De limiet van de 
voorzienbaarheid lijkt niet weg te denken uit het contractuele schaderecht. Alle rechtsleer die zich 
buigt over wanprestatieschade wijst op deze limiet.3886 Nadere beschouwingen blijven doorgaans wel 
achterwege.3887 Louter afgaande op de tekst van artikel 1150 BW, lijkt het beginsel van integraal 
schadeherstel niets meer dan een fictie van het contractenrecht. In dat artikel staat immers te lezen 

                                                                                                                                                                                              
moment où le contrat a pris naissance, en ont altéré si profondément l’économie, qu’il soit certain qu’elle n’aurait pas 
consenti à assumer l’aggravation des charges qui en résulte.”); CORNELIS 2000-I, 663; DE BOECK 2008, 84e; DRAULANS/RASQUIN 

2013, 1197; GEUDENS 2014, 87; JASSOGNE 2008, 175-176; PHILIPPE 2014-I, 373; STIJNS 2005, 154; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 
175; VAN LOOCK 2013, 448; VAN OEVELEN 2008, 622; VAN OMMESLAGHE 2010, 790; WÉRY 2011-I, 554. Uitgebreid: D. PHILIPPE, 
Changement de circonstances et bouleversement de l’économie contractuelle, Brussel, Bruylant, 1986, 714 p. 
3878 Anders dan overmacht, vereist imprevisie dus niet dat de omstandigheden nakoming onmogelijk maken. Het volstaat 
dat de aangevoerde omstandigheden nakoming bemoeilijken, verzwaren of duurder maken. 
3879  CORNELIS 2000-I, 663; DE POTTER DE TEN BROECK 2013, 849; DRAULANS/RASQUIN 2013, 1203; GEUDENS 2014, 86-87; 
SNAUWAERT/VAN DER ELST 2011, 133. Vele andere rechtsstelsels aanvaarden de imprevisieleer wel (PHILIPPE 2014-I, 382-402). 
3880 E. DIRIX en P. WERY, "Pour une modernisation du Code civil", JT 2015, (625) 625; JASSOGNE 2008, 175; LEBON 2013-I, 34; 
PHILIPPE 2014-I, 374; VAEL 2004, 748-749; VAN LOOCK 2013, 446-464. 
3881 De afwijzing van de imprevisieleer wordt door bepaalde rechtsleer ondervangen door het suggereren van alternatieve 
mechanismen: GEUDENS 2014, 88; STIJNS 2005, 156-157 (rechtsmisbruik, soepele uitlegging van overmacht en opname van 
imprevisieclausules); VAEL 2004, 736-743 (opsomming alternatieve remedies); VAN OMMESLAGHE 2010, 792; WÉRY 2011-I, 557-
561 (billijkheid, soepele invulling overmacht, rechtsmisbruik, goede trouw, imprevisieclausules). 
3882 Cass. 19 mei 1921, Pas. 1921, I, 380. 
3883 Cass. 19 mei 1921, Pas. 1921, I, 380; Cass. 7 februari 1994, Arr.Cass. 1994, 146, JTT 1994, 208, Pas. 1994, I, 150, RW 
1994-95, 121; Cass. 14 april 1994, Arr.Cass. 1994, 369, Pas. 1994, I, 365, RW 1994-95, 434; Cass. 20 april 2006, Arr.Cass. 
2006, 904, Pas. 2006, 884, TBBR 2009, 34. Lagere rechtspraak: VAN OMMESLAGHE 2010, 796-797.  
3884 Cass. 19 juni 2009, Arr.Cass. 2009, 1736, DAOR 2010, 149, noot D. PHILIPPE, Pas. 2009, 1590, RW 2009-10, 744 (Hof van 
Cassatie oordeelde inzake art. 79 CISG dat “[g]ewijzigde omstandigheden die niet redelijkerwijze voorzienbaar waren bij de 
contractsluiting en die onmiskenbaar van aard zijn om de last van de uitvoering van de overeenkomst op onevenredige 
wijze te verzwaren, […] onder omstandigheden, een verhindering [kunnen] uitmaken in de zin van deze verdragsbepaling.”). 
3885 K. COX, “Gewijzigde omstandigheden in internationale koopcontracten: het Hof van Cassatie als pionier” (noot onder 
Cass. 19 juni 2009), RW 2009-10, (730) 736-737; GEUDENS 2014, 87-88 (voorzichtig); PHILIPPE 2014-I, 375.  
3886 ANDRIES 2011-I, 363; BAECK 2013, 259; BIQUET-MATHIEU 2000, 462; BOCKEN/DE BONDT 2001, 238; BRULEZ 2015, 425-427; 
CAUFFMAN 2005-I, 814; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 185; COIPEL 1999, 126; DALCQ 1959, 107; DALCQ 1968, 78; 
DE BOECK 2008, 84m; DE PAGE 1942, 142; DE PAGE 1967, 145; DEPUYDT 2009, 31; DUBUISSON 1998, 129-134; DUBUISSON/ESTIENNE/DE 

CALLATAŸ 2012, 173; DURANT 2010-II, 82-87; DURANT 2015, 453-460; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 318; FAGNART 2012, 197; 
GERMAIN/PLASSCHAERT 2003, II.1.6, 51; HENS 2009, II.4, 185; JAFFERALI 2014, 882; KLUYSKENS 1925, 71-72; KLUYSKENS 1938, 117-119; 
KRUITHOF/BOCKEN 1994, 650; LECLERCQ 2009, 210-211; LEFEBVRE-MASSCHELEIN 2010, 288; LIMPENS/KRUITHOF 1969, 255; LIMPENS/VAN 

DAMME 1961, 70; LOYENS 2011, 237; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 214; PHILIPPE 2010, 498-544; RENIERS 2010, 100; RONSE/DE WILDE 

1988, 169; SAMOY/DANG VU 2012, 86; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 43; THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 255; TILLEMAN 2012, 355; VANDEN BERGHE 

2003, 43; VANDEPUTTE 1977, 246; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 187; VAN GERVEN/VAN OEVELEN 2015, 187; VAN OMMESLAGHE 1975, 
524; VAN OMMESLAGHE 1986, 221; VAN OMMESLAGHE 2010, 1599; VAN RYN 1933, 58; VERSTAPPEN 2006, 529; WÉRY 2004, 317; WÉRY 

2011-I, 538. 
3887 Belgische uitzonderingen: L. CORNELIS, “Le sort imprévisible du dommage prévisible” (noot onder Cass. 11 april 1986), 
RCJB 1990, 81-105; I. DURANT, “La réparation dite intégrale du dommage. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), 
Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, (441) 453-
460; I. DURANT, "Le dommage réparable dans les deux ordres de responsabilité" in S. STIJNS en P. WERY (eds.), De raakvlakken 
tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2010, (53) 82-87. 
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dat de schuldenaar slechts gehouden is tot vergoeding van de schade die was voorzien of die men 
heeft kunnen voorzien bij het aangaan van het contract, wanneer het niet uitvoeren van de 
verbintenis niet door zijn opzet is veroorzaakt. Dat bijwoord “slechts” duidt erop dat artikel 1150 BW 
ten gunste van de wanprestant afwijkt van het in artikel 1149 BW vervatte beginsel van integraal 
schadeherstel. Artikel 1149 BW gaf dit overigens al aan met de bewoordingen "behoudens de hierna 
gestelde uitzonderingen en beperkingen" (supra nr. 181). Tot zover de theorie.  

1472. FEITELIJKE NEERGANG VAN VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING – Schril contrasterend met de kwalificatie 
door de rechtsleer van de voorzienbaarheidslimiet als onderscheidend kenmerk van het contractuele 
aansprakelijkheidsrecht (supra nr. 1462), is de beperkte aanwending in de praktijk. Bij de afbakening 
van hun geschil zien advocaten onvoorzienbaarheid wel eens over het hoofd. Dit geldt voor talrijke 
rechtsstelsels. De praktische teloorgang van de voorzienbaarheidsbeperking vindt plaats in de 
Romaanse civil law, zoals in Spanje3888, Italië3889, en tot voor kort in Frankrijk3890. De common law stelt 
ook vast dat die limiet aan belang inboet ten voordele van integrale schadevergoeding.3891  

1473. GRONDEN VOOR BELGISCHE NEERGANG – In Europa lijkt de Belgische voorzienbaarheidslimiet het 
droevigste lot beschoren. Al driekwart eeuw geleden werd opgemerkt dat artikel 1150 BW bijzonder 
weinig toepassing vond en dat de uitzonderlijke toepassingen zelfs niet vermeldenswaard waren.3892 
Meer dan zeven decennia rechtspraak hebben die bevinding alleen maar kracht bijgezet. 
Onvoorzienbaarheid van schade is intussen nagenoeg niet meer (succesvol) ingeroepen3893, en is zelfs 
in vergetelheid geraakt. Bovenal is dit te wijten aan de cassationele uitholling. Onvoorzienbaarheid 
van de omvang van schade speelt geen rol meer (infra nr. 1583). Bovendien toetst de rechtspraak de 
voorzienbaarheid objectief via het criterium van de goede huisvader (infra nr. 1542). Die neergang 
valt zeker ook daaraan toe te schrijven dat rechtspractici uitgaan van beperkte slaagkansen van het 
onvoorzienbaarheidsverweer. Zo werpen zelfs advocaten onvoorzienbaarheid van de door hen 
veroorzaakte schade – zoals verloren proceskansen3894 – nagenoeg nooit op. Toegegeven, in die 

                                                             
3888 DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2010, 22 ("la regla contractual no tiene ya sino una aplicación marginal"); FUENTES GUIÑEZ 2009, 340. 
3889 De Italiaanse rechtsleer geeft aan dat de voorzienbaarheidsregel vaak plaats ruimt voor redeneringen vanuit causaliteit 
(MARELLA 2009, 49; PINORI/PETRELLI 1999, 135; VALCAVI 2005, 41) en dat onvoorzienbaarheid niet vaak wordt aanvaard (DI 

GRAVIO 1999, 244; VISINTINI 2005, 707).  
3890 ANCEL 2003, 255 ("l'exigence de prévisibilité [a] été complètement marginalisée"); BÉNABENT 2014, 307; FAGES 2011-I, 306; 
FAURE-ABBAD 2007, 172, nr. II.A.2; JOURDAIN 2011, 547; RADÉ 2008, 3; ROME 2011, 1745; TALLON 1987-II, 282; VINEY 1999, 153; 
VINEY 2008, 453 (spreekt van een "quasi-désuétude" van de regel); VINEY/JOURDAIN 2001, 580. 
3891 EISENBERG 1992, 612 ("[The artificial limits classical contract law placed on expectation damages and lost profits have 
gradually been falling away, and contract law has been moving toward the goal of full compensation."). 
3892 DE PAGE 1942, 143 ("La jurisprudence de principe quant au sens et à la portée des articles 1150 et 1151 du Code civil est 
très rare, et les décisions qui existent ne méritent guère, même, d'être rapportées."). 
3893 BELGIË: DURANT 2010-II, 84; DURANT 2015, 457; PHILIPPE 2010, 499 ("[O]n s'étonne qu'il y ait très peu de décisions qui 
rejettent l'indemnisation du dommage au motif que le dommage serait imprévisible."); SIMAR/DE ZUTTER 2013, 43. Vgl. 
FRANKRIJK: Cass.com.fr. 10 mei 1994, nr. 92-19.240, LexisNexis; Cass.civ.III.fr. 23 november 1994, nr. 92-16.527, LexisNexis 
(na te wijzen op de onvoorzienbaarheid van de verschuldigdheid van conventionele boeten door de hoofdaannemer 
wegens de vertraging in de werken door de onderaannemer, wees het Hof van Cassatie het cassatieberoep af op grond dat 
die onvoorzienbaarheid niet was opgeworpen voor het hof van beroep: "la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une 
recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef"); Cass.civ.I.fr. 10 oktober 1995, nr. 93-
19.142, LexisNexis (bij de beschadiging van de ooglens van een vrijwillige medewerker aan een feest, werd in cassatie 
opgeworpen dat die schade onvoorzienbaar was, aangezien het feestcomité niet op de hoogte was van de voorafgaande 
hoornvliestransplantatie van het slachtoffer; het cassatiemiddel werd verworpen omdat de eisers de onvoorzienbaarheid 
niet hadden opgeworpen voor het hof van beroep); Cass.civ.I.fr. 15 juli 1999, nr. 97-10.268, Bull.civ. 1999, I, 156 ("[...] les 
juges du fond ne sont pas tenus de rechercher d'office si un dommage était prévisible."). Vgl. BÉNABENT 2014, 307; FAGES 2011-
I, 306; STOFFEL-MUNCK 2005, 33 ("Quand donc les avocats (des défendeurs) retrouveront-ils le réflexe d'invoquer ce texte dont 
une doctrine ulta-indemnisante a voulu minorer la portée [...]?"). ITALIË: VISINTINI 2005, 707 (bijna niet ingeroepen in Italië). 
3894 Antwerpen 7 oktober 2002, NJW 2003, 493, noot E. BREWAEYS; Bergen 16 januari 1997, JLMB 1997, 443; Bergen 19 
januari 2011, T.Verz. 2012, 264; Bergen 21 september 2012, JLMB 2013, 1742; Brussel 10 juni 2002, RW 2005-06, 352 
(laattijdig hoger beroep); Gent 23 juni 1998, TBBR 1999, 351; Rb. Antwerpen 26 juni 2003, TBBR 2004, 174; Rb. Brugge 14 
mei 1991, RW 1993-94, 266; Rb. Brussel 14 april 2000, JLMB 2001, 426, noot J.P. BUYLE; Rb. Neufchâteau 6 november 1985, 
RRD 1986, 412; Rb. Turnhout 4 mei 1992, RW 1993-94, 201; Rb. Verviers 29 oktober 2002, JLMB 2003, 1665, noot J. BUYLE. 



481 
 

gevallen heeft een beroep op onvoorzienbaarheid van door een laattijdig ingesteld beroep 
veroorzaakte schade ook weinig slaagkansen. Denken pleiters in andere gevallen nog aan 
onvoorzienbaarheid als verweermiddel, dan oordeelt de rechtspraak echter doorgaans, vaak zonder 
duidelijke onderbouwing, dat de geleden schade toch voorzienbaar was.3895  

B Toekomst 

1474. AFSCHAFFING VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING? – Uit de feitelijke neergang van artikel 1150 BW 
leiden sommigen af dat het over en uit is met deze bepaling.3896 Sommigen achten het dan ook 
wenselijk om deze regel af te schaffen.3897 In Nederland deed deze evolutie zich alvast voor. In 1970 
verving de Hoge Raad in het Waterwingebiedarrest, in navolging van gezaghebbende auteurs3898, de 
maatstaf van voorzienbaarheid (en de adequatieleer 3899 ) door die van toerekening naar 
redelijkheid.3900 Het criterium van voorzienbaarheid werd ondeugdelijk geacht omdat het zich zou 
lenen tot alles wat de rechter maar wenselijk vond. Nederland verliet de voorzienbaarheidsbeperking 
definitief met de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 (infra nr. 1507).  

1475. TOEKOMST VAN VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING – De vraag rijst of de door minister van Justitie 
GEENS gelanceerde oproep tot ingrijpende hervormingen van het burgerlijk recht (supra nr. 45) het 
Belgische recht zal doen overhellen naar het Nederlandse recht (afschaffing van voorzienbaarheid) 
dan wel naar het Franse moederrecht (bevestiging daarvan in 2016). In Frankrijk meende de 
rechtsleer tot voor kort dat artikel 1150 BW definitief in onbruik was geraakt.3901 De meeste 
rechtspraak dateerde van de voorlaatste eeuwwisseling.3902 De doemdenkers hadden het mis. Na een 
heropwaardering door het Franse Hof van Cassatie3903, herbevestigde de Franse wetgever de 
voorzienbaarheidslimiet (art. 1231-3 CCF)3904. Ook nemen recente codificaties die limiet bewust op, 
en ligt deze schadelimiet zelfs in alle internationale rechtsinstrumenten besloten (infra nr. 1697). Een 
rechtshistorische en rechtsvergelijkende blik kan een licht werpen op deze mysterieuze bepaling.  

                                                             
3895 Bijv. Cass. 4 februari 2010, TBO 2011, 25; Bergen 27 september 2011, T.Verz. 2012, 267; Brussel 18 september 2007, 
RW 2010-2011, (876) 878 (schade bij factoring: “Deze schade stemt overeen met de voorzienbare schade.”). Zie echter: 
Kh. Antwerpen 12 december 1972, BRH 1973, 166 (onvoorzienbaarheid). 
3896 CORNELIS meent dat de Belgische invulling van artikel 1150 BW – dat enkel het bestaan en niet de omvang van schade 
voorzienbaar moet zijn (infra nrs. 1585-1586) – impliceert dat thans zowel voorzienbare als onvoorzienbare schade 
verhaalbaar zijn: CORNELIS 2000-I, 565 ("in weerwil van de nochtans klare en duidelijke wettekst van artikel 1150 BW [moet] 
zowel de voorzienbare als de onvoorzienbare schade van de schuldeiser door de schuldenaar [...] worden vergoed"). 
Volgens hem is de voorzienbaarheid van schade een deel geworden van het contractuele foutbegrip. 
3897 BELGIË: CAUFFMAN 2005-I, 838 (voorzichtig: "De opportuniteit van de beperking tot de voorzienbare schade kan, ook ten 
aanzien van overeenkomsten, worden betwist."); RONSE/DE WILDE 1988, 169. FRANKRIJK: MAZEAUD/CHABAS 1978, 746 (“On ne 
peut donc conclure qu’en souhaitant l’abrogation pure et simple de cette disposition.”); POPINEAU-DEHAULLON 2008, 543 ("on 
peut [...] se demander si la limitation de la réparation prévue par l'article 1150 du Code civil au seul préjudice prévisible doit 
être écartée."); VINEY/JOURDAIN 2001, 597 (voorzichtig, want stellen dat heropleving als matigingsinstrument mogelijk is). 
3898 H.K. KÖSTER, Causaliteit en voorzienbaarheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1963 en daarna A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding 
bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, nrs. 126 e.v. 
3899 Ook de toepassing van de adequatieleer verdween met dit arrest: SPIER/HARTLIEF 2009, 260. 
3900 HR 20 maart 1970, NJ 1970, 251 (Waterwingebiedarrest). 
3901 ANCEL 2003, 255; FAURE-ABBAD 2007, 172, nr. II.A.2; JOURDAIN 2011, 547; RADÉ 2008, 3; ROME 2011, 1745; TALLON 1987-II, 
282; VINEY 1999, 153; VINEY 2008, 453; VINEY/JOURDAIN 2001, 580. 
3902 Rechtspraak: DEMOGUE 1931, 307-320. 
3903 Vgl. LAITHIER 2011-III, 1156 („[Ces deux arrêts] démentent la prophétie de ceux qui, au cours du siècle dernier, avaient 
annoncé la disparition progressive de l’article 1150 du Code civil.”); LAITHIER 2012, 768 („redécouverte de l’article 1150”). 
3904 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016. De Franse wetgever is voornemens deze bepaling te handhaven bij de 
herziening van het aansprakelijkheidsrecht. Artikel 1251 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité 
civile: "Sauf faute intentionnelle ou faute lourde de sa part, le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de 
l'inexécution raisonnablement prévisibles lors de la formation du contrat." 
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Afdeling II. Historiek 

1476. BEPERKTE TOELICHTING IN PARLEMENTAIRE VOORGESCHIEDENIS – De dogmatische ontwikkeling van de 
voorzienbaarheidsbeperking is niet enkel rechtshistorisch van belang, maar kan ook een rol spelen 
voor de interpretatie van artikel 1150 BW.3905 Raadpleging van de parlementaire geschiedenis brengt 
echter geen duidelijkheid. Dit volgt allicht uit het feit dat die integraliteitslimiet evident overkwam. 
Die grens was reeds sinds het Traité des obligations van POTHIER (1761) bekend, en gaat zelfs terug op 
het Tractatus de eo quod interest van DUMOULIN (1546) en de duplum-regel van Justinianus (531). 

1477. BEPERKTE TOELICHTING BIJ TOTSTANDKOMING VAN CODE NAPOLÉON – Uit de toelichting op artikel 1150 van de 
Code Napoléon valt niets af te leiden over de strekking van deze bepaling. Hoewel overwegingen dienen ter 
motivering van wetsbepalingen zonder de bewoordingen daarvan te herhalen3906, beperkte BIGOT-PRÉAMENEU 
zich in zijn memorie van toelichting ertoe dat artikel te parafraseren: "Les dommages et intérêts ne doivent pas 
s'étendre au-delà de ce qui a été prévu ou de ce qu'on a pu prévoir lors du contrat."3907 In zijn verslag van 
3 februari 1804 deed FAVARD niet beter: "Ainsi le débiteur n'est tenu que des pertes et des gains qui ont été 
prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que le contrat n'a pas reçu son 
exécution."3908 In zijn redevoering ging MOURICAULT zelfs helemaal niet in op de voorzienbaarheid.3909  

1478. ROMEINSRECHTELIJKE OORSPRONG VAN ARTIKEL 1150 BW – Als bepaling van Romeinsrechtelijke 
oorsprong (infra nr. 1481), is artikel 1150 BW in talrijke rechtsstelsels (infra nrs. 1491-1499) en zelfs 
in internationale rechtsinstrumenten (infra nrs. 1500-1501) overgenomen. De precieze strekking van 
artikel 1150 BW vereist dan ook een flashback van vijftien eeuwen. De voorzienbaarheidslimiet vindt 
zijn allerverste oorsprong bij keizer Justinianus. Zijn duplum-regel (C. 7, 47, 1) werd door de 
zestiende-eeuwse jurist Charles DU MOULIN onderbouwd als een voorzienbaarheidsbeperking. Een 
wanprestant is enkel vergoedingsplichtig voor schade die hij bij de contractsluiting had voorzien of 
had kunnen voorzien. POTHIER rukte dit vereiste los uit het Romeinse recht. Langs deze weg kwam het 
terecht in de Code Napoléon. Zo baande het zich een weg naar zowel de civil law als de common law.  

§ 1. ROMEINS RECHT 

A Geen algemeen schadevergoedingsrecht 

1479. ROMEINS RECHT: GEEN ALGEMEEN LEERSTUK VAN SCHADEVERGOEDING – De opstellers van de Code 
Napoléon zagen Justinianus als de revelatie voor Europa.3910 Dit geldt zeker ook met betrekking tot 
de voorzienbaarheidsbeperking. De Justiniaanse duplum-regel ligt immers aan de basis van die limiet. 
Artikel 1150 BW vereist dan ook een schets van de schadevergoeding in het Romeinse recht.3911 

                                                             
3905 A. XYNOPOULOU, Die Voraussehbarkeit als Voraussetzung des Schadensersatzes in der Vertragshaftung, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2013, 3. 
3906 Dit is een regel die de Uniewetgever alvast hanteert: Richtsnoer 10.5.1 Gemeenschappelijke Praktische Handleiding van 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie ten behoeve van eenieder die binnen de Gemeenschapsinstellingen bij 
de opstelling van wetteksten is betrokken (versie 2014: http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228NLN.pdf). 
3907 M. BIGOT-PRÉAMENEU, "Exposé des motifs [dans la séance du 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804)" in J.-G. LOCRÉ, Législation 
civile, commerciale et criminelle. Tome douzième. Code civil. Livre troisième, Parijs, Treuttel et Würtz, 1828, 
books.google.be, 330, nr. 42. 
3908 M. FAVARD, "Rapport [dans la séance du 13 pluviôse an XII (3 février 1804)]" in J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale 
et criminelle. Tome cinquième. Code civil. Livre troisième, Brussel, Tarlier, 1836, 196, nr. 41. 
3909 MOURICAULT, "Prononcé au Corps législatif par le citoyen Mouricault [Séance du 17 Pluviose an XII)" in Recueil des lois 
composant le code civil. Cinquième volume. Livre IIIe, Parijs, Rondonneau, 1804, 257 ("Ces dommages et intérêts, à adjuger 
au créancier, doivent naturellement l'indemniser de tout le tort qu'il éprouve par l'inexécution ou le retard. Aussi le projet 
déclare-t-il qu'ils sont, en général, de la perte que le créancier a faite, et du gain dont il a été privé."). 
3910 PORTALIS/TRONCHET/BIGOT-PRÉAMENEU/DE MALÉVILLE 1801, XXIV („Le droit écrit, qui se compose des lois romaines, a civilisé 
l’Europe. La découverte que nos ayeux firent de la compilation de Justinien, fut pour eux une sorte de révélation.”). 
3911 Historiek: BONTEMS 1968, 165-169; A. DUMAS, "Les origines romaines de l’article 1150 du Code civil” in Etudes d’histoire 
juridique offertes à Paul Frédéric Gérard. Tome II, Parijs, Paul Geuthner, 1913, 95-124; FERRARI 1993, 1264-1265; 
FERRARI 2009, 378-383; FUENTES GUIÑEZ 2009, 289-332; LAROMBIERE I 1862, 228; LAROMBIÈRE II 1885, 40; PICHONNAZ 2014, 702-718; 
PINORI 2009, 344-345; PINORI/PETRELLI 1999, 129-130; SCALISE 2007, 739-742; SOULEAU 1979, 3-9; H.-J. VAN KRALINGEN, "Justinianus' 
valbijl, de duplum-regel van C.7,47", Ars Aequi 2013, 399-408; L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, 
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Schadevergoeding (condemnatio pecuniaria) was de gebruikelijke en zelfs enige remedie bij 
wanprestatie. Strikt genomen kende het Romeinse recht echter geen algemeen leerstuk over 
schadevergoeding. 3912  Rome werd gekenmerkt door actiones (vorderingen) en formulae 
(procesformulieren). Daarbij hing de omvang van schadevergoeding af van de vordering.  

1480. ROMEINS RECHT: GEEN ALGEMENE SCHADEBEGRENZING – Het Romeinse recht maakte een onderscheid tussen 
vorderingen die op een certum waren gericht en die welke betrekking hadden op een incertum. Een op een 
certum gerichte vordering lag voor bij betaling van een bepaalde geldsom (certa pecunia) of bij 
eigendomsoverdracht van een bepaalde zaak (certum dari). Bij een certum focuste schadevergoeding op de 
waarde van de prestatie (quanti ea res est). Bij een incertum had de benadeelde recht op zijn belang (id quod 
interest).3913 Daartoe moest de rechter de gedaagde veroordelen tot al waartoe hij gehouden was aan de eiser 
te geven of te doen. Dat was niet beperkt tot de zaakwaarde. Zelfs gederfde winst was verhaalbaar, zoals die 
van de koper door niet-tijdige levering van een slaaf.3914 Bij een incertum hing schadebegroting dus sterk af van 
de omstandigheden van het geval. Fundamenteel is de vaststelling dat tot begin zesde eeuw geen algemene 
regel bestond ter begrenzing van schadevergoeding. Met Justinianus kwam daar verandering in. 

B Justiniaanse duplum-regel  

1481. JUSTINIANUS 531: SCHADEBEGRENZING – In 531 vaardigde Justinianus een algemene regel uit ter 
begrenzing van schadevergoeding.3915 In zijn zogeheten duplum-regel van C.7,47 beperkte deze Oost-
Romeinse keizer schadevergoeding tot het dubbele (duplum) van de waarde van de prestatie waarop 
de niet-nagekomen verbintenis betrekking had. Die duplum-regel van Justinianus vestigt als 
duidelijke vergoedingsgrens dat schadevergoeding in bepaalde gevallen (casus certi) niet meer mag 
bedragen dan de hoeveelheid van het dubbele (quantitas dupli). 

1482. SCHADEBEGRENZING TOT DUBBELE VAN GELDSOM – Bij onbepaalde gevallen (casus incerti) moesten 
de rechters de werkelijke schade (quod re vera inducitur) vergoeden.3916 C.7,47 schreef voor dat in 
alle gevallen die een bepaalde geldsom betreffen of een bepaald rechtskarakter hebben, zoals 
verkopen, verpachtingen en alle [andere] overeenkomsten, [de vergoeding van] het belang het 
bedrag van het dubbele [van die geldsom] niet mag overschrijden: "Sancimus itaque in omnibus 
casibus, qui certam habent quantitatem vel naturam, veluti in venditionibus et locationibus et 
omnibus contractibus, hoc quod interest dupli quantitatem minime excedere [...]".3917  

1483. DOELSTELLING: EINDE MAKEN AAN ONDUIDELIJKHEID OVER SCHADEVERGOEDING – Luidens haar aanhef 
beoogde deze bepaling een einde te maken aan de onduidelijkheid over schadevergoeding: "Omdat 
over [vergoeding van] het belang (eo quod interest) oude twijfelpunten eindeloos naar voren worden 
gebracht, kwam het ons beter voor deze uitgebreide problematiek in de mate van het mogelijke in te 
perken."3918 Uiteindelijk is deze voorgenomen doelstelling nooit bereikt. Weinig bepalingen hebben 

                                                                                                                                                                                              
Acco, 2014, 84-85, 351-381, 404-407; XYNOPOULOU 2013, 3-13; R. ZIMMERMAN, The Law of Obligations. Roman Foundations of 
the Civilian Tradition, Juta, Kaapstad, 1990, 825-833.  
3912 VAN KRALINGEN 2013, 400;  
3913 De term "id quod interest" werd later gebruikt als technische term voor schadevergoeding. Het woord "interesse" komt 
daarbij van de uitdrukking "quod mea (tua, nostra, etc.) in re est" (dat wat er van mij, jou, ons, etc. in de zaak is). Zie VAN 

KRALINGEN 2013, 400; ZIMMERMAN 1990, 826. 
3914 Bijv. D. 19,1,31,1 (zie VAN KRALINGEN 2013, 401; ZIMMERMAN 1990, 827). 
3915 De Justiniaanse collectie zelf bestond uit de Codex Justinianus, de Digesten, de Instituten en de Novellen. Uitgebreid: 
L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 83-87. 
3916 Tekst en vertaling: SPRUIT/CHORUS/DE LIGT 2007, 771-772 (vertaling van tweede deel C.7,47: "dat evenwel in de andere 
gevallen, die [op het punt van de daarmee gemoeide bedragen] onbepaald lijken te zijn, de rechters die het op zich nemen 
de geschillen te beslechten, met de hun eigen strenge precisie eisen dat die schade wordt vergoed die werkelijk wordt 
toegebracht en dat de berekening van de schade niet ten gevolge van bepaalde kunstgrepen en buitensporige 
verdraaiingen tot onontwarbare omwegen wordt gebracht, dit om te voorkomen dat die berekening, als zij tot in het 
oneindige wordt voortgezet, door haar eigen onmogelijkheid komt te vervallen."). 
3917 Tekst en vertaling: SPRUIT/CHORUS/DE LIGT 2007, 771-772. 
3918 Aanhef C.7,47: "Cum pro eo quod interest dubitationes antiquae in infinitum productae sunt, melius nobis visum est 
huiusmodi prolixitatem prout possibile est in angustum coartare." (Omdat over [de vergoeding van ] het belang (eo quod 
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immers aanleiding gegeven tot zoveel controverse als de Justiniaanse duplum-regel. 3919  Haar 
beroemde opvolger, de voorzienbaarheidsregel, doet het overigens niet veel beter (infra nr. 1581).  

§ 2. INVOERING VOORZIENBAARHEIDSREGEL 

A Middeleeuwse debatten  

1484. MIDDELEEUWSE DISCUSSIES DOOR ONHELDERE FORMULERING VAN DUPLUM-REGEL – In de 
Middeleeuwen schreven rechtsgeleerden glossen of commentaren bij C.7,47. Op basis van die 
bepaling zochten die glossatoren naar een algemene schadevergoedingsleer (interesseleer).3920 
Kwaliteit van wetgeving staat garant voor rechtszekerheid en voorspelbaarheid.3921 De Justiniaanse 
schaderegel schoot juist daarin tekort. In eenvoud en duidelijkheid blonk de duplum-regel zeker niet 
uit. Bartolus de Saxoferrato merkte die wet in de veertiende eeuw aan als één van de moeilijkste uit 
de Codex.3922 Diverse auteurs bezien die regel als een arbitraire en mechanische schadelimiet.3923  

1485. DISCUSSIES OVER SCHADEBEGROTING EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DUPLUM-REGEL – Onduidelijkheid 
heerste met name over de precieze begroting van schadevergoeding. Waarin bestond nu precies dat 
duplum? Zelfs tot in de negentiende eeuw discussieerden rechtsgeleerden daarover.3924 Ook heerste 
verwarring over de werkingssfeer van de duplum-beperking. 3925  Enkel bij casus certi mocht 
schadevergoeding niet meer dan het dubbele bedragen. In andere gevallen was de werkelijke schade 
verhaalbaar. Om de ogenschijnlijk tegenstrijdige bepalingen tot een algemene interesseleer te 
harmoniseren, interpreteerden glossatoren C.7,47 restrictief. Daartoe maakten zij onderverdelingen 
waarbij de duplum-regel in zo weinig mogelijk gevallen toepassing vond. 

B Dumoulin als bedenker 

1486. ZESTIENDE-EEUWSE OORSPRONG VOORZIENBAARHEIDSREGEL: DUMOULIN – Ons verbintenisdenken 
gaat vooral terug op de zestiende eeuw.3926 Dit is hier niet anders. Frankrijk paste de duplum-regel 
lange tijd toe als vigerend recht.3927 Van een voorzienbaarheidsgrens was echter lang geen sprake. 
Justinianus redeneerde niet in termen van voorzienbaarheid. De eerste die de duplum-regel 
benaderde vanuit schadevoorzienbaarheid was Charles DUMOULIN (MOLINAEUS 1500-1566). Deze 

                                                                                                                                                                                              
interest) oude twijfelpunten eindeloos naar voren worden gebracht, leek het ons verkieslijk de uitgebreidheid van deze 
problematiek in de mate van het mogelijke in te perken; tekst en vertaling: SPRUIT/CHORUS/DE LIGT 2007, 771). 
3919 BONTEMS 1968, 165-168. 
3920 H. LANGE, Schadensersatz und Privatstrafe in mittelalterischen Rechtstheorie, Keulen, Böhlau Verlag, 1955, 11. 
3921 In 2016 bevestigden de het Europees Parlement, de Raad en de Commissie om die reden nog de noodzaak van 
eenvoudige, duidelijke en coherente wetgeving. Punt 2 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven (PB L 123 van 
12.5.2016, blz. 1; "Voorts komen zij overeen om bij de opstelling van Uniewetgeving eenvoud, duidelijkheid en coherentie 
te bevorderen, alsook maximale transparantie van het wetgevingsproces."). 
3922 BARTOLUS, Commentaria in codicem, bij C.7,47 (ed. Rome, Il cigno Galileo Galilei, 1996, f. 72va)  ("Domini, haec lex est una 
de difficilioribus totius Codicis"). 
3923 HUC 1894, 210 (“il n’y avait aucune raison pour conserver une détermination aussi arbitraire”); ZIMMERMAN 1990, 828. 
3924 VAN KRALINGEN 2013, 401; ZIMMERMAN 1990, 828. 
3925 DUMAS 1913, 101-105; LAROMBIÈRE I 1862, 228. 
3926 L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 351; L. WAELKENS, "De oorsprong van de 
causaliteit bij contractuele verbintenissen" in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum 
Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2012, (669) 669. 
3927 De duplum-regel vond in een aantal rechtszaken toepassing. Zelfs het Parlement van Parijs paste deze beperking toe. 
Voorbeelden: B. AUTOMNE, La conférence du droict François avaic le droict Romain, civil et canon, II, Parijs, Charles 
Chastelain, 1644, books.google.be, 393 ("On pratique au Parlement de Paris, la Constitution de Justinian, [...], à savoir qu'ils 
n'excèderont le double, c'est à dire une fois autant que le prix de la chose vendue, lequel prix s'entend pour le simple, qui est 
compris au double."). Voor extrinsieke schade: MERLIN 1826, 394 ("Lorsque les dommages et intérêts ne se rapportent qu'à la 
chose qui a fait l'objet de l'obligation, ils ne doivent pas être taxés au delà du double de la valeur de cette chose, en y 
comprenant cette valeur. Cette décision est fondée sur la loi I, C. de sententiis quae pro eo quod interest, et Dumoulin l'a 
adoptée."). 
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Franse jurist schreef geen commentaar bij C.7,47, maar zocht naar orde in de oude teksten.3928 In 
1546 behandelde hij het schaderecht systematischer en pragmatischer in zijn Tractatus de eo quod 
interest.3929 Aangezien hij op die wijze niet star gebonden was aan het Corpus Iuris Civilis, en hij zijn 
werk wou afstemmen op de praktijk, werd zijn inbreng bijzonder invloedrijk.3930  

1487. DUMOULIN: ONVOORZIENBAARHEID SCHADE ALS PRIMAIRE RATIO VAN JUSTINIAANSE DUPLUM-REGEL – 

DUMOULIN zag C.7,47 als een billijke wet die was ingegeven door Justinianus' afkeer van te hoge 
schadevergoedingen.3931 Hij vermoedde dat de basisratio van schadebeperking bij casus certi gelegen 
was in het feit dat schade waarschijnlijk niet was voorzien en dat partijen niet eraan hadden gedacht 
om meer aansprakelijkheid op zich te nemen dan de waarde van de primair verschuldigde zaak.3932 
Met zijn zoektocht naar de grondgedachte van de duplum-regel staat hij dus mede aan de wieg van 
onvoorzienbaarheid als compensatiecorrectief. Hij werd invloedrijk omdat hij zijn limiet ook van 
toepassing verklaarde bij casus incerti.3933 Door de veralgemening van die gedachte ligt hij aan de 
basis van het napoleontische artikel 1150 CC én de Angelsaksische voorzienbaarheidstest. Zijn 
opvatting dat de duplum-regel niet gold bij onrechtmatige daad en evenmin bij dolus (opzet) drukte 
ook een onuitwisbare stempel op het Romaanse aansprakelijkheidsrecht. 3934  Zelfs recente 
codificaties, zoals de nieuwe Argentijnse regeling (art. 1728 CCCA) en de nieuwe Franse regeling (art. 
1231-3 CCF)3935, voorzien nog in deze uitzondering. 

C Veralgemening door Pothier 

1488. PRAKTISCHE NEERGANG VAN DUPLUM-REGEL – In Frankrijk raakte de duplum-regel in onbruik in de 
zeventiende en de achttiende eeuw.3936 DOMAT wierp zich op als voorstander van gematigde 
schadebegroting, maar achtte de voorzienbaarheidslimiet niet langer toepasselijk.3937 Ook de analyse 
van DUMOULIN was lange tijd in vergetelheid geraakt.3938 Zelfs POTHIER (1699-1772) vond de duplum-
regel van C.7,47 een willekeurig voorschrift dat geldingskracht ontbeerde in de Franse provincies.3939 
Toch verruimde hij de grondgedachte. Aan het einde van zijn loopbaan ontwikkelde hij in zijn 
vulgariserende Traité des obligations (1761) een algemene theorie van het verbintenissenrecht.3940 

                                                             
3928 Algemene achtergrond: L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 369. 
3929 DUMOULIN 1598, 77, nr. 60. Op 10 januari 1605 legde Franciscus ZYPAEUS (Frans van den Zype, 1580-1650) – nadien 
professor aan de universiteit van Leuven – overigens zijn licentie-examen af over deze materie. Zie L. VERBEEK, “François 
Zypaeus (1580-1650). Juriste belge", TRG 1968, (267) 272.  
3930 LAROMBIÈRE omschrijft hem zo als „ce puissant génie” (LAROMBIÈRE II 1885, 34). Vgl. DUMAS 1913, 110. 
3931 DUMOULIN 1598, 77, nr. 60 ("Ut enim ratio decidendi totius legis est odium immensitatis."; vertaling bij VAN KRALINGEN 

2013, 403: "De grondslag van deze wet is immers een afkeer van uitgebreidheid.").  
3932 DUMOULIN 1598, 78, nr. 60 (“Ita particularis ratio limitationis in casibus certis est, quia verisimiliter non fuit praevisum, 
nec cogitatum de suscipiendo maiori damno, vel periculo ultra rem principalem, quam sit res ipsa principalis.": "Aan de 
beperking [van schadevergoeding] bij casus certi ligt dus specifiek ten grondslag dat de schade waarschijnlijk niet was 
voorzien, noch dat was overwogen om schade of risico boven de primair verschuldigde prestatie op zich te nemen, groter 
dan de primaire prestatie zelf."; vertalingen: KRALINGEN, 403 en ZIMMERMAN 1990, 829). 
3933 DUMOULIN 1598, 78, nr. 60. 
3934 DUMOULIN 1598, 167-168, nrs. 154-155. (Vgl. VAN KRALINGEN 2013, 404). 
3935 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016. De Franse wetgever is voornemens deze bepaling te handhaven bij de 
herziening van het aansprakelijkheidsrecht. Artikel 1251 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité 
civile: "Sauf faute intentionnelle ou faute lourde de sa part, le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de 
l'inexécution raisonnablement prévisibles lors de la formation du contrat." 
3936 Uitzondering (onder Code civil): MERLIN 1826, 394 ("Lorsque les dommages et intérêts ne se rapportent qu'à la chose qui 
a fait l'objet de l'obligation, ils ne doivent pas être taxés au delà du double de la valeur de cette chose, en y comprenant 
cette valeur. Cette décision est fondée sur la loi I, C. de sententiis quae pro eo quod interest, et Dumoulin l'a adoptée."). 
3937 DOMAT 1771, 385 ("Cette règle […] quoique permis dans le Droit Romain, […] n'est pas de notre usage"). 
3938 DUMAS 1913, 120. 
3939 POTHIER 1821, 187, nr. 164 („Cette loi de Justinien […] est en cela une loi arbitraire qui n’a pas autorité de loi dans nos 
provinces.”). 
3940 R.J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Deburé, 1761, 591 p.  
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Jarenlang had hij het Romeinse recht en het Franse gewoonterecht3941 doorzocht naar ideëen die in 
zijn tijd zinvol toepasbaar waren.3942 Eén daarvan was de voorzienbaarheidsregel. 

1489. VERALGEMENING VOORZIENBAARHEIDSREGEL DOOR POTHIER: GELDING LOS VAN DUPLUM-REGEL – POTHIER 
baseerde zijn schadevergoedingsregeling op DUMOULIN's redeneringen. Eigenlijk was er weinig uit te 
vinden. Met de merite van een deugdelijke Franse vertaling van het moeilijke en daardoor vergeten 
werk van DUMOULIN werkte POTHIER zich de geschiedenis in op het punt van de thans universele 
voorzienbaarheidslimiet.3943 In zijn Traité des obligations poneerde POTHIER dat het billijk was dat een 
schuldenaar die zich niet schuldig had gemaakt aan bedrog, niet kon worden verplicht tot vergoeding 
van meer schade dan hij hoogstens kon verwachten.3944 Terwijl DUMOULIN de voorzienbaarheidsregel 
hanteerde om C.7,47 te interpreteren, achtte POTHIER die bepaling niet toepasselijk en 
veralgemeende hij zo het voorzienbaarheidscriterium.3945  

1490. GEEN TOEPASSING BIJ OPZET EN ALGEMENE MATIGINGSBEVOEGDHEID – POTHIER geldt als directe grondlegger van 
artikel 1150 BW.3946 Nr. 160 van zijn Traité des obligations is grotendeels overgenomen in artikel 1150 van de 
Code Napoléon. Net als DUMOULIN achtte hij die gunstregel overigens niet toepasselijk bij opzet. Wie opzettelijk 
wanpresteert, verbindt zich willens nillens tot vergoeding van alle schade die dit opzet veroorzaakt.3947 POTHIER 
werkte die milderingsgedachte ook uit in een matigingsrecht. Wanneer schadevergoeding aanzienlijke 
proporties aanneemt, zou de rechter die schadevergoeding met enige gematigdheid moeten begroten.3948 
Deze redenering kreeg recentelijk nog neerslag in de Argentijnse Código Civil y Comercial (art. 1742 CCCA3949). 

§ 3. VERSPREIDING 

A Romaanse civil law 

1491. CODE NAPOLÉON: VAN ALGEMEEN MATIGINGSRECHT NAAR VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING – In navolging 
van POTHIER voorzag artikel 47 van de titel Des Obligations van het in 1801 voorgestelde ontwerp van 
de Code civil in een algemeen matigingsrecht: “Le juge doit taxer les dommages-intérêts avec une 
certaine modération, lorsqu’il n’y a point dol de la part du débiteur." 3950  Hoewel de latere 
voorzienbaarheidsbeperking samenhangt met die algemene matigingsgedachte (infra nrs. 1519-
1522)3951, is die bepaling nooit terechtgekomen in de Code civil. De opstellers van het Burgerlijk 

                                                             
3941 In 1749 becommentarieerde hij zo het gewoonterecht van zijn geboortestreek Orléans: R.-J. POTHIER, Coutumes des 
duché, bailliage et prévôté d'Orléans, et ressort d'iceux, Parijs, Deburé, 1780, 892 p. (gallica.bnf.fr; eerste editie van 1749). 
3942 A. XYNOPOULOU, Die Voraussehbarkeit als Voraussetzung des Schadensersatzes in der Vertragshaftung, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2013, 8-9. 
3943 Vgl. J.P. DAWSON, "Specific performance in France and Germany", Michigan Law Review 1959, (495) 509 (omschrijving 
van POTHIER als een "routine compiler of other men's ideas"); DUMAS 1913, 122 ("Son seul mérite consista, comme en 
plusieurs autres occasions, à énoncer en bon français des idées que le grand jurisconsulte du XVIe siècle avait émises dans un 
latin difficilement accessible."); SCALISE 2007, 741. 
3944 POTHIER 1821, 187, nr. 164. 
3945 POTHIER 1821, 181, nr. 160. 
3946 DUMAS 1913, 124; KRANS 1999, 126; VAN KRALINGEN 2013, 404. 
3947 POTHIER 1821, 189, nr. 166 ("[C]elui, qui commet un dol, s'oblige, velit, nolit, à la réparation de tout le tort que ce dol 
causera.”). 
3948 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 186, nr. 164 (“quand les dommages et intérêts sont considérables, ils ne doivent pas être taxés et liquidés en 
rigueur, mais avec une certaine modération”). 
3949 Artikel 1742 CCCA luidt: "Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es 
equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta 
facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable." 
3950 PORTALIS/TRONCHET/BIGOT-PREAMENEU/DE MALEVILLE 1801, 239. 
3951 BELGIË: DE PAGE 1942, 143; TILLEMAN 2012, 355 (geeft aan dat de Belgische beperkende opvatting "het schadebeperkende 
karakter van artikel 1150 BW [...] vrij drastisch beperkt."); WERY 2004, 316 ("Cornelis a montré [que] [...] ces deux textes [...] 
procèdent, tous deux, de la même préoccupation de circonscrire le champ d'application de la responsabilité contractuelle."). 
FRANKRIJK: Amiens 3 juni 1905, D. 1908, II, 293 (“[l’art. 1150 c.civ.] prot[ège] les transporteurs contre les dangers d’une 
responsabilité excessive.”); DEMOGUE 1931, 308; LAITHIER 2011-III, 1156-1157 („la règle édictée par ce texte est justifiée […] 
par une exigence de modération”); R. RODIERE, noot onder Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, (534) 535 ("l'art. 1150 [...] 
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Wetboek hebben artikel 1150 CC wel op Pothiers leest geschoeid.3952 De voorzienbaarheidsregel die 
DUMOULIN en POTHIER uit het Romeinse recht overnamen, vond in 1804 wettelijke neerslag in dat 
artikel 1150 CC. Het Franse recht bevat dus de eerste codificatie van de voorzienbaarheidsregel. 

1492. SUCCESVOLLE VERSPREIDING IN ROMAANSE CIVIL LAW – De voorzienbaarheidsregel verspreidde zich 
razendsnel binnen de Romaanse civil law. Enkel Portugal, Belize, Brazilië, Costa Rica, Guatemala, 
Mexico en Paraguay kennen geen voorzienbaarheidsbeperking. Portugal volgt de adequatieleer van 
de Germaanse civil law (infra nr. 1502).3953 België, Frankrijk en Luxemburg hanteren nog steeds de 
napoleontische voorzienbaarheidslimiet. 3954  In West-Europa voorzien Italië en Spanje in een 
gelijkaardige beperking (art. 1225 CCI en art. 1107 CCE). Ook de meeste Latijnse rechtsstelsels 
hanteren deze voorzienbaarheidslimiet. 3955  Louisiana kent een gelijkaardige limiet (art. 1996 
CCLo).3956 Ook Québec houdt met artikel 1613 CCQ vast aan die voorzienbaarheidsbeperking.3957  

B Common law en internationale instrumenten 

1493. GEEN DUPLUM-REGEL MAAR RECEPTIE VAN VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING – Het Romeinse recht vond 
nooit toepassing in de common law. De Justiniaanse duplum-regel had in de Angelsaksische wereld 
dan ook nooit rechtskracht. De interpretatiegeschiedenis van die regel was daar wel van invloed.3958 
Dat is één van de weinige principes uit de civil law die ook opgang hebben gemaakt in de common 
law.3959 De common law recipieerde de voorzienbaarheidsregel zoals die via DUMOULIN en POTHIER in 
artikel 1150 van de Code Napoléon terechtkwam. Het Traité des obligations van POTHIER bleek zo een 
internationale bestseller. De in 1806 gepubliceerde Engelse vertaling3960 leidde in zowel Engeland als 
Amerika tot een tendens om contractuele aansprakelijkheid tot voorzienbare schade te beperken.3961  

1494. VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING: HADLEY-PARADIGMA – Hoewel die voorzienbaarheidsregel al 
voordien voorkwam3962, brak zij in de common law door met de case Hadley v Baxendale (1854).3963 

                                                                                                                                                                                              
a voulu éviter au débiteur le poids écrasant d'une indemnisation dont rien ne lui permettait de supposer l'importance"); 
VINEY/JOURDAIN 2001, 598-599. SPANJE: DE ANGEL YAGÜEZ 1991, 58; FUENTES GUIÑEZ 2009, 394. ITALIË: BARBERO 1988, 617 ("se si 
ricerca la ragione di codesto criterio della prevedibilità, non si può rintracciare che in una base di equità, nel senso che esso 
mira ad attenuare la responsabilità del debitore […]"); BIANCA 2012, 171; DE CUPIS 1979-I, 388 ("la prevedibilità della misura 
del danno funge da criterio moderatore del risarcimento”). COMMON LAW: CHEN-WISHART 2010, 580 ("It alleviates the potential 
harshness of the expectation measure"). CESL: BEHESTHI 2013, 8. 
3952 M. BIGOT-PRÉAMENEU, "Exposé des motifs [dans la séance du 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804)" in J.-G. LOCRÉ, Législation 
civile, commerciale et criminelle. Tome douzième. Code civil. Livre troisième, Parijs, Treuttel et Würtz, 1828, 330, nr. 42 ("Les 
dommages et intérêts ne doivent pas s'étendre au-delà de ce qui a été prévu ou de ce qu'on a pu prévoir lors du contrat."). 
3953 PINTO OLIVEIRA 2011, 660. 
3954 Sinds 1 oktober 2016 ligt die Franse voorzienbaarheidsgrens vervat in artikel 1231-3 CCF (Ordonnance n° 2016-131 du 
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n° 0035 van 
11 februari 2016). De Franse wetgever kondigde wel aan het aansprakelijkheidsrecht te herzien, met behoud van die limiet: 
artikel 1251 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
3955 Argentinië (art. 1728 CCCA), Bolivia (art. 345 CCBol), Chili (art. 1558, eerste lid CCCh), Colombia (art. 1616 CCCol), 
Ecuador (art. 1574 CCEc), El Salvador (art. 1429 CCEls), Honduras (art. 1366 CCHon), Nicaragua (art. 1866, eerste lid CCNic), 
Panama (art. 992, eerste lid CCPan), Peru (art. 1321, derde lid CCPer), Puerto Rico (art. 1060, eerste lid CCPr), Uruguay 
(art. 1346, eerste lid CCUr) en Venezuela (art. 1274 CCVen). 
3956 Artikel 1996 CCLo luidt: "An obligor in good faith is liable only for the damages that were foreseeable at the time the 
contract was made." 
3957 Artikel 1613 CCQ luidt: "En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus 
ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa 
faute lourde qu'elle n'est point exécutée." 
3958 FERRARI 1993, 1265; VAN KRALINGEN 2013, 407-408. 
3959 HUET 2001, 647. 
3960 R.J. POTHIER, A treatise on the law of obligations or contracts, vertaling door W.D. EVANS, Londen, Strahan, 1806, 715 p., 
archive.org/details/atreatiseonlawo01evangoog. 
3961 FERRARI 1993, 1265; MUSGRAVE 2009, 349; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 596. 
3962 Denk aan de Amerikaanse zaak Blanchard v Ely, 21 Wend. 342 (N.Y. 1839). Daar werd overwogen dat "our courts are 
more and more falling into the track of the civil law, the rule of which is thus laid down by a learned writer, Pothier", zoals 
aangehaald in FERRARI 1993, 1265. 
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Voordien kende de common law bijna geen regels voor contractuele schadevergoeding.3964 De 
Hadley-zaak is dan ook de belangrijkste case uit het Angelsaksische contractuele schaderecht.3965 Die 
zaak is volgens MCGREGOR zelfs "the most celebrated case in the field of contract damages".3966 De 
strekking van deze "fixed star in the jurisprudential firmament"3967 werd nadien meermaals bevestigd 
en geherformuleerd, zoals in Victoria Laundry (1949)3968, The Heron II (1969)3969 en The Achilleas 
(2008)3970. De wezenlijke elementen gaan nog steeds terug op de Hadley-zaak.  

1495. HADLEY V BAXENDALE (1854): IN FEITE – In Hadley v Baxendale verzochten de eigenaars van een molen om 
vergoeding van winstderving door niet-tijdig herstel van hun molen. De broers Joseph en Jonah Hadley 
exploiteerden de City Flour Mill in Gloucester. Op een dag brak de aandrijfas van hun molen. Ter beperking van 
hun omzetverlies moest die as snel worden vervangen. Die aandrijfas moest naar Greenwich om model te 
staan voor een nieuwe aandrijfas. Voor dit vervoer deden zij beroep op het transportbedrijf van Joseph 
Baxendale. Intussen lag de molen noodgedwongen stil. Doordat de vervoerder de aandrijfas niet per trein maar 
per boot naar Greenwich vervoerde, ontvingen de molenaars hun nieuwe aandrijfas vijf dagen later dan 
overeengekomen. Hierdoor konden zij enkele dagen geen meel malen en derfden zij 200 pond winst.  

1496. HADLEY V BAXENDALE: IN RECHTE – De broers Hadley spraken Baxendale aan in vergoeding van de 
schade. Op instructie van Justice Crompton veroordeelde de jury in de Gloucester Assizes Baxendale 
tot £ 50 schadevergoeding. Hiertegen stelde Baxendale beroep in bij de Court of the Exchequer. Dit 
hof oordeelde dat Justice Crompton de jury geen juiste begrotingsregel had meegegeven. Baron 
Alderson formuleerde één van de meeste fundamentele regels uit de common law: "Where two 
parties have made a contract which one of them has broken, the damages which the other party 
ought to receive in respect of such breach of contract should be such as may fairly and reasonably be 
considered either arising naturally, i.e., according to the usual course of things, from such breach of 
contract itself, or such as may reasonably be supposed to have been in the contemplation of both 
parties, at the time they made the contract, as the probable result of it."3971  

1497. HADLEY V BAXENDALE: OBJECTIEF EN SUBJECTIEF VOORZIENBARE SCHADE – Overeenkomstig Hadley v 
Baxendale is schade bij wanprestatie dus alleen verhaalbaar in voormelde twee gevallen. Allereerst is 
schade vergoedbaar wanneer zij redelijkerwijs kan worden geacht natuurlijk, overeenkomstig de 
gewone gang van zaken, voort te vloeien uit de wanprestatie (first limb). Behalve dat normaal 
gesproken gevolg van de tekortkoming, is schade ook vergoedbaar wanneer redelijkerwijs is aan te 
nemen dat beide partijen haar bij de contractsluiting voor ogen hadden als het waarschijnlijke 
resultaat van die wanprestatie (second limb). Schade is dus ook vergoedbaar als het gaat om 
bijzondere, normaal gesproken onvoorzienbare schade die contractpartijen wel degelijk voor ogen 
hadden. Hier valt te gewagen van objectief en subjectief voorzienbare schade. 

1498. HADLEY V BAXENDALE: WINSTDERVING ONVERGOEDBAAR IN CONCREET GEVAL – Baxendale moest uiteindelijk niet 
instaan voor de gederfde winst. De winstderving werd niet voorzienbaar geacht. In het concrete geval was 
sprake van bijzondere omstandigheden. De broers Hadley beschikten immers niet over reserveonderdelen voor 

                                                                                                                                                                                              
3963 Hadley v Baxendale [1854] 9 Exch 354. 
3964 CALAMARI/PERILLO 1987, 593; MUSGRAVE 2009, 355 (“Whereas French contract law was extremely well developed by 1804 
when the Code civil was first published, English contract law in contrast was still astonishingly undeveloped.”). 
3965 Deze regel verspreidde zich via deze case ook naar Israël, Schotland, Zuid-Afrika en Sri Lanka (FERRARI 1993, 1266). 
3966 H. MCGREGOR, McGregor on Damages, Londen, Sweet & Maxwell, 2014, 210.  
3967 G. GILMORE, The Death of Contract, Columbus, The Ohio State University Press, 1974, 83. Vgl. LANDO 2009, 621; LOOKOFSKY 

1989, 289; LOOKOFSKY 2007, 65. 
3968 Victoria Laundry (Windsor) Ltd v Newman Industries Ltd [1949] 2 KB 528 (onvoorzienbaarheid van uitzonderlijk 
lucratieve overeenkomst die benadeelde koper had gesloten). 
3969 Koufos v Czarnikow Ltd (The Heron II) [1969] AC HL 350. 
3970 Transfield Shipping Inc v Mercator Shipping Inc (The Achilleas) [2008] UKHL 48; [2009] 1 AC 61 (wanprestant staat niet in 
voor verliezen waarvan het onwaarschijnlijk was dat zij zich in de normale gang van zaken zouden voordoen, tenzij hij 
redelijkerwijze moet worden geacht de aansprakelijkheid daarvoor te hebben opgenomen). Bespreking van nuances: 
ANDREWS 2011, 557-558; MARCHESE 2010, 460-470; MCGREGOR 2014, 211-224; TREITEL/PEEL 2011, 1048-1051. 
3971 Hadley v Baxendale [1854] 9 Exch. 354. 
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hun molen. Ook was tijdige aflevering van fundamenteel belang. Om schade als vergoedbaar te kunnen bezien, 
hadden de broers Hadley die specifieke omstandigheden kenbaar moeten maken bij de contractsluiting. De 
productieschade en de winstderving door laattijdige aflevering van de aandrijfas was geen natuurlijk gevolg van 
de wanprestatie (eerste regel). De bijzondere omstandigheden waren echter niet aan de vervoerder 
meegedeeld. De vervoerder had dat gevolg dus niet in zijn overweging betrokken bij het aangaan van de 
overeenkomst. Goed denkbaar was immers dat de gebroeders Hadley over een reserveaandrijfas zouden 
beschikken.3972 De winstderving werd dan ook van vergoeding uitgesloten. 

1499. HADLEY V BAXENDALE: RECEPTIE VAN VOORZIENBAARHEIDSREGEL UIT ARTIKEL 1150 CCF – De in Hadley v 
Baxendale geformuleerde regel is ontleend aan het Franse artikel 1150 CCF. Baron Alderson spreekt 
wel niet van voorzienbaarheid van schade. Zelf heeft hij het over schade "in the contemplation of 
both parties" als een waarschijnlijk gevolg (probable result) van de wanprestatie. Die contemplation 
test of remoteness test staat ook bekend als de foreseeability rule.3973 Uit de verwijzing naar het 
Franse artikel 1150 CCF bleek wel dat het in die zaak om die voorzienbaarheidsregel ging.3974 Dit blijkt 
ook uit § 351 van de Second Restatement of Contracts: „Damages are not recoverable for loss that 
the party in breach did not have reason to foresee as a probable result of the breach when the 
contract was made.” Belangrijk verschil met artikel 1150 CCF is evenwel dat de common law qua 
voorzienbaarheid geen onderscheid maakt tussen opzettelijke en niet-opzettelijke wanprestatie. 

1500. VERSPREIDING NAAR INTERNATIONALE RECHTSINSTRUMENTEN – Als schadebeperkingsfactor in zowel 
de Romaanse civil law als de common law is de voorzienbaarheid uiteraard opgenomen in alle 
internationale rechtsinstrumenten. RABEL (1874-1955), grondlegger van moderne rechtsvergelijking 
en voorvechter van een eengemaakt kooprecht, verkoos de voorzienbaarheidsbeperking boven de 
Duitse adequatieleer.3975 Het Comité voor uniformisering van het kooprecht uitte al bij de eerste 
zitting (in 1930) de wens om schadevergoeding te beperken tot voorzienbare schade. Die limiet 
kwam zo terecht in het Haags Koopverdrag van 1964 (ULIS; art. 82 en 86).3976 Via die weg is die 
schadelimiet overgenomen in het Weens Koopverdrag (art. 74, tweede volzin CISG3977), en is zij 
inmiddels ook terug te vinden in de Unidroit-principes (art. 7.4.43978), de Principles of European 

                                                             
3972 Bespreking: ADAMS/BROWNSWORD 2007, 185; CALAMARI/PERILLO 1987, 593; CHEN-WISHART 2010, 581-582; EISENBERG 1992, 
563-613; FERRARI 1993, 1266-1267; MARCHESE 2010, 458-461; MCGREGOR 2014, 211-212; MCKENDRICK 2007, 423; PEROVIC 2010, 
587-593; TREITEL/PEEL 2011, 1049-1050. 
3973 BARNES 1999, 1195; CHEN-WISHART/MAGNUS 2013, 680; M.A. EISENBERG, “The principle of Hadley v. Baxendale", California 
Law Review 1992, (563) 612; F. FERRARI, “Comparative ruminations on the foreseeability of damages in contract law", 
Louisiana Law Review 1993, 1257-1269; L. HOFFMANN, "The Achilleas: custom and practice or foreseeability?", Edinburgh Law 
Review 2010, 47-61; J.M. PERLOFF, "Breach of contract and the foreseeability doctrine of Hadley v. Baxendale", JLS 1981, 39-
63; PEROVIC 2010, 589; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 591; TREITEL 1988, 151. 
3974 Hadley v Baxendale [1854] 9 Exch 346: "The sensible rule appears to be that which has been laid down in France, and 
which is declared in their code – Code civil, liv. iii. tit. iii. ss 1149, 1150, 1151 [...]: '[...] The debtor is only liable for the 
damages foreseen, or which might have been foreseen, at the time of the execution of the contract, when it is not owing to 
his fraud that the agreement has been violated.'" (CORBIN 1964, 71; MARCHESE 2010, 459; MUSGRAVE 2009, 359; SEFTON-GREEN 

2010, 39). 
3975 E. RABEL, Das Recht des Warenkaufs. Eine rechtsvergleichende Darstellung, Berlijn, Walter De Gruyter, 1957, 494 (inzake 
peildatum van voorzienbaarheid). 
3976 Artikel 82 Haags Koopverdrag luidde: "Where the contract is not avoided, damages for a breach of contract by one party 
shall consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party. Such damages shall not exceed 
the loss which the party in breach ought to have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the 
facts and matters which then were known or ought to have been known to him, as a possible consequence of the breach of 
the contract." Vgl. artikel 86 (www.biu.ac.il/law/cisg/ulisEng.htm). Bespreking: FAUST 1996, 50-65; VÉKÁS 2002, 158. 
3977 Artikel 74, tweede volzin CISG: “Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to 
have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or 
ought to have known, as a possible consequence of the breach of contract.” 
3978 Artikel 7.4.4 Unidroit: "The non-performing party is liable only for harm which it foresaw or could reasonably have 
foreseen at the time of the conclusion of the contract a s being likely to result from its non-performance." 
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Contract Law (art. 9:503), de Draft Common Frame of Reference (art. III-3:703), en recentelijk ook in 
de (inmiddels opnieuw ingetrokken3979) Common European Sales Law (art. 161).  

1501. VOORZIENBAARHEIDSGRENS IN VOORSTEL VOOR GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES KOOPRECHT – Op Unieniveau stelde 
de Europese Commissie in 2011 de Common European Sales Law (CESL) voor. Ook dit harmoniseringsvoorstel 
voorzag in die limiet. Artikel 161 CESL bepaalde: “De schuldenaar is slechts aansprakelijk voor de schade die hij 
op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voorzag of had behoren te voorzien als een gevolg van de 
niet-nakoming.”3980 Mocht er ooit een geharmoniseerd Europees contractenrecht komen, dan lijkt die limiet 
voorbeschikt om daarvan deel uit te maken.3981 Hier weerspiegelt het ius commune van nu (internationale 
instrumenten) dus het ius commune van vroeger (Justiniaanse duplum-regel).3982  

C Germaanse civil law 

1502. ADEQUATIELEER IN PLAATS VAN VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING – De Germaanse rechtsfamilie kent 
geen voorzienbaarheidsbeperking zoals in de Romaanse civil law of de common law. Duitsland, 
Zwitserland, Oostenrijk en Nederland stellen wel via andere wegen grenzen aan oeverloze uitdijing 
van aansprakelijkheid. Nederland kent de toerekening naar billijkheid (infra nr. 1507). Duitsland, 
Zwitserland en Oostenrijk hanteren de leer van de adequate oorzaak (infra nrs. 1503-1505).3983 

1503. DUITSLAND: DUPLUM-REGEL TOT 1900 – In Frankrijk verdween de duplum-regel van C.7,47 met de invoering 
van de Code civil in 1804.3984 In Duitsland had de duplum-regel nog geldingskracht tot de inwerkingtreding van 
het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) op 1 januari 1900.3985 Van die Justiniaanse duplum-regel waren in de Duitse 
rechtspraak nog toepassingen te vinden tot eind negentiende eeuw. Met de invoering van § 249, lid 1 BGB 
verdween die regel.3986 Hoewel de voorzienbaarheid voorkwam in de eerste ontwerpen van het BGB, is die 
regel daar uiteindelijk niet in opgenomen. 3987  Mogelijke rechtsonzekerheid en te ruime rechterlijke 
beoordeling, alsook de onbillijkheid om schade ten laste te leggen van een onschuldige partij, weken voor 
redeneringen vanuit causaliteit.3988 Duitsland benadert dat correctief wel via de adequatieleer (supra nr. 1463) 
en de fout van het slachtoffer. § 254, lid 2 BGB voorziet zo in een matigingsmogelijkheid bij een fout van de 
benadeelde (Mitverschulden) die daarin bestaat dat hij de schuldenaar niet wees op het gevaar van ongewoon 
hoge schade, die de schuldenaar noch kende noch behoorde te kennen (infra nr. 1576).3989 

1504. ILLUSTRATIE VAN DUITSE TOEPASSING DUPLUM-REGEL TOT 1900 – Illustratief voor de negentiende-eeuwse 
gelding van de duplum-regel in Duitsland is een arrest van het Reichsgericht in Zivilsachen uit 1881.3990 Partijen 
sloten een overeenkomst voor de levering van 25 kubieke meter zand tegen 2,25 mark per kubieke meter. 
Wegens laattijdige levering sloot de benadeelde een overeenkomst met een derde en vorderde hij 

                                                             
3979 Eind 2014 trok de Commissie dit voorstel in (ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_nl.pdf).  
3980 Artikel 161 CESL luidde in de Engelse versie: “The debtor is liable only for loss which the debtor foresaw or could be 
expected to have foreseen at the time when the contract was concluded as a result of the non-performance." 
3981 Vgl. GORDLEY 2011, 700 ("It seems destined to be part of a unified or harmonized European law if one should emerge."). 
3982 Vgl. TJITTES 2008, 1. 
3983 OOSTENRIJK: APATHY/RIEDLER 2002, 118; GSCHNITZER 1988, 435; KARNER 2005, 1333; REISCHAUER 2002, § 1295 ABGB, 182. 
3984 LAROMBIERE I 1862, 228 ("On n'appliquera donc pas sous le Code Napoléon les principes du droit romain qui, dans 
quelques cas, limitait les dommages et intérêts au double de la valeur de la chose principale qui faisait l'objet de l'obligation, 
la valeur de cette chose promise."). Uitzondering (onder gelding van Code civil): MERLIN 1826, 394 ("Lorsque les dommages 
et intérêts ne se rapportent qu'à la chose qui a fait l'objet de l'obligation, ils ne doivent pas être taxés au delà du double de 
la valeur de cette chose, en y comprenant cette valeur."). 
3985 VAN KRALINGEN 2013, 406. 
3986 SCHLECHTRIEM 1997, 246; TREITEL 1988, 162 en 164; VAN KRALINGEN 2013, 406. 
3987 A. ACHILLES, A. GEBHARD en P. SPAHN, Protokolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfs des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, I, Berlijn, 1897, § 218, 292 (waarover: GORDLEY 2011, 707; FAUST 1996, 341; XYNOPOULOU 2013, 104-105). 
3988 GEBAUER 2007, 260-261; XYNOPOULOU 2013, 105. 
3989 § 254, lid 2 BGB luidt: "Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er 
unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der 
Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern." 
Voor een verband tussen § 254, lid 2 BGB en de voorzienbaarheidslimiet: FAUST 1996, 344; GORDLEY 2011, 707; VÉKÁS 2002, 
156; XYNOPOULOU 2013, 105 ("Das Voraussehbarkeitskriterium is gestrichen worden und die Obliegenheit des Gläubigers, den 
Schuldner bei Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens darauf aufmerksam zu machen, wurde anerkannt [...]"). 
3990 Reichsgericht in Zivilsachen 27 mei 1881, Entscheidungen des Reichsgerichts 1881/4, 181. 
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schadevergoeding. In eerste aanleg zag hij deze vordering afgewezen. De appelrechter stelde het simplum vast 
op de contractprijs (56,25 mark). Het Reichsgericht vulde het simplum anders in als de werkelijke prijs (verum 
pretium) van dat zand. Op basis van twee getuigenissen bleek die werkelijke prijs 4,50 mark te bedragen. De 
maximale schadevergoeding was dus af te stemmen op tweemaal dat bedrag (9 mark was zo het duplum).  

1505. ZWITSERLAND: VOORZIENBAARHEIDSGRENS TOT 1911 – Zwitserland kende de voorzienbaarheid tot 
1911. Artikel 116, eerste lid van de Code des Obligations luidde tot 1911: "Les dommages et intérêts 
dus par le débiteur comprennent en tout cas le préjudice qui a pu être prévu, au moment du contrat, 
comme une conséquence immédiate de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de ce contrat."3991 
Het derde lid van dat artikel bepaalde dat de rechter bij zware fout een hogere schadevergoeding 
kon toekennen. Deze beperking verdween met de Code des obligations van 1911. De leer van de 
adequate oorzaak kwam later in de plaats.3992 Volgens bepaalde auteurs kan onvoorzienbaarheid van 
schade echter nog een rol spelen bij schadebegroting, aangezien de rechter krachtens artikel 43, lid 1 
CO rekening moet houden met de omstandigheden en de omvang van de fout.3993 Eén van die 
omstandigheden zou onvoorzienbaarheid van schade zijn.3994 

1506. NEDERLAND: VOORZIENBAARHEIDSGRENS TOT 1992 (OUD ART. 1283 BW) – Onder het oude Burgerlijk 
Wetboek van 1838 hanteerde Nederland in artikel 1283 BW de voorzienbaarheidsbeperking van de 
Code civil. In artikel 1283 OBW stond te lezen: "De schuldenaar is slechts gehouden tot vergoeding 
der kosten, schaden en interessen, welke men voorzien heeft of heeft kunnen voorzien, ten tijde van 
het aangaan der verbintenis, ten ware het aan zijn arglist te wijten zij dat de verbintenis niet is 
nagekomen."3995 Schade die als onmiddellijk en dadelijk gevolg van de wanprestatie (oud art. 1284 
NBW; vgl. art. 1151 BW) moest worden vergoed, werd zo ingeperkt door artikel 1283 BW.  

1507. TOEREKENING NAAR REDELIJKHEID – De voorzienbaarheid verdween met het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek. In navolging van gezaghebbende rechtsleer3996 had de Hoge Raad in 1970 de maatstaf van 
voorzienbaarheid (en de adequatieleer3997) vervangen door die van toerekening naar redelijkheid.3998 
Het criterium van voorzienbaarheid kwam als ondeugdelijk over omdat het zich zou lenen tot alles 
wat de rechter maar wenselijk vond. Kwam schadevergoeding billijk voor, dan stelde de rechter 
lichte eisen en achtte hij de schade voorzienbaar. Kwam dat onbillijk voor, dan stelde hij strengere 
eisen en verklaarde hij de schade onvoorzienbaar. Door het nieuwe vereiste van toerekening naar 
redelijkheid zou de rechter openlijker moeten verantwoorden waarom hij schadevergoeding billijk 
acht.3999 In 1992 is de Nederlandse wetgever gevolgd. Nu bepaalt artikel 6:98 NBW dat voor 
vergoeding in aanmerking komt schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de 
aansprakelijkheid van de schuldenaar berust dat zij hem, mede gezien de aard van de 
aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.  

1508. VOORZIENBAARHEID RELEVANT BIJ TOEREKENBAARHEID OF ALGEMENE MATIGING – De toelichting op 
artikel 6:98 NBW leert dat voorzienbaarheid wel nog een rol kan bekleden.4000 De term "mede" duidt 
er op dat ook andere factoren, zoals voorzienbaarheid, relevant zijn voor toerekening naar 

                                                             
3991 Consulteerbaar via www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10066139. 
3992 BRUNNER 1991, 102; SCHMID 2009, 668 en 681. 
3993 Artikel 43, lid 1 CO luidt: "Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden bestimmt der Richter, der hiebei 
sowohl die Umstände als die Grösse des Verschuldens zu würdigen hat." 
3994 BRUNNER 1991, 100. 
3995 Bespreking: HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 95-97; KRANS 1999, 126; VAN KRALINGEN 2013, 405. 
3996 H.K. KÖSTER, Causaliteit en voorzienbaarheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1963 en daarna A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding 
bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, nrs. 126 e.v. 
3997 Ook de toepassing van de adequatieleer verdween met dit arrest: SPIER/HARTLIEF 2009, 260. 
3998 HR 20 maart 1970, NJ 1970, 251 (Waterwingebiedarrest). 
3999 Uitgebreid: PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 342; SPIER/HARTLIEF 2009, 259-260. 
4000 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 345 (“In dat kader zal ook wat naar objectief inzicht voorzienbaar of waarschijnlijk was een rol 
kunnen blijven spelen.”). 
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redelijkheid.4001 Zo overwoog de Hoge Raad dat het voor toerekenbaarheid relevant kan zijn of de 
schade een redelijkerwijs te verwachten gevolg was van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid 
berust.4002 De voorzienbaarheid is echter niet doorslaggevend. Onvoorzienbare schade wordt zo toch 
vergoed wanneer de aard van de schade voor ruime toerekening pleit of wanneer de schuldenaar 
opzettelijk zijn verbintenis niet nakwam (vgl. art. 1150 BW).4003 Mogelijk is dus dat voorzienbare 
schade niet wordt toegerekend en niet-voorzienbare schade wel.4004 Sommigen pleiten wel voor 
(her)invoering van die schadebegrenzing.4005 Ook zou de rechter schadevergoeding op grond van 
artikel 6:109 NBW kunnen matigen als het bedrag van de schade onvoorzienbaar was.4006 

Afdeling III. Juridische grondslagen 

1509. OVERZICHT VAN JURIDISCHE GRONDSLAGEN – Beperking van vergoedbare wanprestatieschade tot 
bij de contractsluiting voorzienbare schade zien sommigen als regel van gezond verstand.4007 Gezond 
verstand volstaat echter niet ter onderbouwing van deze potentieel ingrijpende uitzondering op het 
vereiste van integraal schadeherstel. De klassieke grondslag is die van de wilsautonomie (infra nrs. 
1510-1512). In lijn daarmee geldt die limiet als resultante van de door partijen gewilde 
risicoverdeling (infra nrs. 1513-1516). Die limiet zou ook worden gedragen door een stimulans tot 
precontractuele informatie-uitwisseling (infra nrs. 1517-1518). Historisch maar volgens sommigen 
toch actueel is ook de grondslag van de billijkheid van gematigde schadebegroting (infra nrs. 1519-
1522). Tot slot wordt die schadegrens ook economisch onderbouwd als transactiestimulans (infra 
nrs. 1523-1524). 

§ 1. WILSAUTONOMIE 

1510. WILSAUTONOMIE ALS GRONDSLAG VAN ARTIKEL 1150 BW – Wereldwijd onderbouwt de 
overeenkomst zelf de voorzienbaarheidslimiet. De veronderstelde partijwil zou de grondslag 
vormen.4008 Contracteren impliceert voorzien.4009 Partijen sluiten contracten om baat met het oog op 
verkrijging van voordelen. Hun voorspellingen zijn op die voordelen gericht. Bij elke transactie 
moeten zij echter ook oog hebben voor eventuele niet-nakoming. De omvang van hun verbintenissen 

                                                             
4001 Relevantie van voorzienbaarheid bij causaliteit: KRANS 1999, 133; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 345; SMITS 2000, 135; 
TJITTES 2008, 1; VAN RAVELS 2007, 39; ZWALVE 2000, 568. 
4002 HR 1 juli 1977, NJ 1978, 84, noot GJS. 
4003 KRANS 1999, 137. 
4004 TJITTES 2008, 1. 
4005 TJITTES 2008, 1-2. 
4006 ABAS 2006, 17; DEURVORST 2003, 611 ("Mogelijk behoren de onvoorzienbaarheid van het hoge bedrag van de schade of 
[...] eveneens tot deze matigingscategorie."). 
4007 DUMAS 1913, 97; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 400; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 303 (“Cette règle de bon sens […] est 
posée par l’article 1150”); STOFFEL-MUNCK 2005, 33; STOFFEL-MUNCK 2006-I, 33. 
4008 BELGIË: CORNELIS 1990-II, 98; DALCQ 1959, 107; DURANT 2010-II, 83 (vermelding); DURANT 2015, 455; KLUYSKENS 1925, 72; 
KLUYSKENS 1938, 117; LECLERCQ 2009, 210; PANDECTES BELGES 1889, 134 ("La raison de cette disposition réside dans une clause 
tacite de la convention"); VANDEPUTTE 1977, 246; VANDERMERSCH 1994, 66; VAN RYN 1933, 56 (“l’article 1150 n’a d’autre but que 
d’interpréter en ce sens leur volonté tacite”). FRANKRIJK: Bordeaux 24 mei 1858, Pas. 1859, II, 146 ("un contrat ne se formant 
que par le consentement mutuel des parties, l'une d'elles ne peut être engagée à son insu et au delà de ce qu'elle a prévu ou 
dû prévoir"); BACACHE 2011, 1728; BALLOT-LENA, 261; BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 639; BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001, 754; 
BUFFELAN-LANORE/LARRIBAU-TERNEYRE 2014, 842; BUSTIN 2012, 238; CARBONNIER 2000, 302; CASSON 2009, nr. 152; CHARTIER 1983, 
85; COLMET DE SANTERRE 1865, 95; DEMOLOMBE 1868, 559-560; DUMAS 1913, 96; DURRY 1983, 146; FABRE-MAGNAN 2013, 509; 
FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 164; HUC 1894, 209-210; JOURDAIN 2011, 547; LAITHIER 2004, 131; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 
401; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 304; MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 521; MALINVAUD/FENOUILLET 2010, 577; MARCADÉ 1852, 
419; MAZEAUD/CHABAS 1998, 748; MERLIN 1826, 394; OGINO 2012, 8; PIERROUX 2012, 11; POTHIER 1821, 187, nr. 164; RADÉ 1999, 
nr. 20; RÉMY 1997, 336; RODIERE 1977, 633; ROUJOU DE BOUBEE 1974, 307; SAINT-PAU 2007, nr. 20; SOULEAU 1979, 14; 
VINEY/JOURDAIN 2001, 595. LUXEMBURG: RAVARANI 2007, 92; RAVARANI 2014, 1116. ITALIË: BIANCA 2012, 171 ("la tacita volontà 
contrattuale del debitore di non assumere il rischio di pregiudizi straordinari e imprevedibili"); CARINGELLA 2011, 804; DI GRAVIO 

1999, 140; LAMBO 2012, 125. SPANJE: DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2010, 19; FUENTES GUIÑEZ 2009, 391. COMMON LAW: CHEN-WISHART 2010, 
581; UNIDROIT: BONELL 2002, 323; FRENK/STORME 1997, 193. CISG: FAUST 1996, 198. CESL: BEHESTHI 2013, 8. 
4009 BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001, 754; PIAZZON 2009, 46; SOULEAU 1979, 1; G. RIPERT, La règle morale dans les obligations 
civiles, Parijs, LGDJ, 1949, 151 ("Contracter c'est prévoir. Le contrat est une emprise sur l’avenir.”). 
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hebben zij vrij vastgesteld, rekening houdend met hun verplichtingen bij niet-nakoming. Vanuit dat 
oogpunt sluit de voorzienbaarheid aan op de logica van de overeenkomst4010 en op die legitieme 
verwachtingen van contractpartijen4011. Schade is enkel te vergoeden voor zover deze valt binnen die 
wilsovereenstemming. Partijen willen zich bij het sluiten van een overeenkomst niet tot meer 
verbinden dan zij redelijkerwijs konden voorzien.4012 Overigens kunnen zij zich dan ook niet tot meer 
verbinden dan het voorzienbare.4013 Artikel 1150 BW strookt zo met die partijwil.4014  

1511. IMPLICIETE PARTIJWIL OM SCHADEVERGOEDING TOT VOORZIENBARE SCHADE TE BEPERKEN – De 
vergoedingsplicht zou resulteren uit een impliciet beding waarin de schuldenaar zich tot 
schadevergoeding verbindt. Dit beding kan uiteraard enkel betrekking hebben op zaken die partijen 
hebben of konden voorzien. Het kan dus enkel slaan op voorzienbare schade, aangezien partijen 
enkel die schade voor ogen konden hebben.4015 Blijkt de partijwil niet uit de overeenkomst, dan geldt 
het vermoeden dat enkel redelijkerwijs voorzienbare schade in het contractsveld is getreden.4016 Bij 
opzettelijke wanprestatie kan dat impliciete beding en dus de vergoedingsbeperking tot voorzienbare 
schade geen toepassing vinden. Over toekomstig opzet valt immers niet te contracteren.4017  

1512. KRITIEK: GEEN REFLECTIE OVER EXTRINSIEKE SCHADE EN WANPRESTATIE – De partijwil is bekritiseerbaar. 
Hoewel extrinsieke schade als potentieel voorzienbaar wordt beschouwd (infra nrs. 1528-1537), 
zouden partijen bij de contractsluiting niet reflecteren over wanprestatie en zeker niet over de 
impact daarvan op andere goederen dan het directe voorwerp van hun overeenkomst.4018 Zij denken 
bij het sluiten van een overeenkomst zo doorgaans enkel aan intrinsieke schade (infra nr. 1527).4019 
Deze kritiek is niet onoverkomelijk. Iets kan immers zijn bedoeld zonder dat dit in de overeenkomst is 
vermeld.4020  Daarnaast kan schade objectief voorzienbaar zijn zonder dat contractpartijen dit 
impliciet hadden gewild. Voorzienbaar is wat de rechter meent dat een goede huisvader zou hebben 
voorzien (infra nr. 1542) en niet louter wat partijen hebben gewild.4021 

                                                             
4010  BELGIË: CORNELIS 1990-II, 98. FRANKRIJK: FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 164; RODIERE 1977, 633; SOULEAU 1979, 462; 
VINEY/JOURDAIN 2001, 595. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 399 (kritisch). 
4011 DESHAYES 2008, nr. 5 ("La limitation des dommages-intérêts aux seuls dommages prévisibles au moment du contrat est la 
condition du respect des anticipations légitimes du débiteur [...]"). 
4012 BELGIË: LECLERCQ 2009, 210; VANDEPUTTE 1977, 246 ("Alleen dan ligt die vergoeding binnen de perken van de verstrekte 
toestemming en derhalve binnen het voorwerp van het contract."). FRANKRIJK: MALINVAUD/FENOUILLET 2010, 577. 
4013 BEAUDEUX 2008, 9; MARCADÉ 1852, 419 ("[C]omme cette intention probable des parties n'a pu porter que sur le préjudice 
que l'on pouvait prévoir d'après les circonstances et le cours ordinaire des choses, c'est seulement la réparation de ce 
préjudice que doit le débiteur."). 
4014 Dit staat ook duidelijk te lezen in POTHIER 1821, 187, nr. 164 (“Le principe, sur lequel cette décision est fondée, est que les 
obligations, qui naissent des contrats, ne peuvent se former que par le consentement et la volonté des parties. Or le 
débiteur, en s’obligeant aux dommages et intérêts qui résulteraient de l’inexécution de son obligation, est censé n’avoir 
entendu ni voulu s’obliger, que jusqu’à la somme à laquelle il a pu vraisemblablement prévoir que pourraient monter au plus 
haut lesdits dommages et intérêts, et non au-delà.”). Vgl. CESL: BEHESTHI 2013, 8. 
4015 BELGIË: KLUYSKENS 1925, 72; KLUYSKENS 1938, 117-118. FRANKRIJK: COLMET DE SANTERRE 1865, 95 (“L’obligation de réparer le 
dommage causé par l’inexécution […] ne peut avoir pour objet que les dommages prévus, car ceux-là seuls ont pu être dans 
la pensée des contractants.”); DEMOLOMBE 1868, 560 (“le consentement des parties ne peut s’appliquer qu’aux choses 
qu’elles ont prévues ou du moins qu’elles ont pu prévoir.”); HUC 1894, 209-210. 
4016 CARBONNIER 2000, 302 ("[L]a satisfaction dont le créancier se trouve privé n'était pas entrée dans le champ des volontés 
contractuelles."); JOURDAIN 2001, 281. 
4017 BELGIË: KLUYSKENS 1938, 119. FRANKRIJK: COLMET DE SANTERRE 1865, 95-96; DUMAS 1913, 97; MARCADE 1852, 419. 
4018 L. CORNELIS, “Le sort imprévisible du dommage prévisible” (noot onder Cass. 11 april 1986), RCJB 1990, (81) 95 en 99. 
4019 FRANKRIJK: SOULEAU 1979, 408. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 392 ("es artificial creer que existe una voluntad tácita de la 
partes, en orden a una supuesta previsión de los daños en caso de incumplimiento"). ITALIË: DI GRAVIO 1999, 140 ("Sarebbe, 
certamente, una finzione ed una forzatura quella di voler riscontrare nella volontà delle parti quel particolare effetto 
previsto dall'art. 1225 cod.civ."). COMMON LAW: HOFFMANN 2010, 60; KRAMER 2009, 410 (kritisch); MEYER 1986, 196-197. 
4020 KRAMER 2009, 410 ("[S]omething can be intended or meant even if not said expressly or even not having crossed the 
minds of the parties."). Vgl. CORNELIS 1990-II, 98 ("[...] toute partie contractante normalement prudente et avisée s'interroge -
– avant l'échange du consentement – sur les risques d'inexécution du contrat et de ses conséquences."). 
4021 LAITHIER 2004, 132-133. 
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§ 2. RISICOVERDELING 

1513. VOORZIENBAARHEIDSGRENS ALS RESULTANTE VAN CONTRACTUELE RISICOVERDELING – Samenhangend 
met de wilsautonomie is de grondslag van de door partijen gewilde risicoverdeling. Als recurrente 
gedachte in het contractenrecht4022 manifesteert die risicoverdeling zich ook bij voorzienbaarheid. 
Deze beperking resulteert immers ook uit het feit dat partijen de strekking van hun verbintenissen en 
hun potentiële aansprakelijkheid moeten inschatten. Men gaat doorgaans slechts een contract aan 
wanneer de daaruit resulterende voor- en nadelen zijn te voorzien.4023 Bij contractsluiting moeten zij 
dan ook de aan contractbreuk gerelateerde risico's kunnen analyseren. De schuldenaar accepteert 
enkel aansprakelijkheid die voorzienbaar is bij de contractsluiting.4024 De schuldenaar verplichten tot 
vergoeding van onvoorzienbare schade zou hem met risico’s opzadelen die hij niet kon inschatten.4025 
Die schade zou de door de partijen gewilde contractuele risicoverdeling doorkruisen.4026  

1514. WANPRESTATIEPOSTERIEURE GELDING VAN INITIËLE CONTRACTUELE RISICOVERDELING – Contractpartijen kunnen een 
risicoverdeling overeenkomen. Deze risicoverdeling blijft krachtens artikel 1150 BW ook van kracht bij 
wanprestatie. Zelfs na wanprestatie blijft de contractuele verhouding dus gekenmerkt door hun initiële 
risicoverdeling. 4027  Deze idee is relateerbaar aan de vaststelling dat de contractnorm na wanprestatie 
doorloopt. Denk allereerst aan de ontbindingsresistentie van bepaalde contractuele bedingen (infra nr. 2531). 
Denk ook aan de temporele uitgestrektheid van de krachtens het vereiste van uitvoering te goeder trouw (art. 
1134, derde lid BW) op contractpartijen rustende verplichting tot loyale samenwerking, die ook geldt na 
wanprestatie en zo als grondslag fungeert voor de schadebeperkingsplicht (infra nr. 1853).  

1515. NIET-VERGOEDING VAN ONVOORZIENBARE SCHADE ZORGT VOOR WANPRESTATIEPOSTERIEUR BEHOUD OF 

HERSTEL VAN INITIËLE RISICOVERDELING – Niet-vergoeding van onvoorzienbare schade draagt bij aan het 
behoud of herstel van die na wanprestatie voortdurende risicoverdelingsgedachte. Daartoe splitst de 
rechter van de geleden schade dan het voorzienbare en vergoedbare deel af.4028 De onvoorzienbare 
gevolgen van een wanprestatie zijn immers buiten het contractuele veld (scope of the contract; 

                                                             
4022 BELGIË: CORNELIS 1990-II, 98. FRANKRIJK: MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 521; TALLON 1987-II, 280; XYNOPOULOU 2013, 20. 
ITALIË: LAMBO 2012, 128; ROPPO 2006, 927. COMMON LAW: ATIYAH 1989, 481; CHEN-WISHART 2010, 581; CORBIN 1964, 74; 
HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 89 ("Most contractual exchanges can be viewed as an agreed allocation of reciprocal risk-
taking [...]"); KRAMER 2008, 295; MCKENDRICK 2009, 888. CISG: MAGNUS 2013-I, 855; PEROVIC 2010, 581; VÉKÁS 2002, 147. Denk 
ook aan de discussies over verhaal van precontractuele kosten onder het negatief belang (supra nr. 641). 
4023 MAZEAUD/CHABAS 1978, 731 (“Tout en matière contractuelle, repose, en effet, sur la prévision. Chacune des parties ne 
s’engage envers l’autre qu’en prévision des avantages que lui procurera le contrat.”). 
4024 BELGIË: CORNELIS 1990-II, 98; DURANT 2010-II, 83 ("La forme contractuelle [...] organiserait une répartition des risques [...]"); 
DURANT 2015, 455 (idem). FRANKRIJK: BÉNABENT 2014, 307; DESHAYES 2008, nr. 6; FAGES 2011-I, 306; FAURE-ABBAD 2007, 172, 
nr. II.A.2; LAITHIER 2004, 136; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 521; SOULEAU 1979, 448; STOFFEL-MUNCK 2006-I, 33; TALLON 
1987-II, 280; TALLON 1989, 275. ITALIË: BIANCA 2012, 172; LAMBO 2012, 128; MARELLA 2009, 48; PINORI 2009, 346; PINORI/PETRELLI 

1999, 131; ROPPO 2006, 927; TERRÉ/SIMLER/LEQUETTE 2009, 568; XYNOPOULOU 2013, 20. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 392-394. 
ENGELAND: CHEN-WISHART/MAGNUS 2013, 680; KRAMER 2008, 295; SMITH 2007, 427; OGUS 1989, 248. AMERIKA: CORBIN 1964, 74. 
ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 101 (art. 43, lid 1 CO). UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 888. CISG: FAUST 1996, 213; JUD 2003, 226; 
MAGNUS 2013-I, 855; SAIDOV 2008, 101; SAUTHOFF 2007, 112; SCHLECHTRIEM 1986, 96 (“The underlying idea is that the parties, at 
the conclusion of the contract, should be able to calculate the risks and potential liability they assume by their agreement.”); 
VAN DER POEL 2010, 157; VÉKÁS 2002, 162; XYNOPOULOU 2013, 71. CESL: MOŽINA 2012, 645.  
4025 JOURDAIN 2001, 281; SOULEAU 1979, 448. 
4026 FRANKRIJK: BACACHE 2011, 1728; SAINT-PAU 2007, nr. 20 (impliciet); SOULEAU 1979, 448. LUXEMBURG: POELMANS 2014, 61 (“Le 
dommage qui n’était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat n’est pas entré dans le champ de la volonté 
contractuelle et sa réparation romprait l’équilibre du contrat voulu par les parties.”). ITALIË: BIANCA 2012, 173. SPANJE: 
DOMINGUEZ ÁGUILA 2010, 21. 
4027 Sommigen gewagen van het behoud van het contractuele evenwicht (DOMINGUEZ ÁGUILA 2010, 21: "agravar la 
responsabilidad del deudor con daños imprevisibles implica romper ese equilibrio" en SOULEAU 1979, 449: "La non-réparation 
du dommage imprévisible doit dès lors être comprise comme destinée à rétablir ou à maintenir l'équilibre du contrat [...]"). 
Die formulering is verwarrend. Het Belgische recht kent geen vereiste van een contractueel evenwicht in de zin dat er een 
materieel evenwicht moet bestaan tussen de contractuele hoofdprestaties (i.e. de middeleeuwse iustum-pretiumleer). 
Benadeling is zo geen algemene grond voor vernietiging van rechtshandelingen (SWAENEPOEL 2011, 26; definities van 
contractueel evenwicht: L. FIN-LANGER, L’équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 216-227). 
4028 BUSTIN 2012, 238; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 401; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 304; SOULEAU 1979, 449. 
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champ contractuel) gebleven. 4029  Met artikel 1150 BW kan de rechter schadevergoeding dus 
afstemmen op de gewilde strekking van de niet-nagekomen overeenkomst.4030 Op basis van dit 
inzicht besluit bepaalde Italiaanse rechtsleer zelfs dat het contractenrecht niet strekt tot vergoeding 
van geleden schade, maar beoogt verliezen te verdelen.4031 Zo biedt de voorzienbaarheidslimiet 
bescherming tegen verhogingen van contractrisico's buiten medeweten van de wanprestant. 
Schaderechtelijk is de schuldenaar geen verzekeraar voor alle niet-nakomingsrisico’s.4032 

1516. FRANSE CASSATIONELE VERWIJZING NAAR BINNEN CONTRACTUELE VELD VALLENDE RISICO’S – Recente Franse 
cassatierechtspraak betreffende artikel 1150 BW alludeert op buiten het contractuele veld vallende risico’s om 
bepaalde wanprestatieschade wegens initiële onvoorzienbaarheid van vergoeding uit te sluiten. Een advocaat 
van de balie te Limoges moest pleiten voor de rechtbank van koophandel te Parijs. Uiteindelijk kon hij zijn 
cliënt niet bijstaan wegens een treinvertraging van vier uur. Hiervoor kende de juge de proximité hem een 
schadevergoeding toe voor ereloonverlies (€ 500), reputatieschade jegens zijn cliënt (€ 1000) en immaterieel 
nadeel wegens stress (€ 500). In cassatie voerde de SNCF aan dat zij onmogelijk op de hoogte kan zijn van het 
voornemen van haar treinreizigers, zodat die voornemens geen deel kunnen uitmaken van het contractuele 
veld: “ces projets n’entrent pas dans le champ des obligations contractuelles qu’elle doit exécuter”. Het Franse 
Hof van Cassatie vernietigde dan ook de beslissing wegens gebrekkige motivering van de voorzienbaarheid.4033 

§ 3. TRANSPARANTIESTIMULANS 

1517. STIMULANS TOT PRECONTRACTUELE INFORMATIE-UITWISSELING – Aan de grondslag van de 
risicoverdeling kleeft ook een transparantiestimulans. Dat verklaringen van de benadeelde ertoe 
kunnen leiden dat schade een voorzienbaar karakter krijgt (infra nr. 1570), impliceert immers dat de 
voorzienbaarheidsgrens ook aanzet tot precontractuele informatie-uitwisseling.4034 De common law 
ziet de voorzienbaarheid zo als information-forcing device.4035 Toekomstige contractpartijen denken 
bij het sluiten van overeenkomsten immers na over de toekomst en moeten worden geacht in staat 
te zijn de voorzienbare risico’s te onderkennen.4036 De potentiële onvoorzienbaarheid van niet-
meegedeelde risico's en daaruit resulterende schade spoort de best geïnformeerde partij aan om 
bijzondere informatie bij de contractsluiting te ontsluiten, zodat zijn toekomstige medecontractant 
aan correcte risicoallocatie kan doen.4037 Zo kan een latere wanprestant achteraf aansprakelijk 
worden gehouden voor schade uit ongebruikelijke risico’s die hem waren meegedeeld.4038  

1518. PRECONTRACTUELE INFORMATIE-UITWISSELING KAN LEIDEN TOT CONTRACTAANPASSING – Door de kennis 
van bijzondere omstandigheden die zijn aansprakelijkheid kunnen beïnvloeden, kan een kandidaat-

                                                             
4029 BELGIË: DUBUISSON 2003, 29; DURANT 2010-II, 83; DURANT 2015, 455. FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 26 september 2012, nr. 11-
13.177, D. 2012, 2305, JurisData nr. 2012-021553 (cassatiemiddel dat SNCF niet op hoogte kon zijn van voornemen van 
haar treinreizigers: “ces projets n’entrent pas dans le champ des obligations contractuelles qu’elle doit exécuter”); BUFFELAN-
LANORE/LARRIBAU-TERNEYRE 2014, 842; DURRY 1983, 146; FAGES 2011-I, 306; FAURE-ABBAD 2007, 172, nr. II.A.2; HOCQUET-BERG 

2012, nr. 2; JOURDAIN 2011, 547; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 401; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 304; SOULEAU 1979, 448. 
LUXEMBURG: POELMANS 2014, 60. SPANJE: DOMINGUEZ ÁGUILA 2010, 19. UNIDROIT: BONELL 2002, 323; FRENK/STORME 1997, 193. 
4030 LUXEMBURG: POELMANS 2014, 60. 
4031 MARELLA 2009, 48 ("Ne deriva che la tutela contro il danno contrattuale non serve tanto a compensare il creditore della 
effettiva perdita patrimoniale subita, ma piuttosto a ripartire la perdita tra debitore e creditore."). 
4032 LAITHIER 2011-III, 1156. 
4033 Cass.civ.I.fr. 26 september 2012, nr. 11-13.177, D. 2012, 2305, JurisData nr. 2012-021553. 
4034 FRANKRIJK: BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 518; BUSTIN 2012, 240; CHARTIER 1983, 85; DEMOGUE 1931, 312; DEMOLOMBE 

1868, 567; LAITHIER 2011-III, 1158; POTHIER 1821, 183, nr. 162. ITALIË: MARELLA 2009, 48 ("L'effetto prodotto dall'art. 1255 c.c. è 
quindi quello di incentivare la parte più informata [...] a comunicare i dati necessari al debitore per una corretta allocazione 
dei rischi."). SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 398-399 ("inducir la transmisión de información relevante"). NEDERLAND: KRANS 1999, 
141; TJITTES 2008, 1 ("De voorzienbaarheidseis stimuleert aldus de precontractuele informatie-uitwisseling."). COMMON LAW: 
BARNES 1999, 1195 ("The foreseeability limitation provides an incentive for the parties to alert each other to their respective 
potential losses."); EISENBERG 1992, 587 ("information-forcing argument"); HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 89. CISG: FAUST 

1996, 205-206; OFFERMANS 2011, 56; PEROVIC 2010, 582; VÉKÁS 2002, 171. CESL: BEHESTHI 2013, 7; MOŽINA 2012, 646. 
4035 EISENBERG 1992, 588. 
4036 KRANS 1999, 137.  
4037 ITALIË: MARELLA 2009, 48. COMMON LAW: BARNES 1999, 1195; CHEN-WISHART 2010, 581.  
4038 MOŽINA 2012, 646 (inzake art. 161 CESL: “Thus, the debtor is liable for unusual risks only if he had knowledge of them.”). 
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contractant onderhandelen over contractvoorwaarden. Onvergoedbaarheid van onvoorzienbare 
schade zet onderhandelaars dus aan om ongebruikelijke omstandigheden en risico's te onthullen. Dit 
stelt de toekomstige medecontractant in de gelegenheid om bijkomende risico's in te schatten. 
Tegen daaruit resulterende hogere aansprakelijkheid kan hij zich dan indekken door de contractprijs 
te verhogen, specifieke aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten, verzekeringen aan te gaan of 
zich uit de transactie terug te trekken.4039  

§ 4. MILDERINGSGEDACHTE 

1519. NOODZAAK TOT VERGOEDINGSBEPERKING – De voorzienbaarheidsgrens zou ook gegrond zijn op de 
behoefte om schadevergoedingen bij wanprestatie te matigen4040 en dus om wanprestanten te 
beschermen tegen zware schadeclaims4041. Die limiet verlicht de gestrengheid van het vereiste van 
integrale schadevergoeding.4042 Volgens sommigen is die beperking bij niet-nakoming te goeder 
trouw gebaseerd op de wens om de schuldenaar niet te zwaar te belasten.4043 Naar Belgisch recht 
onderschreef DE PAGE die gedachte: "les dommages-intérêts devaient encore être modérés dans 
certains cas, de manière à ne pas écraser le débiteur sous une responsabilité intolérable".4044 Artikel 
1150 BW lijkt een middel voor een beleid van matiging van contractuele schadevergoeding.  

1520. MATIGINGSGEDACHTE ALS HISTORISCHE GRONDSLAG VAN ARTIKEL 1150 BW – De benadering van 
artikel 1150 BW als matigingsmiddel is ook één van de ontstaansredenen van de duplum-regel bij 
Justinianus (supra nrs. 1481-1483). DUMOULIN zag die duplum-regel als een billijke wet die was 
ingegeven door Justinianus' afkeer van te hoge schadevergoedingen (supra nr. 1487).4045 POTHIER 
werkte die milderingsgedachte ook uit in een algemeen matigingsrecht: “quand les dommages et 
intérêts sont considérables, ils ne doivent pas être taxés et liquidés en rigueur, mais avec une certaine 
modération” (supra nr. 1490).4046 Negentiende-eeuwse Franse rechtspraak leek die limiet zelfs op die 
wijze in te vullen.4047 Die moderatiegedachte kwam terecht in artikel 47 van het in 1801 voorgestelde 

                                                             
4039 FRANKRIJK: LAITHIER 2011-III, 1156; LEGIER 1989, 25; TALLON 1987-II, 280; TERRE/SIMLER/LEQUETTE 2009, 568. SPANJE: RODRÍGUEZ-
CANO 2009, 1311. ITALIË: MARELLA 2009, 48. COMMON LAW: BARNES 1999, 1196; CHEN-WISHART 2010, 581; CORBIN 1964, 74; F.H. 
EASTERBROOK en D.R. FISCHEL, "Limited liability and the corporation", University of Chicago Law Review 1985, (89) 113 
("Disclosure, in turn, allows the other party to take extra precautions or to charge appropriate compensation for bearing 
increased risk."); EISENBERG 1992, 587. NEDERLAND: TJITTES 2008, 1. CISG: PEROVIC 2010, 583; SAIDOV 2008, 119. CESL: CHEN-
WISHART/MAGNUS 2013, 680; MOŽINA 2012, 646. Zo vernietigde het Franse Hof van Cassatie een arrest waarbij de immateriële 
schade wegens het verlies van te ontwikkelen fotorolletjes voorzienbaar was geacht en een vergoeding was toegekend 
boven het overeengekomen forfaitaire schadebedrag, op grond dat de klant bij de verzending geen gebruik had gemaakt 
van de mogelijkheid om het uitzonderlijke belang van de foto's mee te delen en daartoe een extra premie te betalen 
(Cass.civ.I.fr. 17 juli 1990, nr. 87-18.584, LexisNexis: "ce contrat [...] offrait au client la possibilité de signaler au moment de 
leur envoi, moyennant une somme supplémentaire la valeur exceptionnelle qu'il leur attachait"). 
4040 BELGIË: DE PAGE 1942, 143; TILLEMAN 2012, 355; WÉRY 2004, 316. FRANKRIJK: Amiens 3 juni 1905, D. 1908, II, 293; DEMOGUE 

1931, 308; LAITHIER 2011-III, 1156-1157 („la règle édictée par ce texte est justifiée […] par une exigence de modération”); R. 
RODIÈRE, noot onder Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, (534) 535; VINEY/JOURDAIN 2001, 598-599. SPANJE: DE ANGEL YAGÜEZ 

1991, 58; FUENTES GUIÑEZ 2009, 394. ITALIË: BARBERO 1988, 617; BIANCA 2012, 171; DE CUPIS 1979-I, 388 ("la prevedibilità della 
misura del danno funge da criterio moderatore del risarcimento”). COMMON LAW: CHEN-WISHART 2010, 580 ("It alleviates the 
potential harshness of the expectation measure"). CESL: BEHESTHI 2013, 8. 
4041 WHINCUP 2006, 357 (verwijst naar "the desire of the nineteenth century judges to protect merchants against excessive 
awards of damages by juries"). 
4042 BELGIË: DE PAGE 1942, 143. FRANKRIJK: Amiens 3 juni 1905, D. 1908, II, 293 (“[l’art. 1150 c.civ.] prot[ège] les transporteurs 
contre les dangers d’une responsabilité excessive.”); DEMOGUE 1931, 308; JOURDAIN 2011, 548 („obliger la SNCF à réparer 
intégralement les conséquences préjudiciables des retards risquerait de générer un contentieux non maîtrisable et fort 
onéreux pour celle-ci”); VINEY/JOURDAIN 2001, 598-599. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 394. 
4043 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. II. Effets des obligations, VI, Parijs, Arthur Rousseau, 1931, 308 („La 
limitation de responsabilité en cas de bonne foi repose surtout sur le désir de ne pas surcharger le débiteur […]”). 
4044 DE PAGE 1942, 143. 
4045 DUMOULIN 1598, 77, nr. 60 ("Ut enim ratio decidendi totius legis est odium immensitatis."; vertaling: VAN KRALINGEN 2013, 
403: "De grondslag van deze wet is immers een afkeer van uitgebreidheid.").  
4046 POTHIER 1821, 186, nr. 164. 
4047 Bijv. Bordeaux 9 april 1861, Pas. 1862, II, 240 (bevestiging vonnis waarbij vergoeding was toegekend voor inhoud van 
door spoorwegmaatschappij verloren bagage, zonder dat die inhoud was meegedeeld, op grond dat de toegekende 
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ontwerp van de Code civil: “Le juge doit taxer les dommages-intérêts avec une certaine modération, 
lorsqu’il n’y a point dol de la part du débiteur.” (supra nr. 1491).4048 Hoewel artikel 1150 BW 
samenhangt met die gedachte, kreeg die bepaling nooit neerslag in de Code civil. Die idee ligt dus 
wel deels ten grondslag aan die bepaling. Diverse auteurs geven de rechters dan ook mee om 
gematigd te werk te gaan bij schadebegroting.4049  

1521. BILLIJKHEID ALS GRONDSLAG VOOR VOORZIENBAARHEIDSLIMIET – Aansluitend op de behoefte tot 
matiging van schadevergoeding zien sommigen artikel 1150 BW als uitvloeisel van de billijkheid.4050 
DUMOULIN zag C.7,47 zo als een billijke wet (supra nr. 1520).4051 Volgens POTHIER strookt het met die 
billijkheid dat de rechter een schuldenaar te goeder trouw niet kon veroordelen tot vergoeding van 
meer schade dan hij hoogstens kon verwachten.4052 De opstellers van de Code civil maakten 
overigens melding van de billijkheid in dit verband: "[...] les dommages et intérêts doivent, lorsqu'il 
n'y a point de dol, être taxés avec modération. La modération est un des caractères de l'équité 
[...]".4053 Ook de common law baseert de voorzienbaarheidsbeperking wel eens op deze gedachte.4054 

1522. ONGERECHTVAARDIGD ONDERSCHEID TUSSEN CONTRACTUEEL EN BUITENCONTRACTUEEL SCHADERECHT? – Zou artikel 
1150 BW berusten op een behoefte aan matiging van schadevergoedingen, dan rijst de vraag waarom die 
matigingsgedachte niet geldt bij onrechtmatige daad. Rechtsstelsels die voorzien in een matigingsrecht laten 
matiging overigens zowel in contractueel als in buitencontractueel verband spelen (infra nr. 1728). Dit 
onderscheid lijkt dan ook het zwakke punt van deze potentiële grondslag van artikel 1150 BW. Waarom zou de 
wetgever enkel contractuele schadeverwekkers tegen ruïnering willen beschermen? Mocht de behoefte aan 
matiging echter ten grondslag liggen aan die integraliteitslimiet, dan rijst wel de vraag waarom die grens in 
bepaalde rechtsstelsels – zoals Spanje en Argentinië – cumuleerbaar is met een eigenlijk matigingsrecht.4055 Dit 
lijkt aan te geven dat de matigingsgedachte de voorzienbaarheidslimiet niet autonoom onderbouwt. 

§ 5. TRANSACTIESTIMULANS 

1523. TRANSACTIESTIMULANS – Ter legitimatie van de voorzienbaarheidslimiet geldt tot slot een 
argument van macro-economische inslag. De beperking van schadevergoeding wegens wanprestatie 
tot voorzienbare schade zou aanvullend grond vinden in de noodzaak om het handelsverkeer te 
stimuleren.4056 Het vereiste van integraal schadeherstel is een lovenswaardig uitgangspunt van het 

                                                                                                                                                                                              
schadevergoeding gematigd was: "Attendu que [les dommages-intérêts] qui ont été accordés à Montauriol par le tribunal 
sont très modérés."). 
4048 PORTALIS/TRONCHET/BIGOT-PRÉAMENEU/DE MALÉVILLE 1801, 239. 
4049 DEMOLOMBE 1868, 586 („[D]ans cette évaluation [du dommage effectif], les magistrats doivent montrer, comme ils n’y 
manquent pas, la modération et l’équité, qui sont, en ces sortes d’affaires surtout, les plus sûrs garants d’une bonne 
justice!”); LAROMBIÈRE II 1885, 48. 
4050 BELGIË: DE PAGE 1942, 143-144. FRANKRIJK: Bordeaux 24 mei 1858, Pas. 1859, II, 146 ("ces principes de raison et d'équité, 
qui dominent toute la matière des contrats"); COLIN/CAPITANT 1932, 97; MAZEAUD/CHABAS 1978, 746. SPANJE: DE ANGEL YAGÜEZ 

1991, 58 ("Su fundamento se encontraría en una exigencia de equidad."). ITALIË: BARBERO 1988, 617; BIANCA 2012, 171; 
CARINGELLA 2011, 804; LAMBO 2012, 127 ("La regola della prevedibilità si fonda sull'esigenza di equità [...]"). CISG: VAN DER POEL 

2010, 157. 
4051 DUMOULIN 1598, 75, nr. 58.  
4052 POTHIER 1821, 187, nr. 164. 
4053 M. BIGOT-PRÉAMENEU, "Exposé des motifs [dans la séance du 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804)" in J.-G. LOCRÉ, Législation 
civile, commerciale et criminelle. Tome douzième. Code civil. Livre troisième, Parijs, Treuttel et Würtz, 1828, 330, nr. 423. 
4054 Victoria Falls & Travaal Power Co. Ltd. v Consolidated Langlaagte Mines Ltd 1915 AD 1, 22 (onbillijk om contractpartijen 
te laten instaan voor speciale gevolgen die niet voorzienbaar waren bij de contractsluiting). 
4055 Spanje en Argentinië voorzien tegelijk in de voorzienbaarheidslimiet (art. 1107 CCE resp. art. 1728 CCCA) en in een 
matigingsmogelijkheid [art. 1103 CCE ("La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el 
cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos.") respectievelijk 
art. 1742 CCCA ("Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en 
función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho.")]. 
4056 BELGIË: CORNELIS 1990-II, 99 (met art. 1150 en 1151 BW beoogde de wetgever de totstandkoming van overeenkomsten en 
dus de ontwikkeling van het economische leven te stimuleren). FRANKRIJK: CASSON 2009, nr. 152 ("Un autre fondement 
possible consiste dans le souci d'encourager les opérations économiques [...]"); DESHAYES 2008, nr. 8; LAITHIER 2004, 134-135; 
ROUJOU DE BOUBEE 1974, 303; VINEY/JOURDAIN 2001, 598 ("l’article 1150 peut être expliquée […] par le désir de favoriser les 
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aansprakelijkheidsrecht. Zou het risico op aansprakelijkheid en excessief hoge schadeclaims echter 
bijzonder groot worden, dan zou dit ondernemers voor economische transacties doen terugdeinzen. 
Te verregaande gevolgen ten laste leggen van wanprestanten kan het handelsleven belemmeren.  

1524. KRITIEK: ONVOORSPELBARE RISICO'S, VERONDERSTELDE STIMULANS EN TRANSACTIEBELEMMERING BIJ HOGE 

VOORZIENBARE SCHADE EN OPZET – Deze grond is in meerdere opzichten betwistbaar. De 
voorzienbaarheidslimiet volstaat allereerst niet als transactiestimulans omdat risico's niet perfect 
voorspelbaar zijn.4057 Ook is die transactiestimulans slechts een veronderstelling.4058 Daarnaast gaat 
de transactiestimulans niet op bij opzettelijke wanprestaties en bij bijzonder hoge voorzienbare 
schade. Dat alle schade vergoedbaar is bij opzet doet zo afbreuk aan die incentive.4059 Ook bij hoge 
voorzienbare schade valt bezwaarlijk te verdedigen dat van de voorzienbaarheidslimiet een 
transactiestimulans uitgaat. Zelfs bij extreme wanverhouding tussen schadevergoeding en 
contractprijs, is alle voorzienbare schade verhaalbaar (infra nr. 1715).4060 De wanprestant die een 
minieme contractprijs kreeg (verkoop van een tractorlamp) en een lichte fout beging, ziet zich 
geruïneerd (vergoeding van oogst van boer). Wie zal zich echter nog gewagen aan de verkoop van die 
lampen? Als transactiestimulans schiet de voorzienbaarheidslimiet hier dan haar doel mis.  

Afdeling IV. Invulling voorzienbaarheidsgrens 

§ 1. PRESTATIEGERELATEERDE INVULLING 

A Intrinsieke schade als voorzienbare schade 

1525. POTHIER: AAN VERBINTENISVOORWERP VERBONDEN VOORZIENBAARHEID – DUMOULIN vermoedde dat 
de voorzienbaarheidslimiet verband hield met het feit dat partijen niet meer aansprakelijkheid 
wilden opnemen dan de waarde van de primair verschuldigde zaak (supra nr. 1487).4061 In lijn 
hiermee entte POTHIER het onderscheid tussen voorzienbare en onvoorzienbare schade op wat in de 
negentiende eeuw bekend werd als intrinsieke en extrinsieke schade.4062 Dit onderscheid tussen 
interesse circa rem en interesse extra rem was inhoudelijk wel al eeuwenlang bekend.4063 POTHIER 

vulde de voorzienbaarheidsregel (supra nr. 1486) zo objectief in via dat onderscheid tussen schade 
aan het voorwerp van de verbintenis en schade aan andere goederen van de schuldenaar (supra nr. 
352).4064 Doorgaans mogen partijen worden geacht schade aan het voorwerp van de overeenkomst 

                                                                                                                                                                                              
transactions”). ITALIË: LAMBO 2012, 128. SPANJE: DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2010, 21. COMMON LAW: US District Court for the District of 
New Jersey 22 september 1981, Ohoud Establishment for Trade and Contracts v Tri-State Contracting & Trading Corp., 523 
F. Supp. 249 (DNJ 1981), 257 ("If the manufacturer of the nail becomes responsible for the loss of the kingdom, then we may 
not have any more nails."); MEYER 1986, 161-163. CISG: FAUST 1996, 203 (titel: "Haftungsbeschränkung zur Förderung 
wirtschaftlicher Aktivität"); VAN DER POEL 2010, 157; ZELLER 2009, 240. CESL: LEHMANN 2014, 2015, 254. 
4057 FAUST 1996, 204. 
4058 LAITHIER 2004, 135. 
4059 De grondslag van de transactiestimulans lijkt dan wel verdedigbaar onder de soft-law-instrumenten die zelfs bij 
opzettelijke wanprestatie in die limiet voorzien (infra nr. 1650). LEHMANN 2014, 2015, 254 ("Another explanation is the 
motive not to deter businesses from using the CESL."). 
4060 CISG: SAIDOV 2008, 112 (“[I]t is well known that the foreseeability rule, in its pure form, is often not capable of limiting 
damages for disproportionate losses as it may well be the case that such losses were foreseeable.”). 
4061 DUMOULIN 1598, 78, nr. 60 (“Ita particularis ratio limitationis in casibus certis est, quia verisimiliter non fuit praevisum, 
nec cogitatum de suscipiendo maiori damno, vel periculo ultra rem principalem, quam sit res ipsa principalis."; vertaling: 
"Aan de beperking [van schadevergoeding] bij casus certi ligt dus specifiek ten grondslag dat de schade waarschijnlijk niet 
was voorzien, noch dat was overwogen om schade of risico boven de primair verschuldigde prestatie op zich te nemen, 
groter dan de primaire prestatie zelf."; vertalingen: KRALINGEN, 403 en ZIMMERMAN 1990, 829). 
4062 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, 
Hachette, 1868, 560; HUC 1894, 210. (vgl. CHAZAL 2003, 118). 
4063 Dit onderscheid dook voor het eerst op bij Martinus Gosia en in de Summa Trecensis (7.31), die tussen 1130 en 1159 
werd geredigeerd (PICHONNAZ 2014, 708; VAN KRALINGEN 2013, 402, voetnoot 31). 
4064 POTHIER 1821, 181, nr. 161 (“Ordinairement les parties sont censées n’avoir prévu que les dommages et intérêts que le 
créancier, par l’inexécution de l’obligation, pourrait souffrir par rapport à la chose même qui en a été l’objet, et non ceux 
que l’inexécution de l’obligation lui a occasionés d’ailleurs dans ses autres biens.”). 
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(damni propter rem ipsam; intrinsieke schade) voor ogen te hebben gehad.4065 Extrinsieke schade zou 
echter niet standaard voorzienbaar zijn. 

1526. VERSCHUIVING BIJ CODE CIVIL: ENTING ONDERSCHEID TUSSEN DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE OP ONDERSCHEID TUSSEN 

INTRINSIEKE EN EXTRINSIEKE SCHADE – De opstellers van de Code Napoléon namen het onderscheid tussen 
intrinsieke en extrinsieke schade over van POTHIER, zij het in de verkeerde context. BIGOT-PREAMENEU entte 
schadedirectheid (art. 1151 BW) op dat schadeduo: „on ne doit avoir égard qu'au dommage souffert par 
rapport à la chose ou au fait de cette obligation”.4066 Extrinsieke schade kan echter ook directe schade 
opleveren (infra nr. 1770). Historisch valt indirecte schade zelfs niet samen met extrinsieke schade.4067 In zijn 
doctoraal proefschrift over indirecte schade uit 1933 ging FILIPPI dan ook uit van vergoedbaarheid van 
extrinsieke schade die een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van contractuele niet-nakoming.4068  

1527. VOORZIENBARE SCHADE ALS OBJECTIEF BEGRIP: BEPERKING TOT INTRINSIEKE SCHADE – Diverse auteurs 
zijn POTHIER trouw gebleven door het schadeduo van voorzienbare en onvoorzienbare schade vanuit 
intrinsieke en extrinsieke schade te benaderen.4069 Volgens een strikte substroming kan enkel 
intrinsieke schade voorzienbaar en dus vergoedbaar zijn.4070 Contractpartijen zouden extrinsieke 
schade niet kunnen voorzien.4071 Enkel bij kwade trouw zou een wanprestant instaan voor extrinsieke 
schade. Klassiek vindt de voorzienbaarheidsgrens haar grondslag in de wil van partijen (supra nr. 
1510). Bij het sluiten van contracten bekommeren zij zich niet om de impact van eventuele 
wanprestaties op andere goederen dan het directe voorwerp van de overeenkomst.4072  

B Voorzienbaarheid extrinsieke schade 

1528. MOGELIJKE VOORZIENBAARHEID VAN EXTRINSIEKE SCHADE – Een flexibelere substroming deelt de 
mening dat intrinsieke schade standaard voorzienbaar is, aangezien zij ziet op het voorwerp van de 
overeenkomst zelf, en de wanprestant deze dus zeker heeft gekend. Op even sterke gronden 
beschouwen zij ook extrinsieke schade als potentieel voorzienbaar. Voor deze schade moet de 
benadeelde dan wel aantonen dat zij wel degelijk was voorzien bij de contractsluiting.4073 Anders dan 
klassiek dus vaak wordt betoogd, hangt al dan niet voorzienbaarheid van wanprestatieschade dus 
zeker niet onlosmakelijk samen met het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke schade. Het 

                                                             
4065 POTHIER 1821, 181, nr. 161.  
4066 M. BIGOT-PRÉAMENEU, "Exposé des motifs [dans la séance du 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804)" in J.-G. LOCRÉ, Législation 
civile, commerciale et criminelle. Tome douzième. Code civil. Livre troisième, Parijs, Treuttel et Würtz, 1828, 330, nr. 43. 
4067 LAURENT beklemtoonde al dat BIGOT-PRÉAMENEU het directheidsvereiste onjuist had geïnterpreteerd. F. LAURENT, Principes 
de droit civil français, XVI, Brussel, Bruylant, 1875, 355 ("Bigot-Préameneu interprète mal [l'article 1151]"). Vgl. FILIPPI 1933, 
36; FUENTES GUIÑEZ, 153 (Spanje). 
4068 M. FILIPPI, Le Préjudice Indirect, Rijsel, Douriez-Bataille, 1933, 36. 
4069 BELGIË: CORNELIS 1990-II, 95; DE PAGE 1942, 141; DUBUISSON 2003, 29; DURANT 2010-II, 83-84 (historische vermelding); DURANT 

2015, 455; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 317; JANSEN 2015-I, 385-386 (prijsvermindering); LAURENT XXIV 1877, 288-294; 
PANDECTES BELGES 1889, 134. FRANKRIJK: AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 172, voetnoot 41ter; COËFFARD 2005, 105; DEMOGUE 1931, 
309-310; DEMOLOMBE 1868, 560; HUC 1894, 209-212; LAITHIER 2011-III, 1157; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 401; LE 

TOURNEAU/CADIET 2002, 305; MARCADÉ 1852, 419; MERLIN 1826, 393; PINNA 2007, 30; REMY 1997, 323-355; ROME 2011, 1745. 
4070  Kh. Antwerpen 22 december 1880, JPA 1880, I, 236 (in PANDECTES BELGES 1889, 138: geen vergoeding van 
reputatieschade, want extrinsieke en dus onvoorzienbare schade); CORNELIS 1990-II, 95; DE PAGE 1942, 141 ("Ce qui a été 
prévu ou a pu l'être 'lors du contrat' est constitué par toutes les conséquences résultant de la non-obtention de l'objet du 
contrat, de la chose même [...]"); DE PAGE 1967, 144; DUBUISSON 2003, 29 (voorzichtig); LOYENS 2011, 237 ("De plicht tot 
schadevergoeding beperkt zich tot het voorwerp van de overeenkomst dat schade lijdt door de contractuele wanprestatie 
(het vervoerde goed of de reiziger zelf) en niet een ander bestanddeel van het vermogen van de schuldeiser."); PANDECTES 

BELGES 1889, 134 ("[L]e débiteur de bonne foi n'est tenu que des dommages-intérêts intrinsèques."). 
4071 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1942, 141; LAURENT XXIV 1877, 288-294. 
4072 L. CORNELIS, “Le sort imprévisible du dommage prévisible” (noot onder Cass. 11 april 1986), RCJB 1990, (81) 95 en 99. 
Steun voor deze beperkende zienswijze is te vinden in oudere cassatierechtspraak uit Chili (Corte Suprema Chile 9 
november 1927 (in BARRIA PAREDES 2008, 153): "son perjuicios que pueden ser previstos al tiempo del contrato, aquellos que 
el acreedor, con ocasión de la falta de cumplimiento por parte del deudor, pudiera sufrir en la cosa misma que es objeto o 
materia de la convención y no en los que por tal motivo se le hayan causado en sus demás bienes"). 
4073 BELGIË: DURANT 2010-II, 84; DURANT 2015, 455-456 (idem). FRANKRIJK: MARCADE 1852, 419; MERLIN 1826, 394; PINNA 2007, 30; 
ROME 2011, 1745. 
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Hof van Cassatie erkende in contractueel verband overigens uitdrukkelijk dat schade niet 
noodzakelijk beperkt blijft tot de niet-uitvoering zelf van de contractuele verbintenis, maar dat zij ook 
in afzonderlijke schade kan bestaan.4074 Het Franse Hof van Cassatie vernietigt evenmin arresten 
wegens schending van artikel 1150 BW op grond dat extrinsieke schade is vergoed.4075  

1529. ECONOMISCH BELANG VAN CONTRACTPARTIJ OVERSTIJGT OVEREENKOMSTVOORWERP – Contractpartijen hebben 
economisch niet enkel belang bij verkrijging van de directe prestatie van de overeenkomst. Ook hebben zij 
belang bij het nut dat zij rechtmatig uit de tegenprestatie konden verwachten.4076 Precies om die reden is ook 
winstderving verhaalbaar onder artikel 1149 BW. Dat de tegenprestatie een belangrijke component is van de 
schade, belet niet dat wanprestaties meer voorzienbaar nadeel kunnen berokkenen dan de waarde van dat 
beloofde voordeel. Dat voorzienbare schade zou neerkomen op intrinsieke schade is dus hoogstens een quod 
plerumque fit.4077 Intrinsieke schade is soms zo onvoorzienbaar (inhoud van vervoerde koffers). Extrinsieke 
schade is zo ook vaak voorzienbaar (vertaalfout die leidt tot bedrijfschade).4078 Voor de beperking van 
voorzienbare schade tot intrinsieke schade bestaat overigens geen expliciete wetsbasis.4079  

1530. BESTAAN VAN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – De beperking van voorzienbare schade tot 
intrinsieke schade verklaren sommigen vanuit de bewering dat contractuele aansprakelijkheid niet 
zou bestaan.4080 Dan is schadevergoeding louter een vorm van contractuele nakoming (“gedwongen 
uitvoering bij equivalent”).4081  Deze afstand van de contractuele aansprakelijkheid lijkt echter 
voorbarig. De discussies in Frankrijk lijken getrancheerd pro het voortbestaan daarvan (supra nr. 
142).4082 De Belgische doctrine bleek zelfs nooit voorstander van de afschaffing van dat concept.4083 
Het vermeende fictieve karakter van die contractuele aansprakelijkheid (supra nr. 124) is dan ook 
geen argument om voorzienbare schade tot intrinsieke schade te beperken.  

1531. HISTORISCH ARGUMENT: EVENTUELE SUBJECTIEVE VOORZIENBAARHEID VAN EXTRINSIEKE SCHADE BIJ 

POTHIER – Grondige lezing van de werken van POTHIER wijst uit dat hij intrinsieke schade standaard als 
voorzienbaar beschouwde, maar hij niet uitsloot dat ook extrinsieke schade een voorzienbaar 

                                                             
4074 Cass. 1 april 1982, Pas. 1982, I, 909. 
4075 Vgl. LAITHIER 2011-III, 1157. 
4076 LAITHIER 2004, 147. 
4077 DURANT 2010-II, 62; DURANT 2015, 455; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 318. 
4078 BELGIË: BRULEZ 2015, 427. FRANKRIJK: ANCEL 2003, 255; LAITHIER 2011-III, 1157; ROME 2011, 1745. ITALIË: VALCAVI 2005, 48. 
4079 TILLEMAN 2012, 354. 
4080 LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 401; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 304 (“[L]a justification fondamentale de la disposition de 
l’article 1150 nous semble résulter du fait qu’il n’existe pas à proprement parler de ‘responsabilité contractuelle’.”). 
4081 FRANKRIJK: C. LAPOYADE DESCHAMPS, "Le mythe de la responsabilité contractuelle en droit français" in F. ROSE (ed.), Failure of 
contracts. Contractual, restitutionary and proprietary consequences, Oxford, Hart Publishing, 1997, 175-194; PH. LE TOURNEAU 

en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, Parijs, Dalloz, 2002, 304-305; L. LETURMY, "La responsabilité délictuelle 
du contractant", RTDciv 1998, 839-872; PH. RÉMY, "Critique du système français de responsabilité civile", Droit et Cultures 
1996, 31-49; PH. RÉMY, "La “responsabilité contractuelle”: histoire d’un faux concept”, RTDciv 1997, 323-355; P. RÉMY-CORLAY, 
“Exécution et réparation: deux concepts?”, RDC 2005, afl. 1, 13-30; D. TALLON, "Pourquoi parler de faute contractuelle?" in 
Écrits en hommage à Gérard Cornu, Parijs, PUF, 1994, 429-439; I. TOSI-DUPRIET, “Consécration sans texte de la limitation au 
seul dommage prévisible de la responsabilité du transporteur aérien pour retard" (noot onder Cass.civ.I.fr. 2 april 2014), 
Gaz.Pal. 2014, afl. 261, (24) 25. LUXEMBURG: RAVARANI 2014, 1116. QUÉBEC: D. GARDNER en B. MOORE, "La responsabilité 
contractuelle dans la tourmente", Les Cahiers de droit 2007, www.erudit.org, 543-578. 
4082 BEHAR-TOUCHAIS 2010, 91; CHAHOUNKA TOLOME 2007, 10, nr. 89; FABRE-MAGNAN 2008-II, antwoord op derde vraag ("[L]es 
dommages-intérêts en matière contractuelle sont bien de la 'responsabilité' contractuelle."); FABRE-MAGNAN 2012, 709; FAURE-
ABBAD 2007, 169, nr. II.A; GRYNBAUM 2008, 410-414; P.-G. JOBIN, "Amputer la responsabilité contractuelle? Une tourmente 
inutile et néfaste", Les Cahiers de droit 2009, www.erudit.org, 3-36 (Québec en Frankrijk); LARROUMET 2001, 547-548; LEDUC 

2010, nr. 12; LE GAC-PECH 2007, B; LEGIER 1989, 23; MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 440; ROUJOU DE BOUBEE 1974, 301; SAVAUX 1999, 
1-26; SAVAUX 2007, nr. 2; WESTER-OUISSE 2010, nr. 4. 
4083 DALCQ 1986, 185; A. DE BOECK, "Aansprakelijkheid voor gebrekkige dienstverlening” in Bestendig Handboek Vennootschap 
& Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 2008, 70-93 (titel); J. DE CONINCK, “L'hégémonie actuelle de la logique 
indemnisatrice" in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 
2005, (197) 203; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 309; J. GERMAIN, "Responsabilité contractuelle et remèdes à l’inexécution 
du contrat” in Droit des obligations. Notions et mécanismes en matière de responsabilité, Brussel, Bruylant, 2014, 107-158; 
RONSE/DE WILDE 1988, 167; VAN OMMESLAGHE 2010, 813; WERY 2011-I, 510. 
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karakter kon vertonen. Extrinsieke schade was volgens hem ook voorzienbaar wanneer de 
schuldenaar deze uitdrukkelijk of stilzwijgend op zich had genomen.  

1532. SUBJECTIEVE VOORZIENBAARHEID EXTRINSIEKE SCHADE BIJ POTHIER – Klassiek is het voorbeeld van de verkoop 
van een paard. De verkoper verbond zich ertoe dat paard tijdig voor de fruitoogst te leveren. Zelfs bij niet-
opzettelijke wanprestatie was de verkoper gehouden tot vergoeding van de extrinsieke schade (uit fruitoogst 
mislopen winst) voor het geval de koper geen vervangpaard kon vinden. Door de contractuele explicitering van 
het schaderisico rustte ook het risico van die extrinsieke schade op de verkoper.4084 POTHIER illustreerde die 
subjectieve voorzienbaarheid van extrinsieke schade ook met de uitgezette huurder. Weet de verhuurder dat 
de huurder handelaar is, dan is de door hem verschuldigde schadevergoeding niet beperkt tot de verhuiskosten 
en het verschil in huurprijs. Kan de uitgezette handelaar niet tijdig een ander pand vinden in de buurt, dan staat 
de verhuurder ook in voor zijn winstderving. Deze winstderving was voorzienbaar bij de contractsluiting, 
aangezien het pand specifiek met het oog op het voeren van handel was verhuurd.4085  

1533. AANVAARDING IN PRAKTIJK VAN VOORZIENBAARHEID EXTRINSIEKE SCHADE – Dat extrinsieke schade niet per se 
onvoorzienbaar is bij wanprestatie kent algemene bijval (supra nr. 1528). Dat levering van gebrekkige goederen 
schade kan berokkenen aan andere bestanddelen van het vermogen van de koper, is zo vaak voorzienbaar bij 
de contractsluiting.4086 Bij levering van gebrekkige wiellagers is ook perfect voorzienbaar dat een ongeval meer 
schade kan berokkenen dan de waarde van dat onderdeel. Extrinsieke schade aan de wagen of de inzittenden 
is dan ook vergoedbaar.4087 De meubelzaak die stoelen levert met bij gebruik uitstekende schroeven dient bij 
de contractsluiting zo ook te voorzien dat die niet-conforme levering kan leiden tot krassen in een parketvloer. 
Een vertaler die een vertaalfout maakt die resulteert in overbodige verpakkingskosten en extra douanerechten 
behoorde zo te voorzien dat een wanprestatie dergelijke extrinsieke schade met zich kon brengen.4088 Zo is het 
ook voorzienbaar dat niet-nakoming van een leveringsplicht winstderving kan berokkenen.4089 Voor de golfclub 
is het zo voorzienbaar dat degene die gewond geraakt aan het oog tijdens een golfcursus, meer nadeel lijdt dan 
de loutere schade die voortvloeit uit de slechte uitvoering van de overeenkomst.4090 Voor de fabrikant van een 
fles water met zinkchloride is niet enkel de prijs van die fles water voorzienbaar als (intrinsieke) schade, maar 
ook de daaruit resulterende lichamelijke en psychische schade.4091 

1534. VOORZIENBAARHEID ALS PSYCHOLOGISCHE NOTIE: VOORZIENE EN VOORZIENBARE SCHADE – Dat niet enkel 
intrinsieke schade verhaalbaar is, impliceert dus dat al dan niet voorzienbaarheid niet aan het 
verbintenisvoorwerp is gerelateerd. Voorzienbaarheid is eerder te benaderen als psychologische 
notie.4092 De beperking tot voorzienbare schade steunt klassiek op de wilsautonomie (supra nr. 

                                                             
4084 POTHIER 1821, 183, nr. 162. 
4085 POTHIER 1821, 183, nr. 162 (“cette espèce de dommage est un dommage dont le risque a été prévu, et auquel je suis 
censé m’être tacitement soumis”); HUC 1894, 212. 
4086 FRANKRIJK: Agen 18 mei 1904, Sirey 1906, II, 143 (voorzienbaarheid winstderving door verlies goederen door vervoerder); 
Toulouse 27 februari 1905, D. 1908, II, 398; Kh. Condé-sur-Noireau 21 december 1896, S. 1897, II, 150; DEMOGUE 1931, 308. 
CISG: HUBER/MULLIS 2007, 277. ENGELAND: POOLE 2012, 341. 
4087 BELGIË: TILLEMAN 2012, 354 ("Waarom zou het niet voorzienbaar zijn dat een defect voertuig de dood van de gebruiker 
kan veroorzaken?"). FRANKRIJK: DEMOGUE 1931, 308 (“Ainsi un voiturier perd une pièce détachée. Il pouvait prévoir que le 
dommage dépasserait la valeur de l’objet.”). 
4088 Lyon 30 oktober 1930, S. 1931, II, 41 (“le traducteur a prévu ou dû prévoir qu’une traduction défectueuse et non 
adéquate entraînerait des conséquences nécessairement dommageables pour les contractants”). 
4089 Brussel 24 juni 1957, JPA 1959, (20) 26 ("la non-réalisation d'un bénéfice par l'acheteur entrait normalement dans les 
prévisions possibles lors du contrat"); LIMPENS/VAN DAMME 1961, 70; PHILIPPE 2010, 514. 
4090 Brussel 17 september 2012, TBBR 2015, (255) 258 (“Dès lors que le contenu du dommage en matière contractuelle 
englobe tout préjudice qui est une suite nécessaire de la faute contractuelle, et non pas seulement la privation de l’avantage 
que le cocontractant devait normalement retirer de l’exécution correcte du contrat, le dommage encouru en l’espèce est un 
dommage contractuelle, en outre prévisible en soi”). 
4091 Zie dan ook: X, “Coca-Cola veroordeeld voor ‘vergiftigd’ flesje Chaudfontaine”, De Standaard 2015, 19 maart, online 
(voorlopige veroordeling van Coca-Cola om € 4000 schadevergoeding te betalen aan zwangere vrouw die ernstige 
inwendige brandwonden leed na het drinken van een flesje Chaudfontaine waarin ook waterzinkchloride zat; vrouw kreeg 
naar eigen zeggen als enige vergoeding een nieuw flesje Chaudfontaine). Uiteraard valt de fabrikant aan te merken als te 
kwader trouw in de zin van artikel 1645 BW. Hij kan zich bijgevolg sowieso bezwaarlijk beroepen op onvoorzienbaarheid, 
aangezien die kwade trouw van artikel 1645 BW allicht neerkomt op opzet in de zin van artikel 1150 BW.  
4092 Vgl. TILLEMAN 2012, 355. 
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1510).4093 Deze volontaristische benadering heeft mede tot gevolg dat schadevergoeding niet is te 
beperken tot het beloofde voordeel. Al dan niet voorzienbaarheid van schade is te benaderen vanuit 
het oogpunt van de wanprestant (infra nr. 1682). Toch speelt niet enkel de subjectieve invulling een 
rol. Voorzienbaarheid van schade – de benaming zelf geeft dit al aan – bevat ook een objectieve 
component. Zowel (objectief) voorzienbare als (subjectief) voorziene schade zijn verhaalbaar.4094 
Luidens artikel 1150 BW is de schuldenaar bij niet-opzettelijke wanprestatie immers slechts 
gehouden tot vergoeding van de schade die bij het aangaan van het contract "was voorzien" of "die 
men heeft kunnen voorzien". Schade die “was voorzien” is de subjectieve (voorziene) schade. Schade 
die “men heeft kunnen voorzien” refereert aan (objectief) voorzienbare schade.  

1535. COMMON LAW: VERONDERSTELDE KENNIS EN DAADWERKELIJKE KENNIS – In de common law – en in navolging 
daarvan in de internationale rechtsinstrumenten – geldt dat zowel voorziene als voorzienbare schade 
verhaalbaar is.4095  Sinds de Victoria-Laundryzaak (infra nr. 1536) onderscheidt de common law tussen 
veronderstelde kennis (imputed knowledge) en feitelijke kennis (actual knowledge).4096 Bij een vordering tot 
algemene schadevergoeding (claim for general damages) onderzoekt de rechter de veronderstelde kennis 
(eerste onderdeel van de Hadley-regel). Dit komt neer op objectieve kennis die iedere normale persoon in de 
gewone gang van zaken zou hebben, ongeacht of de wanprestant deze kennis werkelijk bezit. Een vordering tot 
bijzondere schadevergoeding (claim for special damages) focust op de feitelijke kennis. Relevant is dan de 
specifieke kennis waarover de wanprestant door bijzondere omstandigheden beschikt (tweede onderdeel van 
de Hadley-regel). Deze subjectief voorzienbare schade is zo schade die partijen bij de contractsluiting konden 
kennen waardoor zij ook bijzondere gevolgen van hun eventuele wanprestatie konden voorzien. 

1536. ILLUSTRATIE: VICTORIA LAUNDRY V NEWMAN INDUSTRIES: ONVERGOEDBAARHEID BIJZONDERE WINSTDERVING – 
Illustratief is de Engelse zaak Victoria Laundry. Deze case geldt als eerste herformulering van Hadley v 
Baxendale.4097 Newman Industries Ltd verkocht een tweedehands boiler aan Victoria Laundry Ltd. Deze 
stomerij had een grotere boiler nodig voor haar uitbreiding. Newman leverde de boiler met vijf maanden 
vertraging. Hierdoor liep de stomerij een lucratieve overeenkomst mis met de overheid. Die benadeelde eiste 
vergoeding voor gewone winstderving alsook voor gederfde winst wegens het mislopen van die lucratieve 
overeenkomst. De Court of Appeal onderscheidde twee soorten schade. De normale winstderving had de 
verkoper kunnen voorzien, aangezien de stomerij had meegedeeld dat zij de boiler meteen in gebruik zou 
nemen. Door die subjectieve kennis (tweede lid van Hadley) was de verkoper daarvoor aansprakelijk.4098 Toch 
was hij niet aansprakelijk voor de uitzonderlijke winstderving wegens het mislopen van de lucratieve 
overeenkomst. Die was niet redelijkerwijs te aanzien als voorzienbaar gevolg van de laattijdige levering van de 
boiler (eerste lid van Hadley). De objectieve toets kwam de wanprestant hier dus ter bescherming.  

                                                             
4093 BELGIË: DALCQ 1959, 107; VAN RYN 1933, 56 (“l’article 1150 n’a d’autre but que d’interpréter en ce sens leur volonté 
tacite”). FRANKRIJK: CARBONNIER 2000, 302; COLMET DE SANTERRE 1865, 95; DEMOLOMBE 1868, 559-560; HUC 1894, 209-210; 
RÉMY 1997, 336, nr. 41; ROUJOU DE BOUBEE 1974, 307. 
4094 BELGIË: PHILIPPE 2010, 515. FRANKRIJK: LAITHIER 2011-III, 1157 (“Sont prévisibles, d’une part, le dommage qui l’est 
normalement, eu égard au contrat qui n’a pas été exécuté, d’autre part, celui qui l’est spécialement, à raison des 
circonstances particulières de la situation”); SOULEAU 1979, 351. ITALIË: GARCIA LOPEZ 1990, 315. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 
386-390. HONGARIJE: VEKAS 2002, 151 (voorstel tot invoering objectieve en subjectieve voorzienbaarheidstest). COMMON LAW: 
CHEN-WISHART 2010, 581; CORBIN 1964, 73-78 (Amerika); FOFARIA 2006, 605-606; SAIDOV 2002, 334-335; STANNARD 2007, 226-
288. CISG: ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 1991, 236-237; MAGNUS 2013-I, 854; VAN DER POEL 2010, 159. CESL: MOZINA 2012, 646 
(“The basic standard of foreseeability is an objective one […] The objective test is supplemented by a subjective one.”). 
4095  COMMON LAW: CHEN-WISHART 2010, 581; CORBIN 1964, 73-78 (Amerika); FOFARIA 2006, 605-606; HOOD 1996, 127; 
SAIDOV 2002, 334-335; STANNARD 2007, 226-288; TREITEL/PEEL 2011, 1051. CISG: ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 1991, 236-237; 
FAUST 1996, 30; HUBER 2012, nrs. 29-32; MAGNUS 2013-I, 854; OFFERMANS 2011, 67; SAIDOV 2008, 103-104; SAUTHOFF 2007, 112-
113; STOLL/GRUBER 2005, 765; VAN DER POEL 2010, 159; ZELLER 2009, 93. CESL: MOŽINA 2012, 646. 
4096 Victoria Laundry (Windsor) Ltd v Newman Industries Ltd [1949] 2 KB 528 (L.J. Asquith: "(3) What was at that time 
reasonably so foreseeable depends on the knowledge then possessed by the parties, or, at all events, by the party who later 
commits the breach. (4) For this purpose, knowledge 'possessed' is of two kinds: one imputed, the other actual."); 
BURROWS 1998, 161; CHEN-WISHART 2010, 581; CORBIN 1964, 83-87; FOFARIA 2006, 603; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 96; 
MCGREGOR 2014, 214; MCKENDRICK 2007, 424; SAIDOV 2002, 334-335; STANNARD 2007, 226; TREITEL/PEEL 2011, 1050. 
4097 Victoria Laundry (Windsor) Ltd v Newman Industries Ltd [1949] 2 KB 528. Bespreking: GEENSE 2010, 11; TREITEL 1988, 157. 
4098 Vgl. Hadley v Baxendale [1854] 9 Exch 354. 
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1537. CONCLUSIE: VERGOEDBAARHEID VOORZIENE EN VOORZIENBARE SCHADE – Een wanprestant staat dus 
niet enkel in voor schade die hij daadwerkelijk heeft voorzien (voorziene schade), maar ook voor 
schade die hij behoorde te voorzien (voorzienbare schade). De wanprestant moet het gevolg dan ook 
niet noodzakelijk daadwerkelijk in overweging hebben genomen. Hier volstaat het dat hij de 
gevolgen hadden kunnen kennen indien hij daarover had nagedacht. Of bepaalde schade nu voorzien 
of voorzienbaar was, is wel een feitenkwestie waarover de rechter soeverein beslist (infra 
nr. 1673).4099 Bemerk inleidend dat objectieve en subjectieve voorzienbaarheid vaak overlappen. Wat 
subjectief was voorzien, is ook vaak objectief voorzienbaar, en omgekeerd.4100  

§ 2. OBJECTIEVE VOORZIENBAARHEIDSTEST  

A Onderbouwing 

1538. OBJECTIEF VOORZIENBARE SCHADE: SCHADE "DIE MEN HEEFT KUNNEN VOORZIEN" – Luidens artikel 1150 
BW beoordeelt de rechter voorzienbaarheid ook op abstracte wijze. De schuldenaar is bij niet-
opzettelijke wanprestatie immers gehouden tot vergoeding van de schade "die men heeft kunnen 
voorzien" bij het aangaan van het contract. Dit is de napoleontische tegenhanger van het eerste lid 
van Hadley v Baxendale (supra nrs. 1495-1499). Objectief voorzienbare schade is daar immers schade 
die voor ieder redelijk persoon bij die wanprestatie voorzienbaar moet zijn geweest in de normale 
gang van zaken (eerste lid van Hadley). 4101  Kon bij wanprestatie, gelet op de aard van de 
overeenkomst en de omstandigheden van de contractsluiting, uitzonderlijk hoge schade worden 
verwacht, dan voldoet deze aan het vereiste van artikel 1150 BW indien zij voorzienbaar was voor 
een normaal zorgvuldige persoon in dezelfde concrete omstandigheden.4102  

1539. BEWIJSTECHNISCHE GROND VOOR NORMATIEF ELEMENT IN VOORZIENBAARHEIDSTEST – De niet louter 
subjectieve invulling van voorzienbaarheid, die dus ook een cruciale objectieve component omsluit, 
vindt op meerdere gronden verantwoording. Belangrijk is het bewijstechnische aspect. Zou enkel het 
subjectieve voorzien van schade relevant zijn voor artikel 1150 BW, dan zou de benadeelde op een 
bewijsprobleem stuiten. Hoe zou hij bij betwisting van voorzienbaarheid – de wanprestant kan zich 
immers verweren met onvoorzienbaarheid (infra nr. 1689) – bewijzen dat de wanprestant de schade 
toch had voorzien? 4103  Om aan die problematiek tegemoet te komen, volstaat objectieve 
voorzienbaarheid dan ook om tot vergoedbaarheid van schade te concluderen. 

1540. BILLIJKHEIDSGROND VOOR NORMATIEF ELEMENT IN VOORZIENBAARHEIDSTEST – De opname van een 
normatief element in de voorzienbaarheidsbeperking laat zich ook door de billijkheid dragen. De 
rechter mag een wanprestant niet vrijstellen van zijn schadeplicht op grond dat hij bepaalde schade 

                                                             
4099 BELGIË: DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 315-316; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 651. FRANKRIJK: Cass.Req.fr. 23 november 1897, 
D. 1899, I, 547 ("c'est là une déclaration souveraine"); Cass.Req. 2 januari 1912, D. 1912, I, 223 (“la cour de Paris, loin de 
violer l’art. 1150 c.civ., a justifié l’usage qu’elle faisait de son pouvoir d’appréciation dans les limites d’application de cette 
disposition de loi.”); Cass.Req.fr. 25 maart 1912, DP 1913, I, 341 (soevereine beslissing om inhoud van koffer – kantwerk – 
gelet op beroep van reiziger, voorzienbaar te verklaren); Cass.civ.I.fr. 3 juni 1998, nr. 95-16.887, JurisData nr. 1998-002434 
(„c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel a estimé que la société GEP Vidal pouvait prévoir que, compte 
tenu du programme du voyage, les voyageurs emporteraient dans leurs bagages des objets de valeur et leur imposer d’en 
déclarer le prix”); Cass.civ.I.fr. 5 november 2009, nr. 08-19.540, LexisNexis; BUSTIN 2012, 239; CHARTIER 1996, 25; COLMET DE 

SANTERRE 1865, 96; DEMOGUE 1931, 318-319; DEMOLOMBE 1868, 568; FABRE-MAGNAN 2012, 683; JOURDAIN 2011, 548; LE 

TOURNEAU/CADIET 2002, 306-307; PLANIOL 1923, 90; RADÉ 1999, nr. 25; SAINT-PAU 2007, nr. 61; SOULEAU 1979, 18; TALLON 1987-II, 
280; VINEY/JOURDAIN 2001, 587. ITALIË: PINORI/PETRELLI 1999, 148-149. 
4100 CHEN-WISHART 2010, 581; MCGREGOR 2014, 233; MCKENDRICK 2007, 423. 
4101 Vgl. SAIDOV 2002, 342. 
4102 LUXEMBURG: Luxemburg 4 juli 2012, nr. 36967, JTL 2013, 57 (“L’appréciation du caractère prévisible du dommage se fait 
en principe in abstracto. Le débiteur peut donc devoir indemniser certains préjudices d’une ampleur exceptionnelle, à 
condition qu’ils apparaissent normalement prévisibles, compte tenu de la nature du contrat et des circonstances entourant 
sa conclusion.”); POELMANS 2014, 59. 
4103 CISG: VAN DER POEL 2010, 160. 
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niet had voorzien, terwijl hij die schade wel behoorde te voorzien.4104 Een benadeelde zou zijn schade 
anders minder gemakkelijk kunnen verhalen op een onwetende en slecht voorbereide wanprestant 
dan op een diligente contractbreker. Een contractant zou zelfs baat hebben bij slechte voorbereiding 
indien hij enkel zou moeten instaan voor daadwerkelijk voorziene schade.4105 De beperking van 
schadevergoeding tot voorzienbare schade is al een gunstmaatregel voor de wanprestant. Als 
tegenprestatie mag van hem minstens worden verwacht dat hij de reikwijdte van zijn verbintenissen 
bij de contractsluiting inschat in functie van alle hem ter beschikking staande gegevens.4106  

1541. PARENTHESE: GELIJKLOPENDE GEDACHTE BIJ STANDAARDCRITERIUM CULPA LEVIS IN ABSTRACTO BIJ BEWAARGEVING – De 
billijkheidsgrond voor het normatieve element van de voorzienbaarheidstest is relateerbaar aan de reden 
waarom voor de bewakingsplicht van de bezoldigde bewaarnemer als foutcriterium de culpa levis in abstracto 
geldt (art. 1928 BW) en de wetgever slechts uitzonderlijk uitgaat van de culpa levis in concreto, zoals bij 
onbezoldigde bewaargeving. Voor onbezoldigde bewaargeving bepaalt artikel 1927 BW: “De bewaarnemer 
moet aan de bewaring van de in bewaring gegeven zaak dezelfde zorg besteden als hij aan de bewaring van zijn 
eigen zaken besteedt.” In dit laatste geval moet de bewaargever dus ook goed uitkijken aan wie hij zaken 
toevertrouwt. Geeft hij een zaak in bewaring aan iemand die onzorgvuldig omspringt met eigen zaken, dan 
moet hij achteraf niet klagen wanneer de bewaarnemer op dezelfde wijze omging met de in bewaring gegeven 
zaak.4107 Om soortgelijke nadelige gevolgen voor benadeelde contractanten in het algemeen te voorkomen, 
omsluit de voorzienbaarheidstest dus een normatief element.  

B Redelijke schuldenaar 

1542. DOOR REDELIJKE SCHULDENAAR VOORZIENBARE SCHADE – Objectieve voorzienbaarheid moet de 
rechter aftoetsen aan de aloude maatstaf van de bonus pater familias.4108 Dit referentiepunt van de 
ideaaltypische schuldenaar geldt in deze context in de Romaanse civil law4109, de common law4110 en 
de internationale rechtsinstrumenten4111. Voorzienbaar is zo schade die een redelijke schuldenaar bij 

                                                             
4104 BELGIË: PHILIPPE 2010, 515 ("en effet, on ne peut permettre à un débiteur de ne pas indemniser un dommage alors qu'il 
pouvait le prévoir à la conclusion du contrat"). FRANKRIJK: MAZEAUD/CHABAS 1978, 737 (“[S]i c’est par son propre fait que le 
débiteur s’est mis lui-même dans l’impossibilité de prévoir, il reste tenu.”). ITALIË: DI GRAVIO 1999, 147; LAMBO 2012, 129 ("[...] 
l'ignoranza circa i danni causati dall'inadempimento non esonera il debitore dalla responsabilità, se tale stato soggettivo 
dipende da una sua negligenza."). AMERIKA: CORBIN 1964, 77. CISG: VAN DER POEL 2010, 160; VULLIÉTY 2010, 445. DCFR: LANDO 

2009, 625 ("The defaulting party cannot escape liability by showing that he could foresee less than the responsible man.").  
4105 ITALIË: LAMBO 2012, 129. CISG: VULLIETY 2010, 445-446 ("ne retenir que le dommage effectivement prévu [...] serait une 
invitation insensée à adopter une sorte de 'politique de l'autruche' qui permettrait d'éviter toute responsabilité pour un 
dommage qu'on se serait bien prudemment abstenu d'identifier alors que l'on aurait eu les moyen de le faire"). 
4106 PHILIPPE 2010, 515. 
4107 TILLEMAN/VERBEKE 2005, 282-283; A. VERBEKE, “Actualia lening en bewaargeving” in Bijzondere overeenkomsten. Themis 14, 
Brugge, die Keure, 2003 (33) 52. Over dit onderscheid in het Romeinse recht: R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen 
van het Nederlands privaatrecht, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1984, 189-190. 
4108 Brussel 11 januari 1929, Pas. 1929, II, 67; Rb. Antwerpen 27 februari 1989, Iuvis 1994, 208 (bij aangaan van 
gasovereenkomst viel te voorzien dat afsluiting van gastoevoer wegens wanbetaling kosten van heraansluiting zou 
veroorzaken); CAUFFMAN 2005-I, 838; CORNELIS 1990-II, 100; DALCQ 1959, 107; GERMAIN/PLASSCHAERT 2003, II.1.6, 51; SIMAR/DE 

ZUTTER 2013, 42; VAN OMMESLAGHE 2010, 1599; VAN RYN 1933, 58.  
4109 FRANKRIJK: BACACHE 2011, 1727; BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001, 754; CHARTIER 1996, 25; DEMOGUE 1931, 308 en 311; FABRE-
MAGNAN 2013, 510; FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 165; JOURDAIN 2011, 548; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 402; LE 

TOURNEAU/CADIET 2002, 306; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 521; MAZEAUD/CHABAS 1978, 736; PIERROUX 2012, 12; RADÉ 

1999, nr. 25; SAINT-PAU 2007, nr. 60; SOULEAU 1979, 145; TALLON 1987-II, 281; VINEY/JOURDAIN 2001, 587; YOUEGO 1999, 229; 
XYNOPOULOU 2013, 19-20. LUXEMBURG: Luxemburg 4 juli 2012, nr. 36967, JTL 2013, 57; POELMANS 2014, 59; RAVARANI 2007, 92; 
RAVARANI 2014, 1117. ITALIË: Cass.it. 21 oktober 1969, nr. 3438, Il Foro italiano 1970, I, 498; BARBERO 1988, 617; BIANCA 2012, 
174; CARINGELLA 2011, 807; CIAFARDINI/IZZO 2011, 1297; DI GRAVIO 1999, 144; LAMBO 2012, 128; MARELLA 2009, 49; MESSINEO 1959, 
338; PINORI 2009, 349; PINORI/PETRELLI 1999, 135; RESCIGNO 2003, 1389; ROMEO 2004, 977; TRIOLA 2004, 1103; VALCAVI 2005, 47. 
4110 HOOD 1996, 127; STANNARD 2007, 226; TREITEL/PEEL 2011, 1051 ("standard of the reasonable person"). 
4111 UNIDROIT: BONELL 2002, 323; FRENK/STORME 1997, 193; UNIDROIT 2010, 271. CISG: OGH 14 januari 2002, CISG-online nr. 541; 
OGH 14 januari 2002, CISG-online nr. 643; Handelsgericht St. Gallen 3 december 2002, CISG-online nr. 727, punt 9; 
ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 1991, 237; FAUST 1996, 13; FERRARI 2009, 374; HUBER 2012, nrs. 29-32; PEROVIC 2010, 590; RYFFEL 

1992, 62; SAUTHOFF 2007, 113; SCHWENZER 2013, 1029; STOLL/GRUBER 2005, 765; XYNOPOULOU 2013, 71; ZELLER 2009, 94. DCFR: 
LANDO 2009, 625. CESL: MOŽINA 2012, 646 (“a reasonable person in the position of the debtor”); REMIEN 2012, 513. 
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de contractsluiting had kunnen voorzien. Deze maatstaf ook voor rechtspersonen.4112 De schuldenaar 
moet dus niet enkel vergoeden wat hij had voorzien, maar ook wat hij had kunnen voorzien. 
Onvoorzienbaarheid aanvaardt de rechter dus niet wanneer de wanprestant de schade niet had 
voorzien, maar een normaal zorgvuldig persoon die schade wel behoorde te voorzien.4113 Deze 
benadering beperkt de draagwijdte van de schadelimiet van artikel 1150 BW.4114 

1543. CONTRACTUELE SCHULDENAAR IS GEEN SUPERMAN – De schuldenaar is ook voor de voorzienbaarheidstest de 
normale mens of redelijke persoon, en dus geen superman.4115 Dat het traditionele criterium van de goede 
huisvader uitgaat van een redelijke persoon, blijkt duidelijk uit de recente Franse wetswijziging waarbij 
verwijzingen in het Burgerlijk Wetboek naar de "goede huisvader" op discriminatiegronden zijn vervangen door 
verwijzingen naar de redelijke persoon.4116 In zijn voorontwerp tot herziening van het aansprakelijkheidsrecht 
toont de Franse wetgever zich bereid dat inzicht ook toe te passen voor de voorzienbaarheidslimiet, door te 
gewagen van de “redelijkerwijs voorzienbare gevolgen van de wanprestatie”.4117 

1544. BEOORDELINGSMARGE BIJ GOEDE-HUISVADERCRITERIUM – Bij de goede-huisvadermaatstaf moet de 
rechter zich zoveel mogelijk op empirische gegevens baseren.4118 Zo kan hij beroepsbeoefenaars als 
deskundigen aanstellen om na te gaan of de door de schade voor hen voorzienbaar zou zijn 
geweest. 4119  Goede verstaanders merken echter dat de feitenrechter hier over een ruime 
beoordelingsmarge beschikt. Wensen rechters schade onverhaalbaar te stellen, dan oordelen zij 
gewoon dat een goede huisvader die schade niet zou hebben voorzien. In Nederland werd de 
voorzienbaarheidsgrens om die reden verlaten (supra nr. 1507). Voorzienbaarheid zou zich lenen tot 
alles wat de rechter maar wenselijk vond. Kwam schadevergoeding billijk voor, dan stelde de rechter 
lichte eisen en achtte hij de schade voorzienbaar. Kwam dat onbillijk voor, dan stelde hij strengere 
eisen en verklaarde hij de schade onvoorzienbaar.4120 

1545. RECHTSPRAAK UIT ANDERE RECHTSSTELSELS ALS EXTRA LEIDRAAD – Rechtspraak uit andere rechtsstelsels kan de 
rechter wel helpen bij het invullen van dat goede-huisvadercriterium. In de rechtspraak onder het Weens 
Koopverdrag werd zo objectief voorzienbaar geacht de winst die een beroepskoper derfde doordat hij een 
doorverkoop misliep wegens wanprestatie van de verkoper4121, schade van een koper doordat hij wegens 
gebrekkige goederen zelf aansprakelijk werd gehouden door zijn afnemers4122, verlies van clièntele toen 

                                                             
4112 DEMOGUE 1931, 311. 
4113 DURRY 1983, 146; RAVARANI 2006, 797; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 306; TREITEL 1988, 157. 
4114 CHARTIER 1996, 25. 
4115 Recent: E. DIRIX, "De maat van Maatman", RW 2014-15, (882) 882 ("Deze persoon beschikt niet over de moed van 
Achilles, de wijsheid van Odysseus, noch over de kracht van Hercules, kortom hij is geen superman."). Zie ook reeds 
H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, K. GEELEN en S. DE COSTER, "Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad (1979-1984)”, TPR 1987, (1255) 1284 (“Het abstracte referentiebeeld is geen superman, geen perfecte 
burger die zich in alle omstandigheden smetteloos gedraagt. Het gaat om een ‘normale’ mens met zijn eigen limites en 
onvolkomenheden maar die een normale zorg aan eigen zaken besteedt.”). 
4116 Artikel 26 van Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, JO 5 augustus 2014. 
Uitgebreid: L. WAELKENS, “Geen goede huisvaders meer in het Franse recht", RW 2014, 282-283. Toekomstig Belgisch recht: 
P. WERY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 223. 
4117 Artikel 1251 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Sauf faute intentionnelle ou faute 
lourde de sa part, le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de l'inexécution raisonnablement prévisibles lors de 
la formation du contrat." (vgl. 1366 Catala-ontwerp). 
4118 Vgl. E. DIRIX, "De maat van Maatman", RW 2014-15, (882) 882 (onder verwijzing naar hogere Duitse rechtspraak). 
4119 Vgl. inzake algemene zorgvuldigheidsnorm: CORNELIS 2000-I, 559; CORNELIS 2009, 280. 
4120 Uitgebreid: PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 342; SPIER/HARTLIEF 2009, 259-260. 
4121 OGH 28 april 2000, CISG-online nr. 581 ("Zu dieser Haftungsbeschränkung wird gelehrt, dass entgangener Gewinn - die 
übliche Handelsspanne des Verkäufers - bei Nichtabnahme der Ware durch den Käufer als Schaden des Verkäufers 
voraussehbar is."); Oberlandesgericht München 5 maart 2008, CISG-online nr. 1686, punt II d; United States Court of 
Appeals 6 december 1995, CISG-online nr. 581 ("However, it was objectively foreseeable that Delchi would take orders for 
Ariele sales based on the number of compressors it had ordered and expected to have ready for the season."); 
Handelsgericht St. Gallen 3 december 2002, CISG-online nr. 727, punt 9. 
4122 Oberlandesgericht Keulen 21 mei 1996, CISG-online nr. 254 ("Der Beklagten war bekannt, daß der Kläger den Wagen 
nicht für seinen Eigengebrauch, sondern in seiner Eigenschaft als Kfz-Händler gekauft hat. Sie mußte mithin damit rechnen, 
daß die Lieferung einer vertragswidrigen Ware den Kläger seinem Abkäufer gegenüber haftbar machen werde. Angesichts 
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duidelijk werd dat de koper tussenhandelaar was op een gevoelige markt4123, en kosten die de benadeelde had 
gemaakt ter voorkoming en ter beperking van de schade4124. 

1546. ILLUSTRATIE VAN ONVOORZIENBARE SCHADE: INHOUD AANGETEKENDE VERZENDING – Illustratief voor objectief 
onvoorzienbare schade is een recent geval waarin de Franse post een aangetekende verzending van een 
bankkaart verzorgde.4125 De zending en de bankkaart kwamen echter nooit aan bij de cliënt. Op frauduleuze 
wijze werd er voor ruim € 4337 afgehaald van zijn rekening. De bank die deze kaart via de post had verstuurd, 
compenseerde haar cliënt. Wel wou de bank dit verhalen op de post. Het hof van beroep te Bordeaux willigde 
deze vordering in. Het Hof van Cassatie casseerde dit arrest vermits de schadevergoeding voor verlies van 
aangetekende zendingen forfaitair was vastgesteld op € 8. Het derde cassatiemiddel, waarop het Hof van 
Cassatie echter niet meer hoefde in te gaan, luidde dat het hof van beroep artikel 1150 BW had geschonden 
door de post te veroordelen tot vergoeding van die schade, terwijl zij niet op de hoogte was van de inhoud van 
die zending. Ook in de Belgische opvatting zou de rechter tot onvoorzienbaarheid moeten besluiten. Het 
bestaan van die schade was immers onvoorzienbaar bij de contractsluiting.4126 

C Concretisering 

1547. CIRCONSTANTIËLE BEOORDELING IN ABSTRACTO – Dat abstracte karakter van de objectieve 
voorzienbaarheidstoets geldt niet absoluut. De rechter moet die beoordeling individualiseren in het 
licht van de concrete omstandigheden van het specifieke geval. Het criterium van de redelijke 
schuldenaar sluit niet uit dat hij rekening houdt met concrete omstandigheden die niet 
onverenigbaar zijn met het normatieve karakter van dat model.4127 De rechter concretiseert het 
abstracte goede-huisvadercriterium dan ook met de geijkte formulering van de normaal zorgvuldige 
en omzichtige persoon “die in dezelfde concrete omstandigheden verkeert".4128 Dit geldt ook bij 
artikel 1150 BW.4129 Deze circonstantiële beoordeling leidt ertoe dat andere standaarden zijn te 
volgen naargelang het type overeenkomst of het beroep van de wanprestant. 

1548. VERREKENBARE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN – Bij de objectieve voorzienbaarheidstoets kan de 
rechter acht slaan op de aard van de overeenkomst, de omstandigheden van de contractsluiting en 
de hoedanigheid van de contractpartijen. Bijzonder relevant zijn het beroep en de ervaring van de 
contractpartijen.4130 Nadelen die objectief voorzienbaar zijn bij overeenkomsten met professionelen 

                                                                                                                                                                                              
dessen wäre die Voraussehbarkeit des Schadens nur dann zu verneinen, wenn dieser als so außergewöhnlich hoch 
anzusehen wäre, daß die Beklagte damit nicht rechnen mußte."). 
4123 TF Zwitserland 28 oktober 1998, CISG-online nr. 413 ("Ein derartiger Schaden kann für den Verkäufer voraussehbar sein, 
wenn der Käufer erkennbar Zwischenhändler in einem empfindlichen Markt ist."). 
4124 Oberlandesgericht Keulen 8 januari 1997, CISG-online nr. 217; US Court of Appeals 6 december 1995, CISG-online 
nr. 140. 
4125 Cass.civ.I.fr. 18 februari 2009, nr. 08-12.855, Bull.civ. 2009, I, nr. 35 (derde cassatiemiddel luidde: "en condamnant la 
Poste à réparer le dommage résultant de l'utilisation frauduleuse par un tiers de la carte bancaire que l'établissement 
bancaire avait adressé à son client par pli recommandé, quand la Poste ignorait le contenu du pli, la cour d'appel a accordé 
la réparation d'un dommage imprévisible et violé l'article 1150 du Code civil."). 
4126 Begin twintigste eeuw beoordeelde KLUYSKENS een gelijkaardig geval (onvoorzienbaarheid van geldsom in verloren 
gegane brief) zo duidelijk in die zin. A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht. De verbintenissen, Gent, Erasmus, 1925, 
72; behoud in KLUYSKENS 1938, 118. 
4127 Buitencontractueel: CORNELIS 2009, 281. 
4128 Vgl. CORNELIS 2009, 281; E. DIRIX, "De maat van Maatman", RW 2014-15, (882) 882. 
4129 FRANKRIJK: DEMOGUE 1931, 309; DEMOLOMBE 1868, 569 (inachtneming beroep van wanprestant); JOURDAIN 2011, 548; 
LAROMBIÈRE II 1885, 34 en 37; LÉGIER 1989, 25; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 402; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 306; SOULEAU 

1979, 145-146; TALLON 1987-II, 281; YOUEGO 1999, 229. LUXEMBURG: Luxemburg 4 juli 2012, nr. 36967, JTL 2013, 57; POELMANS 

2014, 59; RADÉ 1999, nr. 25. ITALIË: BIANCA 2012, 175; MESSINEO 1959, 338; PINORI/PETRELLI 1999, 135; RESCIGNO 2003, 1389; 
ROMEO 2004, 977. SPANJE: CRISTÓBAL MONTES 1990-II, 572; GARCÍA LÓPEZ 1990, 316. COMMON LAW: TREITEL/PEEL 2011, 1051. CISG: 

ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 1991, 237; FAUST 1996, 13; LIU 2007, 467; PHILIPPE 2010, 531; SAIDOV 2002, 335; CISG: OGH 14 
januari 2002, CISG-online nr. 643 ("Der Schuldner muss mit den Folgen rechnen, die eine verständige Person in seiner Lage 
[...] angesichts der konkreten Fallumstände vorausgesehen hätte."); SAIDOV 2008, 107; SCHWENZER 2013, 1029; VAN DER POEL 

2010, 160. DCFR: LANDO 2009, 625. CESL: MOŽINA 2012, 647; REMIEN 2012, 513. 
4130 FRANKRIJK: Cass.Req.fr. 25 maart 1912, DP 1913, I, 341 (vergoeding kantwerk in reiskoffer, gelet op beroep van reiziger); 
Cass.civ.fr. 29 december 1913, D. 1916, I, 117 (beperking schadevergoeding bij verlies door spoorwegmaatschappij tot gelet 
op concrete omstandigheden voorzienbaar bedrag; inachtneming beroep, vermogenssituatie en reisdoel van reiziger); 
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(B2B) zijn dat niet per se bij overeenkomsten met consumenten (B2C).4131 Uiteraard moet de rechter 
rekening houden met de specialisatie van de betrokkene en de gebruiken van zijn sector. Zo werd 
een Schotse stroomleverancier niet geacht alle gevolgen te hebben voorzien van een stroompanne 
voor een complex bouwproject. De leverancier kon geen weet hebben van alle bouwtechnieken.4132 

1549. RELEVANTIE VAN BEROEP VOOR OBJECTIEVE VOORZIENBAARHEID – Het beroep van de wanprestant, 
maar ook van de benadeelde, is dus een factor waarmee de objectieve voorzienbaarheidstest in 
concreto invulbaar is. Bij geschillenbeslechting ziet de rechter zich niet enkel met normale redelijke 
personen geconfronteerd, maar ook met 'supermensen' uit hoofde van hun beroepsactiviteit.4133 
Denk aan advocaten, die zo allicht weinig slaagkansen hebben bij een beroep op onvoorzienbaarheid 
van door een laattijdig ingesteld beroep veroorzaakte schade. Wellicht vandaar dat zij hier geen 
onvoorzienbaarheid opwerpen (supra nr. 1473). Voorzienbaarheid moet de rechter aftoetsen aan het 
criterium van een redelijke beroepsbeoefenaar van dezelfde categorie. Als deskundigen aangestelde 
beroepsbeoefenaars van dezelfde categorie kunnen de rechter hierbij helpen.4134 De rechter kan de 
prognoses van een tuinaanlegger die een verkeerd grasmengsel gebruikt voor de tuin van een 
horecazaak, die daardoor winst derft, zo voorleggen aan andere professionele tuinaanleggers. 

1550. VERBORGEN KOOPGEBREKEN: PROFESSIONELE HOEDANIGHEID VAN TIMMERMAN BIJ VERKOOP ROTTE STEUNBALKEN – 
Een klassiek voorbeeld is de verkoop van houten balken voor een huis.4135 A verkoopt die balken aan B, die 
deze gebruikt om zijn huis te stutten. De balken zijn echter rot en het huis stort in. A wist niet dat B die balken 
zou gebruiken ter ondersteuning van zijn huis. De instorting was dan ook onvoorzienbaar bij het aangaan van 
de overeenkomst. A hoeft dan ook niet in te staan voor schade door instorting van dat huis. Dit is anders indien 
A timmerman is. Vanuit zijn beroep moet hij worden geacht op de hoogte te zijn van de bestemming van die 
balken. Door deze concretisering van de voorzienbaarheidstoets was instorting van het huis wel voorzienbaar 
en vergoedbaar.4136 Deze concrete invulling van artikel 1150 BW is nu nog te vinden bij de vrijwaring wegens 
verborgen koopgebreken. Professionelen gelden als te kwader trouw, en vallen dus sneller onder de in artikel 
1645 BW neergelegde verplichting tot vergoeding van alle schade (infra nr. 1672). 

1551. MEER VOORZIENBAARHEID BIJ TOENEMENDE SPECIALISATIE – Samenhangend met de professionele 
concretisering van het goede-huisvadercriterium is aan te nemen dat schade, gezien de toenemende 
specialisaties, steeds vaker voorzienbaar is.4137  Onder het Weens Koopverdrag behoorde een 
autoverkoper zo te voorzien dat zijn medecontractant, die eveneens autodealer was, de aangekochte 

                                                                                                                                                                                              
DEMOGUE 1931, 309; DEMOLOMBE 1868, 569; LAITHIER 2011-III, 1158; LAROMBIÈRE II 1885, 34 en 37; LÉGIER 1989, 25; LE 

TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 402; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 306; RODIÈRE 1977, 634; SAINT-PAU 2007, nr. 60; SOULEAU 1979, 
151-154; XYNOPOULOU 2013, 22. LUXEMBURG: Luxemburg 4 juli 2012, nr. 36967, JTL 2013, 57; POELMANS 2014, 62. ITALIË: 

MESSINEO 1959, 338; ROMEO 2004, 977. SPANJE: CRISTÓBAL MONTES 1990-II, 572; GARCÍA LÓPEZ 1990, 316. COMMON LAW: TREITEL/PEEL 

2011, 1051. CISG: LIU 2007, 467; PHILIPPE 2010, 531; SAIDOV 2002, 335; SAIDOV 2008, 107; VAN DER POEL 2010, 160. DCFR: LANDO 

2009, 625. CESL: MOŽINA 2012, 647; REMIEN 2012, 513. In de recente Engelse case The Achilleas (2008) nuanceerde Lord 
Walker de standaard van de redelijke persoon dan ook als volgt: "The degree of knowledge assumed under the first limb 
depends on the nature of the business relationship between the contracting parties." (Transfield Shipping Inc v Mercator 
Shipping Inc (The Achilleas) [2008] UKHL 48; [2009] 1 AC 61, punt 67). 
4131 MOŽINA 2012, 647 (“Some losses which are considered generally foreseeable in commercial contracts (B2B) are not 
generally foreseeable in consumer contracts (B2C) […]”); REMIEN 2012, 513 (“Möglicherweise ist die Voraussehbarkeit für 
einzelne Verlustarten bei Verkauf an einen Unternehmer anders zu beurteilen als bei Verkauf an einen Verbraucher.”). 
4132 Balfour Beatty Construction (Scotland) v Scottish Power 1994, SLT 807 (HL), besproken in TREITEL/PEEL 2011, 1051 (door 
een stroompanne werd een gietproces onderbroken en moest een aquaduct worden afgebroken; de verwerende 
stroomleverancier behoorde geen kennis te hebben van het vereiste dat het gietproces niet mocht worden onderbroken). 
4133 Vgl. voor invulling van algemene zorgvuldigheidsnorm: CORNELIS 2000-I, 559 (incorporatie van beroep in abstracte 
beoordelingsmodel); CORNELIS 2009, 280 (beroep als onderdeel van de "normaal voorzichtige mens"). 
4134 Vgl. inzake algemene zorgvuldigheidsnorm: CORNELIS 2009, 280. 
4135 POTHIER 1821, 184, nr. 163. Onder de Code civil namen de Franse civilisten dit voorbeeld over: DEMOLOMBE 1868, 568-569; 
LAROMBIÈRE II 1885, 34. Hoewel dit voorbeeld thans is te beredeneren vanuit de specifieke regeling van de verborgen 
gebreken (art. 1645-1646 BW), vermelden zij dit bij de bespreking van artikel 1150 BW. 
4136 Vgl. DEMOLOMBE 1868, 569. 
4137 SPANJE: FINKE 2005, 122. 
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wagen zou doorverkopen en bij wanprestatie dus winst zou derven.4138 Voor de aannemer was het bij 
de contractsluiting voorzienbaar dat onjuiste plaatsing van een gebrekkige warmteregeling in een 
oven van een bakkerij brand en winstderving zou veroorzaken.4139 Voor een arts is immateriële 
schade snel voorzienbaar, aangezien zijn prestaties verbonden zijn met immateriële belangen.4140  

1552. RECENTE ILLUSTRATIES VAN CONCRETISERING OBJECTIEVE VOORZIENBAARHEIDSTEST – Recenter hield de Franse 
rechtspraak rekening met het overeengekomen tijdstip van vertrek om een taxibedrijf te veroordelen tot 
€ 5000 schadevergoeding voor de vlucht en de Griekse cruise die waren ontnomen aan klanten die op 
zondagochtend naar een treinstation moesten worden gevoerd voor hun trein naar de luchthaven.4141 Voor 
ervaren auteurs die nalieten hun tekst tijdig op te sturen naar de uitgever, was het voorzienbaar dat dit zou 
leiden tot winstderving en reputatieschade voor de uitgeverij.4142 Bij een diefstal van een aan garagist in 
bewaring gegeven wagen met twee koffers met waardevolle voorwerpen in de koffer, werd de garagist niet 
veroordeeld tot de waarde van die voorwerpen (300 000 FF), maar tot de waarde van de voorwerpen die de 
automobilist gebruikelijk, gelet op zijn beroep, vermogenssituatie, reisdoel en medepassagiers, bij zich kon 
hebben (200 000 FF).4143 Bij een georganiseerde reis behoort de vervoerder te voorzien dat reizigers 
waardevolle voorwerpen meenemen.4144 Voor een onderaannemer is de verschuldigdheid van conventionele 
boeten door de hoofdaannemer volgens sommigen voorzienbaar bij de contractsluiting, aangezien deze 
courant zijn bij dwingende termijnen.4145 Bij de verkoop van goederen aan een onderneming is het volgens het 
Italiaanse Hof van Cassatie objectief voorzienbaar dat wanprestatie tot cliënteelverlies kan leiden.4146 Voor een 
boekhoudkantoor is voorzienbaar het verlies van volledige vrijstelling van meerwaardebelastingen van zijn 
klanten door het verzuim om hen in te lichten over de verplichting om fiscale meerwaarden aan te geven.4147 

1553. TOESTAND VAN BENADEELDE: ONVOORZIENBAARHEID VAN NIET-MEEGEDEELDE VOORBESCHIKTHEID – Bij 
onrechtmatige daad moet dat de aansprakelijke instaan voor voorbeschiktheid van het slachtoffer 
(supra nr. 229). Bij wanprestatie kan onvoorzienbaarheid afdoen aan deze predispositieregel. De 
wanprestant kan opwerpen dat schade uit de receptiviteit van het slachtoffer onvoorzienbaar 
was.4148 Enkel via buitencontractuele weg kan de benadeelde dan volledige vergoeding krijgen voor 
zijn schade. Een aannemer kan zo met onvoorzienbaarheid schermen bij hogere schade wegens een 
niet aan hem meegedeelde schimmelallergie van één van zijn huizenkopers.4149 In een Frans geval 
waarin de ooglens van een medewerker van een feest werd beschadigd, wierp de aangesprokene in 
cassatie op dat die schade onvoorzienbaar was, aangezien het feestcomité niet op de hoogte was van 
zijn voorafgaande hoornvliestransplantatie. Het Franse Hof van Cassatie verwierp dit omdat de eisers 
de onvoorzienbaarheid niet hadden opgeworpen voor het hof van beroep.4150  

                                                             
4138 Oberlandesgericht Keulen 21 maart 1996, nr. 168, www.cisg.law.pace.edu (onder art. 74 CISG: "Under these requisites, 
the damages would only be unrecoverable if they would have to be classified as unforeseeable. This is to be denied. The 
[seller] knew that the [buyer] did not buy the car for his own use, but in his capacity as a car dealer."). 
4139 Dijon 29 januari 2008, JurisData nr. 2008-355413 (€ 75 000 schadevergoeding voor winstderving). 
4140 SPANJE: GARCÍA LÓPEZ 1990, 316-317. 
4141 Dijon 7 oktober 2003, JurisData nr. 2003-223826. 
4142 Toulouse 2 maart 1987, JurisData nr. 1987-043321. 
4143 Lyon 12 juni 1950, RTDciv 1950, 504. 
4144 Cass.civ.I.fr. 3 juni 1998, nr. 95-16.887, JurisData nr. 1998-002434 (vervoerder kon, gelet op reisprogramma, voorzien 
dat reizigers waardevolle voorwerpen meenamen in bagage en staat in voor die schade bij diefstal op onbewaakte parking).  
4145 Metz 9 maart 1994, JurisData 1994-041640. Contra: Cass.civ.III.fr. 23 november 1994, nr. 92-16.527, LexisNexis 
(afwijzing van cassatieberoep op grond dat die onvoorzienbaarheid niet was opgeworpen voor het hof van beroep). 
4146 Cass.it. 21 oktober 1969, nr. 3438, Il Foro italiano 1970, I, 498. 
4147 Cass.com.fr. 11 maart 2003, nr. 99-17-112, JurisData nr. 2003-018564. 
4148 Vgl. DALCQ 1959, 107 ("Si le débiteur de l'obligation, tenu de réparer le préjudice né de son inexécution, peut démontrer le 
caractère imprévu du dommage, telle, par exemple, une aggravation causée par une prédisposition pathologique de la 
victime, le créancier n'aura d'autre moyen d'obtenir réparation complète que de se placer, s'il le peut, sur le terrain quasi-
délictuel."); FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 165 (onvergoedbaarheid hogere schade wegens niet-meegedeelde allergie). 
4149 Cass.civ.III.fr. 27 juni 1984, RD.imm. 1985, 166, zoals aangehaald in FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 165. 
4150 Cass.civ.I.fr. 10 oktober 1995, nr. 93-19.142, LexisNexis ("les juges, qui ont condamné le comité des fêtes à verser à un 
assistant bénévole une provision sur son préjudice, tout en constatant que la victime avait subi avant l'accident une greffe 
de cornée et que le traumatisme avait provoqué une expulsion du cristallin, ce dont il résulte que le préjudice résultant du 
choc n'était pas normalement prévisible, ont violé l'article 1150 du Code civil."). 
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D Voorzienbaarheidsgraad 

1554. VEREISTE GRAAD VAN OBJECTIEVE VOORZIENBAARHEID – Voor de graad van voorzienbaarheid rijst de 
vraag of schade voorzienbaar moet zijn geweest als mogelijk of waarschijnlijk gevolg van de 
wanprestatie. In het eerste geval is de voorzienbaarheidsdrempel aanmerkelijk lager. Dit zou het 
geldingsbereik van artikel 1150 BW wel sterk inperken.4151 Moet bij contractsluiting sprake zijn van 
zekerheid, (hoge) waarschijnlijkheid of een ernstige of zelfs minieme mogelijkheid dat wanprestatie 
die schade zou berokkenen opdat de bewuste schade voorzienbaar kan worden geacht?  

1555. MOGELIJKHEID IS LAAGDREMPELIGER DAN WAARSCHIJNLIJKHEID – Voor de voorzienbaarheidsgraad 
bestaat geen pasklare4152 of wiskundige4153 formule. LANDO bepaalt toch dat schade vergoedbaar is 
wanneer er 25 % kans was dat dit schadetype zich zou voordoen, maar dat dit niet het geval is indien 
die kans slechts 2 % bedroeg.4154 Vergelijk dit met het schudden van een pak kaarten. Daarbij is het 
mogelijk, maar niet waarschijnlijk dat de bovenste kaart ruiten negen zal zijn, ook al is die kans 1 op 
51.4155 Bij een waarschijnlijkheidstoets is niet elk mogelijk gevolg van een wanprestatie sowieso 
voorzienbaar. Een vervoerder kan het mogelijk achten dat een koffer juwelen bevat. Dat die koffer 
echt juwelen bevat, is daarom nog niet waarschijnlijk.4156 Dit subtiele onderscheid kwam al aan bod 
in de common law en in de commentaren op de internationale instrumenten (infra nrs. 1555-1558).  

1556. ENGELS RECHT: VAN WAARSCHIJNLIJKHEID NAAR ERNSTIGE MOGELIJKHEID – De Angelsaksische basiscase 
Hadley v Baxendale verlangde dat beide partijen de schade bij de contractsluiting voor ogen hadden 
als het waarschijnlijke resultaat (the probable result) van die wanprestatie.4157 Thans lijkt de common 
law uit te gaan van laagdrempeligere criteria voor de voorzienbaarheidsgrens. Vereist is dat een niet 
onwaarschijnlijke mogelijkheid bestaat dat wanprestatie de schade zou veroorzaken.4158  

1557. NIET ONWAARSCHIJNLIJKE MOGELIJKHEID DIE ZICH NIET SLECHTS IN MINDERHEID VAN GEVALLEN VOORDOET – De 
Engelse case The Heron II (1969) gaf aan dat schade een "niet onwaarschijnlijk" gevolg van de wanprestatie 
moest zijn. Koufos contracteerde met Czarnikow om 3000 ton suiker naar Irak te transporteren. De vracht 
kwam negen dagen te laat aan. De suikerprijs was intussen gezakt van 32,10 naar 32,029 pond. Koufos verzocht 
om vergoeding van winstderving. Carznikow wist niet dat Koufos de suiker daar meteen zou verkopen. Lord 
Reid oordeelde dat Czarnikow had moeten inzien dat het niet onwaarschijnlijk (not unlikely) was dat de suiker 
die dag zou worden verkocht. Met "niet onwaarschijnlijk" viseerde de rechter schade die gemakkelijk 
voorzienbaar was. Die schade werd dan ook vergoedbaar geacht.4159 Lord Pearce en Lord Upjohn verkozen het 
vereiste van een "ernstige mogelijkheid".4160 Supershield v Siemens Building Technologies (2010) nuanceerde 

                                                             
4151 Binnen de Romaanse civil law bestaat hierover Italiaanse doctrine, maar deze blijkt verdeeld: MOGELIJKHEID: BARBERO 

1988, 617 ("La ‘prevedibilità’ implica la ‘possibilità’, ma non raggiunge la ‘probabilità’.”). WAARSCHIJNLIJKHEID: CARINGELLA 2011, 
807 ("[I]l criterio della prevedibilità del danno consista in un giudizio (astratto) di probabile – e non solo genericamente 
possibile – verificazione di un futuro danno [...]"); PINORI 2009, 349 ("[...] consiste in un giudizio di probabile – e non soltanto 
– possibile rappresentazione di un danno futuro"). 
4152 MCGREGOR 2014, 224; STANNARD 2007, 224 ("However, none of these [epithets] really help us to predict which way the 
courts will decide in any given case."). 
4153 ATIYAH 1989, 482 ("[I]t is hardly possible to pin down the requisite degree of foreseeability with mathematical 
precision."); HOOD 1996, 130. 
4154 O. LANDO, "Foreseeability and remoteness of damages in contract in the DCFR", ERPL 2009, (619) 627-629 en 639 ("Even 
a relatively low degree of foreseeability will count."). 
4155 Lord Reid in Koufos v Czarnikow Ltd (The Heron II) [1969] AC HL 350. Bijv. HERBOTS 2011, 943. 
4156 CARBONNIER 2000, 302-303; DEMOGUE 1931, 310 ("Le transporteur peut prévoir comme possible [que la malle] contienne 
des objets de grande valeur, mais il ne le prévoit pas comme probable, sauf signes extérieurs.”). 
4157 Hadley v Baxendale [1854] 9 Exch. 354. Vgl. CORBIN 1964, 70 (Amerika). 
4158 Koufos v Czarnikow Ltd (The Heron II) [1969] AC HL 350; Supershield Ltd v Siemens Building Technologies FE Ltd [2010] 
EWCA Civ 7; ANDREWS 2011, 556 en 560; GOODE/MCKENDRICK 2010, 134; HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 96; HOFFMANN 2010, 51; 
HOOD 1996, 130; STANNARD 2007, 224; TREITEL 1988, 158. 
4159 Koufos v Czarnikow Ltd (The Heron II) [1969] AC HL 350 (met "not unlikely" bedoelde hij naar eigen zeggen "a degree of 
probability considerably less than an even chance but nevertheless not very unusual and easily foreseeable"). 
4160 Bespreking: ANDREWS 2011, 562. 
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dat voorzienbaarheid niet voorligt bij een mogelijkheid die zich enkel in een kleine minderheid van de gevallen 
voordoet.4161 Waarschijnlijkheid is dus niet vereist.4162 

1558. INTERNATIONALE INSTRUMENTEN: MOGELIJKHEID VERSUS WAARSCHIJNLIJKHEID VAN GEVOLGEN – Binnen de 
internationale instrumenten bestaat verdeeldheid over de vereiste graad van voorzienbaarheid. Onder het 
Weens Koopverdrag volstaat het dat partijen de schade hadden moeten voorzien als mogelijk gevolg van niet-
nakoming (art. 74 CISG4163). De andere instrumenten vereisen echter dat de schade was of behoorde te zijn 
voorzien als waarschijnlijk gevolg van niet-nakoming (art. 7.4.4 Unidroit4164, art. 9:503 PECL4165 en art. III-3:703 
DCFR4166).4167 De voorzienbaarheidsdrempel is bij een mogelijkheid aanzienlijk lager. Aangezien er bij een 
mogelijk gevolg sneller sprake is van voorzienbare schade dan bij een vereiste van een waarschijnlijk gevolg4168, 
heeft de limiet van het Weens Koopverdrag een beperkter geldingsbereik. De voorgestelde en intussen 
opnieuw ingetrokken Common European Sales Law leek nog laagdrempeliger. Daar volstond het dat schade 
was of kon worden voorzien als een gevolg van de niet-nakoming.4169 Commentatoren stellen echter dat het 
verschil in formulering in de praktijk niet tot verschillende resultaten zou leiden.4170  

1559. BELGIË: VOORZIENBAARHEID VAN MOGELIJKHEID VAN SCHADELIJKE WANPRESTATIEGEVOLGEN? – In België 
lijkt een cassatiearrest uit 2010 de mogelijkheidsgraad voorop te stellen. Eiseres in cassatie was een 
aannemingsbedrijf dat afbraakwerken overliet aan een onderaannemer. Door het gebruik van een 
snijbrander ontstond echter brand in het gebouw. Het Hof van Cassatie bevestigde dat de schade 
voorzienbaar was, aangezien de onderaannemer kon voorzien dat het werken met een snijbrander in 
die omstandigheden dergelijke schade (brand in gebouw) kon veroorzaken.4171 "Kon veroorzaken" 
deed dus besluiten tot voorzienbaarheid van die schade. Bij een waarschijnlijkheidseis was de 
voorzienbaarheid allicht afgewezen. Bij het gebruik van een snijbrander lijkt het afbranden van een 
gebouw geen waarschijnlijk gevolg. Wel is dit een mogelijk gevolg daarvan. Zo lijkt de graad van 
voorzienbaarheid afgestemd op de mogelijkheid tot de geclaimde wanprestatieschade.  

1560. PARALLEL MET BIJ MATIGING VAN SCHADEBEDINGEN DOMINANT CRITERIUM VAN HOOGST MOGELIJKE POTENTIËLE SCHADE 

– De opvatting dat de mogelijkheid volstaat om tot voorzienbaarheid van schade te besluiten onder artikel 
1150 BW, ligt overigens perfect in lijn met de bij matiging van schadebedingen dominante opvatting dat de 
rechter moet uitgaan van de bij de contractsluiting maximaal voorzienbare schade (infra nrs. 2681-2684). In die 
context is dit fundeerbaar op het gebruik van het bijwoord "kennelijk" in artikel 1231, § 1 BW en de daarmee 

                                                             
4161 Supershield Ltd v Siemens Building Technologies FE Ltd [2010] EWCA Civ 7 ("[T]he parties are not supposed to 
contemplate as grounds for the recovery of damage any type of loss or damage which on the knowledge available to the 
defendant would appear to him as only likely to occur in a small minority of cases."). 
4162 STANNARD 2007, 224. 
4163 Artikel 74 CISG luidt: “Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have 
foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or ought to 
have known, as a possible consequence of the breach of contract.” Vgl. DUBUISSON 1998, 132 ("conséquence possible"); HUBER 

2012, nr. 28; SCHWENZER 2013, 1029 ("[I]m Rahmen von Art. 74 S.2 [genügt es] dass die vertragsbrüchige Partei den Schaden 
bei Vertragsschluss als ‘mögliche Folge’ […] der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder hätte voraussehen müssen.”). 
4164 Artikel 7.4.4 Unidroit luidt: "The non-performing party is liable only for harm which it foresaw or could reasonably have 
foreseen at the time of the conclusion of the contract a s being likely to result from its non-performance." 
4165 Artikel 9:503 PECL luidt: “The non-performing party is liable only for loss which it foresaw or could reasonably have 
foreseen at the time of conclusion of the contract as a likely result of its non-performance, unless the non-performance was 
intentional or grossly negligent.” 
4166 Artikel III-3:703 DCFR luidt: “The debtor in an obligation which arises from a contract or other juridical act is liable only 
for loss which the debtor foresaw or could reasonably be expected to have foreseen at the time when the obligation was 
incurred as a likely result of the non-performance, unless the non-performance was intentional, reckless or grossly 
negligent.” 
4167 Vgl. R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. II. Effets des obligations, VI, Parijs, Arthur Rousseau, 1931, 310 („Le 
dommage qui pouvait être prévu est celui qui devait apparaître comme probable.”).  
4168 FAUST 1996, 13; FERRARI 2009, 392; HERBOTS 2011, 943; MCKENDRICK 2009, 888; PEROVIC 2010, 592; SAIDOV 2008, 120-121. 
4169 Artikel 161 CESL luidde: “The debtor is liable only for loss which the debtor foresaw or could be expected to have 
foreseen at the time when the contract was concluded as a result of the non-performance." Zie echter CESL: 
WISHART/MAGNUS 2013, 680 (waarschijnlijk gevolg); MOŽINA 2012, 646-647 (waarschijnlijk gevolg). 
4170 MCKENDRICK 2009, 888 (feiten en omstandigheden zijn immers doorslaggevend); OFFERMANS 2011, 232; SAIDOV 2008, 121. 
4171 Cass. 4 februari 2010, TBO 2011, 25. 
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samenhangende marginale controle. Mogelijke twijfel moet daar ook ten gunste van de crediteur spelen.4172 
Zou dit ook niet moeten gelden in de context van artikel 1150 BW, waar de benadeelde zijn ongunstige positie 
niet zelf heeft geïnitieerd (supra nr. 76)? Partijen mogen bij opname van een schadebeding alle denkbare en 
zelfs hypothetische schadeposten in aanmerking nemen, uitgaande van het slechtst denkbare scenario. Dit zou 
in afwezigheid van een schadebeding dus ook gelden voor de invulling van artikel 1150 BW.  

§ 3. SUBJECTIEVE VOORZIENBAARHEIDSTEST 

A Feitelijke voorzienbaarheid 

1561. SUBJECTIEF VOORZIENBARE SCHADE: SCHADE "DIE WAS VOORZIEN" (ART. 1150 BW) – Bij zijn analyse 
peilt de rechter allereerst naar wat een redelijke schuldenaar in dezelfde omstandigheden zou 
hebben voorzien. De voorzienbaarheidsbeperking vindt echter fundamentele grond in de impliciete 
wil van contractpartijen (supra nrs. 1510-1512). De logica van dat stelsel vereist dat ook subjectieve 
voorzienbaarheid een rol speelt bij die beoordeling.4173 Luidens artikel 1150 BW is de schuldenaar bij 
niet-opzettelijke wanprestatie immers niet enkel schadeplichtig voor schade die men heeft kunnen 
voorzien, maar ook voor extra schade die "was voorzien" bij het aangaan van het contract.  

1562. WANPRESTANT KAN MEER SCHADE VOORZIEN DAN OBJECTIEF VOORZIENBAAR – Partijen kunnen 
onvoorzienbare schade wel hebben voorzien.4174 Denk aan ongebruikelijke schade die objectief 
gezien onvoorzienbaar was. Door een goede huisvader (objectief) voorzienbare schade komt immers 
sowieso voor vergoeding in aanmerking (supra nrs. 1542-1546).4175 Indien de schuldenaar dus in 
concreto kennis had van bijzondere omstandigheden, dan is die subjectieve kennis ook in de civil law 
relevant voor de voorzienbaarheidstoets.4176 De rechter dient dus ook te peilen naar de specifieke 
omstandigheden waarvan de wanprestant kennis had bij de totstandkoming van de overeenkomst. 
De rechter die oordeelt dat objectief gezien (normaal) onvoorzienbare schade in een concreet geval 
toch subjectief voorzienbaar was, moet dit wel omstandig motiveren.4177 

1563. OBJECTIEF ELEMENT IN SUBJECTIEVE VOORZIENBAARHEIDSTEST – In zowel de Angelsaksische als de continentale 
subjectieve voorzienbaarheidstoets sluipt wel een objectief element binnen. Dit vervaagt de grens tussen (de 
geïndividualiseerde) objectieve voorzienbaarheid en (de geobjectiveerde) subjectieve voorzienbaarheid. 
Schade is niet enkel voorzienbaar wanneer de verweerder de speciale omstandigheden kende, maar ook 
wanneer hij deze omstandigheden behoorde te kennen.4178 In de common law kan een wanprestant zo zelfs 
aansprakelijk zijn volgens de second rule wanneer hij de schade niet werkelijk had voorzien.4179 Franse 
rechtsleer meent dat zo te veel schade voorzienbaar wordt en de betrokken bepaling wordt uitgehold.4180 

B Aanwijzingen voor feitelijke kennis 

1564. AANWIJZINGEN VOOR FEITELIJKE KENNIS – Dat de wanprestant moet worden geacht bepaalde 
bijzondere schade te hebben voorzien, valt af te leiden uit specifieke omstandigheden. Denk onder 

                                                             
4172 Bij consumentenovereenkomsten wordt overigens uitgegaan van de voor de consument meest gunstige interpretatie. 
4173 LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 402; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 306 ("puisque toute la logique du système repose sur le 
concert initial des volontés, les juges devront scruter l’économie du contrat pour en mesurer les risques, apprécier les 
éléments de prévisibilité dont disposait le débiteur.”). 
4174  FRANKRIJK: AUGIER 1834, 392; LAITHIER 2011-III, 1157 ("il est possible de prévoir l’imprévisible dans certaines 
circonstances”). ITALIË: CARINGELLA 2011, 807; PINORI/PETRELLI 1999, 146. ”). CISG: SAIDOV 2008, 105. 
4175 CISG: SAIDOV 2008, 105 ("Actual knowledge of relevant facts is particularly important where the loss in question is of an 
unusual kind or of an unusually high extent because if there is nothing extraordinary about its type or extent, relevant 
knowledge and foreseeability will, in any event, be imputed.”). 
4176 BELGIË: DE PAGE 1942, 141. FRANKRIJK: BACACHE 2011, 1727. ITALIË: CARINGELLA 2011, 807. NEDERLAND: KRANS 1999, 140. 
4177 LAITHIER 2011-III, 1158. 
4178 FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 683 ("Ils peuvent également estimer que, compte tenu des circonstances de la cause, le 
débiteur ne pouvait pas légitimement ignorer un dommage possible."). COMMON LAW: SAIDOV 2002, 340 ("the objective 
element enters into the second part of the rule"); TREITEL 1988, 155. CISG: SAIDOV 2008, 105. 
4179 TREITEL 1988, 156. 
4180 JOURDAIN 2001, 282; RADÉ 2008, 3. 
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meer aan de bewoordingen of de aard van de overeenkomst en verklaringen van contractpartijen.4181 
De medecontractant is de belangrijkste bron van bijkomende subjectieve voorzienbaarheid.4182 Zijn 
verklaringen zijn echter niet de enige manier om uit te gaan van subjectieve voorzienbaarheid van 
specifieke schade. Dat is zo deduceerbaar uit gewoonten en handelsgebruiken4183, de gebruiken van 
de sector4184, de betaalde prijs4185 en de uiterlijke kenmerken van het overeenkomstvoorwerp4186. Zo 
kan voorzienbaarheid zijn op te maken uit eerdere transacties met een benadeelde contractant.4187  

1565. ILLUSTRATIE VAN VOORZIENBAARHEID WEGENS SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN – Hoewel de inhoud van onbedrukte 
verpakkingen doorgaans niet voorzienbaar is4188, is dit anders wanneer een verhuisfirma dure meubelstukken 
zelf heeft ingepakt.4189 Een drukker die duizenden reclamefolders op te zwaar papier drukt, waardoor zij 
manueel en niet geautomatiseerd moeten worden verzonden, kan worden geacht bij de contractsluiting ervan 
op de hoogte te zijn geweest dat die reclamefolders vóór de eindejaarsfeesten moesten worden verstuurd en 
dat wanprestatie zou leiden tot het verlies van een kans op nieuwe klanten.4190 Uit de vormgeving en de 
leveringsdatum kon de schuldenaar immers het specifieke doel en de mogelijke schade afleiden. Dat iemand 72 
stoelen aankoopt en laat vervoeren, duidt erop dat deze zijn bestemd voor doorverkoop, zodat winstderving 
daaruit redelijkerwijs voorzienbaar was bij het aangaan van de overeenkomst.4191 

1566. CONTRACTUELE MELDING VAN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN – Bij de beoordeling of schade 
voorzienbaar was, kan de rechter zich laten leiden door verklaringen van contractpartijen of door de 
aard en de bewoordingen van de overeenkomst.4192 Uiteraard is de contractsformulering van 
fundamenteel belang. 4193  Net hier situeert zich de stimulans tot precontractuele informatie-
uitwisseling (supra nrs. 1517-1518). Schuldeisers die beseffen dat zij bij wanprestatie zware of 
bijzondere verliezen kunnen lijden, die voor hun schuldenaar objectief gezien onvoorzienbaar zijn, 

                                                             
4181 Vgl. JOURDAIN 2011, 548. 
4182 Vgl. SAIDOV 2002, 336. 
4183 FRANKRIJK: SOULEAU 1979, 170; VINEY/JOURDAIN 2001, 587; XYNOPOULOU 2013, 22. CISG: LIU 2007, 469 ("[T]rade usage [...] can 
be relevant for determining [...] foreseeability"); SAIDOV 2008, 111; VAN DER POEL 2010, 160; ZELLER 2009, 93. 
4184 Vgl. RODRÍGUEZ-CANO 2009, 1311. 
4185 FRANKRIJK: BÉNABENT 2014, 308 (hogere voorzienbaarheid bij luxehotel); BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001, 754; BUFFELAN-
LANORE/LARRIBAU-TERNEYRE 2014, 841; HOCQUET-BERG 2012, nr. 3; LAITHIER 2011-III, 1158-1159; SOULEAU 1979, 47 ("Le prix est 
donc naturellement appelé à servir d'indice de prévisibilité"); XYNOPOULOU 2013, 21 (hogere prijzen voor eersteklassetickets 
en luxerestaurants en -hotels impliceren grotere risico-overname). SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 375 ("Se puede prever que 
los intereses puestos por el acreedor son proporcionales con el valor de la contraprestación."). 
4186 Cass.com.fr. 26 april 1968, Bull.civ. 1968, IV, nr. 136, 120; VINEY/JOURDAIN 2001, 587. 
4187 BONELL 2002, 323; UNIDROIT 2010, 271 ("the test is what a normally diligent person could reasonably have foreseen as the 
consequences of non-performance in the ordinary course of things and the particular circumstances of the contract, such as 
the information supplied by the parties or their previous transactions"). 
4188 Cass.com.fr. 6 januari 1970, Bull.civ. 1970, IV, 5 (onvoorzienbaarheid van winstderving die bestemmeling wou halen uit 
tijdens het vervoer beschadigd industrieel materieel waarvan de vervoerder geen kennis van had). 
4189 Cass.com.fr. 26 april 1968, Bull.civ. 1968, IV, nr. 136, 120. 
4190 Parijs 12 september 2003, nr. 2001/03962, JurisData nr. 2003-223821 (€ 100 000 schadevergoeding). 
4191 Versailles 2 oktober 2003, nr. 01/05130, LexisNexis, 16. 
4192 BELGIË: DE PAGE 1942, 141; DE PAGE 1967, 145; PHILIPPE 2010, 521-522. FRANKRIJK: Cass.Req. 2 januari 1912, D. 1912, I, 223 
(verklaring leidt tot hogere schadevergoeding); Cass.civ.fr. 9 juli 1913, D. 1915, I, 35; Cass.civ.fr. 23 december 1913, D. 1915, 
I, 36; Cass.civ.fr. 29 december 1913, D. 1916, I, 117 (beperking schadevergoeding bij verlies door spoorwegmaatschappij tot 
gelet op concrete omstandigheden voorzienbaar bedrag); Amiens 3 juni 1905, D. 1908, II, 293 (niet-vermelding dat 
vervoerde tapijten waardevol waren); Pau 11 augustus 1903, S. 1903, II, 309 (niet-vergoeding van verloren bankbiljetten 
wegens niet-mededeling aan vervoerder); Pau 3 augustus 1906, D. 1908, II, 294 (niet-vermelding dat vervoerde tapijten 
waardevol waren); CARBONNIER 2000, 302 ("C'est au juge d'apprécier, d'après les termes de l'acte, l'usage des affaires, la 
coutume, ce qui a pu ou non être prévu par les contractants."); FABRE-MAGNAN 2013, 510; JOURDAIN 2011, 548; LAITHIER 2011-
III, 1158; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 402; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 306 ("apparences extérieures, voire des 
déclarations, en particulier de valeur”). UNIDROIT: BONELL 2002, 323; UNIDROIT 2010, 271 ("information supplied by the parties 
or their previous transactions"). CISG: PHILIPPE 2010, 531; SAIDOV 2002, 337. 
4193 BELGIË: DE PAGE 1942, 141 ("[...] le juge, pour apprécier les dommages-intérets prévus et imprévus, doit se mettre à la 
place du débiteur [...] en considérant le contrat et la situation des parties tels qu'ils se présentaient in concreto."); DE PAGE 

1967, 145; PHILIPPE 2010, 521-522. FRANKRIJK: AUGIER 1834, 392 (expliciet beding vermeldt specifiek belang); CARBONNIER 2000, 
302 ("C'est au juge d'apprécier, d'après les termes de l'acte, l'usage des affaires, la coutume, ce qui a pu ou non être prévu 
par les contractants."); LAITHIER 2011-III, 1158 (kritisch). CISG: PHILIPPE 2010, 531; SAIDOV 2002, 337. 
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kunnen het vergoedbare karakter daarvan versterken door de bijzondere omstandigheden mee te 
delen.4194 Zo kan (objectief) onvoorzienbare schade een (subjectief) voorzien karakter krijgen. Op die 
manier kan een latere wanprestant achteraf aansprakelijk worden gehouden voor schade uit 
ongebruikelijke risico’s.4195 Denk aan aansprakelijkheid van vervoerders voor bijzondere schade in 
geval de reiziger had meegedeeld dat hij bij laattijdige aankomst ernstige schade zou lijden.4196 Om 
bewijsredenen doen partijen er goed aan die omstandigheden in de overeenkomst te vermelden.4197  

1567. SPECIFICITEIT VAN DIE MELDING – Klassiek heerste onduidelijkheid over hoe specifiek dat risico moet zijn 
meegedeeld om schade voorzienbaar te maken. Moet een fabrikant die steunbalken verkoopt voor een klein 
huisje ook instaan voor schade bij instorting van de grote villa waarvoor die balken uiteindelijk zijn gebruikt? Is 
een verkoper van houten vaten aansprakelijk voor de wegens de gebrekkige vaten verloren wijn indien de 
koper hem had meegegeven die vaten voor appelcider te gebruiken? Volgens DUMOULIN moest de wanprestant 
minstens instaan a rato van de waarde van het kleine huis en de appelcider, ook al is een groter huis ingestort 
en is geen appelcider maar wijn verloren gegaan wegens de wanprestatie. De fout van de koper mag de 
verbintenis van de verkoper niet verzwaren (vgl. schadebeperkingsplicht), maar mag hem ook niet 
vrijstellen.4198 De schade houdt immers verband met de specifiek voorziene schade (groot huis en wijn i.p.v. 
klein huis en cider).4199 De volledige schade (instorting groter huis en wijnverlies) zou echter enkel vergoedbaar 
zijn indien de koper die specifieke bestemming bij het aangaan van de overeenkomst had meegedeeld.4200 
Sommigen menen echter dat de wanprestant zich niet specifiek voor dat andere risico heeft verbonden.4201 

1568. SUBJECTIEVE VOORZIENBAARHEID VAN EXTRINSIEKE SCHADE – Illustratief voor subjectieve voorzienbaarheid van 
extrinsieke schade is het klassieke voorbeeld van de verkoop van een paard (supra nr. 1532). De verkoper 
verbond zich ertoe dat paard tijdig voor zijn fruitoogst af te leveren. De verkoper was gehouden tot vergoeding 
van de extrinsieke schade (uit fruitoogst mislopen winst) indien de kanunnik geen vervangpaard kon vinden. 
Door de mededeling van het risico op schade rustte die extrinsieke schade op de verkoper.4202 In de moderne 
maatschappij is een webdesigner zo gehouden tot vergoeding van winstderving van zijn klant indien hij diverse 
maanden te laat is met de oplevering van een online winkel voor diens handelszaak. Afzonderlijke vermelding 
van bijzondere omstandigheden lijkt dan zelfs niet vereist, aangezien de opdracht om een online winkel te 
ontwerpen op zich duidelijk aangeeft dat elke vertraging de handelszaak winstderving kan berokkenen. 

1569. SPECIFIEKE TOEPASSING BIJ HOTELBEWAARGEVING – Instructief is ook de aansprakelijkheid van 
hotelhouders. Artikel 1952 in fine BW beperkt hun aansprakelijkheid voor beschadiging, vernieling of 
ontvreemding van zaken die een hotelgast meebrengt per schadegeval tot 100 keer de logiesprijs. 
Frankrijk oordeelt dat de equivalente regeling (art. 1953, tweede lid CCF) voorziet in een 
maximumbedrag en artikel 1150 CCF cumulatief toepassing kan vinden.4203 Volgens het Franse Hof 

                                                             
4194 FRANKRIJK: BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 518 (met verwijzing naar Cass.Req.fr. 27 februari 1894, D. 1894, I, 395); 
DEMOGUE 1931, 312; DEMOLOMBE 1868, 567; LAITHIER 2011-III, 1158; POTHIER 1821, 183, nr. 162. NEDERLAND: KRANS 1999, 141. 
CESL: MOŽINA 2012, 646. 
4195 MOŽINA 2012, 646 (inzake art. 161 CESL: “Thus, the debtor is liable for unusual risks only if he had knowledge of them.”). 
4196 Vgl. BUSTIN 2012, 239. 
4197 FRANKRIJK: LAITHIER 2011-III, 1156. NEDERLAND: TJITTES 2008, 1. 
4198 C. DUMOULIN, Tractatus de eo quod interest, Keulen, Coloniae Agrippinae, 1598, www.bsb-muenchen-digital.de, 78, 
nr. 61 („Quemadmodum ob culpam emptoris non debet obligatio venditoris aggravari, ita ob culpam emptoris non purgatur 
culpa venditoris.”). Later: R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de 
Pothier, Parijs, Didot l'ainé, 1821, 184-185, nr. 163 („Il ne sera tenu de mes dommages et intérêts résultant de la ruine de 
mon grand bâtiment, que jusqu’à concurrence de la valeur du petit bâtiment”); DEMOGUE 1931, 309; LAROMBIÈRE II 1885, 36. 
4199 LAROMBIÈRE II 1885, 36 („Je vous devrai en conséquence une indemnité, jusqu’à concurrence de la valeur du cidre, c’est-à-
dire le montant des seuls dommages et intérêts prévus et promis tacitement […] bien que ce ne soit pas précisément le 
risque prévu qui se soit accompli, mais un autre qui n’est pas sans rapport avec lui.”). 
4200 POTHIER 1821, 184-185, nr. 163. 
4201 DEMOLOMBE 1868, 571 („en droit, le vendeur ne s’était chargé que d’un certain risque, prévu et défini, auquel l’acheteur 
n’a pas pu, par son fait, substituer un risque différent”). 
4202 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 183, nr. 162. 
4203 LAROMBIÈRE II 1885, 38; G. MEMENTEAU, “Aubergiste, Restaurateur et hôtelier. Spécificité du contrat hôtelier”, JurisClasseur 
Civil Code 2003, nr. 90. Sommigen oordelen dat het gaat om een uitzonderingsbepaling, waardoor de hotelhouder niet 
langer mag aantonen dat de betrokken schade onvoorzienbaar was in de zin van artikel 1150 BW (bijv. CHARTIER 1996, 26). 
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van Cassatie is die aansprakelijkheidsbeperking gebaseerd op de onvoorzienbaarheid voor de 
hotelhouder van de waarde van voorwerpen die hem niet zijn getoond.4204 Klassiek gold dat 
hotelaansprakelijkheid zich niet uitstrekte tot geldsommen of voorwerpen die niet waren 
aangegeven.4205 Denk aan de hotelgast die de hotelhouder niet op de hoogte brengt van de 
waardevolle inhoud van een koffer. Bij verlies van zijn koffer krijgt hij geen vergoeding voor die 
inhoud.4206 Dat artikel 1953 BW de hotelhouder wél onbeperkt aansprakelijk stelt wanneer de zaken 
bij de hotelhouder in bewaring zijn gegeven4207, valt allicht te onderbouwen vanuit de subjectieve 
voorzienbaarheid van die schade wegens aanmelding van die goederen. 

C Melding bijzondere omstandigheden  

1570. MEERSCHADE VERGOEDBAAR BIJ SUBJECTIEVE VOORZIENBAARHEID – Indien de latere wanprestant 
tijdens contractsonderhandelingen op de hoogte was geraakt van bijzondere omstandigheden aan de 
zijde van de schuldeiser, dan staat die extra subjectieve kennis nadien centraal bij de beoordeling van 
de voorzienbaarheid. Zo kan de wanprestant zich niet langer beroepen op het argument dat de 
schade onvoorzienbaar was.4208 In de common law is deze voorziene schade de schade die de 
contractpartijen bij de contractsluiting specifiek konden kennen waardoor zij ook bijzondere 
gevolgen van hun wanprestatie konden voorzien (supra nrs. 1495-1499).  

1571. ILLUSTRATIES VAN SCHADERECHTELIJKE GEVOLGEN VAN MELDING BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN – Illustratief voor de 
schaderechtelijke invloed van de mededeling van bijzondere omstandigheden is het Franse geval van de 
vervoerder die met het oog op inscheping op een cruiseschip tijdig bagage moest afleveren in een hotel. 
Wegens niet-nakoming werd hij veroordeeld tot vergoeding van immateriële schade én de prijs van een cruise, 
aangezien hij op de hoogte was van de bestemming van de bagage en de passagier niet kon inschepen omdat 
zijn reisdocumenten in die bagage staken.4209 Sprekend voor de impact op voorzienbaarheid van bijzondere 
schade van contractuele vermelding van bijzondere omstandigheden is de verkoper die de verkochte wagen tot 
de afname in bewaring houdt. Bij diefstal van dat voertuig is hij aansprakelijk voor de voorziene schade, zijnde 
de contractueel vastgestelde voertuigwaarde.4210 

1572. ONVOORZIENBAARHEID WEGENS NIET-MELDING BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN – Niet-vermelding van 
bijzondere omstandigheden bij de contractsluiting kan omgekeerd tot onvoorzienbaarheid van 
schade leiden.4211 Zo kan niet-vermelding van verbintenissen die een contractpartij eerder heeft 

                                                             
4204 Cass.civ.I.fr. 16 december 1964, D. 1965, I, 96 (“[L]a limitation de responsabilité résultant de l’art. 1953, al.2, c.civ. est 
fondée sur l’imprévisibilité pour l’hôtelier de la valeur des objets non réellement déposés entre ses mains […]”). 
4205 DEMOLOMBE 1868, 586 (niet-vergoeding voorwerpen die men redelijkerwijs niet kon verwachten); LAROMBIÈRE II 1885, 38. 
4206 Parijs 21 februari 1983, JurisData nr. 1983-020809. Vgl. PLANIOL 1923, 91 (enkel vergoeding voor gebruikelijke inhoud 
van bagage bij verlies door vervoerder van koffer met waardevolle voorwerpen). 
4207 Krachtens het tweede lid van artikel 1953 BW mag de hotelhouder de inbewaarneming van waardepapieren, geld en 
waardevolle zaken wel weigeren indien zij gevaarlijk zijn of indien zij, de grootte van het hotel en de omstandigheden in 
aanmerking genomen, een buitensporige handelswaarde hebben of overlast veroorzaken. 
4208 BELGIË: DE PAGE 1942, 141. FRANKRIJK: DEMOGUE 1931, 309; DEMOLOMBE 1868, 567 („Mais il est clair que le débiteur devrait 
être également tenu des dommages-intérêts extrinsèques […] si l’on reconnaissait, en fait, qu’ils sont aussi de ceux qu’il a 
prévus ou pu prévoir.”); FABRE-MAGNAN 2013, 510; LAROMBIÈRE II 1885, 38; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 402; LE 

TOURNEAU/CADIET 2002, 306. NEDERLAND: KRANS 1999, 140-141. UNIDROIT: UNIDROIT 2010, 271. CISG: PEROVIC 2010, 591. CESL: 
MOŽINA 2012, 646. 
4209 Aix-en-Provence 26 juni 2006, nr. 04/13559, JurisData nr. 309688 („En l’espèce, le transporteur, connaissant l’existence 
de la croisière, doit être condamné à réparer le préjudice matériel lié à la perte du billet ainsi que le préjudice moral.”). 
4210 Parijs 12 april 1995, JurisData nr. 1995-022182. 
4211 FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 9 juli 1913, D. 1915, I, 35; Cass.civ.fr. 23 december 1913, D. 1915, I, 36; Cass.civ.fr. 29 december 
1913, D. 1916, I, 117 (beperking schadevergoeding bij verlies door spoorwegmaatschappij tot gelet op concrete 
omstandigheden voorzienbaar bedrag); Cass.civ.I.fr. 17 juli 1990, nr. 87-18.584, LexisNexis (vernietiging van arrest waarbij 
immateriële schade wegens verlies van te ontwikkelen fotorolletjes voorzienbaar was geacht en een vergoeding was 
toegekend boven het overeengekomen forfaitaire schadebedrag, op grond dat de klant bij de verzending geen gebruik had 
gemaakt van de mogelijkheid om het uitzonderlijke belang van de foto's mee te delen en daartoe een extra premie te 
betalen); Amiens 3 juni 1905, D. 1908, II, 293 (niet-vermelding dat vervoerde tapijten kostbaar waren); Bordeaux 24 mei 
1858, Pas. 1859, II, 146 (onvoorzienbaarheid en niet-vergoeding niet aan spoorwegmaatschappij aangegeven muntstukken 
en goud); Pau 11 augustus 1903, S. 1903, II, 309 (niet-vergoeding van verloren bankbiljetten wegens niet-mededeling aan 
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aangegaan en die hij niet kan nakomen wegens de niet-nakoming door zijn medecontractant in de 
hoofdverhouding, leiden tot onvoorzienbaarheid van daaruit resulterende extrinsieke winstderving 
(supra nr. 489).4212 Sommigen stellen dat de contractpartij die dergelijke bijzondere omstandigheden 
niet heeft meegedeeld, zijn goede-trouwverplichting heeft geschonden. Door die omstandigheden te 
verzwijgen, schond de benadeelde de legitieme verwachtingen van de wanprestant, die de omvang 
van de schade niet kon inschatten.4213 Ook onjuiste mededeling kan leiden tot onvoorzienbaarheid 
van schade. Denk aan de onjuiste opgave van de waarde of aard van vervoerde goederen.4214 

1573. NIET-MEEGEDEELDE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN – De schrijnwerker die een boekenkast plaatst, dient bij 
instorting niet in te staan voor het verlies van een ingebonden collectie van het Franse tijdschrift L'illustration 
(1843-1944) indien deze zware inhoud hem niet was meegedeeld.4215 Niet-mededeling dat de in bewaring 
gegeven goederen waardevol waren, leidde zo tot lagere aansprakelijkheid.4216 Foto-ontwikkelaars moeten zo 
niet instaan voor winstderving van klanten die niet hadden meegedeeld dat zij hun foto's zouden 
exploiteren4217 of voor immateriële schade van klanten die niet wezen op het uitzonderlijke belang van 
foto's4218. Een verkoper van een gebrekkige mobilhome hoefde zo ook enkel in te staan voor de schade bij 
tijdelijke bewoning, aangezien de koper hem niet in kennis had gesteld van zijn voornemen om die mobilhome 
permanent te bewonen.4219 Een kredietinstelling die in strijd met de financieringsovereenkomst bedragen had 
overgeschreven naar de aannemer zonder na te gaan of de werken daadwerkelijk waren uitgevoerd, hoefde 
niet in te staan voor de gederfde huurinkomsten, aangezien het bestek geen melding maakte van de 
opleveringsdatum.4220 Een koper van een huis die het saldo van de koopprijs te laat betaalde, hoefde niet in te 
staan voor de extra kosten door het wegens de laattijdige betaling te verlengen overbruggingskrediet (voor de 
aankoop van zijn nieuwe huis) waarvan de verkoper geen melding had gemaakt in de koopovereenkomst.4221 

1574. NIET-MEDEDELING BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN ALS SLACHTOFFERFOUT – Schade die onvoorzienbaar 
was doordat de benadeelde zijn contractpartner niet op bijzondere omstandigheden of risico’s had 
gewezen, lijkt ook buiten artikel 1150 BW om van vergoeding uit te sluiten. Behoudens enkele 
uitzonderlijke gevallen4222 is niet-mededeling van bijzondere omstandigheden of risico's immers 

                                                                                                                                                                                              
vervoerder); Pau 3 augustus 1906, D. 1908, II, 294 (niet-vermelding dat vervoerde tapijten waardevol waren); Parijs 
1 december 1998, JurisData nr. 1998-024234 (onvoorzienbaarheid immateriële schade bij niet-vermelding aan foto-
ontwikkelaar dat foto's van verjaardag van dochter van uitzonderlijk belang waren); Parijs 21 september 2007, JurisData 
nr. 2007-342111 (niet-mededeling voornemen om te onwikkelen foto's commercieel te exploiteren; onvoorzienbaarheid 
winstderving); Rb. Seine 21 november 1903, P.F. 1903, II, 367 (in DEMOGUE 1931, 316); DEMOGUE 1931, 316; LAROMBIÈRE II 
1885, 38; MAZEAUD/CHABAS 1978, 737; PLANIOL 1923, 91 (enkel vergoeding gebruikelijke bagege-inhoud bij verlies door 
vervoerder van koffer met waardevolle voorwerpen); RADÉ 2008, 3; VINEY/JOURDAIN 2001, 585. LUXEMBURG: POELMANS 2014, 62. 
4212 LUXEMBURG: POELMANS 2014, 62. 
4213 PHILIPPE 2010, 542 (voorstander van controle via goede trouw, aangevuld met adequatieleer). 
4214 MAZEAUD/CHABAS 1978, 739. 
4215 Aangezien één ingebonden jaartal al gauw vijf kilo weegt, val te gewagen van een fout van de opdrachtgever. Was de 
schrijnwerker op de hoogte van de bestemming, dan had hij allicht stevigere materialen gebruikt. 
4216 Cass.civ.fr. 29 december 1913, D. 1916, I, 117 (beperking schadevergoeding bij verlies door spoorwegmaatschappij tot 
gelet op concrete omstandigheden voorzienbaar bedrag: “rien ne pouvait lui faire prévoir que des marchandises valant plus 
de 16 000 fr. étaient renfermées dans une caisse enregistrée comme bagage ordinaire, ne portant aucune indication de 
nature à éclairer le transporteur sur la valeur de son contenu.”); Cass.civ.fr. 7 juli 1924, D. 1927, I, 119 (beperking van door 
spoorwegmaatschappij verschuldigde schadevergoeding tot bij contractsluiting meegedeelde waarde van de tijdens het 
transport verloren gegane goederen); CHARTIER 1996, 25; DEMOGUE 1931, 311 en 313 (mededeling aan vervoerder van 
waardevolle inhoud van te vervoeren koffer maakt schade voorzienbaar). Fundamenteel hier is wel dat het Franse Hof van 
Cassatie, anders dan het Belgische Hof van Cassatie, de voorzienbaarheidsbeperking van artikel 1150 CCF ook laat spelen bij 
onvoorzienbaarheid van de omvang van de door de wanprestatie veroorzaakte schade (infra nr. 1599). 
4217 Parijs 21 september 2007, JurisData nr. 2007-342111; RADÉ 2008, 3. Vgl. POSNER 1977, 95. 
4218 Cass.civ.I.fr. 17 juli 1990, nr. 87-18.584, LexisNexis (vernietiging van arrest waarbij immateriële schade wegens verlies 
van te ontwikkelen fotorolletjes voorzienbaar was geacht en een vergoeding was toegekend boven het overeengekomen 
forfaitaire schadebedrag, op grond dat de klant bij de verzending geen gebruik had gemaakt van de mogelijkheid om het 
uitzonderlijke belang van de foto's mee te delen en daartoe een extra premie te betalen); Parijs 1 december 1998, JurisData 
nr. 1998-024234 (verjaardagsfoto's van dochter).  
4219 Angers 13 januari 2004, nr. 01/01407, JurisData nr. 2004-242577. 
4220 Cass.civ.I.fr. 5 november 2009, nr. 08-19.540, LexisNexis. 
4221 Bordeaux 30 januari 1995, JurisData nr. 1995-040045. 
4222 Soms vormt niet-mededeling geen fout: SOULEAU 1979, 208-210 (spreekt dan van "faits amplificateurs non fautifs"). 
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kwalificeerbaar als een fout van het slachtoffer. Een doorsneecontractant zou bij de contractsluiting 
moeten voorzien dat niet-mededeling van dergelijke bijzondere omstandigheden de wanprestant zou 
beletten om daaruit resulterende specifieke schade te voorzien.4223 Franse rechtsleer kwalificeert 
niet-melding van bijzondere omstandigheden als een foutief schadevergrotend feit4224, en ziet 
mededeling net als nakoming van een voortijdige schadebeperkingsplicht4225.  

1575. ONVOORZIENBARE WINST UIT NIET-MEEGEDEELDE SUBOVEREENKOMST – Qua subjectieve voorzienbaarheid werd 
vroeger vaak geoordeeld dat winstderving uit een niet aan de hoofdwanprestant meegedeelde 
subovereenkomst onvoorzienbaar was (supra nr. 489). Een verkoper die weet dat de koper de goederen voor 
doorverkoop bestemt, maar niet behoort te weten dat de koper uitzonderlijk lucratieve contracten heeft 
gesloten, is zo enkel aansprakelijk voor normale winstderving.4226 Een Franse spoorwegmaatschappij zag zich zo 
vrijgesteld van overname van de conventionele vergoeding die een verzender aan zijn kopers moest betalen 
doordat zijn kisten zijderupseitjes wegens een treinvertraging een niet-meegedeeld aansluitend zeevervoer 
hadden gemist.4227 Zo was een verkoper evenmin aansprakelijk voor conventionele boeten die de koper moest 
betalen aan de onderkoper omdat hij niet op de hoogte was van de voorgenomen doorverkoop.4228 Uiteraard 
valt onder omstandigheden, zoals bij de aankoop bij een groothandelaar of fabrikant, wel te vermoeden dat de 
aangekochte goederen voor doorverkoop zijn bestemd. 

1576. NIET-MEDEDELING BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN ALS FOUT VAN SLACHTOFFER IN GERMAANSE CIVIL LAW – 

De Duitstalige rechtsstelsels die geen voorzienbaarheidsgrens (meer) kennen (Duitsland, Zwitserland 
en Oostenrijk) komen via een andere weg tot hetzelfde resultaat. In Duitsland laat § 254, lid 1 BGB 
vergoedingsbeperking toe indien de schade deels aan de fout van de benadeelde is te wijten.4229 
§ 254, lid 2 BGB preciseert dat die matigingsmogelijkheid ook geldt wanneer de benadeelde naliet de 
schuldenaar te wijzen op het gevaar van ongewoon hoge schade, die de schuldenaar kende noch 
behoorde te kennen. 4230  Een hoofdaannemer die zijn onderaannemer niet wijst op de hoge 
conventionele schadevergoeding bij wanprestatie, maakt zo een fout in de zin van § 254, lid 2 
BGB.4231 Zwitserland en Oostenrijk zien niet-mededeling van dergelijke bijzondere risico’s eveneens 
als fout van het slachtoffer.4232 In Frankrijk oordeelt de rechtspraak dus soms in gelijke trant dat een 
verkoper niet aansprakelijk is voor conventionele boeten die de koper moet betalen aan de 
onderkoper indien hij niet was ingelicht over de voorgenomen doorverkoop (supra nr. 1575).4233 

                                                             
4223 MAZEAUD/CHABAS 1978, 737 ("[L]e débiteur n’est pas tenu du dommage que le fait du créancier lui a rendu imprévisible.”); 
LAITHIER 2004, 136; SOULEAU 1979, 206-207; VINEY/JOURDAIN 2001, 585 ("Mais, pour justifier cette solution, l’article 1150 est 
inutile. Il suffit en effet d’invoquer l’effet partiellement exonératoire de la faute de la victime.”). 
4224 SOULEAU 1979, 206-207 (voorbeeld van onjuist meegedeelde goederenwaarde om lagere vervoerprijs te verkrijgen). 
4225 LAITHIER 2004, 136 ("[L'article 1150 du Code civil] fait peser sur le créancier une sorte de devoir 'anticipé' de restreindre le 
dommage."). 
4226 CORBIN 1964, 100-101 (gewone winstderving is voorzienbaar, uitzonderlijke winstderving niet); TREITEL 1988, 157. 
4227 Cass.Req.fr. 23 november 1897, D. 1899, I, 547. 
4228 FRANKRIJK: Rennes 2 augustus 1892, zoals aangehaald en bevestigd in Cass.Req.fr. 27 februari 1894, D. 1894, I, 395 
(beperking van schadevergoeding, wegens onvoorzienbaarheid, tot drie vierde van door benadeelde zelf verschuldigde 
conventionele schadevergoeding); DEMOGUE 1931, 311. COMMON LAW: CORBIN 1964, 100-101. 
4229 § 254, lid 1 BGB luidt: "Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die 
Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, 
inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist." 
4230 § 254, lid 2 BGB luidt: "Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er 
unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der 
Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern." 
Verband tussen § 254, lid 2 BGB en de voorzienbaarheidsbeperking: FAUST 1996, 344; GORDLEY 2011, 707; VÉKÁS 2002, 156; 
XYNOPOULOU 2013, 105. 
4231 BGH 25 januari 2000, NJW DE 2000, 1718. 
4232 ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 104; VULLIÉTY 2010, 448. OOSTENRIJK: KARNER 2005, 1334 (“Keine Haftung für Verwahrung 
ungewöhnlich wertvoller Sachen, die sich in der aufzubewahrenden Sache befinden, ohne dass darauf aufmerksam gemacht 
worden wäre.”); REISCHAUER 2002, § 1295 ABGB, 183. 
4233 FRANKRIJK: Rennes 2 augustus 1892, zoals bevestigd in Cass.Req.fr. 27 februari 1894, D. 1894, I, 395 (beperking van 
schadevergoeding, wegens onvoorzienbaarheid, tot drie vierde van door benadeelde verschuldigde conventionele 
schadevergoeding); DEMOGUE 1931, 311. COMMON LAW: CORBIN 1964, 100-101. 
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D Meldingsmogelijkheid 

1577. ECONOMISCHE ONWIL TOT MEDEDELING BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN – Knelpunt is of melding van 
bijzondere omstandigheden met het oog op voorzienbaarheidsverhoging wel steeds mogelijk of 
wenselijk is. Soms is doorgedreven precontractuele informatie-uitwisseling economisch gezien 
onwenselijk. Zo zijn bepaalde ondernemingen, zoals tussenpersonen, niet snel geneigd al hun 
contractmotieven (zeker bij doorverkoop van goederen) mee te delen met het oog op hogere 
voorzienbaarheid.4234 Tussenpersonen kunnen informatie hebben over bijzondere omstandigheden 
(zoals de bijzonder hoge doorverkoopprijs), maar delen deze liever niet mee. Een medecontractant 
die kennis krijgt van die omstandigheden, zou immers geneigd zijn om de tussenpersoon terzijde te 
schuiven en rechtsstreeks met zijn leveranciers en verkopers te contracteren.4235 De betrokken 
onderneming moet dus een afweging maken tussen geheimhouding en meer voorzienbaarheid.  

1578. ONMOGELIJKHEID TOT MELDING BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN – Transparantie is soms onmogelijk. 
Bij toetredingsovereenkomsten is het zo vaak onmogelijk om bijzondere omstandigheden en risico's 
te laten clausuleren.4236 Neem de aankoop van treintickets, zeker via internet. Abstractie makend van 
(zelfs bij overmacht mogelijke4237) terugbetaling onder Verordening nr. 1371/20074238, valt bij 
passagiers met een evenementenbiljet nog te aanvaarden dat de meerschade wegens het missen van 
het evenement voorzienbaar was. Bij een uitstap naar een pretpark met een evenementenbiljet 
waarbij de trein vijf uur vertraging oploopt, kan de spoorwegmaatschappij bezwaarlijk aanvoeren dat 
het toegangsticket onvoorzienbare schade was.4239 Denk hierbij ook aan de fans van een nationale 
voetbalploeg die per trein afreizen naar een EK-kwartfinale, maar die voetbalmatch missen door een 
treinvertraging. Zeker indien de vervoermaatschappij melding maakte van die EK-match op zijn 
website4240, kan moeilijk sprake zijn van onvoorzienbaarheid van de meerschade. Schade door het 
missen van een in het vervoerscontract opgenomen aanreistraject lijkt ook perfect voorzienbaar. 
Andere schade, zoals een gemiste aansluitende vlucht, is moeilijker voorzienbaar.4241 Zo kon de SNCF 
bij vertragingen niet worden aangesproken voor het missen van een aansluitende vlucht en het 
mislopen van een droomvakantie. 4242  De treinreiziger kan achteraf moeilijk aantonen dat de 
spoorwegmaatschappij op de hoogte was van zijn specifieke voornemen en van het feit dat een 
treinvertraging hem andere schade zou berokkenen dan de prijs van het treinticket.4243  

1579. OPLOSSING: VOORZIENBAARHEIDSVERMOEDEN EN MEER TRANSPARANTIE? – Is het niet aberrant dat 
opstellers van toetredingscontracten, die geen mogelijkheid bieden tot meer transparantie, zich 
tegen schadeclaims kunnen verweren met het argument dat hun medecontractant geen melding 
maakte van bijzondere omstandigheden? Die opstellers liggen namelijk zelf aan de basis van die 
onmogelijkheid. Volgens een bepaalde strekking is de onmogelijkheid tot mededeling van bijzondere 

                                                             
4234 FRANKRIJK: BUSTIN 2012, 240. CISG: SAIDOV 2008, 121-122. 
4235 Denk aan de constellatie van Jackson v Royal Bank of Scotland [2005] UKHL 3, [2005] 1 WLR 377 (supra nr. 1458). 
4236 CARAYOL 2014, 18 ("Dans l'hypothèse d'une contractualisation via internet, il est à se demander si nous ne sommes pas 
devant une prévisibilité impossible à communiquer en l'état des interactions sur le site de la SNCF"); PIERROUX 2012, 12. 
4237 HvJ 26 september 2013, nr. C-509/11, ECLI:EU:C:2013:613, ÖBB-Personenverkehr AG. 
4238 Artikelen 16 en 17 van Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 
betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (PB L 315, blz. 14).  
4239 Vgl. Limoges 24 maart 1896, D. 1898, II, 259 (spoorwegmaatschappij die in stations affiches van paardenraces heeft 
hangen, moest voorzien dat vertraging op bewuste dag bijzondere schade kon berokkenen aan deelnemers); CARAYOL 2014, 
18-19 (aansluitende vlucht is enkel voorzienbaar indien trein- en vliegticket samen worden besteld). 
4240 Denk aan de supporters uit Wales die door problemen in de Eurotunnel hun kwartfinale tegen België misten: X, “Euro 
2016: Wales fans in long Eurotunnel delays”, www.bbc.com, 1 juli 2016. De NMBS was alvast op de hoogte van de 
bestemming van de Belgen: X, “Voldoende treinaanbod naar EK-match in Rijsel”, www.belgianrail.be, 1 juli 2016. 
4241 Denk aan de regeling van de Nederlandse spoorwegen: “U krijgt geen compensatie als […] u vertraging kreeg op het 
aanreistraject voor uw internationale reis, en dit aanreistraject geen deel uitmaakt van het vervoerscontract dat u voor de 
internationale reis heeft afgesloten.” (www.nsinternational.nl/nl/na-de-reis/compensatie-bij-vertraging). 
4242 Cass.civ.I.fr. 28 april 2011, nr. 10-15056, JurisData nr. 2011-007612; Cass.civ.I.fr. 2 oktober 2013, nr. 12-26.975, 
JurisData nr. 2013-021573 (treinreiziger mist vlucht door TGV-vertraging); FABRE-MAGNAN 2012, 683; LAITHIER 2011-III, 1156. 
4243 Cass.civ.fr. 29 januari 1908, D. 1910, I, 280; CARAYOL 2014, 18; PIERROUX 2012, 12. 
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omstandigheden en dus tot meer voorzienbare schade dan ook uit te leggen in het voordeel van de 
toetredende contractpartij. 4244  Die contractopstellers sluiten bewust de mogelijkheid uit om 
bijzondere omstandigheden mee te delen. Zo ontnemen zij de mogelijkheid om te zorgen voor meer 
voorzienbare schade. Een vermoeden dat bijzondere schade voorzienbaar is, zou die opstellers 
aanzetten tot meer transparantie. Een Frans hof van beroep oordeelde ooit in die zin.4245 

1580. TECHNISCHE EN ECONOMISCHE HAALBAARHEID VAN VOORZIENBAARHEIDSVERMOEDEN – Technisch lijkt dat voorstel 
realiseerbaar. In een tijdperk waarin veel overeenkomsten via internet worden gesloten, lijkt het mogelijk om 
te voorzien in een extra fase waarin de medecontractant in de gelegenheid wordt gesteld om extra informatie 
mee te delen. Denk aan de aankoop van een TGV-ticket waarbij de passagier zou kunnen vermelden dat hij een 
aansluitende vlucht moet halen. De mededeling van bijzondere omstandigheden zoals een aansluitende vlucht 
of vakantie zou bij wanprestatie leiden tot meer voorzienbare en dus vergoedbare schade. Maar is dit wel 
economisch verdedigbaar? Nederland meent alvast van niet. Daar geldt dat de vervoerder niet aansprakelijk is 
voor extra schade door vertragingen van binnenlands openbaar personenvervoer (art. 8:108 NBW).4246 In België 
is van politieke kant wel al geopperd om vliegtuigtickets te compenseren bij treinvertraging, met doorrekening 
van de extra verzekeringskosten naar de reizigers.4247 Ter compensatie kan de vervoermaatschappij dan wel 
een hogere prijs aanrekenen of een verzekering aanbieden.4248  

Afdeling V. Direct voorzienbaarheidsvoorwerp 

1581. IMPACT VOORZIENBAARHEIDSVOORWERP – De Justiniaanse duplum-regel liet aan duidelijkheid te 
wensen over (supra nr. 1483). Het daarop gebaseerde artikel 1150 BW blinkt evenmin uit in 
helderheid. Dit artikel preciseert zo niet waarop voorzienbaarheid betrekking heeft: het type en/of 
de omvang van schade. Is schade vergoedbaar wanneer partijen het schadetype hebben (kunnen) 
voorzien? Of speelt ook de omvang van die schade een rol? De vraag rijst zo of artikel 1150 BW een 
ruim geldingsbereik moet krijgen door ook te besluiten tot onvergoedbaarheid wanneer het bedrag 
daarvan onvoorzienbaar was. Deze polemiek woedt sinds die bepaling midden negentiende eeuw 
beperkend werd uitgelegd (infra nr. 1584). De betrokken rechtsgeleerde vermoedde allicht niet dat 
zijn standpunt anderhalve eeuw later wereldwijd nog steeds tot heftige debatten zou leiden.4249  

1582. AANZIENLIJKE GEVOLGEN VOOR SCHADEBEGROTING – Het voorwerp van de voorzienbaarheid heeft 
ingrijpende gevolgen voor schadeclaims. Betreft de voorzienbaarheidslimiet enkel het type schade en 
niet de omvang daarvan, dan werkt zij minder aansprakelijkheidsbeperkend. Die opvatting beperkt 

                                                             
4244 O. BUSTIN, "Les présomptions de prévisibilité du dommage contractuel", D. 2012, 241-242. 
4245 Toulouse 27 februari 1905, D. 1908, II, 398 (“Les voyageurs ne pouvant en principe faire de déclaration relativement à la 
nature des objets qui sont dans leurs bagages, les compagnies de chemins de fer ne sont pas recevables à soutenir qu’elles 
n’ont pu prévoir le préjudice résultant du retard apporté à la livraison des bagages (c.civ. art. 1150).”). 
4246 Artikel 8:108 NBW luidt: “De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke 
oorzaak dan ook vóór, tijdens of na het vervoer opgetreden, dan wel is veroorzaakt door welke afwijking van de 
dienstregeling dan ook.” 
4247 X, “David Geerts (sp.a) wil dat NMBS vliegtuigticket compenseert bij treinvertraging”, Knack 2011, 29 september, 
www.knack.be (voorstel om in beheersovereenkomst een nieuw clausule hieromtrent op te nemen). 
4248 Grondig: BUSTIN 2012, 241-242. 
4249 BELGIË: BAECK 2013, 259; BIQUET-MATHIEU 2000, 462; CAUFFMAN 2005-I, 838; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 
185; COIPEL 1999, 126; DALCQ 1959, 107; DALCQ 1968, 78; DE BOECK 2008, 84m; DE PAGE 1942, 142; DE PAGE 1967, 145; DUBUISSON 

1998, 131; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 173; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 318; FAGNART 2012, 197; 
GERMAIN/PLASSCHAERT 2003, II.1.6, 53; KLUYSKENS 1938, 118; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 650; LECLERCQ 2009, 211; LIMPENS/KRUITHOF 

1969, 255; LIMPENS/VAN DAMME 1961, 70; LOYENS 2011, 237; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 214; PHILIPPE 2010, 514; RONSE/DE WILDE 

1988, 169; SAMOY/DANG VU 2012, 86; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 43; TILLEMAN 2012, 355; VANDEN BERGHE 2003, 43; VANDEPUTTE 1977, 
246; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 187; VAN OMMESLAGHE 1975, 524; VAN OMMESLAGHE 1986, 221; VAN OMMESLAGHE 2010, 1599; 
VAN RYN 1933, 58; VERSTAPPEN 2006, 572; WÉRY 2004, 317; WÉRY 2011-I, 538. FRANKRIJK: BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 518; 
CASSON 2009, nr. 154; CHARTIER 1983, 87-89; FABRE-MAGNAN 2012, 683; LAITHIER 2011-III, 1157; PINNA 2007, 30-32; RODIÈRE 1977, 
634; SOULEAU 1979, 53-128; VINEY/JOURDAIN 2001, 582; XYNOPOULOU 2013, 16-19. LUXEMBURG: RAVARANI 2014, 1115. SPANJE: FINKE 

2005, 126-127; FUENTES GUIÑEZ 2009, 364-369. ITALIË: DI GRAVIO 1999, 155-163; LAMBO 2012, 152-54; PINORI 2009, 352; VALCAVI 

2005, 51; VISINTINI 2005, 708. COMMON LAW: BURROWS 1998, 161-163; FOFARIA 2006, 603-604; TREITEL 1988, 154-155. CISG: LIU 

2007, 470-471; OFFERMANS 2011, 57; PEROVIC 2010, 584; SAIDOV 2002, 343-344; SAIDOV 2008, 113-114; SCHWENZER/HACHEM/KEE 

2012, 600; VULLIÉTY 2010, 445; ZELLER 2009, 91. 
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het milderende effect van artikel 1150 BW (infra nr. 1605). Neveneffect is dat het onderscheid tussen 
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid vervaagt.4250 De voorzienbaarheidsregel geldt 
immers als onderscheidend kenmerk van de contractuele aansprakelijkheid (supra nr. 1462).  

§ 1. TYPE I: SCHADETYPEFOCUS 

1583. BELGISCHE OPVATTING: LOUTERE RELEVANTIE VAN SCHADETYPE – Bepaalde Belgische rechtspraak van 
vóór de jaren 1930 oordeelde dat onvoorzienbaarheid van schadeomvang relevant was voor artikel 
1150 BW.4251 De Gentse professor LAURENT was het daar niet mee eens. Volgens hem kon enkel 
onvoorzienbaarheid van het schadetype hier een rol spelen.4252 Partijen konden volgens hem 
onmogelijk het bedrag van de schade voorzien (infra nr. 1587). In zijn voorontwerp tot herziening van 
het Burgerlijk Wetboek (1884) suggereerde hij om die invulling van de voorzienbaarheidsbeperking 
te codificeren als volgt: “Quand le débiteur est de bonne foi, il n’est tenu que des dommages et 
intérêts dont la cause a été prévue ou qu’on a pu prévoir lors du contrat.” (ontwerpart. 1154 BW).4253 

1584. FRANSE OORSPRONG – De beperkende invulling was van Franse oorsprong. In de negentiende eeuw ging 
de Franse rechtspraak zo na of de omvang van schade wel voorzienbaar was bij de contractsluiting.4254 In 1865 
interpreteerde COLMET DE SANTERRE artikel 1150 CCF voor het eerst op beperkende wijze: “[L’article 1150] 
n’exige pas que le chiffre du dommage ait été prévu, ce serait demander l’impossible; elle s’inquiète de la cause 
du dommage […]”4255 Zijn opvatting kreeg bijval van vooraanstaande juristen.4256 Rond die eeuwwisseling kreeg 
zijn beschouwingswijze ook één decennium groen licht van enkele hoven van beroep.4257 

1585. TUSSENOORLOGSE CASSATIERECHTSPRAAK – In België brak de restrictieve invulling van artikel 1150 
BW definitief door met een cassatiearrest uit 1928.4258 Een verkoper kwam zijn leveringsplicht niet 
na. Hierdoor moest de koper de goederen tegen een uitzonderlijk gestegen prijs aankopen bij een 
derde. De verkoper verzocht om de schadevergoeding te beperken tot de gebruikelijke prijs. Het hof 

                                                             
4250 De beperkte milderende werking blijkt ook daaruit dat artikel 1150 BW in België elke slagkracht heeft verloren sinds de 
huldiging van de strikte opvatting (Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85). Vgl. CORNELIS 1990-II, 89; WERY 2004, 317.  
4251 Brussel 7 maart 1818, Pas. 1818, 53 (België was toen deel van Nederland: Pasicrisie – Jurisprudence des Pays-Bas, waar 
in bestreden beslissing was geoordeeld: „les dommages-intérêts ne sont dus que dans un sens restrictif; qu’ils ne peuvent 
être alloués qu’avec une extrême modération”); Brussel 16 februari 1927, Pas. 1928, I, 128 (matiging van schadevergoeding: 
“l’importance du dommage […] a dépassé dans une mesure considérable toutes les prévisions des parties”). 
4252 F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant, 1875, 348-353, nrs. 289-293. 
4253 Vijf jaar later was zijn opvatting al terug te vinden in de Pandectes belges: E. PICARD, N. D'HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, 
Pandectes belges. Encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence belges. Tome 32, Brussel, Larcier, 1889, 140 
("[La loi] n'entend pas dire que les parties doivent avoir prévu la quotité ou le montant des dommages et intérêts: il suffit 
qu'elles en aient prévu la cause, et celle-ci étant prévue, le débiteur est tenu indéfiniment du dommage."). 
4254 Aix 11 maart 1895, zoals bevestigd in Cass.Req.fr. 23 november 1897, D. 1899, I, 547 ("n'ayant pu conséquemment 
prévoir ledit important y stipulé"; voor Franse spoorwegmaatschappij was onvoorzienbaar de conventionele 
schadevergoeding die een verzender aan zijn kopers moest betalen doordat zijn elf kisten zijderupseitjes wegens een 
minieme treinvertraging een niet-meegedeeld aansluitend zeevervoer van Marseille naar Beirout hadden gemist); Bordeaux 
24 mei 1858, Pas. 1859, II, 146 (onvoorzienbaarheid en niet-vergoeding niet aan spoorwegmaatschappij aangegeven 
muntstukken en goud; beperking van aansprakelijkheid tot bedrag in verhouding tot treinticket); Bordeaux 9 april 1861, 
Pas. 1862, II, 240; Rennes 2 augustus 1892, zoals bevestigd in Cass.Req.fr. 27 februari 1894, D. 1894, I, 395 (beperking van 
schadevergoeding, wegens onvoorzienbaarheid, tot drie vierde van door benadeelde zelf verschuldigde conventionele 
schadevergoeding). Vgl. M. MERLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, IV, Parijs, Garnery, 1808, 27, onder 
lemma "dommages et intérêts" ("lorsqu'ils se trouvent monter à une somme exorbitante et à laquelle on n'a pas pu 
raisonnablement penser qu'ils monteraient, on doit les réduire à la somme qui a pu être prévue."). 
4255 E. COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code Napoléon, V, Parijs, Henri Plon, 1865, 96. 
4256 Chronologisch: C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en 
général, Parijs, Hachette, 1868, 577 ; T. HUC, Commentaire théorique et pratique du code civil, VII, Cotillon Parijs, 1894, 211-
212; G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil: des obligations, I, Parijs, Sirey, 1906, 518.  
4257 Besançon 27 januari 1911, D. 1913, II, 114 ("L'art. 1150 c.civ. [...] ne vise que la cause et non la quotité des dommages-
intérêts"); Limoges 24 maart 1896, D. 1898, II, 259 ("il y a lieu d'appliquer à la cause l'art. 1150 c.civ."); Parijs 23 april 1902, 
D. 1903, II, 323 (integrale schadevergoeding bij verlies kledingstuk in theatervestiaire: “ le débiteur ne saurait admis à les 
faire modérer sous prétexte qu’il n’aurait pu prévoir, en traitant, l’importance du risque auquel il serait exposé en cas 
d’inexécution, l’art. 1150 […] s’entendant du principe et non de la quotité des dommages-intérêts”). 
4258 Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85. 
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van beroep te Brussel wees dit af op grond dat de oorzaak van de schade was of had kunnen worden 
voorzien. Het Hof van Cassatie bevestigde dit arrest op grond dat artikel 1150 BW enkel betrekking 
heeft op het beginsel van de schade, maar niet op het bedrag daarvan. Dat het bedrag van het 
prijsverschil onvoorzienbaar was bij de contractsluiting bleek irrelevant. Deze cassatierechtspraak 
kent sindsdien strikte navolging in de feitenrechtspraak4259, en krijgt ook steevast vermelding in de 
rechtsleer4260. Artikel 1150 BW vereist bijgevolg enkel nog dat het schadetype voorzienbaar was. 

1586. VASTE CASSATIEOPVATTING VAN IRRELEVANTIE ONVOORZIENBAARHEID SCHADEOMVANG – Het Hof van Cassatie 
heeft die beperkende invulling van artikel 1150 BW bij herhaling bevestigd.4261 In 1986 oordeelde het Hof van 
Cassatie zo dat "niet vereist is dat reeds de omvang van de schade was voorzien of kon worden voorzien".4262 
De contractuele schuldenaar had niets gedaan om te voorkomen dat korrels in een ontluchtingspijp zouden 
terechtkomen. De schade aan een fabrieksinstallatie en daaruit resulterende productieschade werden 
vergoedbaar geacht omdat het ontstaan van die schade voorzienbaar was bij het aangaan van de 
overeenkomst. In 1987 bevestigde het Hof nogmaals dat "de artikelen 1150 en 1151 BW alleen betrekking 
hebben op de oorzaak van de schade".4263 Dat het Hof van Cassatie hier geen ommekeer overweegt, bleek nog 
in 2010 (supra nr. 1559). Door ontoereikende voorzorgsmaatregelen brak er bij afbraakwerken brand uit in een 
gebouw. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat de schade voorzienbaar was, aangezien de 
onderaannemer kon voorzien dat een snijbrander in die omstandigheden dergelijke schade kon veroorzaken. 
Het Hof van Cassatie herinnerde aan zijn leer dat voorzienbaarheid enkel de oorzaak van de schade betreft.4264  

A Becijferingsproblemen 

1587. ONMOGELIJKHEID TOT PRECIEZE BECIJFERING VAN VOORZIENBARE SCHADE – De grondlegger van de 
beperkende invulling baseerde zich op de onmogelijkheid om het schadebedrag bij contractsluiting 
te voorzien: “[L’article 1150] n’exige pas que le chiffre du dommage ait été prévu, ce serait demander 
l’impossible […]”.4265 Diverse auteurs hernamen dit betoog.4266 Het bedrag van schadevergoeding zou 
bovendien enkel kunnen worden voorzien indien de contractpartijen daarover een beding waren 
overeengekomen.4267 Dit argument kende ooit bijval in België4268, Nederland4269 en Italië4270. 

                                                             
4259 Antwerpen 30 oktober 1984, zoals aangehaald in Cass. 11 april 1986, Arr.Cass. 1985-86, (1091) 1092; Bergen 20 juni 
1990, RHA 1992, 99; Bergen 29 juni 1993, JLMB 1994, 61, noot M. VANDERMERSCH; Bergen 27 september 2011, T.Verz. 2012, 
(267) 270; Brussel 11 januari 1929, Pas. 1929, II, 67; Brussel 24 juni 1957, JPA 1959, (20) 26; Brussel 12 juni 1964, Pas. 1965, 
II, 178; Gent 8 maart 2004, TBH 2005, (59) 61, noot R. STEENNOT; Luik 28 maart 1991, JLMB 1992, 77; Kh. Antwerpen 30 
januari 2002, RHA 2004, 31; Arbit.Besl. 12 mei 2005, T.Gez. 2005-06, (116) 125. 
4260 BAECK 2013, 259; BIQUET-MATHIEU 2000, 462; BOCKEN/DE BONDT 2001, 238; BRULEZ 2015, 428; CAUFFMAN 2005-I, 838; 
CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 185; COIPEL 1999, 126; DALCQ 1959, 107; DALCQ 1968, 78; DE BOECK 2008, 84m; 
DE PAGE 1942, 142; DE PAGE 1967, 145; DUBUISSON 1998, 131; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 173; DURANT 2010-II, 85; 
DURANT 2015, 457; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 318; FAGNART 2012, 197; GERMAIN/PLASSCHAERT 2003, II.1.6, 53; HENS 2009, 
II.4, 185; JAFFERALI 2014, 882; JANSEN 2015-I, 648, voetnoot 3219; KLUYSKENS 1938, 118; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 650; LECLERCQ 

2009, 211; LIMPENS/KRUITHOF 1969, 255; LIMPENS/VAN DAMME 1961, 70; LOYENS 2011, 237; MOREAU-MARGREVE 2000, 214; 
PANDECTES BELGES 1889, 140; PHILIPPE 2010, 514; PHILIPPE 2014-III, 14; RONSE/DE WILDE 1988, 169; SAMOY/DANG VU 2012, 86; 
SIMAR/DE ZUTTER 2013, 43; THUNIS/FOSSEPREZ 2015, 255; TILLEMAN 2012, 355; VANDEN BERGHE 2003, 43; VANDEPUTTE 1977, 246; VAN 

GERVEN/COVEMAEKER 2006, 187; VAN GERVEN/VAN OEVELEN 2015, 187; VAN OMMESLAGHE 1975, 524; VAN OMMESLAGHE 1986, 221; 
VAN OMMESLAGHE 2010, 1599; VAN RYN 1933, 58; VERSTAPPEN 2006, 572; WERY 2004, 317; WERY 2011-I, 538. 
4261 Cass. 5 januari 1962, Pas. 1962, I, 531; Cass. 20 oktober 1983, Arr.Cass. 1983-84, 193; Cass. 11 april 1986, Arr.Cass. 
1985-86, 1091; Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228; Cass. 4 februari 2010, TBH 2010, 498. 
4262 Cass. 11 april 1986, Arr.Cass. 1985-86, 1091. 
4263 Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228. 
4264 Cass. 4 februari 2010, TBO 2011, 25. 
4265 E. COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code Napoléon, V, Parijs, Henri Plon, 1865, 96. 
4266 DEMOLOMBE 1868, 578; HUC 1894, 211-212. 
4267 T. HUC, Commentaire théorique et pratique du code civil, VII, Cotillon Parijs, 1894, 211-212 (“Quant à l’objection […] que 
la quotité même des dommages doit avoir été prévue, elle est réfutée par cette simple observation qu’une quotité ne peut 
être prévue que par une clause formelle commune aux deux parties.”). 
4268 F. LAURENT, Avant-projet de révision du Code Civil, IV, 1884, Brussel, Bruylant, 147 ("l'idée ne leur vient pas d'exiger que 
les parties aient prévu le chiffre des dommages et intérêts, par l'excellente raison qu'il ne s'est jamais présenté une espèce 
dans laquelle cela fût possible. Comment veut-on que les parties prévoient les faits avec leur mille variétés et l'influence que 
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B Afwijzing milderingsgedachte door Code Napoléon 

1588. EXPLICIETE AFWIJZING POTHIERS MILDERINGSGEDACHTE DOOR CODE NAPOLÉON – Voor de beperkende 
invulling van artikel 1150 BW beriepen negentiende-eeuwse Franse civilisten zich ook op een bij het 
integraliteitsprincipe aanleunende gedachte. POTHIER stelde dat de rechter schadevergoeding met 
een zekere gematigdheid moest begroten (supra nr. 1520).4271 Vooraanstaande Franse civilisten 
wezen die milderingsgedachte af omdat de opstellers van de Code Napoléon dit expliciet hadden 
verworpen.4272 In Italië is dezelfde onderbouwing terug te vinden.4273 Dit argument verwijst naar de 
niet-opname in de Code Napoléon van een voorgestelde bepaling tot invoering van een 
matigingsrecht: “Le juge doit taxer les dommages-intérêts avec une certaine modération, lorsqu’il n’y 
a point dol de la part du débiteur.”4274 (supra nr. 1491).  

C Inbreuk op integraliteitsprincipe 

1589. STRIJDIGHEID MET VEREISTE VAN INTEGRALE VERGOEDING VAN POSITIEF BELANG – Aanhangers van de 
restrictieve opvatting betoogden ook dat de ruime invulling afdeed aan de belangen van de 
benadeelde, daar zij indruiste tegen het beginsel van volledige schadevergoeding.4275 Meer specifiek 
gold dat die ruime invulling onverzoenbaar was met het doel van schadevergoeding om de 
schuldeiser te plaatsen in de toestand waarin hij zou hebben verkeerd mocht de verbintenis correct 
zijn uitgevoerd.4276 De ruime benadering was een ontoelaatbare schending van de (verbindende 
kracht) van de overeenkomst.4277 Ter afwijzing van die ruime invulling van artikel 1150 BW beriepen 
negentiende-eeuwse Franse civilisten zich dus avant la lettre op het positief belang. Italië ziet deze 
restrictieve benadering ook soms als een manier om die voorzienbaarheidslimiet te verzoenen met 
de regel van volledige schadevergoeding.4278 De uitdijende slachtofferbescherming – die onder meer 

                                                                                                                                                                                              
ces faits exercent sur les dommages et intérêts?"). Zelfde motivering: PANDECTES BELGES 1889, 141 (onmogelijkheid om 
omvang van schadevergoeding te voorzien). 
4269 Gerechtshof Amsterdam 30 mei 1919, NJ 1919, 997 ("de wetgever [kan] niet bedoeld [...] hebben, de vergoeding in het 
bedoelde geval te beperken tot het schadecijfer, dat te voorzien was geweest, omdat dat cijfer nooit te voorzien is."). 
Contra: HR 27 november 1919, NJ 1920, 70 ("Overwegende dat art. 1283 [...] zonder enige twijfel het bedrag der geleden 
schade omvat [...]"); HR 21 december 1923, NJ 1924, 121 ("[...] uit het onderling verband der art. 1283 en 1234 B.W. blijkt 
dat de schuldenaar [...] slechts gehouden is tot vergoeding van de kosten, schaden en interessen [...] die men ook als 
zodanig en in de omvang, waarin zij zich deed gevoelen, heeft kunnen voorzien."). 
4270 Cass.it. 14 september 1963, nr. 2510, Il Foro Italiano 1963, I, 2099 („nessuno essendo in grado […] di pronosticare a 
priori la quantità esatta del detrimento patrimoniale che il proprio contraente potrà subire [...]”). 
4271 POTHIER 1821, 186, nr. 164. 
4272 E. COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code Napoléon, V, Parijs, Henri Plon, 1865, 97 („Pothier […] voulait que les 
dommages et intérêts, quand ils devaient être considérables, ne fussent taxés et liquidés en rigueur, mais avec une certaine 
modération. […] Nous rejettons cette décision de Pothier, […] parce que le Code Napoléon, tout en reproduisant les doctrines 
de Pothier sur les dommages et intérêts, a passé sous silence la restriction grave que cet auteur faisait aux principes 
généraux en lui consacrant un long développement […].”); C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats 
ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, Hachette, 1868, 577-578 („Les législateurs de 1804 ont supprimé, 
dans la rédaction définitive, l’article 47 du projet de l’an VIII […]”). 
4273 VALCAVI 2005, 53 (met verwijzingen, maar kritisch). 
4274 PORTALIS/TRONCHET/BIGOT-PREAMENEU/DE MALEVILLE 1801, 239. 
4275 COLMET DE SANTERRE 1865, 97 („Nous rejettons cette décision de Pothier, d’abord et principalement parce qu’elle constitue 
un véritable abandon du principe sur les dommages et intérêts […]); COLIN/CAPITANT 1932, 97 („C’est solution est assez 
logique. En principe, l’indemnisation doit couvrir tout le damnum emergens.”; zelf uiteindelijk pro ruime opvatting); 
DEMOLOMBE 1868, 578-579 („C’est l’abandon, plutôt la négation du principe même des dommages et intérêts”). 
4276 BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 518; DEMOLOMBE 1868, 579 („une indemnité pécuniaire […] doit évidemment, pour être 
l’équivalent de l’exécution de la convention, placer le créancier au même état que si cette exécution avait eu lieu.”). 
4277 DEMOLOMBE 1868, 579 („C’est, en un mot, la violation de la convention même! Car le débiteur s’est obligé à exécuter la 
convention, soit spécifiquement telle qu’il l’a consentie, soit par équivalent, au moyen d’une indemnité pécuniaire, qui doit 
évidemment, pour être l’équivalent de l’exécution de la convention, placer le créancier au même état que si cette exécution 
avait eu lieu.”). 
4278 G. CHIRONI, La colpa nel diritto civile odierno. Colpa contrattuale, Turijn, Fratelli Bocca, 1897, 581 (in DI GRAVIO 1999, 156, 
voetnoot 106); VALCAVI 2005, 53 ("Está claro que nos encontramos en presencia de una interpretación restrictiva del 
art. 1225, con el objetivo de compatibilizar la previsibilidad con el principio del resarcimiento global del daño [...]"). 
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blijkt uit de intussen erkende vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade (infra nrs. 2313-
2317) – kan zo tegelijk een verklaring bieden voor de inperking van het bereik van artikel 1150 BW. 

D Tekstueel argument  

1590. ARTIKEL 1633 BW (VRIJWARING WEGENS VOLLEDIGE UITWINNING) ALS CORRECTE BENADERING? – 

Volgens de beperkende invulling van artikel 1150 BW heeft een benadeelde koper recht op volledige 
vergoeding van de mislopen waarde van een gekocht goed, ook al is de waarde op onvoorzienbare 
wijze gestegen. Voor vrijwaring wegens volledige uitwinning staat dit zelfs te lezen in artikel 1633 
BW. Dit artikel bepaalt dat indien de verkochte zaak bij uitwinning zelfs buiten toedoen van de koper 
in waarde blijkt te zijn vermeerderd, de verkoper verplicht is aan de koper te betalen "hetgeen de 
zaak boven de koopprijs waard is”. Volgens de beperkende strekking vormt deze bepaling geen 
uitzondering, maar net een toepassing van de voorzienbaarheidsbeperking.4279  

1591. GEEN BIJKOMENDE MATIGING VAN ARTIKEL 1633 BW MOGELIJK – De vergoeding die de verkoper bij 
uitwinning moet betalen, moet zo de gehele actuele meerwaarde van het gebouw omvatten, zelfs al 
had de verkoper de omvang van de meerwaarde (schade voor de koper) niet kunnen voorzien. 
Bijkomende matiging via artikel 1150 BW zou onmogelijk zijn.4280 Zodra de oorzaak van schade 
voorzienbaar was, moet de wanprestant dus instaan voor zelfs uitzonderlijke meerwaarden.4281 
Artikel 1635 BW is dan te bezien als toepassing van de vergoedbaarheid van onvoorzienbare schade 
bij opzettelijke wanprestatie.4282 Dat artikel bepaalt immers dat indien de verkoper te kwader trouw 
andermans erf verkocht heeft, hij verplicht is aan de koper "alle uitgaven te vergoeden, die deze aan 
het erf besteed heeft, zelfs uit weelde of tot verfraaiing”. 

E Uitholling schadelimiet 

1592. VERGOEDBAARHEID NAAR BESTAAN VOORZIENBARE MAAR NAAR OMVANG ONVOORZIENBARE SCHADE – 

Heeft de wanprestant voorzien dat bepaalde schade zich bij wanprestatie kan voordoen, dan is deze 
schade verhaalbaar, ongeacht het bedrag daarvan.4283 De schadeverwekker moet zo schade integraal 
vergoeden indien hij deze kon voorzien, zelfs wanneer de omvang daarvan totaal niet was te 
voorzien. Aan het feit dat de omvang van schade onvoorzienbaar was bij het aangaan van de 
overeenkomst kan een Belgische wanprestant dus geen verweer ontlenen. 

1593. GEVOLG: UITHOLLING VAN BEPERKENDE WERKING VAN ARTIKEL 1150 BW – Dat in de Belgische 
opvatting enkel het bestaan van wanprestatieschade voorzienbaar moet zijn om te besluiten tot 
vergoedbaarheid, holt artikel 1150 BW uit.4284 Wanprestanten moeten de door hun wanprestatie 
berokkende schade integraal vergoeden zodra het bestaan daarvan voorzienbaar was. Dit geldt zelfs 
indien de omvang van die schade onvoorzienbaar was bij de contractsluiting. Slechts in weinig 
gevallen is schade qua bestaan onvoorzienbaar bij het aangaan van de overeenkomst.4285 

1594. IRRELEVANTIE VAN ONVOORZIENBARE PRIJSSTIJGING – Een benadeelde koper heeft zo recht op volledige 
vergoeding van de mislopen waarde van het gekochte goed, ook al is de waarde op onvoorzienbare wijze 

                                                             
4279 BELGIË: DE PAGE 1942, 142; DE PAGE 1967, 145; PANDECTES BELGES 1889, 140. FRANKRIJK: BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 519; 
COLMET DE SANTERRE 1865, 98 (“On trouvera du reste la consécration de notre doctrine dans l’article 1633.”); DEMOLOMBE 1868, 
581; HUC 1894, 210 (“L’art. 1633 contient une application bien nette de ce principe en matière d’éviction.”). 
4280 DEMOLOMBE 1868, 580. Vgl. COLIN/CAPITANT 1932, 97 („L’article 1633 astreint le vendeur, en cas d’éviction de l’acheteur, à 
indemniser celui-ci de toute la plus-value que la chose vendue aurait acquise depuis la vente, et cela sans excepter 
l’hypothèse où cette plus-value aurait atteint un chiffre impossible à prévoir.”). 
4281 DE PAGE 1942, 142; DE PAGE 1967, 145. 
4282 HUC 1894, 210 (“Au contraire les dépenses d’agrément faites par l’acheteur évincé ne lui sont pas dues d’après 
l’art. 1635. Pourquoi? Parce qu’elles n’ont pas été prévues.”). 
4283 BELGIË: Brussel 24 juni 1957, JPA 1959, 20; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 319. FRANKRIJK: COLMET DE SANTERRE 1865, 97. 
4284 BELGIË: CAUFFMAN 2005-I, 838; CORNELIS 1990-II, 89; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 173; FAGNART 2012, 196; SIMAR/DE 

ZUTTER 2013, 43; TILLEMAN 2012, 355. FRANKRIJK: LÉGIER 1989, 25. CISG: LIU 2007, 471. 
4285 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 565.  
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gestegen.4286 Die opvatting ligt volgens sommigen specifiek vervat in de regeling van vrijwaring voor uitwinning 
bij koop (supra nrs. 1590-1591).4287 Artikel 1633 BW bepaalt zo dat indien de verkochte zaak bij de uitwinning 
in waarde blijkt te zijn vermeerderd, de verkoper verplicht is aan de koper te betalen "hetgeen de zaak boven 
de koopprijs waard is”. Denk aan de uitwinning van een koper die een huis kocht voor € 100 000. Ook wanneer 
dit huis door buitengewone omstandigheden plots € 2 000 000 waard is, aanvaardt de beperkende opvatting 
de volledige vergoeding van dat bedrag.4288 In gelijke zin kan de benadeelde koper het verschil claimen tussen 
de overeengekomen prijs en de waarde van niet-geleverde goederen, ook indien de buitengewone prijsstijging 
onvoorzienbaar was.4289 Een huurder die wegens gederfd huurgenot een andere soortgelijke woning moet 
huren, heeft volgens klassieke doctrine recht op het prijsverschil, ook al beloopt dit door gestegen huurprijzen 
een immens bedrag.4290 Een bewaarnemer die weet dat een koffer waardevolle voorwerpen bevat, staat 
volledig in voor het verlies daarvan, ook indien de omvang van de schade enorme proporties aanneemt.4291 

1595. GEVALLEN VAN ONVOORZIENBARE SCHADE – Ook in de beperkende opvatting is soms tot 
onvoorzienbaarheid te besluiten. Bij laattijdige levering van een naaimachine gold dat de schade die 
voortvloeide uit het in dienst moeten houden van een werknemer die bij tijdige levering eerder zou 
zijn ontslagen, onvoorzienbaar was.4292 Zou het om een geautomatiseerde naaimachine gaan, dan 
kan die schade wel voorzienbaar zijn.4293 Zonder de voorzienbaarheidsbeperking zou de post moeten 
instaan voor het bedrag dat frauduleus is afgehaald van een tijdens de verzending verloren gegane 
bankkaart.4294 Moet de fotowinkel instaan voor winstderving van zijn klant die hem niet had 
meegedeeld dat hij de vakantiefoto's commercieel zou exploiteren?4295 

1596. ONVOORZIENBARE SCHADE BIJ TREINVERTRAGINGEN – In Frankrijk kon de SNCF bij treinvertragingen niet 
worden aangesproken voor het missen van een aansluitende vlucht en de daardoor mislopen droomvakantie. 
Het Franse Hof van Cassatie floot feitenrechters terug op grond dat zij niet hadden uiteengezet waarom de 
SNCF bij de contractsluiting kon voorzien dat het eindstation niet de eindbestemming was van de reizigers.4296 
Een advocaat uit Limoges die moest pleiten in Parijs kon zijn cliënt niet bijstaan door een treinvertraging.4297 De 
juge de proximité kende hem schadevergoeding toe voor ereloonverlies (€ 500), reputatieschade (€ 1000) en 
immaterieel nadeel bestaande in bezorgdheid en stress (€ 500). In cassatie voerde de SNCF aan dat zij niet op 
de hoogte kan zijn van het voornemen van haar treinreizigers. Het Franse Hof van Cassatie vernietigde dan ook 
die beslissing wegens gebrekkige motivering van de voorzienbaarheid.4298 Zo moest de SNCF bij treinvertraging 

                                                             
4286 COLMET DE SANTERRE 1865, 97; PHILIPPE 2010, 515-516. 
4287 Vgl. AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 171, voetnoot 41 (zelf tegenstanders). 
4288 DEMOLOMBE 1868, 583 („Supposez un chiffre énorme, immense, qui serait la ruine certaine et totale du débiteur! Cet 
immeuble que Paul a vendu cent mille francs, il y a vingt ans, le voilà qui vaut aujourd’hui, un million, deux millions! Le 
condamnerez-vous donc à payer un million ou deux millions? Nous n’abandonnerons pas le principe, même en présence de 
cette hypothèse extrême.”). 
4289 Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85; PHILIPPE 2010, 516. 
4290 COLMET DE SANTERRE 1865, 97. Overgenomen in BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 518. 
4291 BELGIË: DE PAGE 1942, 142; WÉRY 2011-I, 538. FRANKRIJK: COLIN/CAPITANT 1932, 97. 
4292 Kh. Antwerpen 12 december 1972, BRH 1973, 166. 
4293 Vgl. DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 320. 
4294 Cass.civ.I.fr. 18 februari 2009, nr. 08-12.855, Bull.civ. 2009, I, nr. 35. 
4295 In Frankrijk wordt dergelijke schade onvoorzienbaar en dus onvergoedbaar geacht: Parijs 21 september 2007, JurisData 
nr. 2007-342111; RADÉ 2008, 3. Vgl. POSNER 1977, 95. 
4296  Feitenrechters oordeelden dat het bij de contractsluiting voor de SNCF niet geheel onvoorzienbaar was dat 
treinreizigers met Parijs als bestemming een aansluitende vlucht zouden missen bij vertraging. Cass.civ.I.fr. 28 april 2011, 
nr. 10-15056, JurisData nr. 2011-007612. Vgl. Cass.civ.I.fr. 2 oktober 2013, nr. 12-26.975, JurisData nr. 2013-021573 
(treinreiziger mist vlucht door vijf uur TGV-vertraging); FABRE-MAGNAN 2012, 683; LAITHIER 2011-III, 1156. Contra: Dijon 7 
oktober 2003, JurisData nr. 2003-223826 (veroordeling van taxibedrijf tot vergoeding van vliegtickets en cruise aan klanten 
die door niet-afhaling hun vlucht en vakantie misten; die schade was, gelet op hun vertrekmoment (zondagochtend) 
voorzienbaar); Parijs 31 maart 1994, JurisData nr. 1994-600030 (vergoeding door SNCF van schade door missen 
aansluitende vlucht Orly-Madeira, die voorzienbare schade opleverde omdat Parijs aankomststation was). In Amerika werd 
daarentegen wel geoordeeld dat het voor de vervoerder voorzienbaar was dat hij bij een vertraging het hotel en het 
alternatieve vervoer zou moeten vergoeden (Hamlin v Great Northern Ry., 1 H. & N. 408 (1856), in CORBIN 1964, 90). 
4297 Zo kende het hof van beroep te Parijs een advocaat die door treinvertraging te laat kwam ter terechtzitting een 
vergoeding toe voor gederfd ereloon, reputatieschade en immateriële schade wegens bezorgdheid en stress. Parijs 22 
september 2010, nr. 08/14438, D. 2011, 12, noot I. GALLMEISTER. 
4298 Cass.civ.I.fr. 26 september 2012, nr. 11-13.177, D. 2012, 2305, JurisData nr. 2012-021553. 
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evenmin instaan voor het mislopen van een lucratieve overeenkomst4299, voor het verlies van een koffer met 
bankbiljetten4300, en was zij niet gehouden tot vergoeding van de stress en agitatie van een rechtenprofessor 
die door een treinvertraging een college had gemist4301. 

1597. TOEPASSINGSGEVALLEN VAN VOORZIENBARE SCHADE – Bij de beoordeling van een schadebeding 
werd geoordeeld dat investeringen in materiaal, administratieve kosten en winstderving 
voorzienbare schadeposten waren. 4302  Dat een koper door niet-levering winst misliep, bleek 
voorzienbaar.4303 Normaal voorzienbaar voor de onderaannemer zijn de conventionele boeten van 
de hoofdaannemer aangezien deze courant zijn bij dwingende termijnen4304, voor de boekhouder het 
verlies van volledige vrijstelling van meerwaardebelastingen van zijn klanten omdat hij had verzuimd 
deze in te lichten over de verplichting om fiscale meerwaarden aan te geven 4305 , voor de 
bewaarnemer het verlies van de in bewaring gegeven wijnflessen wanneer zijn werknemers mochten 
roken in een aanpalend lokaal dat was volgestouwd met papier4306, en voor de bagagevervoerder de 
prijs van de cruise aangezien hij op de hoogte was van de bagagebestemming4307. 

§ 2. TYPE II: SCHADEOMVANGFOCUS 

1598. FRANKRIJK: BEPERKENDE VOORZIENBAARHEIDSINVULLING TOT 1924 – In de negentiende eeuw ging de 
Franse rechtspraak bij de toepassing van voormalig artikel 1150 CCF na of schade wegens 
wanprestatie ook naar de omvang voorzienbaar was bij de contractsluiting.4308 In 1808 stond zo in 
het Répertoire universel et raisonné de jurisprudence te lezen: "lorsqu'ils se trouvent monter à une 
somme exorbitante et à laquelle on n'a pas pu raisonnablement penser qu'ils monteraient, on doit les 

                                                             
4299 Cass.civ.fr. 21 november 1910, D. 1911, I, 208 (vernietiging van arrest dat spoorwegmaatschappij veroordeelde tot 
onvoorzienbare schade zonder opzet vast te stellen); Cass.civ.fr. 9 juli 1913, D. 1915, I, 35 ("sans relever aucune 
circonstance établissant que la compagnie avait connu l’objet du voyage de Villaret, et avait prévu ou pu prévoir les 
conséquences d’un retard dans l’arrivée pouvait avoir pour lui, l’arrêt attaqué […] a violé [l’article 1150 c.civ.]"); Cass.civ.fr. 
23 december 1913, D. 1915, I, 36. 
4300 Pau 11 augustus 1903, S. 1903, II, 309. 
4301 Rb. Parijs 2 november 2011, nr. 91-11-000024, D. 2012, 609, noot V. AVENA-ROBARDET (toch toekenning van immateriële 
schadevergoeding, want 9 uur als aankomstuur doet werkdag vermoeden: “lors de l’acquisition du billet à destination de 
Nantes, la SNCF ne pouvait ignorer que le but du voyage de M.B. n’était pas la simple arrivée en gare de Nantes. En effet, 
l’heure d’arrivée du train, à 9 h 01 laisse libre une journée complète d’activités; un tel retard de 3h30 […] interdit toute 
possibilité d’activités au cours de la matinée, soit en l’espèce de dispenser le cours prévu à 10h, qui a dû être reporté ainsi 
qu’en atteste l’Université de Nantes.”). 
4302 Kh. Gent 10 september 2002, TGR 2003, afl. 1, 17, noot. 
4303 Brussel 24 juni 1957, JPA 1959, (20) 26. 
4304 Metz 9 maart 1994, JurisData 1994-041640. Contra: Cass.civ.III.fr. 23 november 1994, nr. 92-16.527, LexisNexis ("la cour 
d'appel, qui a condamné le sous-traitant à payer à l'entrepeneur principal, à titre de dommages-intérêts pour exécution 
tardive de ses obligations, le montant des pénalités de retard supportées par ce dernier en application du contrat le liant au 
maître de l'ouvrage, sans rechercher si le sous-traitant pouvait connaître les conséquences de l'inexécution de ses 
obligations pour l'entrepreneur principal dans ses relations avec le maître de l'ouvrage et spécialement le jeu des pénalités 
de retard, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil."; afwijzing van cassatieberoep 
op grond dat die onvoorzienbaarheid niet was opgeworpen voor het hof van beroep). 
4305 Cass.com.fr. 11 maart 2003, nr. 99-17-112, JurisData nr. 2003-018564. 
4306 Dijon 27 maart 2007, nr. 06/00364, JurisData nr. 2007-332299. 
4307 Aix-en-Provence 26 juni 2006, nr. 04/13559, JurisData nr. 309688 („En l’espèce, le transporteur, connaissant l’existence 
de la croisière, doit être condamné à réparer le préjudice matériel lié à la perte du billet ainsi que le préjudice moral.”; 
passagier kon niet inschepen omdat zijn reisdocumenten in die bagage staken). 
4308 Aix 11 maart 1895, zoals bevestigd in Cass.Req.fr. 23 november 1897, D. 1899, I, 547 ("n'ayant pu conséquemment 
prévoir ledit important y stipulé"; voor Franse spoorwegmaatschappij was onvoorzienbaar de conventionele 
schadevergoeding die een verzender aan zijn kopers moest betalen doordat zijn elf kisten zijderupseitjes wegens een 
minieme treinvertraging een niet-meegedeeld aansluitend zeevervoer van Marseille naar Beirout hadden gemist); Bordeaux 
24 mei 1858, Pas. 1859, II, 146 (onvoorzienbaarheid niet aan spoorwegmaatschappij aangegeven muntstukken en goud; 
beperking van aansprakelijkheid tot bedrag in verhouding tot treinticket); Bordeaux 9 april 1861, Pas. 1862, II, 240; Rennes 
2 augustus 1892, zoals bevestigd in Cass.Req.fr. 27 februari 1894, D. 1894, I, 395 (beperking van schadevergoeding, wegens 
onvoorzienbaarheid, tot drie vierde van door benadeelde zelf verschuldigde conventionele schadevergoeding). 
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réduire à la somme qui a pu être prévue".4309 Vanaf 1865 legde steeds meer Franse rechtsleer de 
voorzienbaarheid op beperkende wijze uit (supra nr. 1584).4310 Aan het begin van de twintigste eeuw 
onderschreef een (beperkt) deel van de Franse feitenrechtspraak deze restrictievere opvatting.4311 
Voorzienbaarheid van de oorzaak van de schade volstond, ongeacht de omvang van die schade.  

1599. KENTERING BEGIN TWINTIGSTE EEUW – Begin de twintigste eeuw beperkte het Franse Hof van Cassatie 
schadevergoeding meermaals tot het voorzienbare schadedeel.4312 Zo stond de spoorwegmaatschappij niet in 
voor het verlies van waardevolle voorwerpen in een koffer indien de reiziger daarvan vooraf geen melding 
deed, omdat de vervoerder de omvang van de schade niet kon voorzien.4313 In 1924 opteerde het definitief 
voor de ruime opvatting door te oordelen dat ook de omvang van schade bij contractsluiting voorzien(baar) 
moet zijn om verhaalbaar te zijn. Zo bevestigde het Hof een arrest waarin van de feitelijke schade van 16 683 
FF (beweerde waarde van bij het transport verloren goederen) slechts 475 FF (bij de contractsluiting 
aangegeven waarde) voorzienbaar was geacht.4314 Deze benadering geldt nog steeds in Frankrijk.4315  

1600. ONVOORZIENBAARHEID VAN WAARDE VAN IN BEWARING GEGEVEN VOORWERP – Tekenend voor de Franse 
opvatting is de klassieke relevantie van onvoorzienbaarheid van de waarde van een in bewaring gegeven 
voorwerp. Een met juwelen volgestouwde koffer raakt verloren tijdens een transport. Het ontstaan van die 
schade (verlies van koffer) was voorzienbaar. De omvang van die schade (verlies van juwelen) was dat niet. 
Ongebruikelijk is immers dat een koffer vol juwelen zit. Abstractie makend van vervoersrechtelijke 
verdragsregelingen, is het verlies van de juwelen in de Belgische opvatting volledig vergoedbaar, aangezien het 
volstaat dat het bestaan van de schade (verlies van koffer) voorzienbaar was.4316 In de ruime Franse benadering 
is het verlies van die juwelen dat niet, aangezien de omvang onvoorzienbaar was. De Franse bepaling werkt zo 
schadelimiterender dan de Belgische bepaling.4317 Bij diefstal van een aan een garagist in bewaring gegeven 

                                                             
4309 M. MERLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, IV, Parijs, Garnery, 1808, 27, onder lemma "dommages et 
intérêts". 
4310 COLMET DE SANTERRE 1865, 96; DEMOLOMBE 1868, 577; HUC 1894, 211-212; BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 518. 
4311 Besançon 27 januari 1911, D. 1913, II, 114 ("L'art. 1150 c.civ. [...] ne vise que la cause et non la quotité des dommages-
intérêts"); Limoges 24 maart 1896, D. 1898, II, 259 ("il y a lieu d'appliquer à la cause l'art. 1150 c.civ."); Parijs 23 april 1902, 
D. 1903, II, 323 (verlies kledingstuk in theatervestiaire: “le débiteur ne saurait admis à les faire modérer sous prétexte qu’il 
n’aurait pu prévoir, en traitant, l’importance du risque auquel il serait exposé en cas d’inexécution, l’art. 1150 […] 
s’entendant du principe et non de la quotité des dommages-intérêts”). Contra: Pau 3 augustus 1906, D. 1908, II, 294 (niet-
vermelding dat vervoerde tapijten waardevol waren, beperking tot normaal voorzienbare waarde: 200 FF i.p.v. 4750 FF).  
4312 Cass.Req.fr. 27 februari 1894, D. 1894, I, 395 (beperking van schadevergoeding tot drie vierde van door benadeelde zelf 
verschuldigde conventionele schadevergoeding wegens onvoorzienbaarheid); Cass.Req.fr. 25 maart 1912, DP 1913, I, 341 
(impliciet); Cass.civ.fr. 9 juli 1913, D. 1915, I, 35; Cass.civ.fr. 29 december 1913, D. 1916, I, 117 (beperking schadevergoeding 
bij verlies door spoorwegmaatschappij tot gelet op concrete omstandigheden voorzienbaar bedrag). 
4313 Cass.civ.fr. 29 december 1913, D. 1916, I, 117 (“rien ne pouvait lui faire prévoir que des marchandises valant plus de 
16 000 fr. étaient renfermées dans une caisse enregistrée comme bagage ordinaire”); COLIN/CAPITANT 1932, 98. 
4314 Cass.civ.fr. 7 juli 1924, D. 1927, I, 119 ("[l'article 1150] ne fait aucune allusion à la prévision de la cause du dommage et 
[…] loin de mettre à la charge du débiteur de bonne foi des dommages et intérêts dont la quotité dépasserait ses prévisions, 
il déclare explicitement que, hors le cas du dol, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus lors 
du contrat."). 
4315 Cass.civ.fr. 27 juni 1928, Gaz.Pal. 1928, II, 520 ("le débiteur, hors le cas de dol [...], n'est tenu que des dommages-intérêts 
dont la quotité a pu être prévue par lui lors du contrat."); Cass.com.fr. 24 november 1982, nr. 80-17.091, LexisNexis; 
Cass.civ.III.fr. 14 maart 2012, nr. 11-10695, JurisData nr. 2012-004329 (“Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour 
d’appel qui condamne le sous-traitant dans une proportion sans rechercher, comme il le lui était demandé, si au regard de 
sa quotité, le dommage était prévisible.”); BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001, 754; CASSON 2009, nr. 154; FABRE-MAGNAN 2013, 509; 
FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 165; LAITHIER 2011-III, 1157; MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 522; MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 
577; MAZEAUD/CHABAS 1978, 735; PINNA 2007, 30-31; RADÉ 1999, nrs. 21-23; RÉMY 1997, nr. 41; RODIERE 1977, 634; SAINT-PAU 

2007, nr. 21; TALLON 1987-II, 280; TERRE/SIMLER/LEQUETTE 2009, 569. 
4316 PHILIPPE 2010, 520 ("Si l'on avait suivi les principes admis en droit belge, l'indemnisation eût été totale puisque la cause 
du dommage, le vol, était prévisible."). 
4317 Cass.civ.fr. 7 juli 1924, D. 1927, I, 119 (beperking van door spoorwegmaatschappij verschuldigde schadevergoeding tot 
bij contractsluiting meegedeelde waarde van de tijdens het transport verloren gegane goederen); Lyon 12 juni 1950, RTDciv 
1950, 504 (diefstal van aan garagist in bewaring gegeven wagen met twee koffers met waardevolle voorwerpen, 
onvoorzienbaarheid van waarde); Cass.civ.fr. 9 juli 1913, D. 1915, I, 35 en Cass.civ.fr. 23 december 1913, D. 1915, I, 36 (niet-
mededeling van reisdoel aan spoorwegmaatschappij (sluiting van een lucratieve transactie), maakt schade onvoorzienbaar 
en onvergoedbaar); LAROMBIÈRE II 1885, 38; LÉGIER 1989, 25; PLANIOL 1923, 91 (enkel vergoeding gebruikelijke inhoud van 
bagage bij verlies door vervoerder van koffer met waardevolle voorwerpen). 
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wagen met twee koffers vol waardevolle voorwerpen in de koffer, werd de garagist zo niet veroordeeld tot de 
waarde van die voorwerpen (300 000 FF), maar tot de waarde van de voorwerpen die de automobilist 
gebruikelijk bij zich kon hebben (200 000 FF).4318 Luxemburg geeft dezelfde invulling aan artikel 1150 CCL. Het 
hof van beroep te Luxemburg oordeelde zo dat een dierentuin niet kon voorzien dat de handtas die een olifant 
had ontnomen aan een bezoekers juwelen bevatte.4319 

A Partijwil en risicoverdeling 

1601. VERENIGBAAR MET IMPLICIETE PARTIJWIL EN CONTRACTUELE RISICOVERDELING – De ruimere zienswijze 
strookt met de grondslagen van artikel 1150 BW. Zij rijmt allereerst met de impliciete partijwil.4320 
Partijen verbonden zich niet tot een groter schadebedrag dan zij bij hebben (kunnen) voorzien. Ook 
hangt deze opvatting samen met de grondslag van de contractuele risicoverdeling.4321 Partijen 
verdelen de risico's niet enkel naargelang het type, maar ook naargelang de omvang van potentiële 
schade. Wanneer rechtssubjecten een contractueel risico opnemen, hebben zij uiteraard niet enkel 
oog voor de aard van het risico, maar ook voor de omvang van hun potentiële aansprakelijkheid.4322 

1602. BEPERKTE OPVATTING: ONVERENIGBAAR MET IMPLICIETE PARTIJWIL EN CONTRACTUELE RISICOVERDELING – Omgekeerd 
gaat de enge opvatting in tegen het onderliggende (supra nrs. 1510-1512) principe van de wilsautonomie.4323 
Schade die bij de contractsluiting naar omvang onvoorzienbaar was, is vanuit kwantitatief oogpunt wel degelijk 
onvoorzienbare schade.4324 Onvoorzienbaarheid van de omvang van wanprestatieschade zonder gevolg laten, 
doet af aan die grondslag. De beperkende benadering is ook onverenigbaar met de grondslag van de 
risicoverdeling (supra nrs. 1513-1516).4325 Door kwantitatief onvoorzienbare schade wegens voorzienbaarheid 
van het schadetype vergoedbaar te achten, legt de rechter aansprakelijkheid op die voorbijgaat aan die 
risicoverdeling.4326 Indien de schadeomvang hoger uitvalt dan voorzien(baar) was, voltrok zich een ander dan 
het bij de contractsluiting voorzienbare schaderisico.4327 Partijen schatten het contractrisico immers niet enkel 
in naar de denkbare schadetypes, maar ook naar de omvang van hun potentiële aansprakelijkheid.4328 Passen 
zij de contractprijs wegens een hoger contractrisico aan, dan is dat doorgaans op basis van die potentiële 
omvang.4329 Indien de wanprestant had kunnen voorzien dat wanprestatie schade van die omvang zou 
berokkenen, dan had hij wellicht een andere strategie gekozen door een verzekering aan te gaan, een hogere 
contractprijs te vragen, of zelfs door af te zien van de overeenkomst.4330 Door voorzienbaarheid enkel te laten 
slaan op het schadetype zou het recht onzekerheid creëren doordat contractpartijen moeilijk kunnen 
inschatten wat de grenzen zijn van hun aansprakelijkheid.4331 

B Milderingsgedachte 
                                                             
4318 Lyon 12 juni 1950, RTDciv 1950, 504 ("le dépositaire, débiteur contractuel, n'étant tenu, en vertu de l'article 1150 C.civ., 
que des dommages-intérêts prévisibles lors de la conclusion du contrat, la Cour ne doit prendre en considération que la 
qualité et la valeur des objets que l'automobiliste pouvait normalement emporter avec lui, eu égard à sa profession, à sa 
situation de fortune, à l'objet de son voyage et aux personnes de sa famille qui l'accompagnaient."). 
4319 Luxemburg 6 juni 1984, nr. 7374 van de rol, zoals aangehaald in RAVARANI 2007, 92. 
4320 KLUYSKENS 1938, 118 (kritiek op Belgische opvatting vanuit grondslag van impliciete partijwil). 
4321 FRANKRIJK: FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 165. CISG: SAIDOV 2008, 116-117; VAN DER POEL 2010, 157 ("De rechtvaardiging voor 
dit vereiste ligt in de opvatting dat een contractant van te voren moet kunnen weten welke plichten en rechten hij heeft."). 
4322 SAIDOV 2008, 117 (“There is little doubt that […] they contemplate not only their nature but also the approximate limits of 
financial liability that they entail.”).  
4323 BELGIË: CORNELIS 1990-II, 81; VANDERMERSCH 1994, 66. FRANKRIJK: TERRÉ/SIMLER/LEQUETTE 2009, 569. NEDERLAND: Talrijke 
rechtsleer inzake art. 1283 BW in HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 96. CISG: OFFERMANS 2011, 58. 
4324 ITALIË: DE CUPIS 1979-I, 386 ("Orbene, il danno assumente una dimensione la quale era imprevedibile in quel tempo 
anteriore, è un danno quantitativamente diverso da quello che il debitore poteva prevedere […]”). 
4325 FRANKRIJK: TERRE/SIMLER/LEQUETTE 2009, 569 ("[...] il est bien évident que la prévision du genre de dommage qu'il peut 
causer est tout à fait insuffisante pour lui permettre de se faire une idée du montant des dommages-intérêts qu'il devra 
éventuellement verser."). ITALIË: DE CUPIS 1979-I, 386. CISG: OFFERMANS 2011, 58; SAIDOV 2008, 117; SCHWENZER 2013, 1030. 
4326 CISG: SAIDOV 2008, 117. 
4327 CISG: SCHWENZER 2013, 1030 ("Ist der Schadensumfang wesentlich höher als voraussehbar, dann hat sich ein anderes 
Schadensrisiko verwirklicht als das Voraussehbare.”). 
4328 OFFERMANS 2011, 58. 
4329 FAUST 1996, 238-239; OFFERMANS 2011, 58. 
4330 FRANKRIJK: TERRE/SIMLER/LEQUETTE 2009, 569. ITALIË: DE CUPIS 1979-I, 386. 
4331 CISG: SAIDOV 2008, 117. 
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1603. RUIME INVULLING BETER VERENIGBAAR MET HISTORISCHE MILDERINGSGEDACHTE – Onder de Code civil 
huldigde een strekking de ruime invulling ook omdat zij verenigbaar was met de matigingsgedachte 
die historisch aan artikel 1150 BW ten grondslag ligt (supra nrs. 1519-1522). Justinianus had zijn 
duplum-regel immers ingevoerd als rem op buitensporige schadevergoedingen. Die gedachte 
beïnvloedde de directe grondlegger van artikel 1150 BW, POTHIER, die voorstander bleek van 
gematigde schadebegroting (supra nrs. 1489-1490).4332 

1604. FOCUS VAN HISTORISCHE MILDERINGSGEDACHTE OP SCHADEBEDRAG – Grondlegger POTHIER focuste met de 
voorzienbaarheidslimiet ook op het schadebedrag: “le débiteur [...] est censé n’avoir entendu ni voulu s’obliger, 
que jusqu’à la somme à laquelle il a pu vraisemblablement prévoir que pourraient monter au plus haut lesdits 
dommages et intérêts, et non au-delà.”4333 Voortbordurend op zijn opvatting voorzag artikel 47 van de titel Des 
Obligations van het ontwerp van de Code civil in een matigingsrecht.4334 Deze matigingsbepaling heeft het 
uiteindelijk niet gehaald in de Code Napoléon (supra nr. 1491). Deze niet-overname zou echter niet afdoen aan 
de milderende onderstroming van artikel 1150 BW.4335 Evenals de Justiniaanse duplum-regel, zou de ruime 
invulling stroken met de billijkheid.4336 Minstens lijkt dat de wetgever de matigingsgedachte binnen de perken 
van artikel 1150 BW heeft gekanaliseerd. De rechter mag matigen ten bedrage van onvoorzienbare schade. 
Onvoorzienbaarheid van de schadeomvang geen rol laten spelen, staat daarmee in tegenspraak. 

1605. RUIME INVULLING BETER VERENIGBAAR MET BILLIJKHEIDSGRONDSLAG – Zo zou het verenigbaar zijn met 
die matigingsbehoefte dat een grens geldt voor immense schadevergoedingen die leiden tot 
ruïnering van de schuldenaar. Neem zo uitwinning van een koper die een huis kocht voor € 100 000. 
Is dit huis door buitengewone omstandigheden plots € 800 000 waard, dan zou het onbillijk zijn om 
de verkoper (thans op grond van art. 1633 BW) tot € 700 000 schadevergoeding te veroordelen. De 
contractpartijen hebben bij het aangaan van de overeenkomst overigens nooit ingestemd met een 
dermate groot risico.4337 De beperkende opvatting aanvaardt die hoge schadevergoeding wel (supra 
nr. 1590). 4338  Door kwantitatief onvoorzienbare schade vergoedbaar te verklaren, druist de 
beperkende opvatting zo in tegen de milderingsgedachte die historisch ten grondslag ligt aan artikel 
1150 BW (supra nr. 1520). De beperkende opvatting is gunstiger voor benadeelden maar ontneemt 
wanprestanten ten onrechte de bescherming die het Burgerlijk Wetboek hun biedt.4339 De oorzaak 
van schade is immers slechts heel uitzonderlijk onvoorzienbaar.4340 Deze beperkende invulling van 
artikel 1150 BW zorgt zo voor een ruimere gelding van het integraliteitsprincipe.4341  

1606. VOORDEEL: GEEN ALLES-OF-NIETSBENADERING MAAR BEPERKT MATIGINGSRECHT – In België ziet de 
benadeelde alle schade vergoed dan wel volledig van vergoeding uitgesloten naargelang het al dan 
niet voorzien(bar)e karakter van het schadetype. 4342  Alles-of-nietsbenaderingen beschouwt het 

                                                             
4332 PICHONNAZ 2014, 713. 
4333 POTHIER 1821, 187, nr. 164. 
4334 Dat artikel 47 luidde: “Le juge doit taxer les dommages-intérêts avec une certaine modération, lorsqu’il n’y a point dol 
de la part du débiteur.” Zie PORTALIS/TRONCHET/BIGOT-PREAMENEU/DE MALEVILLE 1801, 239. 
4335 AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 172 („Quant à la conclusion que, dans l’opinion contraire, on prétend tirer de la suppression 
de l’art. 47 du projet du titre Des Obligations […], elle n’est, à notre sentiment, nullement exacte.”); DEMOGUE 1931, 317. 
4336 COLIN/CAPITANT 1932, 97 („Il faut reconnaître que […] la solution contraire serait plus pratique et plus équitable.”). 
4337 DEMOLOMBE 1868, 573 (vermelding argument). 
4338 DEMOLOMBE 1868, 583. 
4339 BELGIË: DE PAGE 1942, 144 ("[...] la solution admise actuellement en droit belge, en ce qui concerne la cause des 
dommages-intérêts et leur quotité, ne doit pas être approuvée. C'est un système boiteux, et au surplus peu logique."; 
opmerkelijk is dat DE PAGE deze kritiek liet varen in een latere editie: DE PAGE 1967, 145-146); DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 

2001, 321; LECLERCQ 2009, 211 ("Par conséquent, en droit belge, la fonction modératrice de l'article 1150 du Code civil n'a 
plus la portée qui était originellement la sienne."). FRANKRIJK: CASSON 2009, nr. 154; VINEY/JOURDAIN 2001, 582. 
4339 POTHIER 1821, 187, nr. 164. Vgl. TREITEL 1988, 154. 
4340 FRANKRIJK: RADÉ 1999, nr. 21 ("les seules hypothèses où la cause du dommage serait imprévisible lors de la conclusion du 
contrat, ce qui est extrêmement rare"); SAINT-PAU 2007, nr. 21. 
4341 FRANKRIJK: VINEY/JOURDAIN 2001, 582. ITALIË: DI GRAVIO 1999, 156 (merkt op dat voorstanders van deze enge invulling van 
de voorzienbaarheidsbeperking, limieten op het integraliteitsprincipe bekritiseren, met verwijzing naar G. CHIRONI, La colpa 
nel diritto civile odierno. Colpa contrattuale, Turijn, Fratelli Bocca, 1897, 581). 
4342 Vgl. RADÉ 1999, nr. 21. 



528 
 

schaderecht echter als achterhaald (supra nr. 75). Essentiële merite van de Franse opvatting is nu net 
dat zij niet afstevent op die Belgische alles-of-nietsbenadering. Is de omvang van bepaalde schade 
deels onvoorzienbaar, dan sluit de rechter enkel dat onvoorzienbare schadedeel van vergoeding 
uit.4343 Het voorzienbare deel is wel verhaalbaar. De wanprestant ontkomt in de Franse opvatting dus 
deels aan zijn aansprakelijkheid.4344 De vervoermaatschappij die kennis had van het voornemen van 
reizigers om een EK-kwartfinale bij te wonen (supra nr. 1578),4345 zou in België ook moeten instaan 
voor woekerprijzen die reizigers aan doorverkopers betaalden voor hun tickets4346, terwijl zij naar 
Frans recht enkel zou instaan voor de initiële prijs daarvan.  

C Toepasbaarheid 

1607. ONBECIJFERBAARHEID VAN SCHADEBEDRAG OVERTUIGT NIET – De vermeende onmogelijkheid om het 
schadebedrag te voorzien, onderbouwt ook dat voorzienbaarheid van de oorzaak van schade volstaat 
voor schadevergoeding (supra nr. 1587).4347 Dit argument is achterhaald. Treffend is de parallel met 
becijfering van potentiële schade bij matiging van schadebedingen (infra nr. 2568). Het gangbare 
criterium van die potentiële schade is schade die partijen bij de contractsluiting konden voorzien als 
uit niet-nakoming resulteerbare schade.4348 Hoewel ook dit type voorzienbare schade een moeilijke 
denkoefening vergt4349, houdt het Belgische recht hier wel vast aan dat criterium. Bovendien doelt 
voorzienbaarheid daar ook op de omvang van schade.4350 Dat beide voorzienbaarheidslimieten (art. 
1150 BW en art. 1231, § 1 BW) van identieke oorsprong zijn (de duplum-regel van Justinianus)4351, 
geeft aan dat de onmogelijkheid tot het voorzien van het schadebedrag niet volstaat om artikel 1150 
BW restrictief in te vullen.  

1608. BECIJFERBAARHEID VAN VOORZIENBARE SCHADE NIET PROBLEMATISCH IN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN – De 
internationale instrumenten achten toetsing van voorzienbaarheid van het schadebedrag overigens evenmin 
problematisch. Denk aan de artikelen 74 CISG, III.-3:703 DCFR en 161 CESL, die een extensieve uitlegging 
krijgen.4352 Bovendien hoeft niet het exacte bedrag van de schade te zijn voorzien (infra nr. 1613).4353 Onder het 

                                                             
4343 FRANKRIJK: Rennes 2 augustus 1892, zoals bevestigd in Cass.Req.fr. 27 februari 1894, D. 1894, I, 395 (beperking van 
schadevergoeding, wegens onvoorzienbaarheid, tot drie vierde van door benadeelde zelf verschuldigde conventionele 
schadevergoeding); MAZEAUD/CHABAS 1978, 744. 
4344 FRANKRIJK: MAZEAUD/CHABAS 1978, 744. LUXEMBURG: POELMANS 2014, 62 (“Lorsque l’imprévisibilité du dommage est 
reconnue, le débiteur va être libéré de la réparation du préjudice imprévisible, ou, les cas échéant, de la partie du préjudice 
qui était imprévisible, et son obligation de réparation sera alors limitée à la partie prévisible du dommage.”).  
4345 Denk aan de supporters uit Wales die door problemen in de Eurotunnel hun kwartfinale tegen België misten: X, “Euro 
2016: Wales fans in long Eurotunnel delays”, www.bbc.com, 1 juli 2016. De NMBS was alvast op de hoogte van de 
bestemming van de Belgen: X, “Voldoende treinaanbod naar EK-match in Rijsel”, www.belgianrail.be, 1 juli 2016. 
4346 Voor zover het schadetype, zijnde de voetbaltickets, immers voorzienbaar was ten tijde van de verkoop van die tickets, 
komt al die schade in principe voor vergoeding in aanmerking naar Belgisch recht, ongeacht de omvang. 
4347 Bespreking: DEMOGUE 1931, 317-318. 
4348 Cass. 6 december 2002, JLMB 2003, 1485, noot P. WÉRY, RABG 2003, 645, noot J. BAECK; Rb. Gent 21 oktober 2008, TBO 
2009, 258; GOEGEBUER 2004-II, 26; NORDIN 2011, 165; STIJNS 2002, 1272; VANDEN BERGHE 2003, 52; WYLLEMAN 1999, 705. 
4349 BAECK 2004-II, 13; BAECK 2012-II, 122; DEMUYNCK 2000, 55; GOEGEBUER 2004-II, 26 (verwijst naar de bijzonder disparate 
rechtspraak); KRUITHOF 1983, 680; SAMOY 2001, 345 ("Minstens had de wet [...] aan de rechters, criteria, richtingaanwijzers of 
relevante omstandigheden kunnen aanreiken om de potentiële schade te bepalen."); STIJNS 2002, 1272; VAN DRIESSCHE 2008-
I, 36; WÉRY 2003-III, 98; WYLLEMAN 1999, 704. 
4350 Beide artikelen nemen wel de contractsluiting als peildatum voor de voorzienbaarheid. Schade die voorzienbaar is in de 
zin van artikel 1150 BW en dus gemeenrechtelijk verhaalbaar is, is echter niet steeds voorzienbaar in de zin van 
artikel 1231, § 1 BW (MOREAU-MARGRÈVE 2000, 214; VANDEN BERGHE 2003, 49). 
4351 Zowel artikel 1150 BW (gemeenrechtelijke schadevergoedingbeperking tot voorzienbare schade) als artikel 1231, § 1 
BW (matiging kennelijk excessieve schadebedingen tot potentiële schade) vinden hun oorsprong in Justiniaanse duplum-
regel. DUMOULIN is deze regel in de zestiende eeuw immers ook gaan toepassen op strafbedingen: DUMOULIN 1598, 171, 
nr. 159. Bespreking: ZIMMERMAN 1990, 108. 
4352 Zie BAECK 2013, 259 (inzake CESL, maar ook CISG en DCFR); MOŽINA 2012, 646 (inzake art. 161 CESL). 
4353 Vgl. DE CUPIS 1979-I, 387 (Italië: “Al riguardo, va precisato: certamente, non è a richiedersi che la prevedibilità concerna 
la precisa cifra matematico-pecuniaria in cui si esprime la misura del danno […].”). 
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voorgestelde artikel 161 CESL ging de rechtsleer zo ook na of de wanprestant had of moest voorzien dat schade 
van hetzelfde algemene bedrag als de geleden schade zou voortvloeien uit een wanprestatie.4354  

1609. MOEILIJKE EN ONDUIDELIJKE TOEPASSING VAN BELGISCHE INVULLING – De Belgische opvatting krijgt 
ook het verwijt moeilijk toepasbaar te zijn.4355 Dat de terminologie ter zake uiteenloopt, komt de 
duidelijkheid ook niet ten goede.4356 Nu eens geldt dat het ontstaan4357 of het bestaan4358 van schade 
voorzienbaar moet zijn om verhaal toe te laten. Een andere keer geldt dat het type, het karakter4359, 
de aard4360, het principe4361, de mogelijkheid4362 of de oorsprong4363 voorzienbaar moet zijn. Kan 
rechtsterminologie nog sterker uiteenlopen?4364  

1610. VOORZIENBAARHEID VAN OORZAAK VAN SCHADE? – Zelfs de door het Hof van Cassatie gehanteerde 
terminologie is niet standvast. In 1983 moest de aard van de schade voorzienbaar zijn.4365 Vier jaar 
later was de oorzaak van de schade aan de beurt.4366 Stel nu dat de voorzienbaarheidslimiet enkel 
betrekking heeft op de oorzaak van de schade.4367 Dan lijkt die limiet vervat te liggen in het vereiste 
van het oorzakelijk verband.4368 Taalkundig-intuïtief lijken voorzienbaarheid van de aard van schade 
en die van de oorzaak van schade nochtans niet samen te vallen. De aard van schade betreft de 
schade zelf, terwijl de oorzaak van schade net valt in te bedden in de wanprestatie.  

1611. WANPRESTATIE IS ALS OORZAAK VAN SCHADE STEEDS VOORZIENBAAR BIJ CONTRACTSLUITING – Vereisen 
dat de oorzaak van de schade voorzienbaar moet zijn, betekent niets meer dan dat contractuele niet-
nakoming voorzienbaar moet zijn bij de contractsluiting.4369 De oorzaak van de schade is de 

                                                             
4354 MOŽINA 2012, 646 (“The crucial question is whether the debtor foresaw or is expected to have foreseen that a loss of the 
same nature and general amount as the loss actually occurred would result from the breach of contract.”); REMIEN 2012, 513. 
4355 PHILIPPE 2010, 542. 
4356 BELGIË: PHILIPPE 2010, 520 ("elle pêch[e] par manque de précision car ses partisans n'ont jamais défini ce qu'ils 
entend[ent] par 'cause du dommage'."). FRANKRIJK: LAITHIER 2011-III, 1157 ("le type de dommage (maladroitement appelé 
‘cause du dommage’)”); SOULEAU 1979, 64 (gewaagt van ongeschikte terminologie). 
4357 Antwerpen 30 oktober 1984, zoals aangehaald in Cass. 11 april 1986, Arr.Cass. 1985-86, (1091) 1092 ("het al dan niet 
voorzienbaar karakter van de schade [heeft betrekking] op het ontstaan ervan en niet op de omvang"); Arbit.Besl. 12 mei 
2005, T.Gez. 2005-06, (116) 125; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 185; DE BOECK 2008, 84m; VANDEN BERGHE 2003, 
43; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 187. 
4358 Cass. 11 april 1986, Arr.Cass. 1985-86, (1091) 1092 (middel dat het hof van beroep te Antwerpen de artikelen 1149 en 
1150 BW had geschonden omdat artikel 1150 BW niet toestaat "een onderscheid te maken tussen de voorspelbaarheid van 
het bestaan en van de omvang van de schade"); KRUITHOF/BOCKEN 1994, 650. 
4359 PHILIPPE 2010, 514. 
4360 Cass. 20 oktober 1983, Arr.Cass. 1983-84, 193; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 318 ("La prévisibilité requise par 
l'article 1150 porte donc sur la cause du préjudice ou, encore, sur sa nature."); VANDEPUTTE 1977, 246. 
4361 Bergen 29 juni 1993, JLMB 1994, 61, noot M. VANDERMERSCH; Bergen 27 september 2011, T.Verz. 2012, (267) 270 ("seul le 
principe du dommage doit avoir été prévisible dans le chef du débiteur contractuel lors de la conclusion du contrat, mais non 
l'étendue de ce dommage."); VANDERMERSCH 1994, 66; VAN OMMESLAGHE 1975, 524; VAN OMMESLAGHE 2010, 1599. 
4362 BAECK 2013, 259 (“[…] loss is to be considered as foreseeable within the meaning of Article 1150 CC as soon as the 
possibility that the loss would occur was foreseeable.”). 
4363 Cass. 5 januari 1962, Pas. 1962, I, 531; Bergen 20 juni 1990, RHA 1992, 99; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 173; 
SAMOY/DANG VU 2012, 86 ("The requirement of foreseeability only concerns the origin of the damage, and not its extent."). 
4364 In België legt de KU Leuven zich sinds kort toe op begrijpelijkere rechtstaal: Colloquium Begrijpelijke Rechtstaal, KU 
Leuven Campus Brussel, 20 mei 2016. 
4365 Cass. 20 oktober 1983, Arr.Cass. 1983-84, 193 (“Le dommage prévisible est celui dont le débiteur a pu prévoir la nature 
au moment du contrat indépendamment de son importance.”; schade was onvoorzienbaar). 
4366 Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228. Vgl. Cass. 4 februari 2010, TBO 2011, 25. 
4367 Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228 ("Overwegende dat de artikelen 1150 en 1151 van het Burgerlijk 
Wetboek alleen betrekking hebben op de oorzaak van de schade en niets uit te staan hebben met de omvang ervan"); 
Cass. 4 februari 2010, TBO 2011, 25; Kh. Antwerpen 30 januari 2002, RHA 2004, 31; COLIN/CAPITANT 1932, 97; DURANT 2010-II, 
85; DURANT 2015, 457; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 318; FAGNART 2012, 197; LIMPENS/KRUITHOF 1969, 255; PHILIPPE 2010, 
514; RONSE/DE WILDE 1988, 169; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 43; TILLEMAN 2012, 355; WÉRY 2004, 317. 
4368 CAUFFMAN 2005-I, 838. 
4369 BELGIË: DURANT 2010-II, 85 ("La cause [...] réside, par hypothèse, dans l'inexécution de l'obligation."). FRANKRIJK: SOULEAU 

1979, 64 ("la cause du dommage étant avant tout l'inexécution même du contrat"). ITALIË: VALCAVI 2005, 55 ("la causa del 
daño reside en el propio incumplimiento"). 
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wanprestatie. Per definitie is deze schadeoorzaak steeds voorzienbaar. Elke totstandkoming van een 
overeenkomst houdt immers wel een risico op niet-nakoming in. Vanuit die optiek kan schade nooit 
onvoorzienbaar zijn.4370 Hoe raakt de doctrine hieruit? In België menen sommigen dat het vereiste 
van voorzienbaarheid van de oorzaak is uit te leggen als een vereiste van voorzienbaarheid van het 
ontstaan van de schade.4371 Veel duidelijkheid brengt dit niet. Bepaalde Franse auteurs merken het 
vereiste van voorzienbaarheid van de oorzaak van schade dan ook ronduit aan als een ongelukkige 
formulering, die doelt op het schadetype.4372 Naar Belgisch recht lijkt deze invulling te kloppen. Ook 
al spreekt een rechterlijke instantie van de voorzienbaarheid van de oorzaak van schade, toch lijkt zij 
na te gaan of het type schade in het concrete geval voorzienbaar was.4373 

1612. PROBLEMATIEK: PERMANENTE INFLATIE EN ONVOORZIENBARE PRIJSSCHOMMELINGEN – Wordt de ruime 
benadering zo opgevat dat voorzienbaarheid de precieze schadeomvang betreft, dan geeft dit 
problemen bij geldschommelingen. Recurrente inflatie zorgt voor steevaste onvoorzienbaarheid van 
schade. Voorzienbare gevolgen van een wanprestatie worden dan qua exact bedrag onvoorzienbaar 
en onvergoedbaar. Is de ruime opvatting dan wel zo uit te leggen dat zij ziet op het precieze bedrag 
van de schade?4374 Is een bewaarnemer die een goed in bewaring krijgt dat € 100 waard is, bij 
wanprestatie aanspreekbaar voor € 115 indien dat goed door inflatie nu zoveel waard is?  

1613. VOORZIENBAARHEIDSLIMIET BETREFT ENKEL INTRINSIEKE CONSTITUTIEVE SCHADEBESTANDDELEN – Tot de 
eerste helft van de twintigste eeuw leek het Franse Hof van Cassatie van oordeel dat het precieze 
bedrag van schadevergoeding voorzienbaar moest zijn (supra nr. 1598).4375 Allicht omdat inflatie 
steevast tot onvoorzienbaarheid zou leiden, oordeelt het Franse Hof van Cassatie sinds de jaren 
vijftig echter dat voorzienbaarheid ziet op de intrinsieke constitutieve bestanddelen van schade (aard 
en algemene omvang), en niet op het exacte bedrag van schadevergoeding.4376 Deze opvatting geldt 
ook in Luxemburg4377, Italië4378, onder het Weens Koopverdrag4379 en onder de (voorgestelde maar 
ingetrokken) CESL 4380 . De strekking die oordeelt dat ook de schadeomvang relevant is bij 
voorzienbaarheid vereist dus niet dat het exacte bedrag voorzien(baar) was.4381 Voor de CISG en de 
CESL is de kernvraag zo of de wanprestant heeft (kunnen) voorzien dat schade van dezelfde aard of 
hetzelfde algemene bedrag als de geleden schade zou voortvloeien uit wanprestatie.4382 

                                                             
4370 SOULEAU 1979, 64 ("Elle est alors par hypothèse toujours prévisible selon le genre du contrat [...]"). 
4371 DURANT 2010-II, 85 ("La cause s'entend ici de la survenance du dommage et non de son origine [...]"); DURANT 2015, 457. 
4372 LAITHIER 2011-III, 1157 ("le type de dommage (maladroitement appelé ‘cause du dommage’)”); VINEY/JOURDAIN 2001, 582. 
4373 Bijv. Cass. 4 februari 2010, TBO 2011, 25. 
4374 FRANKRIJK: CASSON 2009, nr. 155; LEGIER 1989, 25; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 402; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 306-307; 
RADE 1999, nr. 24; R. RODIERE, noot onder Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, (534) 534; SOULEAU 1979, 91-99; 
VINEY/JOURDAIN 2001, 584. LUXEMBURG: RAVARANI 2014, 1115. ITALIË: BIANCA 2012, 175; PINORI/PETRELLI 1999, 143. CISG: PEROVIC 

2010, 584-585. 
4375 Cass.civ.fr. 7 juli 1924, D. 1927, I, 119.  
4376 Cass.civ.I.fr. 8 december 1953, Bull.civ. 1953, I, nr. 355; Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIERE 
(stijging van prijzen irrelevant); Cass.com.fr. 4 maart 1965, D. 1965, 449; Cass.com.fr. 17 maart 1969, Bull.civ. 1969, nr. 101; 
Cass.com.fr. 6 januari 1970, Bull.civ. 1970, IV, 6; Cass.civ.I.fr. 1 juni 1976, Bull.civ. 1976, I, 168; Cass.civ.I.fr. 6 december 
1983, Bull.civ. 1983, I, 257; Cass.civ.I.fr. 27 januari 1987, D. 1987, IR 30. 
4377 RAVARANI 2014, 1115. 
4378 Rb. Verona 23 maart 1953, Il Foro Italiano 1954, II, 871; DE CUPIS 1979-I, 388; PINORI/PETRELLI 1999, 143 (met verwijzing 
naar Cass.it. 24 maart 1971, nr. 819, Giust.civ. 1971, I, 508 en Cass.it. 7 mei 1982, nr. 2850, Resp.civ.prev. 1982, 596); BIANCA 

2012, 175; MESSINEO 1959, 338; PINORI/PETRELLI 1999, 143. 
4379 OGH 14 januari 2002, CISG-online nr. 643 ("Nach hM fordert Art 74 Satz 2 UN-K nicht die präzise Voraussehbarkeit des 
Schadens in allen Einzelheiten und gar die ziffernmäßige Höhe des Schadensumfangs."); FAUST 1996, 12; FERRARI 2008, 312; 
FERRARI 2009, 374; HUBER 2012, nr. 28; MAGNUS 2013-I, 854; PEROVIC 2010, 585; SAIDOV 2008, 117. 
4380 MOZINA 2012, 646; REMIEN 2012, 513. 
4381 FRANKRIJK: CASSON 2009, nr. 155 ("Mais son expression chiffrée est modifiable 'eu égard aux variations monétaires'."). 
ITALIË: DE CUPIS 1979-I, 388. AMERIKA: CORBIN 1964, 88. CISG: OGH 14 januari 2002, CISG-online nr. 643; FAUST 1996, 12; FERRARI 

2008, 312; FERRARI 2009, 374; HUBER 2012, nr. 28; PEROVIC 2010, 585; SAIDOV 2008, 117. 
4382 OGH 14 januari 2002 nr. 541, www.cisg.law.pace.edu ("According to the Court, the foreseeability requirement is met if, 
all the circumstances of the case considered, a reasonable person could have foreseen the consequences of the breach of 
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1614. ONDERBOUWING: OBJECTIEVE VOORZIENBAARHEID, WAARDESCHULD EN HANTEERBAARHEID – Als onderbouwing van 
de regel dat voorzienbaarheid enkel intrinsieke schade-elementen betreft, geldt dat prijsstijgingen en 
muntontwaarding objectief voorzienbaar zijn bij contractsluiting. 4383  Van een goede huisvader valt te 
verwachten dat hij die meerschade voorziet. Bovendien is schadevergoeding een waardeschuld waartegen de 
wanprestant sowieso niet kan opwerpen dat de inflatie en dus de in nominale termen hogere 
schadevergoeding onvoorzienbaar was.4384 Voorzienbaarheid geldt niet per se als limiet op het exacte bedrag 
van de schadevergoeding.4385 Indien zou gelden dat het exacte bedrag van de schade(vergoeding) voorzienbaar 
moet zijn, dan zou nagenoeg nooit aan die voorwaarde zijn voldaan, en zou de benadeelde vaak ten onrechte 
elke compensatie mislopen.4386  

1615. GEVOLG: ARTIKEL 1150 BW RESPECTEERT UITSPRAAKDATUM GELDT ALS PEILDATUM – Met de lichte verschuiving 
van de voorzienbaarheidsfocus van het exacte bedrag van schade naar de constitutieve elementen van schade 
hangt samen dat deze schadelimiet niet afdoet aan de vuistregel dat de uitspraakdatum geldt als peildatum 
(infra nr. 2850). De schadevergoeding zelf beoordeelt de rechter naar de datum van de uitspraak, maar in 
functie van de schade die de benadeelde bij de contractsluiting heeft (kunnen) voorzien. Vergoedbaarheid van 
het deel van de schadevergoeding dat met prijsstijgingen of muntontwaarding overeenstemt, is niet te 
beschouwen als onvoorzienbare schade. De benadeelde is immers gerechtigd op integrale schadevergoeding 
middels verkrijging van het geldelijke equivalent van de schade op de hersteldatum.4387  

1616. TOEPASSINGEN – Artikel 1150 BW staat zo niet in de weg aan schadevergoeding in de vorm van een 
geïndexeerde lijfrente. 4388  Ook stijging van goederenprijzen zijn irrelevant voor voorzienbaarheid van 
schade.4389 Onder het Weens Koopverdrag oordeelde het (Oostenrijkse) Oberste Gerichtshof zo dat sprake is 
van voorzienbare schade indien een redelijke persoon de gevolgen van de wanprestatie kon voorzien, ook al 
was het uiteindelijke bedrag daarvan niet voorzien.4390 Een verkoper kan evenmin verzoeken om inkorting van 
schadevergoeding op grond dat marktschommelingen onvoorzienbaar sterk waren.4391  

                                                                                                                                                                                              
contract, even if not in all details and in their final amount."); Arbit.Besl. Tribunal of International Commercial Arbitration 
van de Russische Federation Chamber of Commerce and Industry 6 juni 2000, nr. 406/1998, www.cisg.law.pace.edu; 
MAGNUS 2013-I, 854; MOŽINA 2012, 646; REMIEN 2012, 513; SAIDOV 2008, 117; SCHWENZER 2013, 1030. 
4383 BELGIË: Brussel 22 juni 1973, RW 1974-75, (477) 483 ("Overwegende dat de aan artikel 1150 Burgerlijk Wetboek 
ontleende exceptie hier des te minder verantwoord is, daar sinds jaar en dag door tal van economisten en financiers van 
wereldformaat tegen de monetaire instabiliteit ingevolge wankelbaarheid van de dollar werd gewaarschuwd [...]"). 
FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 8 december 1953, Bull.civ. 1953, I, nr. 355; FABRE-MAGNAN 2013, 510 ("Les parties doivent avoir prévu 
que le dommage serait évalué au jour de sa liquidation."); GENDREL 1961, 158 ("[L]a hausse des prix n'est malheureusement 
point à notre époque un événément imprévisible. N'est-elle pas la constante préoccupation du bon père de famille?"); 
R. JAMBU-MERLIN, noot onder Cass.civ.fr. 16 februari 1948, S. 1949, I, (69) 69-71; SOULEAU 1979, 107 (kritisch). 
4384 FRANKRIJK: Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIERE (stijging van prijzen irrelevant: "l'art.1150 c.civ. 
[...] ne concernant pas [l'augmentation des cours sous l'influence des variations monétaires], une fois le dommage 
déterminé dans sa nature et dans son étendue."); LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 403; SAINT-PAU 2007, nr. 24; SOULEAU 

1979, 92-94; TALLON 1987-II, 280. ITALIË: PINORI/PETRELLI 1999, 143 (verwijzing naar Cass.it. 24 maart 1971, nr. 819, Giust.civ. 
1971, I, 508 en Cass.it. 7 mei 1982, nr. 2850, Resp.civ.prev. 1982, 596); MESSINEO 1959, 338; PINORI/PETRELLI 1999, 143. 
4385 SOULEAU 1979, 116 ("[L]a règle de l'article 1150 a changé d'objet: elle ne concerne plus le montant de la réparation mais 
seulement la définition du dommage réparable."). 
4386 CISG: PEROVIC 2010, 585. 
4387 Cass.civ.I.fr. 8 december 1953, Bull.civ. 1953, I, nr. 355; Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIÈRE 

("alors que les termes généraux de l'art. 1150 c.civ. ne permettent pas de mettre à la charge du débiteur contratuel des 
dommages-intérêts dont la quotité dépasserait les prévisions des contractants. Mais attendu qu'[il] s'agissait exclusivement, 
dans l'espèce, de l'augmentation des cours sous l'influence des variations monétaires; que, dans ce cas, l'art. 1150 c.civ. est 
sans application, ce texte ne concernant pas une telle variation, une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son 
étendue; qu'il importe uniquement d'assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l'équivalent 
monétaire dudit dommage au jour de sa réparation."). 
4388 Cass.civ.I.fr. 1 juni 1976, Bull.civ. 1976, I, 168; FABRE-MAGNAN 2013, 510. 
4389 Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIERE ("l'art.1150 c.civ. [...] ne concernant pas [l'augmentation des 
cours sous l'influence des variations monétaires], une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son étendue."). 
4390 OGH 14 januari 2002 nr. 541, www.cisg.law.pace.edu ("According to the Court, the foreseeability requirement is met if, 
all the circumstances of the case considered, a reasonable person could have foreseen the consequences of the breach of 
contract, even if not in all details and in their final amount."). 
4391 Wroth v Tyler (1974) Ch. 30, aangehaald in TREITEL 1988, 161. 
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1617. ENKEL ONVOORZIENBAARHEID IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN – KLUYSKENS vond het onbillijk om aanzienlijke 
geldschommelingen zoals bij oorlog buiten beschouwing te laten bij de voorzienbaarheidstest.4392 Thans zou hij 
voor zijn opvatting steun vinden in Italiaanse en Nederlandse rechtspraak die verrekening van dergelijke 
omstandigheden in uitzonderlijke gevallen toelaten. Volgens het Italiaanse Hof van Cassatie kan de 
wanprestant zich bij uitzonderlijke devaluatie, zoals na de Tweede Wereldoorlog, dus wel op 
onvoorzienbaarheid beroepen.4393 De Hoge Raad nam net na de Eerste Wereldoorlog een soortgelijk standpunt 
in. Het hoogste Nederlandse rechtscollege verwierp een cassatieberoep tegen een arrest waarbij was beslist 
dat uitbreken van oorlog en de invloed daarvan op de prijsstijging bij de contractsluiting niet was te voorzien, 
zodat op de daaruit resulterende abnormale stijging niet mocht worden gelet bij schadebegroting.4394 

D Tekstuele argumenten 

1618. BELGISCHE OPVATTING EN TEKST VAN ARTIKEL 1150 BW: VOORZIENBAARHEID VAN SCHADE(VERGOEDING) – 

Voorts lijkt de Belgische invulling onverenigbaar met de tekst van artikel 1150 BW.4395 Hoewel het 
Italiaanse Hof van Cassatie ooit de omgekeerde conclusie afleidde uit de gelijklopende tekst van 
artikel 1225 CCI4396, verwierp de Nederlandse Hoge Raad in 1919 zo die beperkende zienswijze met 
dat tekstuele argument4397. De Nederlandstalige versie van artikel 1150 BW bepaalt dat de niet-
opzettelijke schuldenaar slechts gehouden is “tot vergoeding van de schade die was voorzien of die 
men heeft kunnen voorzien ten tijde van het aangaan van het contract”. Taalkundig rijst de vraag 
naar het antecedent van “die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien”. Is dat “vergoeding 
van de schade” dan wel enkel “de schade”?  

1619. VERGOEDING VAN DE SCHADE ALS ANTECEDENT VAN VOORZIENBAARHEID – Is het antecedent 
“vergoeding van de schade”, dan neigt artikel 1150 BW naar voorzienbaarheid van de omvang van 
schade. De Franstalige versie wijst in die richting: “Le débiteur n'est tenu que des dommages et 
intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat”. De schadevergoeding – "schaden en 
interessen" in de oude Nederlandse vertaling4398 – moet dus voorzienbaar zijn. Dit argument volstond 
volgens sommigen ter afwijzing van de inperking van artikel 1150 BW.4399 In Frankrijk las een auteur 
(voormalig) artikel 1150 CCF echter toch contra legem in de zin dat de schade voorzienbaar moet zijn: 
“les dommages et intérêts ‘qu’on a pu prévoir lors du contrat’ visent quant à eux plutôt de façon 
générale les dommages (plutôt que les dommages-intérêts) qui devaient de façon prévisible résulter 
de l’inexécution du contrat”.4400 Overtuigt dit? Nee. Ook dan is schade nog in zijn economische zin op 
te vatten als nadeel dat in geld kan worden uitgedrukt.4401 Bovendien heeft de Franse wetgever in 

                                                             
4392 A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht. De verbintenissen, Antwerpen, Standaard, 1938, 118. 
4393 Cass.it. 23 januari 1948, nr. 88, Il Foro Italiano 1948, I, 298, zoals besproken in PINORI/PETRELLI 1999, 143. 
4394 HR 27 november 1919, NJ 1920, 70. 
4395 KLUYSKENS 1938, 118; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 44. 
4396 Cass.it. 14 september 1963, nr. 2510, Il Foro Italiano 1963, I, 2099 („Tale interpretazione […] non trova fondamento nel 
testo letterale [dell’articolo 1225 cod.civ.], riferentesi genericamente al ‘danno’ […] e non alla misura o quantità di tale 
danno.”). Contra: LAMBO 2012, 154 (algemene verwijzing naar "danno" omsluit ook omvang van schade). 
4397 HR 27 november 1919, NJ 1920, 70 ("Maar al had Pothier het anders bedoeld, zo'n bedoeling is in de wet niet terug te 
vinden; noch in art. 1150 CC noch in art. 1283 BW wordt het gewilde onderscheid gemaakt, beide spreken in geheel 
algemene zin van de dommages et intérêts, kosten, schaden en interessen, die men bij het aangaan van de overeenkomst, 
resp. de verbintenissen, heeft voorzien en kunnen voorzien en betrekken daaronder dus de schade zowel wat haar bedrag 
als haar oorzaak aangaat."; onder voormalig artikel 1283 BW, dat een letterlijke vertaling was van artikel 1150 CCF). 
4398 Artikel 1283 OBW bepaalde: "De schuldenaar is slechts gehouden tot vergoeding der kosten, schaden en interessen, 
welke men voorzien heeft of heeft kunnen voorzien, ten tijde van het aangaan der verbintenis, ten ware het aan zijn arglist 
te wijten zij dat de verbintenis niet is nagekomen. 
4399 De beperkende opvatting zou artikel 1150 BW ten onrechte corrigeren als volgt: “Le debiteur n’est tenu que des 
‘dommages-intérêts, dont la cause a été prévue ou qui a pu l’être.” AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 171, voetnoot 41. Vgl. 
DEMOGUE 1931, 317 („Mais le texte de l’art. 1150 paraît formel, il ne fait pas allusion à la cause du dommage.”). 
4400 Zie FABRE-MAGNAN 2008-I, 583. 
4401 FRANKRIJK: SOULEAU 1979, 53 (begrip "schade" ziet in gewone taalgebruik ook op omvang). ITALIË: DI GRAVIO 1999, 157; 
LAMBO 2012, 154 ("Del resto, anche nel linguaggio comune il danno è inteso sia nel suo significato materiale, quale evento o 
conseguenza di un fatto che ne costituisce la causa, sia nella sua accezione economica, come evento espresso in una 
quantità di denaro."). 



533 
 

2016 de andere opvatting bevestigd door de voorzienbaarheidsgrens te bevestigen als volgt: "Le 
débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors 
de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive." 

1620. ARTIKEL 1633 BW (VRIJWARING WEGENS UITWINNING BIJ KOOP) ALS AFWIJKING VAN ARTIKEL 1150 BW – 

De rechtsleer die meent dat enkel de oorzaak of het bestaan maar niet de omvang van schade 
voorzienbaar moet zijn, beroept zich onder meer op artikel 1633 BW (supra nrs. 1590-1591). Dat de 
verkoper krachtens dat artikel verplicht is om “de koper te betalen hetgeen de zaak boven de 
koopprijs waard is”, is volgens hen niets meer dan een gevolg van (het door hen restrictief 
opgevatte) artikel 1150 BW. De oorzaak van die meerwaarde was voorzienbaar, ongeacht het bedrag 
van de schade.4402 Deze invulling van artikel 1633 BW vindt echter geen unanieme bijval.  

1621. ARTIKEL 1639 BW VERWIJST NAAR GEMEEN RECHT VOOR OVERIGE VRAAGSTUKKEN – Sommigen zien in 
artikel 1633 BW een afwijking van artikel 1150 BW.4403 Hun argument is dat artikel 1633 BW niet 
onderscheidt tussen voorzienbare en onvoorzienbare waardevermeerdering, en dat artikel 1639 BW 
enkel naar het gemeen recht (waaronder art. 1150 BW) verwijst voor de "overige vraagstukken 
betreffende de vergoeding van de schade".4404 Zo lijkt artikel 1633 BW veel gunstiger voor de koper 
dan het gemeen aansprakelijkheidsrecht, waar enkel voorzienbare schade vergoedbaar is (art. 1150 
BW). Bovendien rijst de vraag of die opleg van artikel 1633 BW wel schadevergoeding betreft. 
Sommigen zien dat eerder als een (niet via art. 1150 BW reduceerbare) modaliteit van de 
restitutieplicht na koopontbinding (art. 1630, 1° BW).4405 

1622. MOGELIJKHEID OM ARTIKEL 1150 BW CUMULATIEF MET ARTIKEL 1633 BW IN TE ROEPEN – Niettemin valt aan te 
nemen dat de in gebreke gebleven verkoper zich op artikel 1150 BW kan beroepen bij op grond van artikel 
1633 BW opgelopen schadeplichtigheid.4406 Zou onvoorzienbaarheid ook slaan op de omvang van schade, dan 
zou de wanprestant kunnen betogen dat de buitensporige omvang van de krachtens artikel 1633 BW te 
vergoeden meerwaarde onvoorzienbaar was bij de contractsluiting.4407 Naar Belgisch recht zou de rechter dat 
dus anders moeten beoordelen, aangezien onvoorzienbaarheid van de omvang van schade niet relevant is. 

E Wereldwijde opvatting 

1623. DOMINANTIE VAN RUIME OPVATTING IN WEST-EUROPA – Hoewel de Belgische opvatting ook 
sommigen kon bekoren onder voormalig Nederlands artikel 1283 BW4408 en in Italië ook aanhangers 
kent4409, overheerst in West-Europa de ruime Franse opvatting dat ook de omvang van de schade 
voorzienbaar moet zijn. De ruime invulling kent zo navolging in Luxemburg4410, Spanje4411, en deels in 

                                                             
4402 BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 519; COLMET DE SANTERRE 1865, 98 (“On trouvera du reste la consécration de notre 
doctrine dans l’article 1633.”); DEMOLOMBE 1868, 581; HUC 1894, 210. 
4403 AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 171-172 (“l’art. 1633 […] doit être considéré comme une exception à la règle générale 
posée par l’art. 1150."); DEMOGUE 1931, 317; MATHEY 2006, nr. 50; TILLEMAN 2002, 140. 
4404 Duidelijk: TILLEMAN 2002, 140. 
4405 CHRISTIAENS 1997 (ART. 1645 BW), 6; TILLEMAN 2002, 140 
4406 DEMOGUE 1931, 310.  
4407 DEMOGUE 1931, 310 (“Une augmentation de valeur de la chose est-elle un dommage prévisible? L’art. 1633 qui a entendu 
appliquer la règle de l’article 1150 le fait penser […]. Ceci semble exact à condition qu’il ne s’agisse pas de hausses 
excessives. Une hause d’une certaine fraction est toujours à prévoir.”). 
4408 Gerechtshof Amsterdam 30 mei 1919, NJ 1919, 997 ("[D]e wetgever [kan] niet bedoeld [...] hebben, de vergoeding in 
het bedoelde geval te beperken tot het schadecijfer, dat te voorzien was geweest, omdat dat cijfer nooit te voorzien is.").  
4409 Cass.it. 14 september 1963, nr. 2510, Il Foro Italiano 1963, I, 2099 ("Non può essere condivisa l’interpretazione data 
dalla Corte di merito all’ art. 1225, secondo la quale il risarcimento del danno contrattuale non determinato dal dolo ma da 
colpa presupporrebbe la prevedibilità, da parte del creditore, del quantum del danno stesso.”); BARASSI 1964, 475; G. CHIRONI, 
La colpa nel diritto civile odierno. Colpa contrattuale, Turijn, Fratelli Bocca, 1897, 581 (in DI GRAVIO 1999, 156, voetnoot 106); 
V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, Rome, Athenaeum, 1915, 600 (in DI GRAVIO 1999, 156, voetnoot 106). 
4410 Luxemburg 4 juli 2012, nr. 36967, JTL 2013, 57; Luxemburg 11 februari 2015, JTL 2015, (114) 116 ("la part du dommage 
qui dépasse le plafond fixé contractuellement n'a pas à être réparée par le débiteur défaillant alors que seul le dommage tel 
que plafonné a été prévu par le contrat."); POELMANS 2014, 62; RAVARANI 2007, 92; RAVARANI 2014, 1115. 
4411 FINKE 2005, 127 (met verwijzingen); FUENTES GUIÑEZ 2009, 367-369 (met verwijzingen); RODRÍGUEZ-CANO 2009, 1311. 
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Italië4412. In Nederland oordeelde de Hoge Raad ook onder het voormalige artikel 1283 BW dat de 
omvang van de schade voorzienbaar moest zijn.4413 In Luxemburg sprak het hof van beroep te 
Luxemburg zich recentelijk nog uit in die zin. Na erop te wijzen dat het voorzienbare karakter van 
schade in abstracto is te beoordelen, overwoog het hof van beroep dat de schuldenaar bepaalde 
schadeposten van uitzonderlijke omvang kan moeten vergoeden voor zover deze, gelet op de aard 
van de overeenkomst en de omstandigheden van de contractsluiting, normaal voorzienbaar zijn.4414 
A contrario gaf het hof van beroep zo aan dat de rechter de wanprestant kan vrijstellen van 
schadevergoeding indien die uitzonderlijke omvang normaliter niet voorzienbaar zou zijn.4415 

1624. ONVOORZIENBAARHEID VAN AARD ÉN OMVANG SCHADE RELEVANT IN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN – Ook onder 
de internationale rechtsinstrumenten krijgt de voorzienbaarheidslimiet als uitlegging dat de aard én de omvang 
van schade relevant zijn. De artikelen 74 CISG, III.-3:703 DCFR en 161 CESL worden op die wijze uitgelegd.4416 
Onder artikel 74 CISG werd de door de koper gevorderde winstdervingsvergoeding zo verminderd tot 10 % van 
de prijs omdat de in gebreke zijnde verkoper niet op de hoogte was van de voorwaarden van de 
doorverkoop.4417 Volgens de commentaren op de Unidroit-principes zou de voorzienbaarheidslimiet enkel het 
schadetype betreffen. Die limiet zou al gunstig genoeg zijn door ook te gelden bij opzettelijke wanprestatie. 
Deze opvatting wordt wel in die zin genuanceerd dat de ruime schadeomvang het schadetype kan veranderen 
en onvoorzienbaar kan maken.4418 Lord Hoffmann verklaarde de onvoorzienbaarheid van uitzonderlijke winsten 
eveneens op grond dat het ging om een ander (onvoorzienbaar) schadetype. Schade uit gewoon lucratieve 
contracten is van een ander type dan schade uit bijzonder lucratieve contracten.4419 

                                                             
4412 Cass.it. 3 november 1989, nr. 4604, Il Foro Italiano 1990, I, 1290 (waarde die is gedeclareerd aan bank als bewaarnemer 
in kluizen is voorzienbaar); Cass.it. 29 juli 2011, nr. 16763, Il Foro italiano 2011, zoals aangehaald in LAMBO 2012, 154; 
DE CUPIS 1979-I, 387; DI GRAVIO 1999, 162-163 ("è necessario che il debitore [...] fosse in grado di prevedere, sia quale perdita 
e mancato guadagno sarebbero potuti derivare al creditore, sia a quanto potessero ammontare il danno emergente ed il 
lucro cessante."); LAMBO 2012, 154; MESSINEO 1959, 338; PINORI 2009, 352-356; PINORI/PETRELLI 1999, 138; VALCAVI 2005, 55. 
4413 HR 27 november 1919, NJ 1920, 70 ("Overwegende dat art. 1283 [...] zonder enige twijfel het bedrag der geleden 
schade omvat [...]"); HR 21 december 1923, NJ 1924, 121 ("[...] uit het onderling verband der art. 1283 en 1234 B.W. blijkt 
dat de schuldenaar [...] slechts gehouden is tot vergoeding van de kosten, schaden en interessen [...] die men ook als 
zodanig en in de omvang, waarin zij zich deed gevoelen, heeft kunnen voorzien."). Hoewel Nederland de voorzienbaarheid 
uiteindelijk verliet, neigde de herzieningscommissie eerder naar de Belgische opvatting: PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 343 (“[D]e 
voorzienbaarheid behoort uitsluitend de elementen van de schade te betreffen en niet het bedrag daarvan, omdat anders 
de aansprakelijkheidsomvang veel te veel zou worden beperkt.”). Contra: Gerechtshof Amsterdam 30 mei 1919, NJ 1919, 
997 ("de wetgever [kan] niet bedoeld [...] hebben, de vergoeding in het bedoelde geval te beperken tot het schadecijfer, 
dat te voorzien was geweest, omdat dat cijfer nooit te voorzien is."). 
4414 Luxemburg 4 juli 2012, nr. 36967, JTL 2013, 57 (“L’appréciation du caractère prévisible du dommage se fait en principe 
in abstracto. Le débiteur peut donc devoir indemniser certains préjudices d’une ampleur exceptionnelle, à condition qu’ils 
apparaissent normalement prévisibles, compte tenu de la nature du contrat et des circonstances entourant sa conclusion.”). 
4415 Vgl. terechte conclusie bij POELMANS 2014, 62. 
4416 CISG: OGH 14 januari 2002, CISG-online nr. 643 ("Notwendig ist, dass der Schuldner erkennen konnte, dass eine 
Vertragsverletzung einen Schaden im Wesentlichen der Art und des Umfangs auslösen würde, wie er tatsächlich eingetreten 
ist."); Handelsgericht St. Gallen 3 december 2002, CISG-online nr. 727, punt 6; BAECK 2013, 259; CLAEYS 1997, 246; 
ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 1991, 236; FAUST 1996, 12; FERRARI 2008, 312; FERRARI 2009, 374; HUBER 2012, nr. 28; MAGNUS 

2013-I, 854; OFFERMANS 2011, 57; PEROVIC 2010, 583; PHILIPPE 2010, 532; SAIDOV 2002, 343; SAIDOV 2008, 116; SCHWENZER 2013, 
1030; VAN DER POEL 2010, 158; XYNOPOULOU 2013, 72; ZELLER 2009, 91. CESL: BAECK 2013, 259; MOŽINA 2012, 646; PHILIPPE 2010, 
532. DCFR: BAECK 2013, 259; PHILIPPE 2010, 534. UNIDROIT: BONELL 2002, 323; FRENK/STORME 1997, 193; LIU 2007, 471. 
4417 Arbit.Besl. Tribunal of International Commercial Arbitration van de Russische Federation Chamber of Commerce and 
Industry 6 juni 2000, nr. 406/1998, www.cisg.law.pace.edu ("Under these circumstances and also taking into account the 
provisions of the above-mentioned Article 74 CISG, the Tribunal considers that the [seller] neither knew nor ought to have 
foreseen that the [buyer]'s loss of profit would be as much as approximately half the price of contract in dispute.") 
4418 BONELL 2002, 323; FRENK/STORME 1997, 193; LIU 2007, 471; UNIDROIT 2010, 271 ("Foreseeability relates to the nature or type 
of the harm but not to its extent unless the extent is such as to transform the harm into one of a different kind."). Vgl. 
PHILIPPE 2010, 534 (DCFR; voorzienbaarheid van aard of type schade, tenzij omvang van schade de schadeaard wijzigt). 
4419 Transfield Shipping Inc v Mercator Shipping Inc (The Achilleas) [2008] UKHL 48; [2009] 1 AC 61. Voor deze commentaar 
bij dit arrest door Lord Hoffmann zelf: L. HOFFMANN, "The Achilleas: custom and practice or foreseeability?", Edinburgh Law 
Review 2010, 52 ("It might, I suppose, have been argued that the volatility in the market was so extreme as to make the loss 
not only greater than expected but a different type of loss altogether."). 
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1625. COMMON LAW: ONDUIDELIJKE POSITIE – De Angelsaksische positie is niet volkomen duidelijk. In 
Amerika kan onvoorzienbaarheid van de omvang van schade zeker relevant zijn.4420 § 351, lid 3 
Second Restatement of Contracts luidt zo: "A court may limit damages for foreseeable loss [...] in 
order to avoid disproportionate compensation." De toelichting wijst uit dat onvoorzienbaarheid van 
schadeomvang relevant kan zijn bij schadebegroting.4421 Amerikaanse rechters houden dan ook 
rekening met onvoorzienbaarheid van schadeomvang.4422 Engeland zou thans echter eerder neigen 
naar de Belgische invulling.4423 De rechtspraak geeft frequent aan dat enkel voorzienbaarheid van het 
schadetype relevant is en de omvang van schade geen rol speelt.4424 Denk aan de wetenschapper die 
een explosie veroorzaakte door chemicaliën in een vuilnisemmer te gooien. Zijn collega stierf en het 
gebouw liep ernstige schade op. Aangezien het type schade voorzienbaar was, zette de omvang van 
die schade geen rem meer op de schadevergoeding.4425  

1626. JACKSON V ROYAL BANK OF SCOTLAND (2005) – Illustratief voor de Engelse positie is de zaak Jackson v Royal 
Bank of Scotland (supra nr. 1458).4426 Jackson importeerde hondenvoeding uit Thailand. Een belangrijke 
afnemer was net als Jackson cliënt bij de Royal Bank of Scotland. Op een dag zond een medewerker van die 
bank per abuis de factuur van Jacksons Thaise leverancier naar zijn afnemer. De afnemer beëindigde de handel 
met Jackson en kocht alles direct in bij die Thaise leverancier. Jackson sprak de bank aan in schadevergoeding 
wegens schending van haar contractuele geheimhoudingsplicht. In eerste aanleg werd vastgesteld dat de 
contractuele verhouding nog vier jaar zou hebben geduurd. Jackson kreeg een vergoeding voor winstderving 
over die ganse periode. In hoger beroep werd de omvang van die schade echter als onvoorzienbaar 
aangemerkt en werd de winstdervingsperiode tot één jaar beperkt. De House of Lords was het hier niet mee 
eens. Het type schade – winstderving uit een voortdurende contractuele verhouding – was voorzienbaar, zodat 
het irrelevant was dat die contractuele verhouding veel langer zou hebben geduurd dan voorzien(baar) was. 

1627. ONVOORZIENBARE SCHADEOMVANG RELEVANT BIJ UITZONDERLIJK HOGE WINSTDERVING – Eminente 
comparatisten menen dat de common law toch eerder aansluit bij de ruime opvatting volgens welke 
ook de schadeomvang een rol speelt.4427 Dit geldt zeker bij uitzonderlijke winstderving. Denk aan de 
Victoria-Laundry-zaak (supra nr. 1536). Door niet-tijdige levering van strijkmachines kon de koper 
een aantal lucratieve overeenkomsten niet nakomen. De koper kon echter geen uitzonderlijke 
winsten verhalen op de verkoper, omdat deze onvoorzienbaar waren. 4428 Sindsdien geldt dat 
uitzonderlijke hoge winsten onvergoedbaar zijn bij wanprestatie, tenzij de wanprestant – doorgaans 
                                                             
4420 CORBIN 1964, 88 ("What is required is merely that the injury actually suffered must be one of a kind that the defendant 
had reason to foresee and of an amount that is not beyond the bounds of reasonable prediction.”). 
4421 In commentaar a bij § 351 Second Restatement of Contracts staat immers te lezen: "The mere circumstance that some 
loss was foreseeable, or even that some loss of the same general kind was foreseeable, will not suffice if the loss that 
actually occurred was not foreseeable." Vgl. uitlegging bij TREITEL 1988, 155. 
4422 Kenford Co, Inc v County of Erie, 73 N.Y.2d 312, 537 N.E.2d 176, 540 N.Y.S.2d 1, 1989 N.Y. 257 ("Nowhere did the 
contract suggest liability of that magnitude [...]"). 
4423 BURROWS 1998, 162 ("the remoteness test in contract focuses on the type of loss"); HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 95 
("[T]he test only applies to the type or kind of loss."); HOFFMANN 2010, 51 ("It [...] does not matter that the amount of loss of 
that kind was much higher than could have been expected."); HOOD 1996, 129; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 601. 
4424 Vacwell Engineering Co Ltd v BDH Chemicals Ltd [1971] 1 QB 88 ("The explosion and the type of damage being 
foreseeable it matters not in the law that the magnitude of the former and the extent of the latter were not."); Wroth v Tyler 
[1973] 1 All ER 897 (onrechtmatige beëindiging koopovereenkomst; verschuldigdheid schadevergoeding zonder dat enorme 
stijging huizenprijzen relevant was voor voorzienbaarheid); Banque Bruxelles Lambert SA v Eagle Star Insurance Co Ltd 
[1995] 2 All ER 769 ("If the kind of damage was reasonably foreseeable it is immaterial that the extent of the damage was 
not."); Brown v KMR Services Ltd [1995] 4 All ER 598; Jackson v Royal Bank of Scotland [2005] UKHL 3, [2005] 1 WLR 377. 
4425 Vacwell Engineering Co Ltd v BDH Chemicals Ltd [1971] 1 QB 88. 
4426 Jackson v Royal Bank of Scotland [2005] UKHL 3, [2005] 1 WLR 377. 
4427 G.H. TREITEL, Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account, Oxford, Clarendon, 1988, 155 ("Where a problem 
of remoteness does arise in a contract case, it seems that a common law court would take a view similar to that adopted in 
France."; met nuance in editie van 2011: E. PEEL, Treitel - The law of contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, 1052: "In the 
Victoria Laundry case by contrast, it seems that the finding that profits lost on the government contracts were too remote 
must be explained on the basis that they represented a different type of lost profits"); A.T. VON MEHREN, International 
Encyclopedia of Comparative Law. Volume VII. Contracts in general, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 62 ("[I]t seems that a 
common law court would take a view similar to that adopted in France."). Vgl. SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 601. 
4428 Victoria Laundry (Windsor) Ltd v Newman Industries Ltd [1949] 2 KB 528. 
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door verklaringen van de benadeelde – weet kon hebben van dat risico. 4429  Zo lijkt 
onvoorzienbaarheid van de omvang van geleden schade dus ook naar Engels recht relevant.  

1628. UITZONDERLIJK HOGE SCHADE ALS SCHADE VAN ANDER TYPE – Als nuance geldt dat uitzonderlijke 
schadeomvang kan resulteren in een onvoorzienbaar schadetype. 4430  Schade uit gewoon 
winstgevende contracten is zo van een ander type dan schade uit uitzonderlijk lucratieve contracten. 
Het Engelse recht nuanceert de gestrengheid van de "Belgische" opvatting zo via deze uitweg.4431 
Deze opvatting is ook te vinden in Frankrijk4432 en onder de internationale instrumenten (supra nr. 
1624)4433. Neem de schrijnwerker die een boekenkast plaatst die instort. Nog los van de vraag naar 
de fout van het slachtoffer bij het verlies van dure boeken (supra nr. 1573), kan de rechter oordelen 
dat het verlies van een Cruydeboeck van Dodoens uit 1554 van een ander schadetype is (infra nrs. 
1718-1719). Billijk is die volledige uitsluiting van schadevergoeding echter niet. Matiging wegens 
onvoorzienbaarheid van de schadeomvang valt te verkiezen boven die alles-of-nietsbenadering. 

Afdeling VI. Immateriële schade 

§ 1. RELEVANTIE VAN VOORZIENBAARHEID 

1629. COMMON LAW: SCHADERECHTELIJKE BASISPRINCIPES GELDEN OOK VOOR IMMATERIËLE SCHADE – 

Traditioneel stelde de common law dat de aard van de overeenkomst doorslaggevend is voor 
vergoedbaarheid van immateriële schade (infra nr. 1632). Recente Angelsaksische rechtspraak4434 en 
rechtsleer4435 menen dat onvoorzienbaarheid grenzen stelt aan verhaal van immateriële schade.4436 
Zo overwoog de Canadese Supreme Court ter verantwoording van de toepassing van de 
voorzienbaarheidstest op immateriële wanprestatieschade dat de basisprincipes ook voor 
immateriële schade gelden: "The basic principles of contract damages do not cease to operate merely 
because what is promised is an intangible, like mental security.”4437  

                                                             
4429 ANDREWS 2011, 560; MCKENDRICK 2007, 424-425; TREITEL 1988, 155. 
4430 Transfield Shipping Inc v Mercator Shipping Inc (The Achilleas) [2008] UKHL 48; [2009] 1 AC 61. Voor deze commentaar 
bij dit arrest door Lord Hoffmann zelf: L. HOFFMANN, "The Achilleas: custom and practice or foreseeability?", Edinburgh Law 
Review 2010, 52. 
4431 L. HOFFMANN, "The Achilleas: custom and practice or foreseeability?", Edinburgh Law Review 2010, 52; TREITEL/PEEL 2011, 
1052 ("In the Victoria Laundry case by contrast, it seems that the finding that profits lost on the government contracts were 
too remote must be explained on the basis that they represented a different type of lost profits"). 
4432 LAITHIER 2011-III, 1157 („l’on peut se demander si un dommage à l’étendue inhabituelle ne devient pas un dommage d’un 
type différent”). 
4433 UNIDROIT: BONELL 2002, 323; FRENK/STORME 1997, 193; LIU 2007, 471; MCKENDRICK 2009, 886-887; UNIDROIT 2010, 271. CISG: 

SAIDOV 2008, 117, voetnoot 90; STOLL/GRUBER 2005, 766 (“If the extent of the loss is significantly higher than what was 
foreseeable, then a different loss materialized than that which was foreseeable.”). DCFR: PHILIPPE 2010, 534. 
4434 ENGELAND: Cox v Philips Industries [1976] 1 WLR 638 (schadevergoeding verkrijgbaar voor distress, vexation and 
frustration bij niet-nakoming arbeidsovereenkomst wanneer partijen konden voorzien dat die wanprestatie dergelijk leed 
zou teweegbrengen); Watts v Morrow [1991] 1 WLR 1421 CA (reacties op wanprestatie zoals mentaal leed of frustratie zijn 
niet vergoedbaar, tenzij de overeenkomst beoogt genot te verschaffen); Farley v Skinner [2001] UKHL 49, punt 85 (“But, if 
the cause of the inconvenience or discomfort is a sensory (sight, touch, hearing, smell etc) experience, damages can, subject 
to the remoteness rules, be recovered.”) AMERIKA: Allen v Jones (1980) 104 Cal.App. 3d 207 [163 Cal.Rptr. 445] (verlies as 
overleden broer door mortarium bij transport; toepassing voorzienbaarheidstest); Kempling v Hearthstone Manor Corp. 
(1996) 137 DLR (4th) 12 (Alta. CA) (zie O'BYRNE 2005, 335-336). CANADA: Newell v Canadian Pacific Airlines Ltd [1976] 14 OR 
2d 752; Fidler v Sun Life Assurance Co of Canada [2006] 2 SCR 3, 2006 SCC 30 (zie MCCAMUS 2008, 70, toepassing 
voorzienbaarheidstest). NIEUW-ZEELAND: Rechtspraak aangehaald in HOLMES 2004, 697. 
4435 CHEN-WISHART 2010, 555; ENONCHONG 1996, 602; HOLMES 2004, 695; MCCAMUS 2008, 52; MCGREGOR 2009, 75; MCKENDRICK 

2008, 875; SMITH 2007, 429; PHANG 2003, 346; TREITEL 2003, 989; WHALEY 1992, 949-958. 
4436 Traditioneel wordt geredeneerd vanuit het voorwerp van de overeenkomst. Beoogt zij genot te verschaffen, dan is 
immateriële schade bij wanprestatie sneller verhaalbaar. Intussen wordt qua vergoedbaarheid van immateriële schade bij 
wanprestatie steeds meer in termen van voorzienbaarheid geargumenteerd. 
4437 Fidler v Sun Life Assurance Co of Canada [2006] 2 SCR 3, 2006 SCC 30, punt 45 (“In such a case, damages arising from 
such mental distress should in principle be recoverable where they are established on the evidence and shown to have been 
within the reasonable contemplation of the parties at the time the contract was made."). 
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1630. RATIO APPLICATIONIS VAN VOORZIENBAARHEIDSLIMIET BIJ IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE: GEEN WETTELIJK 

ONDERSCHEID – In Spanje stelt de voorzienbaarheidslimiet (art. 1107 CCE) ook grenzen aan vergoedbaarheid van 
immateriële schade.4438 Zelfs het restrictievere Italiaanse systeem onderschrijft dit.4439 Ook rechtsleer onder 
artikel 74 CISG meent dat reputatieschade aan die schadelimiet is onderworpen.4440 De toepasselijkheid van de 
voorzienbaarheidslimiet op immateriële schade is dus rechtsvergelijkend onderbouwbaar. Artikel 1150 BW 
maakt ook geen onderscheid tussen materiële en immateriële schade.4441 De schuldenaar die niet opzettelijk 
tekortschiet, staat zo niet in voor onvoorzienbare immateriële schade. De wanprestant die opzettelijk 
tekortkomt, is wel aanspreekbaar voor dergelijke schade (art. 1150 BW).4442  

1631. KERNVRAAG NAAR DRAAGWIJDTE VAN VOORZIENBAARHEID BIJ IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – 

België behandelt de voorzienbaarheidsgrens stiefmoederlijk. Onduidelijkheid bestaat dan ook over 
de vraag wanneer de rechter immateriële schade nu voorzienbaar moet achten. Deze beoordeling 
blijkt bijzonder delicaat. De Angelsaksische rechtspraak biedt een interessante richtlijn, die bepaalde 
civil-lawstelsels al overnamen ter verduidelijking van het voorzienbaarheidscriterium.4443 Hierna zal 
blijken dat het Angelsaksische criterium wel geen uitsluitsel biedt voor alle gevallen waarin een 
benadeelde immateriële schadevergoeding wegens wanprestatie claimt (infra nr. 1645). 

1632. TRADITIONEEL ANGELSAKSISCH CRITERIUM VAN AL DAN NIET COMMERCIËLE AARD OVEREENKOMST –
Traditioneel beoordeelt de common law vergoedbaarheid van immateriële schade louter vanuit het 
voorwerp van de geschonden overeenkomst. Doorgaans wordt niet verwezen naar de al dan niet 
voorzienbaarheid van schade.4444 Bij contracten van eerder commerciële aard valt immateriële 
schade dan buiten de vergoeding. Bij niet-commerciële overeenkomsten is dat nadeel wel in potentie 
vergoedbaar. Immateriële schade bij wanprestatie is sneller voorzienbaar wanneer het voorwerp van 
de overeenkomst of één van de hoofdzakelijke verbintenissen4445 bestaat in het verschaffen van 
genot (bijv. reiscontract of aannemingsovereenkomst met huwelijksfotograaf)4446 of in het vermijden 
van een ongemak (bijv. contract waarin een advocaat toezegt een vordering in te stellen)4447.  

1633. BEPERKING VANUIT OVEREENKOMSTDOEL ALS TOEPASSING VAN VOORZIENBAARHEIDSGRENS – Die vanuit 
het contractdoel gedefinieerde beperking merkt de common law steeds vaker aan als toepassing van 
het vereiste van voorzienbaarheid.4448 Wanneer de overeenkomst ziet op bepaalde immateriële 

                                                             
4438 SPANJE: CARRASCO PERERA 1989, 703; DÍEZ-PICAZO 1996, 688; GARCÍA LÓPEZ 1990, 316-317; GÓMEZ POMAR 2007, 27; NAVAS 

NAVARRO 2010, 3; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 256; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2008, 156-157; SOLÉ FELIU 2009, 31-34. CHILI: ANDRÉS 

JANA/MAURICIO TAPIA 2006, 191; DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2001, 238; DOMÍNGUEZ ÁGUILA 1994, 159; DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 238-243. 
4439 BONILINI 1983, 226 (voormalig Italiaans recht); CARBONARO 2006, 161; LIBERATI 2004, 187 (immateriële schade bij niet-
naleving verbintenis tot verzorgen van catering is voorzienbaar); ROPPO 2006, 976; SPANGARO 2007, 725 en 730. 
4440 LIEBSTER 2011, 1046-1048 (met verwijzingen). 
4441 SOLÉ FELIU 2009, 17 (bij bespreking van Frans-Belgisch recht); TALLON 1987-II, 278; TALLON 1989, 273; VANSWEEVELT 1997, 
370 (vermeldt voorzienbaarheidsgrens in context van immateriële schade).  
4442 Vgl. SOLÉ FELIU 2009, 32; SPANGARO 2007, 730. 
4443 Vgl. LIEBSTER 2011, 1047-1048 (CISG). 
4444 Genuanceerde bespreking: BEATSON 2010, 537; HOLMES 2004, 698; MCKENDRICK 2008, 884-887; O'BYRNE 2005, 322-334. 
4445 Aanvankelijk vereiste de vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade dat de overeenkomst enkel strekte tot 
het verschaffen van genot of het vermijden van ongemak (Watts v Morrow [1991] 1 WLR 1421; Knott v Bolton (1995) 45 
Con LR 127). Farley v Skinner [2001] UKHL 49 zwakte deze regel af. Sindsdien volstaat het dat het verschaffen van genot of 
het vermijden van ongemak één van de hoofddoelstellingen is van de overeenkomst. (BEATSON 2010, 537-538). 
4446 Jarvis v Swan Tours Ltd [1973] QB 233, (CA); Farley v Skinner [2001] UKHL 49 (foutieve uitvoering verplichting tot 
onderzoek of er in buurt van aan te kopen huis geluidsoverlast was door luchthaven; immateriële schadevergoeding van 10 
000 pond); Watts v Morrow [1991] 1 WLR 1421 CA (ontreddering of frustratie wegens wanprestatie zijn niet vergoedbaar, 
tenzij overeenkomst beoogt genot te verschaffen); ADAMS/BROWNSWORD 2007, 177; ALPA 2011, 383; ANDREWS 2011, 552; 
ATIYAH 1989, 458; BEATSON 2010, 537; CARTWRIGHT 2007, 265; CHEN-WISHART 2010, 556; MCKENDRICK 2008, 884; SMITH 2007, 430 
(“In principle, compensation for non-pecuniary loss is possible where one of the purposes of the contract is, precisely, non-
pecuniary.”); TREITEL 2003, 989. Vgl. CARRASCO PERERA 1989, 703; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 257; SOLÉ FELIU 2009, 12. 
4447 Hewyood v Wellers [1976] QB 446 (CA) (Heywood gelastte solicitors vordering in te stellen, die wegens onervarenheid 
van jonge werknemer nooit werd ingesteld; Heywood kreeg advocatenkosten terugbetaald en kreeg vergoeding voor 
additional vexation, anxiety and distress); ATIYAH 1989, 457; BEATSON 2010, 537. 
4448 ENGELAND: Cox v Philips Industries [1976] 1 WLR 638 (schadevergoeding mogelijk voor distress, vexation and frustration 
bij niet-nakoming van een arbeidsovereenkomst indien voorzienbaar); Farley v Skinner [2001] UKHL 49, punt 85 (“But, if the 
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belangen, wordt de bij niet-nakoming berokkende immateriële schade (sneller) voorzienbaar 
geacht.4449 Gelet op deze schraging van beide criteria (aard van overeenkomst en voorzienbaarheid 
van geleden schade), kan de aard van de overeenkomst een richtlijn bieden voor de mate waarin 
voorzienbaarheid op vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade kan inwerken.  

1634. CIVIL-LAWRECEPTIE VAN VIA OVEREENKOMSTAARD INGEVULDE VOORZIENBAARHEID – Verscheidene civil-lawstelsels 
hebben het Angelsaksische criterium van de overeenkomstaard overgenomen. In Louisiana bepaalt artikel 1984 
CCL zo dat immateriële schade pas verhaalbaar is wanneer de overeenkomst was bedoeld om een niet-
pecuniair belang te behartigen én wanneer de contractpartij wist of had moeten weten dat niet-nakoming 
dergelijke schade zou veroorzaken. De rechtsleer geeft aan dat die twee vereisten overlappen. Wanneer het 
immateriële belang de oorzaak is van de overeenkomst, is het ook voorzienbaar dat niet-nakoming immateriële 
schade zal veroorzaken.4450 Zo is ook in België een onderscheid mogelijk tussen gevallen waarin de verbintenis 
was gericht op het verschaffen van een economisch voordeel en gevallen waarin deze uitsluitend, hoofdzakelijk 
of bijkomend een niet-economisch voordeel beoogde te verstrekken.  

1635. GENUANCEERDE TOEPASSING VAN DAT ANGELSAKSISCHE CRITERIUM – Om de concrete draagwijdte van 
de voorzienbaarheidsbeperking bij immateriële wanprestatieschade vast te stellen, staat een beroep 
open op het zo al in de zuiderse civil law overgenomen Angelsaksische criterium van de via de aard of 
het doel van de overeenkomst ingevulde voorzienbaarheidsbeperking. De al dan niet commerciële 
aard van de overeenkomst kan dus een relevante richtlijn zijn om na te gaan of immateriële schade 
vergoedbaar was. Toch zal blijken dat dit niet voor elk concreet geval uitsluitsel biedt, en dat de 
voorzienbaarheidstest gevalsgewijs is toe te passen (infra nr. 1645). 

§ 2. INVLOED VAN AARD VAN OVEREENKOMST 

1636. IMMATERIËLE SCHADE SNELLER VOORZIENBAAR BIJ “IMMATERIËLE” CONTRACTEN – Hoewel contracten 
doorgaans een economisch doel nastreven, hebben zij soms ook betrekking op immateriële 
belangen. Wanneer de niet-nagekomen prestatie zich uitsluitend, voornamelijk of bijkomend richt op 
verschaffing van een immaterieel voordeel4451 of verband houdt met immateriële4452 of vitale4453 
belangen van de schuldeiser, is de door de wanprestatie veroorzaakte immateriële schade doorgaans 
sneller voorzienbaar4454. Wel moeten de algemene voorzienbaarheidsprincipes nog toepassing 
vinden. Een fotowinkel hoefde zo toch niet in te staan voor immateriële schade van een klant die niet 
had gewezen op het uitzonderlijke belang van de te ontwikkelen foto's.4455 

                                                                                                                                                                                              
cause of the inconvenience or discomfort is a sensory (sight, touch, hearing, smell etc) experience, damages can, subject to 
the remoteness rules, be recovered.”); ENONCHONG 1996, 602; SMITH 2007, 430; TREITEL 2003, 989. AMERIKA: Allen v Jones 
(1980) 104 Cal.App. 3d 207 [163 Cal.Rptr. 445] (verlies as overleden broer door mortarium bij transport: “There are, 
however, certain contracts which so affect the vital concerns of the individual that severe mental distress is a foreseeable 
result of breach.”); WHALEY 1992, 950 en 955. 
4449 Vgl. WHALEY 1992, 955 (“The sorts of cases where a change would occur involve contracts where human sensitivity – 
peace of mind, happiness, health, security – are part of the very consideration traded. Those who send telegrams, develop 
wedding pictures, heal the sick, arrange vacations, and generally deal with the public are going to have to be more careful, 
because in such settings the breach is foreseeably going to cause mental anguish [...]”). 
4450 Bespreking: BLOOMFIELD 1987, 555. 
4451 GARCÍA LÓPEZ 1990, 316-317 (immateriële schade is bij verschaffing van immateriële voordelen sowieso voorzienbaar); 
ROPPO 2006, 976; SMITH 2007, 430; SOLÉ FELIU 2009, 33; SPANGARO 2007, 727. Vgl. opmerkingen Europese Commissie over 
Leitner-arrest (HvJ 12 maart 2002, nr. C-168/00, ECLI:EU:C:2002:163, Leitner, punt 18), waar zij ter ondersteuning van 
vergoedbaarheid van immateriële schade wegens gederfd vakantiegenot aanvoerde dat net inzake vakantiereizen vaak 
andere dan lichamelijke schade voorkomt. 
4452 DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 240-241 (doelt op overeenkomsten omtrent belangrijke levensgebeurtenissen). 
4453 Allen v Jones (1980) 104 Cal.App. 3d 207 [163 Cal.Rptr. 445] (“There are, however, certain contracts which so affect the 
vital concerns of the individual that severe mental distress is a foreseeable result of breach.”). 
4454 SOLÉ FELIU 2009, 33. 
4455  Cass.civ.I.fr. 17 juli 1990, nr. 87-18.584, LexisNexis; Parijs 1 december 1998, JurisData nr. 1998-024234 
(verjaardagsfoto's van dochter).  
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1637. ILLUSTRATIES VAN VOORZIENBARE IMMATERIËLE SCHADE BIJ IMMATERIËLE CONTRACTEN – Immateriële schade is zo 
vaker voorzienbaar bij contracten die verband houden met eenmalige familiegebeurtenissen zoals doopsels of 
huwelijken. Zo is immateriële schade voorzienbaar wanneer een huwelijksfotograaf niet opdaagt4456 of de 
huwelijksfoto’s niet maakt volgens de regels van de kunst of zelfs verliest4457, organisatoren een huwelijksfeest 
niet naar behoren verzorgen4458, of de stomerij een huwelijkskleed niet op tijd levert4459. Van voorzienbare 
immateriële schade is ook sprake wanneer een bewaarnemer familiejuwelen verliest4460, een muziekgroep niet 
opdaagt4461, een begrafenisondernemer nabestaanden moreel leed berokkent door de as van de overledene 
kwijt te spelen4462 of de overledene op een verkeerde plaats te begraven4463, een kind na een mislukte 
sterilisatie toch wordt geboren4464, een laboratorium een patiënt ten onrechte meedeelt dat hij HIV heeft4465 of 
reisgenot wordt gederfd door de fout van de reisorganisator4466. In die gevallen waren de prestaties gericht op 
het verschaffen van een niet-economisch voordeel of hielden zij verband met de immateriële belangen van de 
benadeelde. Een contractpartij die dergelijke verplichtingen aangaat, wordt bij de contractsluiting geacht op de 
hoogte te zijn van het feit dat niet-nakoming immateriële schade kan veroorzaken.  

1638. LOUTER COMMERCIEEL CONTRACT: IMMATERIËLE SCHADE ONVOORZIENBAAR IN KLASSIEKE COMMON LAW – 

Is de niet-nagekomen overeenkomst daarentegen van strikt economische aard, of strekt zij niet tot 
behartiging van een immaterieel belang, dan oordeelt de klassieke common law dat de immateriële 
schade onvergoedbaar is.4467  Naar Angelsaksisch recht – dat hier niet steeds in termen van 
voorzienbaarheid redeneert (supra nrs. 1632-1633) – is dit vaak een rem op verhaal van immateriële 
schade. Bij zuiver commerciële contracten is immateriële schade daar doorgaans onvergoedbaar.4468  

1639. ILLUSTRATIES VAN ONVOORZIENBAARHEID IMMATERIËLE SCHADE BIJ SCHENDING LOUTER COMMERCIËLE OVEREENKOMST – 
Illustratief voor de gebruikelijke onvoorzienbaarheid en dus onvergoedbaarheid van immateriële schade 
wegens schending van een louter commerciële overeenkomst is het geval van de eigenaar van een prestigieuze 
wagen die geen damages for distress and disappointment kreeg toen de garagehouder zijn contractuele 

                                                             
4456 Audiencia Provincial Gerona 7 juni 2002, AC 2002, nr. 1154 (waarover: RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 257). 
4457 BELGIË: Vred. Brugge 29 januari 2015, T.Vred. 2015, 531 (witte lijn in huwelijkfoto's en gebrekkige printkwaliteit); Vred. 
Luik 20 december 2001, JLMB 2002, 1005 (immateriële schade voor verlies fotorolletje wegens ontbreken bewijs; afwijzing). 
ITALIË: Pretura di Salerno 17 februari 1997, Giustizia civile 1998, I, 2037, noot G. SAPIO (“L’inadempimento di un contratto 
avente ad oggetto la videoripresa della ceremonia nuziale provoca un danno ricollegabile alla sfera psico-affettiva-emotiva 
che si inscrive nella sfera di un tertium genus tra danno patrimoniale e danno morale; come tale è risarcibile.”); SAPIO 1998, 
2037; SPANGARO 2007, 729 (niet-vermogensrechtelijk belang van gehuwden vormt concrete oorzaak van overeenkomst).  
4458 DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 242. 
4459 DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 242. 
4460 DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 241. 
4461 ROPPO 2006, 976. 
4462 Allen v Jones (1980) 104 Cal.App. 3d 207 [163 Cal.Rptr. 445] (“A contract whereby a mortician agrees to prepare a body 
for burial is one in which it is reasonably foreseeable that breach may cause mental anguish to the decedent's bereaved 
relations.”). 
4463 Kort ged. Rb. Leuven 18 november 2002, onuitgegeven (zie S. LUST, “Drie keer begraven”, Juristenkrant 2003, nr. 67, 9 
april, (13) 13). 
4464 Antwerpen 8 september 2003, NJW 2004, 558 (immateriële schade door ongeplande zwangerschap wegens mislukte 
sterilisatie, compensatie met voordelen verbonden aan normaal en gezond kind); Rb. Antwerpen 26 februari 1992, RGDC 
1993, 401 (geboorte kind na mislukte vasectomie); KRUITHOF 1987, 2741-2743. Voorzienbaarheid van immateriële schade bij 
medische aansprakelijkheid: GARCÍA LÓPEZ 1990, 316-317; PINTO OLIVEIRA 2011, 638. Vgl. Gent 3 november 2011, T.Gez. 2012, 
(205) 208. Recentelijk inzake wrongful birth: Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186. 
4465 DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 241 (inzake Corte Suprema Chili 5 november 2001). 
4466 CARRASCO PERERA 1989, 703; SOLÉ FELIU 2009, 33; SPANGARO 2007, 726. Voor schending van reiscontracten, waar 
immateriële schade doorgaans voorzienbaar is en dus tot aanzienlijke schadeclaims kan leiden, heeft de Belgische wetgever 
de vergoedbaarheid van die immateriële schade beperkt. Op grond van artikel 19, § 5 reiscontractenwet kan de 
reisorganisator de vergoeding voor gederfd reisgenot namelijk beperken tot tweemaal de reissom wanneer hij niet zelf de 
in het reiscontract begrepen diensten verleent. 
4467 Deze zienswijze kent tegenwind. Intussen wordt steeds meer vanuit voorzienbaarheid geredeneerd: O'BYRNE 2005, 324. 
4468 ENGELAND: Rechtspraak bij MCGREGOR 2009, 70-72. AMERIKA: Rechtspraak in overweging 2 in Allen v Jones (1980) 104 
Cal.App. 3d 207 [163 Cal.Rptr. 445] (“The great majority of contracts involve commercial transactions in which it is generally 
not foreseeable that breach will cause significant mental distress as distinguished from mere mental agitation or 
annoyance.”). 
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herstelverplichting niet naar behoren was nagekomen.4469 Dat het contract van louter commerciële strekking 
was, bracht mee dat het leed en de teleurstelling onvoorzienbaar waren. Een bouwheer kreeg zo evenmin 
immateriële schadevergoeding toen bleek dat de architect de traphal niet in het bouwplan had opgenomen.4470  

1640. ONDERCOMPENSATIES DOOR AUTOMATISCHE ONVERGOEDBAARSTELLING VAN IMMATERIËLE SCHADE BIJ 

COMMERCIËLE CONTRACTEN – Dat Angelsaksische criterium van de aard van de verbintenis (supra nr. 
1634) kan Belgische rechters sturen. Bij personal contracts is immateriële schade sneller 
voorzienbaar. Bij commercial contracts is dit minder snel het geval.4471 Consternatie van de huurder 
bij het zien van barsten in zijn huurhuis komt niet snel neer op voorzienbare immateriële schade.4472 
Automatische onvergoedbaarstelling van immateriële schade bij commerciële contracten leidt echter 
frequent tot te krap bemeten vergoedingen.4473 Bepaalde rechtsleer nuanceert dan ook dat die 
commerciële aard niet van rechtswege tot gevolg heeft dat immateriële schade onverhaalbaar is. In 
elk concreet geval moet de rechter afzonderlijk nagaan of de wanprestant het nadeel had of kon 
voorzien.4474 Voorzienbaarheid kan resulteren uit de concrete omstandigheden van het geval.4475  

1641. OVEREENKOMSTAARD RICHTINGGEVEND MAAR GEEN DOORSLAGGEVEND CRITERIUM – Bij bestudering 
van de rechtspraak van bepaalde open civil-lawsystemen valt op dat de Angelsaksische summa 
divisio niet doorslaggevend is. Ook bij schending van eerder commerciële contracten kunnen 
immateriële belangen zijn aangetast en kan de immateriële schade voorzienbaar zijn.4476 Dat een 
contracttype vreemd is aan immateriële voldoening, belet niet dat wanprestatie afbreuk kan doen 
aan een niet-vermogensrechtelijk belang van de benadeelde.4477 De aard en het doel van de 
overeenkomst zijn zo een richtsnoer voor voorzienbaarheid van immateriële schade, maar bieden 
geen uitsluitsel. Valutaruilcontracten zijn strikt commercieel. Afgifte van valse biljetten kan cliënten 
wel voorzienbare immateriële schade berokkenen, zoals de ongemakken die de uit betaling met vals 
geld resulterende arrestatie kan meebrengen.4478 Vervoercontracten zijn ook louter commercieel. 
Verlies van familiesouvenirs door de verhuisfirma kan echter voorzienbare immateriële schade 
berokkenen.4479 Contracten voor advertenties zijn ook commercieel. Abrupte beëindiging daarvan 
kan toch voorzienbare immateriële schade berokkenen.4480 

1642. VOORZIENBARE IMMATERIËLE SCHADE BIJ COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN – Een overeenkomst tot bouw van een 
woning bevat een patrimoniale prestatie. Vertraging of een fout bij de uitvoering kan toch leiden tot 

                                                             
4469 Alexander v Rolls Royce Motors [1996] RTR 95. 
4470 Knott v Bolton (1995) 11 Construction LJ 375 (CA). 
4471 RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 256; ROPPO 2006, 975; SMITH 2007, 429. 
4472 CARRASCO PERERA 1989, 703. 
4473 Kritiek bij HOLMES 2004, 693. 
4474 Vgl. MCGREGOR 2009, 75 (“[...] one should not adhere too closely to the somewhat limiting test, for recovery of damages 
for mental distress, of whether a principal object of the contract is to promote enjoyment or avoid distress but simply to 
apply the wider, more principled test of whether recovery for the particular loss is within the contemplation of the 
contracting parties.”); TREITEL 2003, 990 (bemerkt dat benadeelden in soortgelijke gevallen (bijv. Bernstein v Pamsom 
Motors (Golders Green) Ltd [1987] 2 All E.R. 220) wel immateriële schadevergoeding kreeg). 
4475 Vgl. GARCÍA LÓPEZ 1990, 318. 
4476 CIVIL LAW: Aix-en-Provence 16 mei 1995, JurisData nr. 1995-042135 (voorzienbaarheid immateriële schade wegens 
abrupte beëindiging van overeenkomst tot publicatie van reclameadvertentie); Montpellier 22 mei 2013, nr. 11/08399, 
JurisData nr. 2013-025321 (voorzienbaarheid affectieve schade wegens verlies meubilair en souvenirs door verhuisfirma); 
ANDRÉS JANA/MAURICIO TAPIA 2006, 193; DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 243 (“[...] la previsión es finalmente una cuestión netamente 
jurisprudencial que debe determinarse para cada caso concreto.”); DOMÍNGUEZ ÁGUILA 1994, 160 (Chili); LIEBSTER 2011, 1048 
(“Grundsätzlich sind die Umstände des Einzelfalles und vor allem der konkrete Vertragszweck zu berücksichtigen.”). Contra: 
Aix-en-Provence 14 november 2003, JurisData nr. 2003-229346 (onvoorzienbaarheid affectieve schade wegens verlies en 
beschadiging meubilair door verhuisfirma). COMMON LAW: MCCAMUS 2008, 77; MCGREGOR 2009, 75. 
4477 RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 244 en 256. 
4478 Bijv. STS 17 februari 2005, RJ 2005, 3644, nr. 1679; STS 28 maart 2005, RJ 2005, 5453, nr. 2614.  
4479 Montpellier 22 mei 2013, nr. 11/08399, JurisData nr. 2013-025321. Contra: Aix-en-Provence 14 november 2003, 
JurisData nr. 2003-229346 (onvoorzienbaarheid affectieve schade wegens verlies en beschadiging meubilair door 
verhuisfirma). 
4480 Aix-en-Provence 16 mei 1995, JurisData nr. 1995-042135. 
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voorzienbare immateriële schade, zoals fysiek ongemak of stress.4481 Voor de aannemer was het voorzienbaar 
dat wanprestatie die schade zou teweegbrengen. Zo kan schending van een lastgevingscontract, waarvan de 
prestaties objectief gezien van zuiver economische aard zijn, ook tot voorzienbare immateriële schade leiden. 
Zo zijn bewaargevingsovereenkomsten en vervoercontracten doorgaans op louter patrimoniale belangen 
gericht. In bepaalde gevallen kunnen zij echter – zoals bij het verlies van voorwerpen waaraan de benadeelde 
contractant was gehecht – aanleiding geven tot voorzienbare immateriële schade.4482 Koopt een verkoper 
enkel kwaliteitsproducten en krijgt hij plots minderwaardige goederen geleverd en ziet hij zijn reputatie 
daardoor ernstig aangetast, dan valt aan te nemen dat die reputatieschade redelijkerwijs voorzienbaar was.4483  

1643. REFLEXWERKING VAN ARTIKEL 1135 BW – Hier is artikel 1135 BW potentieel van belang. Dit bepaalt dat 
overeenkomsten niet alleen verbinden tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is bepaald, maar ook tot alle gevolgen 
die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend. 
Spaanse rechtsleer geeft aan dat immateriële belangen via (het equivalente) artikel 1258 CCE inbedbaar zijn in 
de overeenkomst, waardoor immateriële schade bij niet-nakoming sneller voorzienbaar en vergoedbaar is.4484 
Voorzienbaarheid van immateriële schade wegens niet-nakoming van een aannemingsovereenkomst voor de 
constructie van een huis is zo fundeerbaar op het feit dat de aannemer bij de publiciteit voor de constructie 
van de woning had gewezen op het comfort, het gemak en de rust die het gebruik met zich zou brengen. De 
aannemer toont zich zo perfect op de hoogte van de immateriële belangen van zijn contractpartner. Schending 
van die belangen door wanprestatie leidt dan tot voorzienbare immateriële schade.4485  

1644. COMPLEXE KWALIFICATIE VAN OVEREENKOMSTAARD – Bovendien is niet altijd duidelijk hoe een 
contract is te kwalificeren. Ook de common law beschouwt de dichotomie tussen persoonlijke en 
louter commerciële overeenkomsten vaak als onduidelijk4486, star4487 en zelfs onjuist4488. Het spreekt 
niet steeds voor zich te beoordelen of sprake is van een commerciële dan wel niet-commerciële 
overeenkomst. Moet de overeenkomst uitsluitend een immaterieel belang behartigen, of volstaat 
het dat zij voornamelijk of zelfs bijkomend een niet-commercieel belang beschermt om het label van 
niet-commerciële overeenkomst te krijgen?4489 Denk aan de lasthebber die de opdracht krijgt om een 
grafconcessie te verlengen, maar dit niet tijdig doet. Is zijn overeenkomst dan, voor de toepassing 
van de voorzienbaarheidsbeperking, van het commerciële of het niet-commerciële type? Niet-
nakoming berokkent verwanten van de overledene alvast voorzienbare immateriële schade.4490 

1645. CONCRETE INVULLING VOORZIENBAARHEID IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – Uit het voorgaande 
volgt dat er geen absolute richtlijnen of beginselen bestaan om in elk concreet wanprestatiegeval 
vast te stellen of immateriële schade voorzienbaar is. Bij betwisting van voorzienbaarheid van 
immateriële schade moet de rechter dus duidelijk nagaan of de wanprestant die schade bij de 

                                                             
4481 RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 256; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2008, 157. 
4482 FRANKRIJK: Montpellier 22 mei 2013, nr. 11/08399, JurisData nr. 2013-025321 (voorzienbaarheid affectieve schade 
wegens verlies meubilair en souvenirs door verhuisfirma). Contra: Aix-en-Provence 14 november 2003, JurisData nr. 2003-
229346 (onvoorzienbaarheid affectieve schade wegens verlies en beschadiging meubilair door verhuisfirma). CHILI: 
DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 242. UNIERECHT: HvJ 6 mei 2010, nr. C-63/09, ECLI:EU:C:2010:251, Walz/Clickair (aansprakelijkheid 
luchtvervoerder voor verlies bagage op grond van art. 22, lid 2 Verdrag van Montréal van 28 mei 1999; begrip “schade” in 
art. 17, lid 2 omsluit immateriële schade). Bespreking: DE CONINCK 2010, 116-119; HOEKS 2012, 283-304. 
4483 Vgl. LIEBSTER 2011, 1047 (daaruit resulterende verminderde attractiviteit op arbeidsmarkt is geen voorzienbare schade). 
4484 RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 256; SOLÉ FELIU 2009, 34. 
4485 Vgl. RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 256. 
4486 Vgl. CHEN-WISHART 2010, 557; HOLMES 2004, 695 en 698; MCCAMUS 2008, 77; PHANG 2003, 354; SEBERT 1986, 1588-1589. 
4487 O'BYRNE 2005, 338. 
4488 O'BYRNE 2005, 323-324. 
4489 Vgl. GRAPHIA 1998, 813 (niet-pecuniair belang hoeft niet het uitsluitende voorwerp van de overeenkomst te zijn, opdat 
de immateriële schade nadien voorzienbaar kan zijn: “For example, in the case of a house, the presumption is that a 
purchaser is satisfying a need for shelter. If the purchaser can prove, however, that he is fulfilling a dream to own a certain 
home with special qualities, then the courts may find he intended to gratify a nonpecuniary interest [...]”). 
4490 Voorbeeld uit GARCÍA LÓPEZ 1990, 319. Dit voorbeeld is wellicht gebaseerd op Parijs 25 mei 1950, D. 1950, 439 
(lasthebber werd op grond van art. 1992 CCF veroordeeld tot vergoeding van de immateriële schade die hij had veroorzaakt 
door zijn verbintenis tot verlenging van een grafconcessie niet na te komen, waardoor de ouders niet meer wisten waar de 
stoffelijke resten waren van hun overleden kind; voorzienbaarheid evenwel niet aangekaart). 
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contractsluiting kon voorzien. Bovenstaand onderscheidend criterium kan hem in een aantal gevallen 
hooguit enige houvast bieden. Bij niet-commerciële overeenkomsten is immateriële schade sneller 
voorzienbaar en dus vergoedbaar. Is de overeenkomst van commerciële aard, hetgeen niet altijd 
eenvoudig constateerbaar is, dan geldt als een soort weerlegbaar vermoeden dat de uit niet-
nakoming voortvloeiende immateriële wanprestatieschade onvoorzienbaar en dus onvergoedbaar 
is.4491 De feitenrechter moet (on)voorzienbaarheid in die hypothese dan ook grondiger motiveren. 

Afdeling VII. Schuldgerelateerde bepaling 

§ 1. OPZET ALS UITSLUITINGSFACTOR 

A Historiek 

1646. VERGOEDING ONVOORZIENBARE SCHADE BIJ OPZET – Voor de directheidsbeperking geldt geen 
onderscheid tussen opzettelijke en niet-opzettelijke wanprestaties (infra nr. 1740). Voorzienbaarheid 
krijgt wel een schuldgerelateerde invulling. Artikel 1150 BW bepaalt immers dat de schuldenaar 
slechts gehouden is tot vergoeding van de voorzienbare schade “wanneer het niet uitvoeren van de 
verbintenis niet door zijn opzet is veroorzaakt”. De gunst van de voorzienbaarheidslimiet verdwijnt 
dus wanneer de schuldenaar opzettelijk aan zijn verbintenissen tekortschiet. De wanprestant dient 
dan in te staan voor alle schade, zelfs al was deze onvoorzienbaar bij het aangaan van de 
overeenkomst. De bij contractsluiting verkeerd gedeclareerde waarde fungeert bij opzettelijke 
wanprestatie van een verhuisfirma zo niet meer als voorzienbaarheidsbeperking.4492  

1647. HISTORIEK VAN SCHULDGERELATEERDE INVULLING – De middeleeuwse legisten gaven aan dat dolus 
(bedrog of bewust onbehoorlijk gedrag) steeds tot aansprakelijkheid leidde. Afwijkende bedingen 
waren ongeoorloofd en moest de rechter buiten beschouwing laten.4493 De schuldgerelateerde 
invulling van de voorzienbaarheidslimiet gaat terug op haar directe grondlegger. In navolging van 
onder meer Bartolus de Saxoferrato (1313-1356)4494 verklaarde DUMOULIN de duplum-regel immers 
buiten toepassing bij dolus (opzet).4495 In lijn daarmee onderscheidde POTHIER voor onvoorzienbare 
schade tussen opzettelijke en niet-opzettelijke wanprestaties.4496 Daarbij preciseerde hij dat wie zich 
schuldig maakt aan bedrog, zich willens nillens verbindt tot vergoeding van alle daardoor 
veroorzaakte schade.4497 De opstellers van de Code civil zijn hem gevolgd.  

B Verspreiding 

1648. ROMAANSE CIVIL LAW: VERSPREIDING SCHULDGERELATEERDE INVULLING – De schuldgerelateerde 
invulling van die limiet is overgenomen in alle Romaanse civil-lawstelsels die deze beperking 
hanteren. Deze benadering is zo ook te vinden in Luxemburg (art. 1150 CCL).4498 Ook Italië (art. 1225 

                                                             
4491 Vgl. PHANG 2003, 355 (“It has already been suggested that the distinction between commercial and noncommercial 
contracts as applied in the context of the concept of remoteness of damage operates as a presumption – and no more. In 
other words, there is a presumption that in a commercial context, mental distress is probably too remote a loss to qualify for 
the award of contractual damages. That presumption can of course be rebutted. As a corollary, it does not necessarily follow 
that in noncommercial situations, damages must be awarded.”). 
4492 Cass.com.fr. 15 december 1992, nr. 90-19.490, LexisNexis (verhuisfirma beging met opzet gelijk te stellen zware fout 
(Franse opvatting) door vrachtwagen met meubels 's nachts onbewaakt achter te laten, waardoor deze werden gestolen; 
vergoeding van alle schade zonder dat bij contractsluiting meegedeelde waarde van de meubelen een maximum stelde). 
4493 Grondige uitwerking: L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 369-372. 
4494 Bartolus de Saxoferrato zou aan de bron liggen van deze uitzondering op de duplum-regel. Uitgebreid: DUMAS 1913, 106. 
4495 DUMOULIN 1598, 167-168, nrs. 154-155.  
4496 POTHIER 1821, 189, nr. 166 ("Les principes, que nous avons établis jusqu’à présent n’ont pas lieu lorsque c’est le dol de 
mon débiteur qui a donné lieu à mes dommages et intérêts.”). 
4497 POTHIER 1821, 189, nr. 166. 
4498 Sinds 1 oktober 2016 ligt de Franse schuldgerelateerde opvatting vervat in artikel 1231-3 CCF. De Franse wetgever is 
voornemens deze bepaling te behouden bij de herziening van het aansprakelijkheidsrecht: artikel 1251 Avant-projet de loi 
portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
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CCI4499) en Spanje (art. 1107 CCE4500) benaderen voorzienbaarheid op die wijze. In Louisiana geldt die 
limiet ook enkel voor wanprestanten te goeder trouw (art. 1996 CCLo).4501 Zelfs nieuwe regelingen 
houden vast aan die gedachte: Québec (1994)4502, Moldavië (2002)4503, Slovenië (2002)4504, Roemenië 
(2011)4505, Hongarije (2014)4506, Argentinië (2015)4507 en Frankrijk (2016)4508. 

1649. COMMON LAW: GEEN SCHULDGERELATEERDE INVULLING – In de Angelsaksische wereld is opzet bij 
wanprestatie echter niet van invloed op de werking van het voorzienbaarheidsmechanisme. In de 
leidinggevende zaak Hadley v Baxendale maakte Baron Alderson geen onderscheid naargelang de 
schuldenaar al dan niet opzettelijk aan zijn verbintenissen was tekortgeschoten. 4509  Latere 
rechtspraak gewaagt evenmin van dat onderscheid. De common law pakt opzettelijke wanprestanten 
dus niet strenger aan dan niet-opzettelijke wanprestanten.4510 Dit lijkt het belangrijkste verschil 
tussen de civil law en de common law in de context van de voorzienbaarheidslimiet. Net deze 
discrepantie ligt aan de basis van tweespalt in de harmoniseringsinstrumenten.  

1650. TWEESPALT IN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN – Allicht ten gevolge van de clash tussen de civil law en de 
common law op dit punt, bestaat binnen de internationale rechtsinstrumenten tweespalt over deze 
problematiek. De PECL en de DCFR voorzien in een gelijkaardige uitzondering. De PECL sluiten onvoorzienbare 
schade uit van vergoeding, "unless the non-performance was intentional or grossly negligent" (art. 9:503 
PECL4511). In lijn daarmee verklaren de DCFR dat onvoorzienbare schade in principe onvergoedbaar is, "unless 
the non-performance was intentional, reckless or grossly negligent" (art. III-3:7034512). De andere internationale 
instrumenten huldigen hier het Angelsaksische model. Zowel het Weens Koopverdrag (art. 74, tweede volzin), 

                                                             
4499 Artikel 1225 CCI luidt: "Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al 
danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione." 
4500 Artikel 1107 CCE luidt: "Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan 
podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En 
caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación." 
4501 Artikel 1996 CCLo luidt: "An obligor in good faith is liable only for the damages that were foreseeable at the time the 
contract was made." 
4502 Artikel 1613 CCQ luidt: "En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus 
ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa 
faute lourde qu'elle n'est point exécutée." 
4503 Artikel 610, lid 5 van de CCMD (Roemeense versie: lex.justice.md): "Dacă neexecutarea obligaţiei este cauzată prin dol, 
debitorul răspunde şi pentru prejudiciul imprevizibil." (lid 5: "Indien de wanprestatie is veroorzaakt door opzet, staat de 
schuldenaar ook in voor de onvoorzienbare schade"). Bespreking: BĂIEŞU, 126. 
4504 § 243, lid 2 OZ, zoals besproken in VODICAR 2008, 153. 
4505 In Roemenië ligt de voorzienbaarheidsgrens vervat in artikel 1533 CCRo (www.dreptonline.ro): "Debitorul raspunde 
numai pentru prejudiciile pe care le-a prevazut sau pe care putea sa le prevada ca urmare a neexecutarii la momentul 
incheierii contractului, afara de cazul in care neexecutarea este intentionata ori se datoreaza culpei grave a acestuia." 
(vertaling: "De schuldenaar staat slechts in voor schade die hij heeft of kon voorzien ten tijde van de contractsluiting, tenzij 
de niet-nakoming te wijten is aan opzet of een zware fout."). 
4506 Artikel 6:143, lid 3 CCH luidt in Engelse versie: "If non-performance was intentional, the obligee shall be compensated 
for all losses and damages." (Engelse versie: https://tdziegler.files.wordpress.com/2014/06/civil_code.pdf).  
4507 Artikel 1728 CCCA luidt: "Previsibilidad contractual. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes 
previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija 
tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento." 
4508 Zie artikel 1231-3 CCF. De Franse wetgever is voornemens deze bepaling te handhaven bij de herziening van het 
aansprakelijkheidsrecht. Artikel 1251 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Sauf faute 
intentionnelle ou faute lourde de sa part, le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de l'inexécution 
raisonnablement prévisibles lors de la formation du contrat." 
4509 Hadley v Baxendale [1854] 9 Exch 354. 
4510 TREITEL 1988, 151. 
4511 Artikel 9:503 PECL luidt: “The non-performing party is liable only for loss which it foresaw or could reasonably have 
foreseen at the time of conclusion of the contract as a likely result of its non-performance, unless the non-performance was 
intentional or grossly negligent.” 
4512 Artikel III-3:703 DCFR luidt: “The debtor in an obligation which arises from a contract or other juridical act is liable only 
for loss which the debtor foresaw or could reasonably be expected to have foreseen at the time when the obligation was 
incurred as a likely result of the non-performance, unless the non-performance was intentional, reckless or grossly 
negligent.” 

http://www.brocardi.it/dizionario/4835.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3515.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3687.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1525.html
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de Unidroit-principes (art. 7.4.4) als de CESL (art. 1614513) wijken af van de Franse bronregel door bij opzet niet 
te voorzien in een uitzondering op de voorzienbaarheidslimiet. Zij beperken schadevergoeding ook bij 
opzettelijke of zwaarwichtige wanprestatie dus tot voorzienbare schade.  

C Onderbouwing 

1651. ARGUMENTATIE PRO VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING BIJ OPZETTELIJKE WANPRESTATIE – Toepassing van 
de voorzienbaarheidsbeperking bij opzet komt potentiële wanprestanten ten goede. Tegelijk is de 
voorzienbaarheidstest in die instrumenten als objectiever (want niet schuldgerelateerd) te bezien.4514 
Deze opvatting lijkt beter afgestemd op het axioma dat de ernst van de tekortkoming irrelevant is 
voor de omvang van schadevergoeding.4515 Uitbreiding van die limiet tot opzettelijke wanprestaties is 
volgens sommigen bovendien verdedigbaar voor zover voorzienbaarheid uitlegbaar zou zijn als 
vereiste van proportionaliteit tussen schadevergoeding en contractprijs.4516 Historisch is steun te 
zoeken bij POTHIER, die stelde dat rechters ook bij opzet enige inschikkelijkheid aan de dag moesten 
leggen bij begroting van schadevergoeding.4517 

1652. IMPLICIETE PARTIJWIL GELDT NIET MEER BIJ OPZET – Bij wanprestaties volgt de vergoedingsplicht 
volgens klassieke auteurs uit een impliciet contractsbeding (supra nrs. 1510-1512). Dit beding kan 
enkel voorzienbare schade tot voorwerp hebben, aangezien partijen enkel daaraan konden 
denken.4518 Schiet een partij met opzet tekort, dan kan dat beding en de daarmee samenhangende 
vergoedingsbeperking tot voorzienbare schade geen toepassing vinden, aangezien over toekomstig 
opzet niet valt te contracteren. Dan gaat het niet langer om de partijwil, maar past de wet het 
principe toe dat alle schade afwentelbaar is.4519 Bovendien is niet aannemelijk dat partijen de 
beperking van voorzienbare schade ook toepassing wilden laten vinden bij opzet.4520 De wanprestant 
heeft overigens ook gehandeld alsof de overeenkomst niet bestond. Het recht stemt zich af op die 
handelwijze door hem de mogelijkheid te ontzeggen om de door hem verschuldigde 
schadevergoeding via een beroep op die overeenkomst tot voorzienbare schade te beperken.4521  

1653. OPZETTELIJKE WANPRESTANT VERLIEST GUNSTMAATREGEL VAN ARTIKEL 1150 BW – Verruiming van 
schadevergoeding tot onvoorzienbare schade bij opzettelijke wanprestatie is niet zozeer een 
beschermingsmaatregel voor de benadeelde, maar eerder een reactie op het gedrag van de 
wanprestant. Diverse auteurs verklaren vergoedbaarheid van onvoorzienbare schade bij opzettelijke 

                                                             
4513 Eind 2014 trok de Commissie dit voorstel in (ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_nl.pdf).  
4514 Vgl. PHILIPPE 2010, 532. 
4515 BELGIË: Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192 (buitencontractueel); Cass. 22 december 1947, Pas. 1947, I, 555 
(buitencontractueel, motief van aansprakelijke is irrelevant); Cass. 19 januari 1948, Pas. 1948, I, 37 (buitencontractueel); 
Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 146; CAUFFMAN 2007, 818; DE PAGE 1964, 1064-1065; DIRIX 1984, 34; COUR DE CASSATION 

BELGE 2012, 229; BOCKEN/BOONE 2011, 219; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 181-182; FAGNART 2012, 199; FONTAINE 2001, 
1038; GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1689; PIERRE 2012, 49; RONSE/DE WILDE 1988, 200-201; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 33; VAN 

GERVEN/COVEMAEKER 2006, 457; VAN OMMESLAGHE 2010, 1595; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 666; VERJANS 2013, 533; VRANCKEN 2014, 
430; WEYTS 2011, 173. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 21 oktober 1946, JCP 1946, II, 3348, noot P. L.-P.; Cass.civ.III.fr. 26 oktober 1988, 
nr. 87-12.406, JurisData nr. 1988-702167; DEMOGUE 1931, 300; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 123; PLANIOL 1923, 89; 
REISS 2003, 267. ITALIË: Cass.it. 19 januari 2007, nr. 1183, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007, (777) 
779. DUITSLAND: EBERT 2004, 526; DREIER 2002, 47; LANGE 1979, 9; RÜΒMANN 2012, 7; VON MAYENBURG 2002, 283. CISG: MAGNUS 

2013-I, 848; PEROVIC 2010, 577. CESL: REMIEN 2012, 513. 
4516 Bijv. GORDLEY 2011, 711. 
4517 POTHIER 1821, 191, nr. 168 (“Il doit néanmoins être laissé à la prudence du juge, même en cas de dol, d’user de quelque 
indulgence sur la taxation des dommages et intérêts.”). 
4518 COLMET DE SANTERRE 1865, 95 (“l’obligation de réparer le dommage causé par l’inexécution […] résulte d’une clause tacite 
du contrat par laquelle le débiteur aurait promis réparation du dommage, et dès lors elle ne peut avoir pour objet que les 
dommages prévus, car ceux-là seuls ont pu être dans la pensée des contractants.”). 
4519 COLMET DE SANTERRE 1865, 95-96; DEMOLOMBE 1868, 587-588; HUC 1894, 212-13 (“Quand il y a eu fraude dans l’inexécution, 
la loi repousse toute clause restrictive tacite. Cela est juridique […]”). 
4520 DEMOLOMBE 1868, 587 (“il n’est pas possible de supposer une clause par laquelle les parties, prévoyant le dol de l’une 
d’elles, auraient voulu restreindre la responsabilité qui devait résulter de son acte frauduleux.”); DUMAS 1913, 97. 
4521 LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 401; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305.  
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wanprestaties vanuit het adagium fraus omnia corrumpit.4522 Bedrog zorgt voor uitzondering op de 
gunstregel van artikel 1150 BW. Onderliggende idee is dat debiteuren die opzettelijk tekortschieten, 
geen gunst verdienen.4523 Dat is de historische grondslag van deze uitzondering4524, die ook talrijke 
andere regels van de Code civil ten gronde ligt (supra nr. 74). Bovendien vereist artikel 1134, derde 
lid BW dat contractpartijen contracten te goeder trouw nakomen. Wie daaraan opzettelijk 
tekortschiet, moet instaan voor zelfs onvoorzienbare schade.4525 Vergoeding van onvoorzienbare 
schade strookt tot slot met de billijkheid. Billijker is het om de opzettelijke wanprestant te laten 
opdraaien voor onvoorzienbare schade dan de onschuldige benadeelde.4526  

1654. INTERNATIONALE INSTRUMENTEN DIE VOORZIENBAARHEIDSLIMIET LATEN GELDEN BIJ OPZET GAAN TE VER – Het Weens 
Koopverdrag (art. 74), de Unidroit-principes (art. 7.4.4) en de CESL (art. 161) laten de voorzienbaarheidsgrens 
ook spelen bij opzet (supra nr. 1650). Motief zou zijn ondernemingen niet te ontraden die instrumenten te 
gebruiken.4527 Allicht gingen de opstellers te ver in hun ambitie om hen aantrekkelijk te maken. Waarom zou 
een contractant bij opzet nog bescherming behoeven?4528 Bij opzettelijke wanprestatie is het onbillijk om het 
risico van onvoorzienbare schade ten laste te leggen van de onschuldige contractpartij.4529 De CISG en de CESL 
liggen daarmee wel in lijn met de opvatting van POTHIER, die meende dat rechters zelfs bij opzet enige 
inschikkelijkheid aan de dag moesten leggen bij schadebegroting.4530 Recente codificaties houden echter 
terecht vast aan de opzetuitzondering. Denk aan Québec (1994; art. 1613 CCQ), Moldavië (2002; art. 610, lid 5 
CCMD), Slovenië (2002; § 243, lid 2 OZ), Kroatië (2006)4531, Roemenië (2011; art. 1533 CCRo), Hongarije (2014; 

art. 6:143, lid 2 CCH4532), Argentinië (2015; art. 1728 CCCA) en Frankrijk (2016; art. 1231-3 CCF4533). 

§ 2. OPZETGRADATIES 

1655. GEEN OPZETVERMOEDEN – Opzet wordt niet vermoed. Wanneer een feitenrechter besluit tot 
vergoedbaarheid van onvoorzienbare schade, is hij dus gehouden om opzet vast te stellen.4534 Het 

                                                             
4522 DE PAGE 1942, 143 ("En matière de dommages-intérêts, la règle générale en vertu de laquelle la fraude fait exception à 
toutes les règles, se vérifie une fois de plus."); DE PAGE 1967, 146; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 181; WERY 2011-I, 538. 
4523 BELGIË: BAECK 2013, 260; DE PAGE 1942, 143; DE PAGE 1967, 146; WERY 2011-I, 538. FRANKRIJK: CHARTIER 1983, 102; CHARTIER 

1996, 27; FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 166; LAROMBIÈRE II 1885, 42 („Le débiteur cesse alors de mériter l’indulgence de la loi”); 
LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 401; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305; POTHIER 1821, 189, nr. 166; RADE 1999, nr. 30; SOULEAU 

1979, 498; TALLON 1987-II, 281; XYNOPOULOU 2013, 25. LUXEMBURG: RAVARANI 2014, 1117. ITALIË: GIARDINA 2009, 83; 
PINORI/PETRELLI 1999, 156. ITALIË: LAMBO 2012, 157. DCFR: VON BAR/CLIVE 2009, 929. 
4524 Reeds: Bartolus de Saxoferrato (1313-1356). Bespreking: DUMAS 1913, 106 ("Celui-ci ne mérite pas d'être favorisé par la 
loi: même dans les cas certains, il doit au créancier la réparation totale du dommage qu'il lui a causé [...]"). 
4525 FRANKRIJK: LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 401; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305; RADE 1999, nr. 29; SAINT-PAU 2007, nr. 62; 
XYNOPOULOU 2013, 25. 
4526 FRANKRIJK: DUMAS 1913, 97; HUC 1894, 212-13 (“Or, que veut l’équité quand l’inexécution provient de la fraude du 
débiteur? L’équité veut que le débiteur soit tenu de réparer le dommage dans toute son étendue, quelles qu’aient été ses 
prévisions.”). DCFR: VON BAR/CLIVE 2009, 929. 
4527 LEHMANN 2014, 2015, 254 ("Another explanation is the motive not to deter businesses from using the CESL."). 
4528 BAECK 2013, 260; LEHMANN 2014, 2015, 254 ("However, it is very hard to justify that a seller who intentionally or recklessly 
inflicts harm on a buyer will not be held responsible for all consequences of his actions, but rather only for those that he 
foresaw. Such a seller does not deserve the protection of the law."); PICHONNAZ 2014, 718; REMIEN 2012, 514. 
4529 BAECK 2013, 260. 
4530 POTHIER 1821, 191, nr. 168 (“Il doit néanmoins être laissé à la prudence du juge, même en cas de dol, d’user de quelque 
indulgence sur la taxation des dommages et intérêts.”). 
4531 Bespreking: VODICAR 2008, 149. 
4532 Artikel 6:143, lid 2 CCH luidt in Engelse versie: "The amount of damages for the loss caused by non-performance in the 
obligee’s property, including lost income, is such sum as the obligee is able to verify that the loss, as the potential 
consequence of non-performance, was foreseeable at the time of the conclusion of the contract." (Engelse versie: 
tdziegler.files.wordpress.com/2014/06/civil_code.pdf). Pleidooi: L. VÉKÁS, "The foreseeability doctrine in contractual 
damages cases", Acta Juridica Hungarica 2002, www.cisg.law.pace.edu, 145-174. 
4533 De Franse wetgever is voornemens deze uitzondering te handhaven bij de herziening van het aansprakelijkheidsrecht. 
Artikel 1251 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Sauf faute intentionnelle ou faute 
lourde de sa part, le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de l'inexécution raisonnablement prévisibles lors de 
la formation du contrat." 
4534  FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 21 november 1910, D. 1911, I, 208 (vernietiging van arrest dat spoorwegmaatschappij 
veroordeelde tot onvoorzienbare schade zonder opzet vast te stellen); DEMOGUE 1931, 312 („Conformément au droit 
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Hof van Cassatie kan toezicht houden op de juiste kwalificatie van opzet in de zin van die 
bepaling.4535 Volgens sommigen staat het daarbij aan de benadeelde om opzet aan te tonen om 
volledige vergoeding van zelfs onvoorzienbare schade te verkrijgen.4536 Dit standpunt is niet bij te 
treden. Zodra de benadeelde heeft aangetoond dat is voldaan aan de voorwaarden voor 
contractuele aansprakelijkheid, heeft hij recht op volledige schadevergoeding. Daarna staat het aan 
de aangesproken wanprestant om aan te tonen dat schade niet voorzienbaar was bij het aangaan 
van de overeenkomst (infra nrs. 1685-1689). Pas wanneer de wanprestant slaagt in dat bewijs, heeft 
de benadeelde belang bij het bewijzen van het opzettelijke karakter van zijn wanprestatie.  

1656. BELANG VAN PRECIEZE OMSCHRIJVING VAN OPZETBEGRIP – De contouren van het opzetbegrip zijn 
medebeslissend voor de werkingssfeer van artikel 1150 BW. Hoe ruimer de definitie is, en dus hoe 
vaker sprake is van opzet, des te frequenter onvoorzienbare schade afwentelbaar is. Hoe enger de 
definitie is, en dus hoe minder vaak opzet voorligt, des te ruimer de immuniteit voor wanprestanten 
uitvalt. Frankrijk vat opzet ruim op als bewuste niet-nakoming (infra nrs. 1664-1665) en schakelt 
zware fout daarmee gelijk (infra nrs. 1657-1663). Zo verliest de aan artikel 1150 BW ten grondslag 
liggende moderatiegedachte wel aan invloed. Volgens een andere stroming moet de wanprestant 
minstens het besef hebben gehad dat hij schade berokkent (infra nrs. 1666-1668). Een strenge 
stroming vereist dat de wanprestant dit als oogmerk had (infra nrs. 1669-1672). Dit verruimt het 
geldingsbereik van artikel 1150 BW sterk, aangezien opzet dan minder vaak toepassing vindt. 

A Zware fout 

1657. VRAAG NAAR VERHOUDING TUSSEN ZWARE FOUT EN VOORZIENBAARHEIDSLIMIET – Van belang voor het 
geldingsbereik van de voorzienbaarheidslimiet is de vraag of zware fouten limitatiedoorbrekend 
opzet opleveren. Zware fouten vereisen geen intentioneel element. Deze ergste niet-intentionele 
fouten vereisen wel ernstige nalatigheid van de wanprestant.4537 ULPIANUS omschreef culpa lata als 
een grove nalatigheid of het niet begrijpen wat eenieder begrijpt ("lata culpa est nimia neglegentia, 
idest non intelligere quod omnes intellegunt").4538 Naar huidig Frans recht kan de rechter hier 
rekening houden met de moeilijkheidsgraad en het belang van de na te komen verbintenissen, de 
specialisatiegraad en het aantal tekortkomingen.4539 De uitbreiding van het opzetbegrip tot zware 
fouten heeft tot gevolg dat de werkingssfeer van de voorzienbaarheidslimiet zich evenredig 
ingeperkt ziet.4540 Dit zorgt voor extra uitholling van artikel 1150 BW.4541 Dit komt benadeelden wel 

                                                                                                                                                                                              
commun, le dol ne se présume pas. Le juge devra donc le constater.”). ITALIË: BIANCA 2012, 174 ("Il dolo in generale non si 
presume."); VALCAVI 2005, 44 ("no basta presumirlo"). 
4535 Vgl. Franse cassatierechtspraak inzake (naar Frans recht met opzet gelijk te stellen) zware fout: Cass.com.fr. 
26 september 2006, nr. 04-18.232, JurisData nr. 2006-035180 (het hof van beroep had ten onrechte geoordeeld dat geen 
sprake was van een zware fout in de zin van art. 1150 BW in een geval van een vervoerder die een vrachtwagen vol met 
anijs 's nachts op een onbewaakte parking achterliet en waardoor de goederen werden gestolen); Cass. 21 november 2006, 
JurisData nr. 2006-036108 (het hof van beroep had ten onrechte geoordeeld dat er geen sprake was van een zware fout in 
de zin van art. 1150 CCF in een geval van een vervoerder die een vrachtwagen 's nachts op een onbewaakte parking 
achterliet en waardoor de goederen werden gestolen). 
4536 BELGIË: PHILIPPE 2012, 49 (impliciet). FRANKRIJK: DEMOGUE 1931, 312 („Et ce sera au demandeur à en faire la preuve […]”). 
ITALIË: CARINGELLA 2011, 810 ("sembra pacifico che sia il creditore a dover dar conto della sussistenza del dolo"); DI GRAVIO 

1999, 244; RESCIGNO 2003, 1389 ("La prova del dolo [...] è a carico del creditore."). 
4537 Cass.com.fr. 3 april 1990, Bull.civ. 1990, IV, nr. 108; Cass.com.fr. 28 juni 2005, JurisData nr. 2005-029189 ("la faute 
lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de 
son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée."); Cass.civ.I.fr. 29 oktober 2014, nr. 13-21.980, 
JurisData nr. 2014-025744 (“négligence d’une extrême gravité”); Rouen 16 november 2000, JurisData nr. 2000-128804 
(vervoerder die vrachtwagen met hifi-installaties in het weekend achterlaat op niet-afgesloten en onbewaakte stopplaats 
begaat zware fout die neerkomt op opzet in zin van art. 1150 BW); CASSON 2009, nr. 159; FABRE-MAGNAN 2012, 684; LEVENEUR 

2007, 1; RADÉ 1999, nr. 35; SAINT-PAU 2007, nr. 35. 
4538 D. 50,16,213,2. Bespreking: L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 370. 
4539 Vgl. RADE 1999, nr. 35; SAINT-PAU 2007, nr. 35. 
4540 BELGIË: PHILIPPE 2010, 522. FRANKRIJK: RADE 1999, nr. 34; TALLON 1987-II, 281; VINEY 1999, 153; VINEY 2008, 453; 
VINEY/JOURDAIN 2001, 591. SPANJE: DOMINGUEZ ÁGUILA 2010, 22. 
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ten goede. Zeker bij professionele contractanten is sneller sprake van een zware fout en dus van 
vergoedbaarheid van zelfs onvoorzienbare schade.4542  

1658. FRANKRIJK EN AANTAL NEVENSTELSELS: CULPA LATA DOLO EQUIPARATUR – Onder meer Frankrijk4543, Roemenië4544, 
Québec4545 en Chili4546 huldigen het adagium culpa lata dolo equiparatur in deze context. Eind 2014 bevestigde 
het Franse Hof van Cassatie nog dat zware fouten in deze context gelijkstaan met opzet.4547 De Franse wetgever 
verankerde die opvatting recentelijk in het nieuwe contractenrecht: "Le débiteur n’est tenu que des dommages 
et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque 
l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive." (art. 1231-3 CCF).4548 Dit rijmt met de Franse opvatting dat 
voor opzet enkel vrijwillige niet-nakoming is vereist (infra nrs. 1664-1665). Ook Québec en Roemenië 
codificeerden die gelijkstelling (art. 1613 CCQ en art. 1533 CCRo). Bemerk dat Zwitserland in de voormalige 
Code des obligations (tot 1911) die limiet ook uitsloot bij zware fout (art. 116 voormalig CO). 

1659. TOEZICHT OP KWALIFICATIE VAN MET OPZET GELIJK TE STELLEN ZWARE FOUT – Het Franse Hof van Cassatie ziet 
strikt toe op de juiste kwalificatie van zware fouten.4549 Een gewone fout volstaat niet voor uitsluiting van de 
voorzienbaarheidsbeperking.4550 Dat een zware fout in Frankrijk gelijkstaat met opzet, bevestigde het Franse 
Hof van Cassatie nog in 2014. Een zeevervoerder stond in voor de verhuis van het hebben en houden van een 
koppel van het eiland Réunion naar Montpellier. Wegens hoge vochtigheid in de containers liep hun meubilair 
aanzienlijke schade op. De containers waren namelijk niet voorzien van een ventilatiesysteem. Volgens het hof 
van beroep te Montpellier getuigde dit bij zeevervoer van een bijzonder ernstige nalatigheid en was sprake van 
een onverschoonbare zware fout. Op grond dat echter geen opzettelijke fout voorlag, beperkte het hof van 
beroep de schadevergoeding tot de bij de contractsluiting voorzienbare schade.4551 Het Franse Hof van Cassatie 
was van oordeel dat het hof van beroep artikel 1150 CCF had geschonden door in die zin te oordelen: „ la faute 

                                                                                                                                                                                              
4541 In Chili zou de gelijkschakeling tussen zware fout en opzet (art. 44 CCCh: "Esta culpa [grave] en materias civiles equivale 
al dolo.") aan de basis liggen van de neergang van de voorzienbaarheidslimiet: DOMINGUEZ ÁGUILA 2010, 22. 
4542 BELGIË: PHILIPPE 2010, 522.  
4543 Artikel 1231-2 CCF; Cass.Req.fr. 23 november 1897, D. 1899, I, 547; Cass.civ.fr. 20 juni 1932, D. 1933, 1, 54, noot L. 
JOSSERAND; Cass.Req.fr. 24 oktober 1932, D.1932, I, 176, noot E.P.; Cass.com.fr. 7 mei 1980, nr. 78-12.382, LexisNexis; 
Cass.com.fr. 3 oktober 1989, nr. 87-18.479, JurisData nr. 1989-703073; Cass.com.fr. 28 juni 2005, JurisData nr. 2005-
029189; Cass.com.fr. 26 september 2006, nr. 04-18.232, JurisData nr. 2006-035180; Cass. 21 november 2006, JurisData nr. 
2006-036108; Cass.civ.I.fr. 29 oktober 2014, nr. 13-21.980, JurisData nr. 2014-025744; Rouen 10 februari 1998, JurisData 
nr. 1998-056031; Rouen 16 november 2000, JurisData nr. 2000-128804; BUFFELAN-LANORE/LARRIBAU-TERNEYRE 2014, 842; 
CASSON 2009, nr. 159; CHARTIER 1996, 27; FABRE-MAGNAN 2013, 510; FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 166; LE 

TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 402; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305; MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 522; 
MALINVAUD/FENOUILLET 2010, 578; RADE 1999, nr. 34; TALLON 1987-II, 281; TERRE/SIMLER/LEQUETTE 2009, 570; VINEY 2008, 453. 
4544 Artikel 1533 CCRo (www.dreptonline.ro): "Debitorul raspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a prevazut sau pe 
care putea sa le prevada ca urmare a neexecutarii la momentul incheierii contractului, afara de cazul in care neexecutarea 
este intentionata ori se datoreaza culpei grave a acestuia." (vertaling: "De schuldenaar staat slechts in voor schade die hij 
heeft of kon voorzien ten tijde van de contractsluiting, tenzij de niet-nakoming te wijten is aan opzet of een zware fout.") 
4545 Artikel 1613 CCQ luidt: "En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus 
ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa 
faute lourde qu'elle n'est point exécutée." 
4546 Artikel 44, lid 2 in fine CCCh stelt zware fout in civiele aangelegenheden gelijk met opzet: "Esta culpa [grave] en 
materias civiles equivale al dolo."  
4547 Cass.civ.I.fr. 29 oktober 2014, nr. 13-21.980, JurisData nr. 2014-025744. 
4548 De Franse wetgever uitte recentelijk zijn voornemen om die gelijkschakeling van opzet en zware fouten te behouden. 
Artikel 1251 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile luidt zo: "Sauf faute intentionnelle ou 
faute lourde de sa part, le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de l'inexécution raisonnablement prévisibles 
lors de la formation du contrat." 
4549 Cass.com.fr. 26 september 2006, nr. 04-18.232, JurisData nr. 2006-035180 (het hof van beroep had ten onrechte 
geoordeeld dat er geen sprake was van een (in Frankrijk met opzet gelijk te stellen) zware fout in de zin van art. 1150 BW in 
een geval van een vervoerder die een vrachtwagen vol met anijs 's nachts op een onbewaakte parking achterliet en 
waardoor de goederen werden gestolen); Cass. 21 november 2006, JurisData nr. 2006-036108 (het hof van beroep had ten 
onrechte geoordeeld dat er geen sprake was van een zware fout in de zin van art. 1150 CCF in een geval van een vervoerder 
die een vrachtwagen 's nachts op een onbewaakte parking achterliet en waardoor de goederen werden gestolen). 
4550 Bijv. Kh. Toulouse 10 mei 1982, JurisData nr. 1982-001108 (diefstal uit opslagplaats van te vervoeren goederen zonder 
precisering van omstandigheden volstaat niet voor met opzet gelijk te stellen zware fout in zin van art. 1150 CCF). 
4551 Montpellier 22 mei 2013, nr. 11/08399, JurisData nr. 2013-025321. 
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lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du 
préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat”.4552  

1660. ILLUSTRATIES VAN VOOR ARTIKEL 1150 BW MET OPZET GELIJK TE STELLEN ZWARE FOUTEN – Begingen zo een voor de 
toepassing van artikel 1150 CCF met opzet gelijk te stellen zware fout: de bewaarnemer die zijn opslagplaats 
jarenlang niet had gecontroleerd waardoor een waterlek aanzienlijke schade had aangericht aan de daar 
opgeslagen meubels4553, de vervoerder die zijn geldtransport onbewaakt achterliet met de sleutels op het 
contact, waardoor de vrachtwagen werd gestolen4554, de vervoerder die zijn vrachtwagen achterliet op een 
onbewaakte stopplaats waardoor hifi-installaties werden gestolen4555, en de verhuismaatschappij die haar 
verhuiswagen 's nachts onbewaakt achterliet waardoor meubelen werden gestolen4556.  

1661. PECL EN DCFR: GEEN VOORZIENBAARHEIDSLIMIET BIJ GROVE FOUT – De internationale instrumenten 
die voorzienbaarheid schuldgerelateerd opvatten (supra nr. 1650), stellen onvoorzienbare schade 
ook bij zware fout vergoedbaar. De PECL sluiten de voorzienbaarheidslimiet zo niet enkel uit bij 
opzet, maar ook wanneer niet-nakoming te wijten was aan grove nalatigheid (art. 9:503 PECL). In lijn 
daarmee sluit de DCFR de voorzienbaarheidslimiet uit wanneer wanprestatie te wijten is aan opzet, 
grove nalatigheid én roekeloosheid (art. III-3:703). Grove nalatigheid ligt voor bij verzuim om de zorg 
te dragen die in de omstandigheden vanzelfsprekend is vereist.4557 

1662. BELGIË: GEEN GELIJKSTELLING TUSSEN ZWARE FOUT EN OPZET – Hoe zit het nu met België? Bepaalde 
auteurs waren van mening dat wanprestanten ook bij zware fout moeten instaan voor 
onvoorzienbare schade.4558 Begin de twintigste eeuw aanvaardde het Hof van Cassatie nog de 
gelijkstelling tussen zware fout en opzet bij exoneratiebedingen.4559 In diezelfde context verwierp het 
Hof van Cassatie het adagium "culpa lata dolo aequiparatur" echter definitief in 1959.4560 Dat zware 
of grove fouten niet gelijkstaan met opzet, geldt thans in dezelfde mate onder artikel 1150 BW.4561 
Een contractant die een zware fout begaat, hoeft naar Belgisch recht – anders dan naar Frans recht, 
maar net zoals naar Italiaans recht4562 – dus niet in te staan voor onvoorzienbare schade. Naar 
Belgisch recht werken zware fouten dus niet limitatiedoorbrekend in de zin van artikel 1150 BW.  

1663. RELEVANTE CASSATIERECHTSPRAAK – Het Hof van Cassatie bevestigde die opvatting in 1987. Een aannemer 
had een silo verkeerd geplaatst. De verzakking van die silo veroorzaakte aanzienlijke schade. Het hof van 
beroep oordeelde dat artikel 1150 BW geen toepassing vindt "in geval van grove fout". Zonder uit te klaren in 

                                                             
4552 Cass.civ.I.fr. 29 oktober 2014, nr. 13-21.980, JurisData nr. 2014-025744. 
4553 Cass.Req.fr 24 oktober 1932, D.1932, I, 176, noot E.P. (“la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant 
auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du 
contrat.”). 
4554 Cass.com.fr. 3 oktober 1989, nr. 87-18.479, JurisData nr. 1989-703073. 
4555 Rouen 16 november 2000, JurisData nr. 2000-128804. Vgl. Cass.com.fr. 26 september 2006, nr. 04-18.232, JurisData 
nr. 2006-035180; Cass. 21 november 2006, JurisData nr. 2006-036108. 
4556 Cass.com.fr. 15 december 1992, nr. 90-19.490, LexisNexis. 
4557 LOYENS 2011, 257 (vervoersrecht: "Bij bewust roekeloos handelen is er [...] volstrekte onverschilligheid in hoofde van de 
schuldenaar tegenover de gevolgen van zijn onbezonnen en laakbaar gedrag."); VON BAR/CLIVE 2009, 929. In België is PHILIPPE 
voorstander van die regel omdat de schadevergoeding zo wordt afgestemd op de zwaarte van de fout. D. PHILIPPE, “À propos 
du dommage indirect et imprévisible et des clauses s'y rapportant", RDIDC 2010, (497) 535 ("On ne peut que saluer 
l'introduction de cette disposition qui apporte un tempérament tout à fait justifié à la règle de base. En effet, les règles en 
matière de dommages doivent à notre avis être liées à l'importance de la faute."). 
4558 DE PAGE 1942, 143 ("La faute lourde est, par application des principes généraux, assimilée à la fraude."), zoals bevestigd 
in DE PAGE 1967, 146; VANDEPUTTE 1977, 246 (gelijkstelling voor zover de zware fout niet anders is dan vermomd bedrog). 
4559 Cass. 22 februari 1900, Pas. 1900, I, 159. 
4560 Cass. 25 september 1959, Pas. 1960, I, 112. 
4561 Cass. 25 september 1959, Pas. 1960, I, 112; Cass. 18 mei 1987, Arr.Cass. 1986-87, 1250; Cass. 27 januari 1995, Arr.Cass. 
1995, 93; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 185; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 321; GERMAIN/PLASSCHAERT 2003, 
II.1.6, 53; HAYOIT DE TERMICOURT 1957, 601; HENS 2009, II.4, 185; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 651; PHILIPPE 2010, 516 en 522; 
SAMOY/DANG VU 2012, 87; VAN OMMESLAGHE 1975, 526.  
4562 Cass.it. 3 november 1989, nr. 4604, Il Foro Italiano 1990, I, (1290) 1298 („il principio dell’art. 1225 c.c. ha portata 
generale in situazione di responsabilità contrattuale, ancorché si verta in ipotesi di colpa grave”); BIANCA 2012, 174; GIARDINA 

2009, 83; MESSINEO 1959, 339; VALCAVI 2005, 43 ("la culpa lata [...] no debe equipararse al dolo"). 
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hoeverre de aannemer de schade had of kon voorzien, concludeerde het hof dat de wanprestant naar 
evenredigheid van zijn aansprakelijkheid moest instaan voor alle schade. Het Hof van Cassatie casseerde dit 
arrest op grond dat "voor de uitsluiting van artikel 1150 [BW] opzet van de schuldenaar vereist is" en "dat een 
grove fout niet gelijkstaat met opzet als bedoeld in die wetsbepaling".4563 Een vervoerder die vervoerde 
goederen beschadigt door te snel te rijden, kan in België – anders dan in Frankrijk4564 – dus niet de mogelijkheid 
verliezen om een beroep te doen op de voorzienbaarheidsbeperking. 

B Bewuste wanprestatie 

1664.  RUIM OPZETBEGRIP: BEWUSTE WANPRESTATIE – De oorspronkelijke grondlegger van de 
uitzondering op de aan artikel 1150 BW ten grondslag liggende duplum-regel (supra nr. 1481), 
Bartolus de Saxoferrato, sloot contractanten die hun verbintenissen bewust niet waren nagekomen 
uit van die gunstregel.4565 Zeven eeuwen later neemt een Belgische minderheidsstrekking nog steeds 
aan dat al sprake is van opzet bij bewuste niet-nakoming.4566 Opzet in contractverhoudingen zou niet 
vereisen dat de schuldenaar het besef, laat staan het oogmerk, had om zijn medecontractant schade 
te berokkenen. Deze invulling vond overigens neerslag in de Peruviaanse Código civil: "Procede con 
dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación." (art. 1318 CCPer).  

1665. DOMINANTE OPVATTING IN FRANKRIJK – Dat opzet neerkomt op bewuste wanprestatie domineert 
sinds een halve eeuw in Frankrijk. In Société des comédiens français (1969) overwoog het Franse Hof 
van Cassatie dat opzet voorligt wanneer de schuldenaar bewust weigert zijn verbintenissen na te 
komen. Een acteur had toegezegd om mee te spelen in een toneelstuk. Op het allerlaatste moment 
haakte hij echter af om in te gaan op een gunstiger voorstel. Het Franse Hof van Cassatie oordeelde 
dat een schuldenaar een opzettelijke fout begaat wanneer hij bewust weigert zijn verbintenissen na 
te komen, zelfs indien hij daarbij niet de bedoeling heeft om zijn medecontractant schade toe te 
brengen.4567 Het Franse hoogste rechtscollege bevestigde dit standpunt naderhand bij herhaling.4568 
Deze ruime invulling van het opzetbegrip kan dan ook op goedkeuring rekenen van de Franse 
rechtspraak en rechtsleer4569, en kent ook aanhangers in Luxemburg4570, Spanje4571 en Italië4572. 

C Besef van schadeberokkening 

                                                             
4563 Cass. 18 mei 1987, Arr.Cass. 1986-87, 1250, Bull. 1987, 1125, Pas. 1987, I, 1125, RW 19889, 1124, noot. 
4564 Cass.com.fr. 28 juni 2005, JurisData nr. 2005-029189 (overdreven snelheid vervoerder vormt opzet voor art. 1150 CCF). 
4565 DUMAS 1913, 107 ("pour Bartole, il suffit que le débiteur ait agi sciemment"). 
4566 L. CORNELIS, "La faute lourde et la faute intentionnelle”, JT 1981, (513) 515 ("la faute intentionelle [...] ne peut être définie 
que comme la violation volontaire d'une obligation dont on est tenu"); DABIN 1960, 18; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 320 
("mauvaise foi dans l'exécution du contrat"); LOYENS 2011, 258 ("iedere bewuste tekortkoming aan een contractuele 
verplichting"); PHILIPPE 2010, 516 ("il suffit que l'inexécution de l'obligation ait été volontaire pour qu'elle soit dolosive").  
4567 Cass.civ.I.fr. 4 februari 1969, D. 1969, 601, noot J. MAZEAUD ("le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos 
délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son 
cocontractant.").  
4568 Cass.civ.III.fr. 18 april 1974, D. 1974, inf.rap. 152; Cass.civ.I.fr. 22 oktober 1975, D. 1976, 151; Cass.com.fr. 19 januari 
1993, Bull.civ. 1993, IV, 14 ("la société Dargaud s'était refusée, de propos délibéré, à exécuter ses obligations contractuelles, 
la cour d'appel a pu décider que cette société avait commis une faute dolosive faisant obstacle, quant à l'évaluation du 
dommage, à l'application de la limitation prévue à l'article 1150 du Code civil); Cass.civ.III.fr. 2 maart 2010, nr. 09-13487, 
lextenso (niet-ontvankelijk middel). 
4569 Bourges 7 mei 1997, JurisData nr. 1997-044086; BUFFELAN-LANORE/LARRIBAU-TERNEYRE 2014, 842; CASSON 2009, nr. 159; 
FABRE-MAGNAN 2013, 510; FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 166; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 543; MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 

2013, 522; RADE 1999, nr. 32; SAINT-PAU 2007, nr. 32; Y. SERRA, "Art. 1134 et 1135", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 80; 
TALLON 1987-II, 281. 
4570 Luxemburg 23 maart 2006, Pas.lux. 33, 175 ("[L'article 1150 du Code civil] ne saurait s'appliquer en l'espèce, étant donné 
que l'appellant a volontairement, de propos délibéré, refusé d'exécuter ses obligations contractuelles."); POELMANS 2014, 63; 
RAVARANI 2014, 1117.  
4571 STS 3 december 1992, RJ 1992, nr. 9995, 13053 (“voluntaria omisión del deber contractualmente asumido”); DE ANGEL 

YAGÜEZ 1991, 60; RODRÍGUEZ-CANO 2009, 1298.  
4572 Cass.it. 16 oktober 2008, nr. 25271/2008 (in CIAFARDINI/IZZO 2011, 1296); Cass.it. 17 mei 2012, nr. 7759, DeJure (in LAMBO 

2012, 174); CARINGELLA 2011, 809; CIAFARDINI/IZZO 2011, 1296; DI GRAVIO 1999, 230-231; GIARDINA 2009, 83; MARELLA 2009, 47; 
RESCIGNO 2003, 1389 ("Il dolo del debitore consiste nel volontario inadempimento [...]"); TRIOLA 2004, 1103. 
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1666. OPZET VEREIST MEER DAN VRIJWILLIGE WANPRESTATIE – De ruime invulling van opzet als vrijwillige 
wanprestatie valt niet te onderschrijven.4573 Vele wanprestaties zijn als vrijwillig en dus opzettelijk 
kwalificeerbaar. De voorzienbaarheidslimiet zou enkel nog spelen bij onbewuste nalatigheid. Evenals 
de beperking van het voorwerp van de voorzienbaarheid tot het bestaan van schade (supra nr. 1593), 
druist deze snelle uitsluiting van die limiet ook in tegen het milderende inzicht van de wetgever.4574  

1667. BEPERKTERE INVULLING: BESEF DAT WANPRESTATIE SCHADE KAN BEROKKENEN – Opzet in de zin van 
artikel 1150 BW vereist dus een bijkomend element. De wanprestant moet niet alleen de 
wanprestatie vrijwillig of bewust begaan. Ook moet hij (behoren te) beseffen dat zijn niet-nakoming 
schade kan berokkenen.4575 Opzet kan zo bestaan in het oogmerk om zich met wanprestatie een 
voordeel te verschaffen (animus lucrifaciendi) of in de wetenschap dat de medecontractant nadeel 
wordt toegebracht.4576 Dit is de benadering die het Italiaanse Hof van Cassatie huldigt.4577  

1668. ILLUSTRATIE – Beging zo een opzettelijke fout in de zin van een vrijwillige wanprestatie met het besef van 
schadetoebrenging, de grote supermarkt die winkelpanden in haar shoppingcentrum verhuurde en die in strijd 
met haar huurovereenkomsten een tweede ingang liet plaatsen, waardoor de klanten niet meer langs de 
winkels van haar huurders voorbijkwamen. Die supermarkt-verhuurder moest instaan voor vier jaar 
winstderving van de handelaars en voor het verlies van een kans op snellere omzetstijging.4578  

D Oogmerk van schadeberokkening 

1669. OPZET EN OOGMERK OM ANDER SCHADE TE BEROKKENEN – Vereisen voor opzet dat de wanprestant 
kennis had van het feit dat zijn wanprestatie de wederpartij schade zou berokkenen, verschilt 
volgens menigeen niet van het vereiste van vrijwillige wanprestatie. Wie bewust zijn verbintenissen 
niet nakomt, behoort te beseffen dat die wanprestatie schade kan berokkenen.4579 Een strengere 
stroming vereist voor opzet dan ook de bedoeling om schade te berokkenen.4580 Deze strekking gaat 
terug op de directe grondlegger van de voorzienbaarheidsgrens. DUMOULIN sloot de duplum-regel 
immers ook uit bij opzet in strikte zin, zijnde niet-nakoming met het oogmerk om de ander schade 
toe te brengen.4581 Enkel bij animus nocendi ligt dan opzet voor in de zin van artikel 1150 BW.  

1670. STEUN IN VERZEKERINGSRECHTELIJKE INVULLING VAN OPZETBEGRIP: WIL OM BEPAALDE SCHADE TE BEROKKENEN – Het 
verzekeringsrecht biedt vaak richtlijnen voor aansprakelijkheidsrechtelijke concepten (supra nr. 118). Het 

                                                             
4573 BELGIË: VAN OMMESLAGHE 1975, 526. LUXEMBURG: Luxemburg 11 februari 2015, JTL 2015, (114) 116 ("il faut que soit établie 
la preuve d'un comportement répréhensible dans son chef, allant au-delà du simple fait d'avoir sciemment manqué à ses 
obligations contractuelles."). ITALIË: Cass.it. 7 december 1978, nr. 5811, Repertorio del Foro italiano 1978, 610. 
4574 VAN OMMESLAGHE 1975, 525. 
4575 BELGIË: DUBUISSON 1998, 133; DURANT 2010-II, 86 (opzet wanneer de schuldenaar "était conscient ou devait être conscient 
que sa défaillance causerait un préjudice au créancier"); DURANT 2015, 459 (idem); VAN OMMESLAGHE 1975, 525-526. FRANKRIJK: 
DEMOGUE 1931, 308; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 401; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305. ITALIË: Cass.it. 7 december 1978, nr. 
5811, Repertorio del Foro italiano 1978, 610; BIANCA 2012, 173-174. 
4576 BELGIË: HAYOIT DE TERMICOURT 1957, 603 ("Il demeure hors de doute que le dol est une faute intentionnelle, c'est-à-dire que 
son auteur a voulu non seulement le fait qui a déterminé le dommage, mais ses conséquences"); DE TEMMERMAN 1999, 1307-
1309; DE TEMMERMAN 2000-I, 338; PETIT 1995, 54; VAN OMMESLAGHE 1975, 526. FRANKRIJK: DEMOGUE 1931, 308; JOSSERAND 1933, 
348; PINNA 2007, 210. ITALIË: DI GRAVIO 1999, 222. 
4577 Cass.it. 7 december 1978, nr. 5811, Repertorio del Foro italiano 1978, 610 (“Per aversi inadempimento doloso, agli 
effetti dell’art. 1225 c.c., occorre […] la consapevolezza di arrecare danno al creditore con la propria condotta, non essendo 
sufficiente che il debitore volontariamente non esegua l’obbligazione assunta.”). 
4578 Nancy 26 september 2001, JurisData nr. 2001-198226. 
4579 ROMEO 2004, 980 ("chi si determina a non adempiere è giocoforza consapevole che la prestazione non verrà eseguita e di 
conseguenza 'cagionerà un danno' [...]"). 
4580 BELGIË: Cass. 6 november 2007, RW 2007-08, 1716, overweging 23 (voor opzet is vereist dat de handeling werd gesteld 
met bedoeling schade te berokkenen); DE PAGE 1942, 143; DE PAGE 1967, 146; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 321; HAYOIT 

DE TERMICOURT 1957, 603; PETIT 1995, 54; VANDEPUTTE 1977, 246; VAN OEVELEN 2009, 170; VAN OMMESLAGHE 1975, 526; VERSTAPPEN 

2006, 529. FRANKRIJK: DEMOLOMBE 1868, 595; DUMAS 1913, 107; FABRE-MAGNAN 2012, 683; HUC 1894, 209; LE 

TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 401; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305. 
4581 C. DUMOULIN, Tractatus de eo quod interest, Keulen, Coloniae Agrippinae, 1598, www.bsb-muenchen-digital.de, 168-169, 
nr. 156. Uitgebreid: DUMAS 1913, 119. 
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verzekeringsrecht kan hier helpen bij de uitlegging van aansprakelijkheidsrechtelijk opzet. In 2009 oordeelde 
het Hof van Cassatie zo dat een schadegeval opzettelijk is veroorzaakt (art. 8, eerste lid WLVO, thans art. 62, 
eerste lid verzekeringswet4582) “als de verzekerde vrijwillig en bewust schade heeft toegebracht”.4583 Het Hof 
gaf aan dat niet is vereist dat de verzekerde de bedoeling had de schade te veroorzaken zoals zij zich heeft 
voorgedaan. In 2011 preciseerde het Hof van Cassatie dat opzettelijke schuld die de dekking van de verzekeraar 
uitsluit, die is “welke de wil inhoudt om schade te veroorzaken en niet gewoon de wil om het risico op schade 
te scheppen”. Daarbij gaf het nader aan dat het volstaat dat bepaalde schade is gewild, zonder dat is te 
bewijzen dat de verzekerde ook de aard en de omvang van het schadegeval heeft beoogd.4584 

1671. UITHOLLING OPZETBEGRIP: WANPRESTATIES DOORGAANS IN EIGEN BELANG – Gekwalificeerd opzet4585 
en dus de wil tot schadeberokkening vereisen, resulteert volgens sommigen in uitholling van het 
opzetbegrip van artikel 1150 BW. Het besef dat een wanprestatie schade kan berokkenen (supra nr. 
1667), zou moeten volstaan. Franse rechtsleer benadrukt terecht dat een contractpartij die zijn 
verbintenissen niet nakomt, dit doorgaans niet doet met het oogmerk zijn contractpartij schade te 
berokkenen. Wanprestaties zijn nagenoeg steeds louter in eigen belang.4586 Nederlandse rechtsleer 
benadrukt deze gedachte voor vergoedbaarheid van immateriële schade bij wanprestatie (infra nr. 
2234). De doctrine benadrukt dat vooral bij wanprestaties het oogmerk zelden bestaat in het 
toebrengen van nadeel, aangezien een contractpartij zijn wanprestatie doorgaans pleegt met het 
loutere oogmerk om niet te hoeven nakomen.4587 Binnen artikel 1150 BW heeft die veeleisende 
invulling van het opzetbegrip wel tot gevolg dat het geldingsbereik van dat artikel wordt verruimd en 
wanprestanten sneller onvoorzienbaarheidsimmuniteit genieten.4588  

1672. VERMOEDEN VAN KWADE TROUW VAN BEROEPSVERKOPERS (ART. 1645 BW) IMPLICEERT OPZETTELIJKE WANPRESTATIE 

EN VERGOEDBAARHEID VAN ONVOORZIENBARE SCHADE IN ZIN VAN ARTIKEL 1150 BW – Kwade trouw uit artikel 1645 BW 
omvat opzet in de zin van artikel 1150 BW.4589 Aangezien beroepsverkopers doorgaans te kwader trouw 
worden geacht, kunnen zij zich niet achter onvoorzienbaarheid van schade verschuilen.4590 Die gelijkstelling 
was te vinden bij POTHIER4591, en kwam ook voor in het in 1884 door LAURENT voorgestelde voorontwerp tot 

                                                             
4582 Artikel 62, eerste lid verzekeringswet luidt: “Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de verzekeraar niet 
verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.” 
4583 Cass. 24 april 2009, TBH 2010, 56. Bespreking: H. COUSY, “Opzettelijke veroorzaking van het schadegeval: orde op 
zaken?”, TBH 2010, (58) 60; G. HEIRMAN, “Opzettelijke schadegevallen in het verzekeringsrecht: het Hof van Cassatie 
verbiedt clausules die de dekking uitsluiten van begunstigden die vreemd zijn aan de opzettelijke veroorzaking van het 
schadegeval” (noot onder Cass. 3 maart 2014), DCCR 2015, (94) 96-97; MEURS/THIERY 2015, 76. 
4584 Cass. 26 oktober 2011, Pas. 2011, 2348 (“La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l’assureur est celle qui implique 
la volonté de causer un dommage et non simplement d’en créer le risque. Pour que l’exclusion de la garantie soit acquise à 
l’assureur, il suffit, mais il faut, qu’un dommage ait été voulu. Cette condition étant remplie, la faute est intentionnelle 
quand bien même la nature ou l’ampleur du sinistre n’auraient pas été recherchées comme telles par l’auteur.“). 
4585 Y. SERRA, "Art. 1134 et 1135", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 80 ("On parlera en revanche de 'dol qualifié' lorsqu'il y 
aura intention de nuire, c'est-à-dire volonté de provoquer un résultat."). 
4586 Vgl. J. MAZEAUD, noot onder Cass.civ.I.fr. 4 februari 1969, D. 1969, (601) 601 ("En dehors d'hypothèses d'école, on ne 
rencontre pas de contractants refusant l'exécution dans le but de nuire. Ils sont déterminés par leur propre intérêt, jamais - 
ou presque - par le désir de causer un préjudice. Tout au plus ont-ils conscience de ce préjudice."); RADE 1999, nr. 31. 
4587 BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 88. 
4588 RADE 1999, nr. 31; SAINT-PAU 2007, nr. 31. 
4589 BELGIË: BRULEZ 2015, 428; DABIN 1960, 10-30; R.O. DALCQ, noot onder Cass. 25 september 1959, RGAR 1960, 6574; 
DUBUISSON 1988, 188-189; FAGNART 1983, 252 ("La mauvaise foi dans l’exécution des conventions peut être assimilée au dol 
contractuel."); HAYOIT DE TERMICOURT 1957, 603; MESDACH DE TER KIELE, conclusie voorafgaand aan Cass. 30 mei 1872, Pas. 1872, 
I, 285; PHILIPPE 2010, 540; J.-J. ROTTHIER, noot onder Cass. 25 september 1959, JT 1960, 114-118; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 43. 
FRANKRIJK: BUFFELAN-LANORE/LARRIBAU-TERNEYRE 2014, 842; COËFFARD 2005, 38; GHESTIN 1974, 33-35; NGUYEN-THANH-BOURGEAIS 

1973, 507; Y. SERRA, "Art. 1134 et 1135", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 81; VINEY/JOURDAIN 2001, 591. 
4590 BELGIË: DUBUISSON 1988, 187-188 ("Le vendeur de l’article 1645 du Code civil se rendrait donc bien en définitive, coupable 
d’un dol contractuel.”); FAGNART 1983, 253; LAURENT XXIV 1877, 288-294; PHILIPPE 2010, 538; PIRSON 2001, 424, voetnoot 51; 
VAN OEVELEN 2005-II, 34; Luik 7 maart 1956, JL 1956-57, 25; Kh. Luik 7 januari 1956, JL 1955-56, 204. FRANKRIJK: HUC 1894, 213; 
RADOUANT 1964, 245; SCHLEY 2001, 41. Contra: BELTJENS 1906, 252; COËFFARD 2005, 42 ("Le professionnel n’est pas tenu de tous 
les dommages et intérêts, mais de ceux normalement prévisibles"); DE PAGE 1972, 217; FORIERS/GLANSDORFF 1997, 109; LUQUIAU 

2010, nr. 57; MAZEAUD/CHABAS 1983, 443; TROPLONG 1844, 273.  
4591 R.J. POTHIER, Traité du contrat de vente, selon les règles tant du for de la conscience, que du for extérieur. Nouvelle 
édition revue et corrigée, Parijs, Debure, books.google.be, 1772, 205-206 (“lorsque le vendeur avait connaissance du vice, il 
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herziening van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 1154 BW zou komen te bepalen: “Quand le débiteur est de 
bonne foi, il n’est tenu que des dommages et intérêts dont la cause a été prévue ou qu’on a pu prévoir lors du 
contrat.”4592 Het op zijn ontwerp gebaseerde4593 Spaanse artikel 1107 CCE zet de schuldenaar te goeder trouw 
(de buena fe) ook af tegen de opzettelijke wanprestant (dolo). 4594  Ook in Louisiana geldt de 
voorzienbaarheidslimiet voor wanprestanten te goeder trouw (art. 1996 CCLo).4595 Zelfs in Frankrijk gewaagt 
rechtsleer onder artikel 1150 BW van een vereiste van goede trouw.4596 Inzake verwijlinterest laat het Belgische 
artikel 1153 BW schadevergoeding boven wettelijke interest toe bij opzet (infra nr. 3058), terwijl de Franse 
bepaling dat toelaat bij kwade trouw (infra nr. 3059). Voor exoneratiebedingen geldt dat exoneratie niet kan 
voor opzet4597, terwijl andere rechtspraak het heeft over kwade trouw4598. Opzet in de zin van artikel 1150 BW 
en kwade trouw in de zin van artikel 1645 BW geven dus dezelfde gedachte weer.4599 

Afdeling VIII. Processuele aspecten 

§ 1. RECHTS- EN FEITENKWESTIE 

1673. VOORZIENBAARHEIDSOMSTANDIGHEDEN ALS FEITENKWESTIE – Het ontbreken van een denkkader voor 
artikel 1150 BW kan te wijten zijn aan de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de rechters en de 
quasi-afwezigheid van cassatietoezicht.4600 Beoordeling van bestaan en omvang van schade geldt 
steevast als feitenkwestie. 4601  Aangaande de cassationele controle op de beoordeling van 
voorzienbaarheid werkt een blik op de overvloedige Franse cassatierechtspraak verhelderend. Of en 
in hoeverre een nadeel voorzienbare schade oplevert, zou tot de soevereine appreciatiebevoegdheid 
van de rechter behoren. Rechters voeren zeker een soeverein onderzoek naar de omstandigheden 
waaruit al dan niet voorzienbaarheid van specifieke wanprestatieschade deduceerbaar is.4602  

1674. TOEPASSING VOORZIENBAARHEIDSTEST ALS RECHTSKWESTIE – Andere aspecten van de 
voorzienbaarheid blijken veeleer een rechtskwestie, waarop het Hof van Cassatie toezicht kan 
uitoefenen. Zo kan het hoogste rechtscollege wel toezien op de strekking van die limiet4603 en op de 

                                                                                                                                                                                              
est en outre tenu de tous les dommages et intérêts que ce vice, dont il n’a pas averti l’acheteur, a causés à celui-ci dans ses 
autres biens”). 
4592 F. LAURENT, Avant-projet de révision du Code Civil, IV, 1884, Brussel, Bruylant, 147.  
4593 Uitgebreid: P. SALVADOR CODERCH EN J. SANTDIUMENGE, “La influencia del Avant-projet de révision du Code civil belga de 
François Laurent en el Código civil español de 1889" in Centenario del Código civil (1889-1989). Tomo II, Madrid, Centro de 
Estudios Ramón Areces, 1990, 1921-1965 en met name pp. 1937-1938. 
4594 DE ANGEL YAGÜEZ 1991, 54; FINKE 2005, 118; FUENTES GUIÑEZ 2009, 107; RODRÍGUEZ-CANO 2009, 1310. 
4595 Artikel 1996 CCLo luidt: "An obligor in good faith is liable only for the damages that were foreseeable at the time the 
contract was made." 
4596 RADÉ 1999, nr. 29. 
4597 Cass. 22 februari 1900, Pas. 1900, I, 159 (gelijkstelling zware fout met opzet); Cass. 23 november 1911, Pas. 1911, I, 556; 
Cass. 28 juni 1928, Pas. 1928, I, 211; Cass. 25 september 1959, Pas. 1960, I, 112. 
4598 Cass. 26 oktober 1877, Pas. 1877, I, 406 (gecombineerd gebruik van beide termen: "cette clause de non-garantie, en 
tant qu'elle n'a pas pour objet d'affranchir l'administration des conséquences de son dol, n'a rien d'illicite. […] les faits 
entachés de mauvaise foi sont les seuls dont les parties ne pourraient […] décliner d'avance la responsabilité."); Cass. 3 april 
1959, Pas. 1959, I, 773; Cass. 15 september 1978, Pas. 1978, I, 60. 
4599 Vgl. DUBUISSON 1988, 188; FAGNART 1983, 253. 
4600 BELGIË: KRUITHOF/BOCKEN 1994, 651 (impliciet). RECHTSVERGELIJKEND OVER FRANS RECHT: FOFARIA 2006, 607. 
4601 RECHTSPRAAK: Cass. 19 februari 1968, Pas. 1968, I, 763 (buitencontractueel); Cass. 8 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 
164; Cass. 30 september 2009, P.08.1102F, www.cass.be. RECHTSLEER: AELBRECHT 2005, 376; BAECK 2012-I, 272; DE CORTE/DE 

GROOTE 2012, 746; DE TEMMERMAN 2012, 269 (buitencontractueel); DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 182; 
DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 315; FONTAINE 2001, 1038; INDICATIEVE TABEL 2012, 99 (buitencontractueel); LACONTE 2005, 
530; LIMPENS 1960, 688; SIMAR/SIMAR 2008, 8 (buitencontractueel); VANDEPUTTE 1977, 244; VAN OMMESLAGHE 2010, 909.  
4602 BELGIË: DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 315-316; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 651. FRANKRIJK: Cass.Req.fr. 23 november 1897, 
D. 1899, I, 547; Cass.Req. 2 januari 1912, D. 1912, I, 223; Cass.Req.fr. 25 maart 1912, DP 1913, I, 341; Cass.civ.I.fr. 3 juni 
1998, nr. 95-16.887, JurisData nr. 1998-002434; Cass.civ.I.fr. 5 november 2009, nr. 08-19.540, LexisNexis; BUSTIN 2012, 239; 
CHARTIER 1996, 25; COLMET DE SANTERRE 1865, 96; DEMOGUE 1931, 318-319; DEMOLOMBE 1868, 568; FABRE-MAGNAN 2012, 683; 
JOURDAIN 2011, 548; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 306-307; PLANIOL 1923, 90; RADÉ 1999, nr. 25; SAINT-PAU 2007, nr. 61; SOULEAU 

1979, 18; TALLON 1987-II, 280; VINEY/JOURDAIN 2001, 587. ITALIË: PINORI/PETRELLI 1999, 148-149. 
4603 FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 29 januari 1908, D. 1910, I, 280; Cass.civ.fr. 9 juli en 23 december 1913, D. 1915, I, 35 (vernietiging 
van arresten die spoorwegmaatschappij tot schadevergoeding wegens treinvertraging veroordeelden zonder enige 
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invulling van het in artikel 1150 BW neergelegde opzetbegrip 4604 . Ook het directe 
voorzienbaarheidsvoorwerp is aan cassatietoezicht onderworpen. Zo grijpt het Hof van Cassatie in 
wanneer de rechter schadevergoeding beperkt op grond dat de omvang van de schade niet 
voorzienbaar was, aangezien enkel is vereist dat het schadetype voorzienbaar was bij de 
contractsluiting. 4605 Bepaling van voorzienbaarheid vereist immers dat de rechter de juridische 
draagwijdte van verbintenissen vaststelt.4606 Het Hof van Cassatie kan interveniëren wanneer de 
motivering van zijn beslissing tegenstrijdig is, zoals bij vergoedbaarstelling van onvoorzienbare 
schade zonder vaststelling van opzet.4607 Beroept een wanprestant zich op onvoorzienbaarheid, dan 
moet de feitenrechter dus aangeven waarom hij alle schade in aanmerking neemt.4608 

1675. TOEZICHT OP MOTIVERING SUBJECTIEVE VOORZIENBAARHEID VAN BIJZONDERE SCHADE – Voor nuttig 
cassatietoezicht op voorzienbaarheid dient de feitenrechter ook te motiveren waarom de 
benadeelde (objectief) onvoorzienbare schade in een concreet geval toch subjectief had voorzien.4609 
Het Franse en het Italiaanse Hof van Cassatie gaan alvast na of feitenrechters de omstandigheden 
hebben vastgesteld waaruit blijkt dat de schuldenaar de bijzondere risico’s had (kunnen) voorzien.4610 
Begin negentiende eeuw oordeelde het Franse Hof van Cassatie zo dat rechters, wanneer een 
treinreiziger wegens vertraging een transactie had mislopen, daaruit resulterende schade niet ten 
laste konden leggen van de vervoerder zonder in te gaan op de omstandigheden waaruit bleek dat 
de vervoerder de bijzondere vertragingsgevolgen kon voorzien.4611 

§ 2. PEILDATUM 

1676. RELEVANTIE VAN PEILDATUM – De periode waarbinnen voorzienbaarheid van schade is te 
beoordelen, speelt een belangrijke rol bij de evaluatie van die schadebeperkingsfactor. Hoe 
uitgestrekter die periode, hoe meer kans dat schade een voorzienbaar karakter krijgt toegedicht. 

                                                                                                                                                                                              
omstandigheid aan te duiden waaruit bleek dat die maatschappij op de hoogte was van het reisdoel en de gevolgen van een 
vertraging kon voorzien); Cass.civ.I. fr. 11 mei 1982, RTDciv 1983, 145, noot G. DURRY; Cass.civ.I.fr. 28 april 2011, nr. 10-
15056, JurisData nr. 2011-007612 (cassatie van beslissing waarbij rechters niet hadden uiteengezet waarom SCNF bij 
contractsluiting kon voorzien dat treinreizigers een aansluitende vlucht zouden missen bij treinvertraging); Cass.civ.I.fr. 
2 oktober 2013, nr. 12-26.975, JurisData nr. 2013-021573 (treinreiziger mist vlucht door vijf uur TGV-vertraging; geen 
voorzienbare schade voor SCNF). COMMON LAW: Jameson v Midland Rly Co (1884) 50 LT 426, zoals besproken in STANNARD 

2007, 229 (toepassing correcte voorzienbaarheidstest als rechtskwestie). 
4604 Cass.com.fr. 28 juni 2005, JurisData nr. 2005-029189 (overdreven snelheid van vervoerder levert, anders dan het hof 
van beroep had beslist, een zware fout op in de zin van art. 1150 CCF); Cass.com.fr. 26 september 2006, nr. 04-18.232, 
JurisData nr. 2006-035180 (het hof van beroep had ten onrechte geoordeeld dat er geen sprake was van een zware fout in 
een geval van een vervoerder die een vrachtwagen vol met anijs 's nachts op een onbewaakte parking achterliet en 
waardoor de goederen werden gestolen); Cass. 21 november 2006, JurisData nr. 2006-036108 (het hof van beroep had ten 
onrechte geoordeeld dat er geen sprake was van een zware fout in de zin van art. 1150 CCF in een geval van een vervoerder 
die een vrachtwagen 's nachts op een onbewaakte parking achterliet en waardoor de goederen werden gestolen). 
4605 BELGIË: Cass. 23 februari 1928, Pas. 1928, I, 85; Cass. 5 januari 1962, Pas. 1962, I, 531; Cass. 20 oktober 1983, Arr.Cass. 
1983-84, 193, Bull. 1984, 182, Pas. 1984, I, 182 (schade werd onvoorzienbaar geacht); Cass. 11 april 1986, Arr.Cass. 1985-
86, 1091, RW 1986-87, 1963, RCJB 1990, 79, noot L. CORNELIS; Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228; Cass. 4 februari 
2010, TBH 2010, 498. FRANKRIJK: JOURDAIN 2011, 548; SOULEAU 1979, 18; TALLON 1987-II, 280; TERRE/SIMLER/LEQUETTE 2009, 569. 
4606 LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 403; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 306. 
4607 Cass.civ.fr. 21 november 1910, D. 1911, I, 208 (vernietiging van arrest dat spoorwegmaatschappij veroordeelde tot 
onvoorzienbare schade zonder opzet vast te stellen). 
4608 SOULEAU 1979, 139. 
4609 BUSTIN 2012, 239; LAITHIER 2011-III, 1158; RADÉ 1999, nr. 25. 
4610 FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 29 januari 1908, D. 1910, I, 280 ("sans relever aucune circonstance établissant que la Compagnie 
avait connu l'objet du voyage et prévu ou pu prévoir les risques particuliers qu'il comportait, le tribunal [...] a violé [l'article 
1150 c.civ.]"); Cass.civ.fr. 9 juli en 23 december 1913, D. 1915, I, 35 (vernietiging van arresten die spoorwegmaatschappij tot 
schadevergoeding wegens treinvertraging veroordeelden zonder enige omstandigheid aan te duiden waaruit bleek dat die 
maatschappij op de hoogte was van het reisdoel en de gevolgen van een vertraging kon voorzien). ITALIË: Cass.it. 26 mei 
1989, nr. 2555, Il Foro Italiano 1990, I, 1946 (cassatie van beslissing waarbij rechter had nagelaten om beoordeling te 
verrichten van voorzienbaarheidsomstandigheden: “[I]l giudice non può prescindere dall’esame delle circostanze che 
possano avere incidenza, sotto il profilo della prevedibilità del danno, sulla determinazione del risarcimento […]”). 
4611 Cass.civ.fr. 9 juli 1913, D. 1915, I, 35; Cass.civ.fr. 23 december 1913, D. 1915, I, 36. 
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Voorzienbaarheid neemt immers toe naarmate de contractuele verhouding zich ontwikkelt. Moet de 
rechter voorzienbaarheid nu beoordelen naar het moment waarop de verbintenissen zijn ontstaan, 
of eerder nadien, zoals naar het tijdstip van de wanprestatie? Geldt met andere woorden een 
statische invulling van voorzienbaarheid (datum van contractsluiting) dan wel een meer dynamische 
invulling, waarbij ook omstandigheden van na die contractsluiting relevant zijn? 

1677. CONTRACTSLUITING ALS PEILMOMENT – De contractsluiting is het te volgen peilmoment voor de 
voorzienbaarheidstoets. Dit ex-anteperspectief sluit aan op de grondslagen van de wilsautonomie, de 
risicoverdeling en de transparantiestimulans (supra nrs. 1510-1518). Die partijwil kristalliseerde zich 
bij de contractsluiting in die overeenkomst. Door voorzienbaarheid op dat moment vast te pinnen, 
kan de rechter rekening houden met wat de partijen dan konden overzien. Net op dat tijdstip kunnen 
onderhandelaars op basis van verklaringen van de wederpartij bijkomende risico's inschatten en zich 
daartegen indekken door de contractprijs te verhogen, specifieke aansprakelijkheden te beperken of 
uit te sluiten, verzekeringen aan te gaan of zelfs van de transactie af te zien.4612 Onrechtvaardig zou 
het dan ook zijn om voorzienbaarheid en zo aansprakelijkheid te verhogen door rekening te houden 
met feiten die na het aangaan van de overeenkomst zijn meegedeeld.4613  

1678. GEVOLG: STATISCHE BENADERING – Dat schadevoorzienbaarheid evalueerbaar is naar de contractsluiting 
impliceert logischerwijs dat omstandigheden of risico’s waarvan de contractuele schuldenaar pas weet kreeg 
na totstandkoming van de overeenkomst niet van invloed zijn op voorzienbaarheid.4614 Na de contractuele 
totstandkoming staat voorzienbaarheid onwrikbaar vast. Irrelevant is dat bij de contractsluiting onvoorzienbare 
schade daarna voorzienbaar werd. Als enige dynamische element geldt eventueel opzet bij wanprestatie. In dat 
geval verliest die schadelimiet echter zijn volledige geldingskracht (supra nr. 1646). 

1679. CONTRACTSLUITING ALS UNIVERSEEL PEILMOMENT – Andere West-Europese rechtsstelsels die de 
voorzienbaarheidsbeperking hanteren – Frankrijk (art. 1231-3 CCF4615), Luxemburg (art. 1150 CCL), 
Spanje (art. 1107 CCE4616) en Italië (art. 1225 CCI4617) – aanvaarden ook duidelijk dat voorzienbaarheid 
is te beoordelen naar de contractsluiting. In België bepaalt artikel 1150 BW zo dat de schuldenaar, 
wanneer de wanprestatie niet door zijn opzet is veroorzaakt, slechts gehouden is tot vergoeding van 
de schade die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien "ten tijde van het aangaan van het 

                                                             
4612 FRANKRIJK: BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001, 754; LÉGIER 1989, 25. ITALIË: DI GRAVIO 1999, 148 ("È, infatti, quello il momento in 
cui il (futuro) debitore decide se assumere l'obbligo ed in quale misura accollarsi il rischio."). SPANJE: RODRÍGUEZ-CANO 2009, 
1311. COMMON LAW: KRAMER 2008, 294-295 ("[T]he time of contracting rule is the correct time if one holds the view [...] that 
remoteness is actually about the implied assumption of risk by the promisor.", met afwijkingen bij wijziging van de 
overeenkomst en bij duurovereenkomsten: p. 297-302); TREITEL 1988, 160. SLOVENIË: VODICAR 2008, 152 (kritiek op Sloveense 
peildatum van wanprestatie op basis van grondslag van risicoverdeling). UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 888. CISG: LIU 2007, 464; 
PEROVIC 2010, 583; RYFFEL 1992, 59; SAIDOV 2008, 119; VAN DER POEL 2010, 159; XYNOPOULOU 2013, 72. CESL: CHEN-
WISHART/MAGNUS 2013, 680; MOŽINA 2012, 646 (inzake art. 161 CESL). 
4613 Patterson v Illinois Central Ry Co 97 SW 423 (1906), in TREITEL 1988, 160. CISG: PEROVIC 2010, 583; SAIDOV 2008, 119. 
4614 FRANKRIJK: FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 165; MAZEAUD/CHABAS 1978, 736 ("Peu importe donc que le dommage imprévisible 
au moment du contrat ait pu être prévu dans la suite […]”); SOULEAU 1979, 202. ITALIË: DI GRAVIO 1999, 149 ("Dopo la 
conclusione del contratto le parti non saranno tenute, né potranno fare affidamento, su prestazioni diverse rispetto a quelle  
originariamente previste, sia in caso di adempimento, sia in caso di inadempimento."). SPANJE: FINKE 2005, 126. COMMON LAW: 
EISENBERG 1992, 572; TREITEL 1988, 160. CISG: Oberlandesgericht Bamberg 13 januari 1999, 3 U 83/98, CISG-online nr. 516, 
punt 2c ("Eine erst nach Vertragsabschluß erlangte Kenntnis genügt nicht."); HUBER 2012, nr. 33; LIU 2007, 462; MAGNUS 2013-
I, 855 („Später gewonnene Voraussicht schadet dem Schuldner nicht.”); PEROVIC 2010, 583; RYFFEL 1992, 59; SCHWENZER 2013, 
1029; STOLL/GRUBER 2005, 765; VAN DER POEL 2010, 159; XYNOPOULOU 2013, 72. CESL: MOŽINA 2012, 646 (“Any circumstances and 
risks which became known to the debtor later cannot influence the risk he has assumed.”). 
4615 De Franse wetgever is voornemens die gedachte te handhaven bij de herziening van het aansprakelijkheidsrecht. Artikel 
1251 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Sauf faute intentionnelle ou faute lourde de sa 
part, le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de l'inexécution raisonnablement prévisibles lors de la formation 
du contrat." 
4616 Artikel 1107 CCE luidt: "Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan 
podido prever al tiempo de constituirse la obligación [...]" 
4617 Artikel 1225 CCI luidt: "Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al 
danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione."  

http://www.brocardi.it/dizionario/4835.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3515.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3687.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1525.html
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contract". De common law volgt dezelfde peildatum.4618 Voor de internationale instrumenten staat 
dit ook te lezen in het Weens Koopverdrag (art. 74 CISG), de Unidroit-principes (art. 7.4.4), de PECL 
(art. 9:503), de DCFR (art. III-3:703) en de CESL (art. 161). In 2002 opteerde de Sloveense wetgever 
voor de datum van de wanprestatie.4619 Die peildatum lijkt dus bijzonder bedenkelijk.4620 

§ 3. VOORZIENBAARHEIDSSUBJECT 

1680. BELANG VAN BESTEMMELING VAN VOORZIENBAARHEIDSLIMIET – Naast de peildatum rijst ook de vraag 
naar de bestemmeling van de voorzienbaarheidslimiet. Wie moet de geleden schade bij de 
contractsluiting hebben (kunnen) voorzien? Moet schade voorzien(baar) zijn voor beide partijen of 
volstaat dat de in gebreke blijvende schuldenaar die had voorzien? Is het een beperkende factor dat 
de benadeelde de betrokken schade zelf niet had voorzien?  

1681. VOORZIENBAARHEID IN HOOFDE VAN BEIDE CONTRACTPARTIJEN? – Artikel 1150 BW biedt een initieel 
aanknopingspunt. Dit artikel bepaalt dat de schuldenaar slechts gehouden is tot vergoeding van de 
schade "die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien" bij het aangaan van het contract. Op 
het eerste gezicht geeft "men" aan dat beide partijen de schade moesten voorzien.4621 Deze invulling 
ligt in lijn met de Angelsaksische basiscase. In Hadley v Baxendale stond in het tweede onderdeel 
immers te lezen dat schade ook vergoedbaar is wanneer redelijkerwijs mag worden aangenomen dat 
beide partijen haar bij de contractsluiting voor ogen hadden als het waarschijnlijke resultaat van die 
wanprestatie (reasonably be supposed to have been in the contemplation of both parties, at the time 
they made the contract, as the probable result of it; supra nrs. 1494-1499).4622 

1682. ROMAANSE CIVIL LAW: VOORZIENBAARHEIDSBEOORDELING VANUIT WANPRESTANT – Toch aanvaarden 
zowel de civil law als de common law dat voorzienbaarheid vanuit de wanprestant maatgevend is. 
Dat de benadeelde schade niet had voorzien, is irrelevant.4623 In de West-Europese Romaanse civil 
law geldt dit duidelijk in België, Frankrijk, Luxemburg, Italië en Spanje.4624 Zo duidt artikel 1150 BW 
met "men" in "die men heeft kunnen voorzien" niet op beide contractpartijen, maar op het criterium 
van de goede huisvader. De rechter moet nagaan wat "men" – een redelijk lid van de samenleving – 
als voorzienbaar zou aanzien.4625 Schade is (objectief) voorzienbaar wanneer de benadeelde deze als 
een goede huisvader behoorde te voorzien (supra nr. 1542).4626 Ook met de grondslag van de 
risicoverdeling (supra nrs. 1513-1516) strookt het dat de rechter schadevoorzienbaarheid enkel 
vanuit de wanprestant nagaat.4627 Onbillijk zou het zijn om van voorzienbare schade te gewagen 
indien de benadeelde wegens kennis van specifieke risico's bijzondere schade had voorzien zonder 

                                                             
4618 Hadley v Baxendale [1854] 9 Exch 354. Grondig: EISENBERG 1992, 571-572. 
4619 § 243, lid 1 OZ, zoals besproken in VODICAR 2008, 151 (vermeldt verantwoording dat de omstandigheden bij 
wanprestatie relevant zijn voor schadebegroting, maar kritisch op p. 152). 
4620 Vgl. VODICAR 2008, 152 (kritiek op Sloveense peildatum vanuit voorzienbaarheidsgrondslag van risicoverdeling). 
4621 Bijv. OSTERLING PARODI 1985, 409 (Peru: "lo previsible es aquello que las partes, razonablemente, pudieron y debieron 
tener en cuenta, al tiempo de contratar"). 
4622 Hadley v Baxendale [1854] 9 Exch. 354. Lezing van Angelsaksische regel als zouden beide partijen de schade moeten 
voorzien: PEROVIC 2010, 590; SAIDOV 2002, 340; STOLL/GRUBER 2005, 764; VÉKÁS 2002, 159. 
4623 MOŽINA 2012, 646 (“It is the debtor who must have foreseen the loss; the creditor’s point of view is irrelevant.”). 
4624 BELGIË: CORNELIS 1990-II, 100; DE PAGE 1942, 141 ("[...] le juge, pour apprécier les dommages-intérêts prévus et imprévus, 
doit se mettre à la place du débiteur et voir quelles sont les conséquences de l'inexécution [...] qu'il a pu prévoir ou qu'il était 
possible de prévoir [...]"). FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 27 juni 1928, Gaz.Pal. 1928, II, 520 ("d'après l'art. 1150, qui ne fait aucune 
allusion à la prévision de la cause du dommage, le débiteur, hors le cas de dol [...], n'est tenu que des dommages-intérêts 
dont la quotité a pu être prévue par lui lors du contrat."); Cass.civ.I.fr. 5 november 2009, nr. 08-19.540, LexisNexis; 
Cass.civ.I.fr. 28 april 2011, nr. 10-15056, JurisData nr. 2011-007612; Cass.civ.I.fr. 2 oktober 2013, nr. 12-26.975, JurisData 
nr. 2013-021573; Dijon 29 januari 2008, JurisData nr. 2008-355413. ITALIË: PINORI/PETRELLI 1999, 144. 
4625 Algemeen: E. DIRIX, "De maat van Maatman", RW 2014-15, (882) 882 ("De beslissing van de rechter zal dan worden 
bepaald door wat 'men' ervan vindt in de samenleving of door het hypothetisch oordeel van een redelijk lid van die 
samenleving (de zgn. 'maatman')."). 
4626 FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 132; SOULEAU 1979, 145 ("'On', ce n'est pas le débiteur, c'est le type abstrait du bon père de 
famille [...]"). ITALIË: DI GRAVIO 1999, 144 
4627 CISG: PEROVIC 2010, 590. 
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die aan de wanprestant mee te delen. Doorgaans is de uiteindelijke benadeelde bij de 
contractsluiting ook beter op de hoogte van die eigen specifieke omstandigheden.4628 

1683. RECHTSPRAAK TOETST ENKEL ONVOORZIENBAARHEID VANUIT WANPRESTANT – Dat enkel onvoorzienbaarheid voor 
de wanprestant bepalend is, blijkt ook uit de rechtspraak. Voor een aannemer was het zo voorzienbaar dat 
onjuiste plaatsing van een gebrekkige warmteregeling in een bakkersoven brand in de bakkerij en zo 
winstderving zou veroorzaken.4629 Bij treinvertragingen volstaat het dat de spoorwegmaatschappij bij de 
contractsluiting niet kon voorzien dat treinreizigers hun vlucht en hun vakantie zouden missen om de schade 
onvoorzienbaar te achten.4630 Ook elders bestaat blijkbaar geen rechtspraak die vergoeding van schade weigert 
op grond dat de benadeelde schade niet had voorzien bij de contractsluiting.4631  

1684. COMMON LAW EN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN: BEOORDELING VANUIT WANPRESTANT – Dat 
voorzienbaarheid is na te gaan vanuit de schuldenaar, geldt ook onder de internationale 
instrumenten en in de common law. In Hadley v Baxendale was voorzienbaarheid voor de 
wanprestant beslissend.4632 Dit blijkt ook uit latere rechtspraak.4633 Dit volgt ook uit de officiële 
commentaar op § 351, eerste lid van de Second Restatement of Contracts: "There is no requirement 
of foreseeability with respect to the injured party."4634 De internationale instrumenten bepalen ook 
duidelijk dat voorzienbaarheid is te beoordelen vanuit het standpunt van de wanprestant. Dit geldt 
voor het Weens Koopverdrag (art. 74, tweede volzin CISG: "which the party in breach foresaw or 
ought to have foreseen"), de Unidroit-principes (art. 7.4.4: "The non-performing party is liable only 
for loss which it foresaw or could reasonably have foreseen"), de PECL (art. 9:503: identieke 
bewoordingen als Unidroit), de DCFR (art. III-3:703: "loss which the debtor foresaw or could 
reasonably be expected to have foreseen") en zelfs de CESL (art. 161: "loss which the debtor foresaw 
or could be expected to have foreseen"4635). Centraal staat dus het perspectief van de wanprestant. 

§ 4. STELPLICHT EN BEWIJSLAST 

1685. STELPLICHT: GEEN AMBTSHALVE ONDERZOEK VAN SCHADEVOORZIENBAARHEID – Voor voorzienbaarheid 
van schade wegens wanprestatie geldt uiteraard het beschikkingsbeginsel of de zogeheten stelplicht. 
Feitenrechters hoeven niet ambtshalve en standaard na te gaan of schade waarvan een benadeelde 
om vergoeding verzoekt, voorzienbaar was bij het aangaan van de overeenkomst.4636 Artikel 1150 BW 
raakt de openbare orde immers niet.4637  

                                                             
4628 CISG: SAIDOV 2002, 340. 
4629 Dijon 29 januari 2008, JurisData nr. 2008-355413 (€ 75 000 schadevergoeding voor winstderving). 
4630 Cass.civ.I.fr. 28 april 2011, nr. 10-15056, JurisData nr. 2011-007612; Cass.civ.I.fr. 2 oktober 2013, nr. 12-26.975, 
JurisData nr. 2013-021573 (treinreiziger mist vlucht door vijf uur TGV-vertraging; onvoorzienbaar); FABRE-MAGNAN 2012, 683. 
4631 CISG: PEROVIC 2010, 590. 
4632 SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 600; TREITEL 1988, 159. 
4633 Victoria Laundry (Windsor) Ltd v Newman Industries Ltd [1949] 2 KB 528 (L.J. Asquith: "What was at that time 
reasonably so foreseeable depends on the knowledge then possessed by the parties, or, at all events, by the party who later 
commits the breach."); Koufos v Czarnikow Ltd (The Heron II) [1969] AC HL 350.  
4634 Zie comment a (www.lexinter.net/LOTWVers4/unforeseeability_and_related_limitations_on_damages.htm). 
4635 MOŽINA 2012, 646 (“It is the debtor who must have foreseen the loss; the creditor’s point of view is irrelevant.”). 
4636 FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 9 januari 1940, D. 1940, I, 49; Cass.com.fr. 11 maart 1965, Gaz.Pal. 1965, I, 190; Cass.com.fr. 
10 mei 1994, nr. 92-19.240, LexisNexis; Cass.civ.III.fr. 23 november 1994, nr. 92-16.527, LexisNexis; Cass.civ.I.fr. 10 oktober 
1995, nr. 93-19.142, LexisNexis (bij de beschadiging van de ooglens van een vrijwillige medewerker aan een feest, werd in 
cassatie opgeworpen dat die schade onvoorzienbaar was, aangezien het feestcomité niet op de hoogte was van de 
voorafgaande hoornvliestransplantatie van het slachtoffer; het cassatiemiddel werd verworpen omdat de eisers de 
onvoorzienbaarheid niet hadden opgeworpen voor het hof van beroep); Cass.civ.I.fr. 15 juli 1999, nr. 97-10.268, Bull.civ. 
1999, I, 156 ("[...] les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher d'office si un dommage était prévisible."). LUXEMBURG: 
Luxemburg 9 juni 1993, Pas. 29, 269, zoals aangehaald in RAVARANI 2007, 92. 
4637 FRANKRIJK: CASSON 2009, nr. 156; RADÉ 1999, nr. 28; SOULEAU 1979, 139; VINEY/JOURDAIN 2001, 587. 
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1686. NIET VOOR EERST IN CASSATIE AANVOERBAAR – Dat artikel 1150 BW de openbare orde niet raakt, 
impliceert dat de wanprestant onvoorzienbaarheid niet voor het eerst kan opwerpen in cassatie.4638 
Dit houdt ook verband met de gedeeltelijk feitelijke aard van de voorzienbaarheidskwestie. Daaruit 
volgt dat een beroep op onvoorzienbaarheid mede een onderzoek van feitelijke aard vergt. Die 
bevoegdheid komt namelijk niet toe aan het Hof van Cassatie.4639  

1687. ILLUSTRATIE: FRANS CASSATIEARREST UIT 1999 (BRITISH AIRWAYS) – Het Franse Hof van Cassatie benadrukte 
deze regel in 1999. British Airways verzorgde in 1990 een vlucht van Londen naar Madras (India). Hierbij 
maakte zij een niet-meegedeelde stop in Koeweit, kort nadat het Iraakse leger dat land was binnengevallen. De 
passagiers werden maanden gegijzeld door die krijgsmacht. Na hun terugkeer stelden zij een schadevordering 
in tegen British Airways. Het hof van beroep te Parijs willigde deze in. In cassatie voerde British Airways aan dat 
het hof van beroep artikel 1150 BW had geschonden door niet na te gaan of het bij de ticketverkoop 
voorzienbaar was dat een tussenstop in Koeweit dergelijke gevolgen zou hebben voor haar passagiers. Het Hof 
van Cassatie wees dit middel af op grond dat dit argument niet was aangevoerd voor het hof van beroep en dat 
feitenrechters niet gehouden zijn om ambtshalve te onderzoeken of schade al dan niet voorzienbaar is.4640  

1688. BEWIJSLAST SCHADEVOORZIENBAARHEID BIJ BENADEELDE? – Artikel 1150 BW is een summiere 
bepaling. Logischerwijs is de bewijslast dan ook niet geregeld. De common law debatteert echter fel 
over de vraag wie voorzienbaarheid moet bewijzen. 4641  Hoe zit dit nu naar Belgisch recht? 
Overeenkomstig het adagium actori incumbit probatio (art. 870 Ger.W. en art. 1315, lid 1 BW) moet 
de benadeelde bestaan en omvang van zijn schade bewijzen.4642 Moet hij ook aantonen dat die 
schade voorzienbaar was bij de contractsluiting? Hoewel de beslissingen op dit punt soms 
uiteenlopen 4643 , neigen de common law en de rechtspraak en doctrine onder het Weens 
Koopverdrag eerder naar de benadeelde als degene die de bewijslast draagt.4644 Een Italiaanse 
stroming sluit hierbij aan. 4645  Pas wanneer de benadeelde lijkt te slagen in het bewijs van 
voorzienbaarheid van schade, moet de wanprestant het bewijs van onvoorzienbaarheid leveren. 

1689. WANPRESTANT DRAAGT BEWIJSLAST VAN EVENTUELE ONVOORZIENBAARHEID VAN SCHADE – Vereisen dat 
de benadeelde voorzienbaarheid van schade aantoont, zadelt hem op met een te zware bewijslast. 
Voorzienbaarheid is geen onderdeel van de aansprakelijkheidsvoorwaarden. Meer aannemelijk is dat 

                                                             
4638 Cass.civ.III.fr. 23 november 1994, nr. 92-16.527, LexisNexis; Cass.civ.I.fr. 10 oktober 1995, nr. 93-19.142, LexisNexis; 
Cass.civ.I.fr. 15 juli 1999, nr. 97-10.268, Bull.civ. 1999, I, 156. Vgl. CASSON 2009, nr. 156; RADÉ 1999, nr. 28; SOULEAU 1979, 139. 
4639 Nederland oordeelt in die zin op het gebied van de schadebeperkingsplicht: KEIRSE/JONGENEEL 2013, 68. 
4640 Cass.civ.I.fr. 15 juli 1999, nr. 97-10.268, Bull.civ. 1999, I, 156 ("[...] les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher 
d'office si un dommage était prévisible."). 
4641 MCGREGOR 2014, 113; STANNARD 2007, 228-229. 
4642 BELGIË: Cass. 10 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 235 (rechter mag geen uitspraak doen over niet-gevorderde 
schadevergoeding); Cass. 28 november 1984, Arr.Cass. 1984-85, 432 (rechter mag schadevergoeding niet vaststellen op een 
lager bedrag dan waarover partijen het eens waren geworden); Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24; Cass. 13 oktober 2011, 
Pas. 2011, 2237, vijfde en zesde overweging (inzake schade bij ontbinding); Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 
807, noot N. VAN DE SYPE (aansprakelijkheid van advocaat bij niet-inachtneming van beroepstermijn, punt 4.2.4: “Krachtens 
artikel 870 Ger.W. moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert. Bij een aansprakelijkheidsbetwist ing 
komt dat hierop neer dat de bewijslast van de fout/onzorgvuldigheid/wanprestatie, de schade en het oorzakelijk verband 
behoort aan degene die vergoeding vordert voor de schade die hij heeft geleden.”; geen vergoeding verlies van een kans 
want geen reële kans). FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 8 juli 1987, nr. 85-14.052, JurisData nr. 1987-701245. 
4643 Overzicht: STANNARD 2007, 228, voetnoot 121. 
4644 COMMON LAW: Singleton Abbey v S.S. Paludina [1927] A.C. 16, punten 25-26; MCGREGOR 2014, 113; STANNARD 2007, 228-
229. CISG: Oberlandesgericht Bamberg 13 januari 1999, 3 U 83/98, CISG-online nr. 516, punt 2c ("Die Darlegungs- und 
Beweislast für die Voraussehbarkeit des Schadens bei Vertragsabschluß obliegt dem Geschädigten."); Handelsgericht Zürich 
26 april 1995, CISG-online nr. 248, punt 6e ("According to this, it is [seller] who has to prove the damage and the causality 
between the breach of contract and the damage as well as the foreseeability of the damage pursuant to Art. 74 sentence 
two CISG."); HUBER 2012, nr. 59; RYFFEL 1992, 60; VÉKÁS 2002, 169. Vgl. CESL: MOŽINA 2012, 646 (“The creditor (ie the aggrieved 
party) must prove the loss that the debtor foresaw or is expected to have foreseen.”). UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 888. 
4645 ITALIË: BIANCA 2012, 176 (onder verwijzing naar Cass.it. 11 maart 1992, nr. 2910, Gciv. 1992, I, 3072); PINORI 2009, 356; 
PINORI/PETRELLI 1999, 144 (onder verwijzing naar Cass.it. 15 december 1954, nr. 4480, Foro pad. 1955, 1138); RESCIGNO 2003, 
1389 ("La prova della prevedibilità è a carico del creditore."). 



558 
 

onvoorzienbaarheid van schade een verweermiddel vormt. Onvoorzienbaarheid van schade komt als 
beperking van aansprakelijkheid ten goede aan de wanprestant, die daarvan de bewijslast draagt.4646 
Een negatieve formulering ware duidelijker geweest (infra nr. 3278).4647 De benadeelde moet eerst 
het bewijs leveren van de schade die de wanprestatie hem berokkende. Daarna staat het aan de 
wanprestant om aan te tonen dat die nadelen onvoorzienbaar waren bij de contractsluiting. Zou de 
wanprestant daarin slagen, dan kan de benadeelde wel nog aantonen dat zijn medecontractant de 
betrokken schade, bijvoorbeeld door zijn melding van bijzondere omstandigheden, wel had of moest 
voorzien. Deze opvatting draagt ook overduidelijk de voorkeur weg in andere rechtsstelsels.4648  

Afdeling IX. Toekomst voorzienbaarheidslimiet 

§ 1. AFSCHAFFING 

A Feitelijke neergang 

1690. FEITELIJKE NEERGANG VAN VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING – In zijn inleidende discours bij de Code 
civil poneerde PORTALIS "Les codes des peuples se font avec le temps [...]".4649 Voor artikel 1150 BW 
geldt eerder de door WÉRY gedane omgekeerde vaststelling: "Le Code civil se défait avec le 
temps".4650 Al in 1942 benadrukte DE PAGE dat toepassingen van artikel 1150 BW zeldzaam zijn en de 
weinige toepassingen zelfs niet eens vermeldenswaard zijn.4651 Ruim acht decennia later gaat die 
bevinding nog steeds op (supra nr. 1472). Deze limiet wordt bijna niet meer ingeroepen.4652 Beroept 
een benadeelde zich op onvoorzienbaarheid van schade, dan oordeelt de rechtspraak doorgaans, 
vaak zonder onderbouwing, dat de schade toch voorzienbaar was.4653 Volgens sommigen zou er qua 
schadevergoeding alvast geen fundamenteel onderscheid meer bestaan tussen contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid.4654 Valt dan ook de bijl te zetten in artikel 1150 BW?  

1691. OORZAKEN VAN NEERGANG VAN ARTIKEL 1150 BW – Alvorens de opportuniteit van afschaffing van 
artikel 1150 BW na te gaan, is een analyse vereist van de oorzaken van de neergang van die bepaling. 
Allereerst resulteert die erosie uit de beperkende invulling van het voorzienbaarheidsvoorwerp. 
België aanvaardt unaniem dat enkel onvoorzienbaarheid van het schadetype relevant is. 

                                                             
4646 FRANKRIJK: SOULEAU 1979, 139 ("Mais si le responsable ne demande pas la limitation de la réparation au dommage 
prévisible [...]"). ITALIË: BARBERO 1988, 617; CARINGELLA 2011, 808. CISG: ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 1991, 237. Contra: SAIDOV 

2008, 101. 
4647 Moldavië deed dit in 2002: "Schadevergoeding strekt zich niet uit tot schade die, overeenkomstig de ervaringen van de 
schuldenaar, redelijkerwijs niet objectief kon worden voorzien." (art. 610, lid 4 CCMD: "Despăgubirea nu se extinde asupra 
prejudiciului care, conform experienţei debitorului, nu putea fi prevăzut în mod raţional în cazul unei aprecieri obiective." 
Bespreking: BĂIEŞU, 126). Uit deze codificatie blijkt duidelijk hoe de rechter de bewijslast moet aanpakken. 
4648 FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 15 juli 1999, nr. 97-10.268, Bull.civ. 1999, I, 156 (impliciet); LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305. 
LUXEMBURG: Luxemburg 9 juni 1993, Pas. 29, 269 (in RAVARANI 2007, 92 en RAVARANI 2014, 1117); RAVARANI 2007, 92; RAVARANI 

2014, 1117 (“Le moyen tiré de l’imprévisibilité du dommage doit être soulevé par le défendeur et non d’office par le juge.”). 
ITALIË: BARBERO 1988, 617; CARINGELLA 2011, 808 ("Graverebbe dunque sul danneggiante l'onere di prova che il danno non deve 
essere risarcito in quanto imprevedibile [...]"); MESSINEO 1959, 338; VALCAVI 2005, 57. CISG: CLAEYS 1997, 247; 
ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 1991, 237 („Der Einwand der Nichtvorhersehbarkeit ist Sache der vertragsbrüchigen Partei 
[…]”); LIU 2007, 473. CESL: REMIEN 2012, 513. 
4649 J.-E.-M. PORTALIS, F.-D. TRONCHET, F.-J.-J. BIGOT-PRÉAMENEU en J. DE MALEVILLE, Projet de Code civil présenté par la commission 
nommée par le gouvernement le 24 thermidor an VIII, Parijs, Emery, 1801, google.books.lu, xix. 
4650 P. WERY, "Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles" in P. WERY (ed.), Le droit des obligations 
contractuelles et le bicentenaire du Code Civil, Brugge, die Keure, 2004, (287) 352. 
4651 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1942, 143 ("La jurisprudence de principe quant au 
sens et à la portée des articles 1150 et 1151 du Code civil est très rare, et les décisions qui existent ne méritent guère, même, 
d'être rapportées."). 
4652 Vgl. PHILIPPE 2010, 499; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 43. 
4653 Bijv. Cass. 4 februari 2010, TBO 2011, 25; Brussel 18 september 2007, RW 2010-2011, (876) 878 (schade bij factoring: 
“Deze schade stemt overeen met de voorzienbare schade.”). 
4654 MAZEAUD/CHABAS 1978, 746 (“On ne peut donc conclure qu’en souhaitant l’abrogation pure et simple de cette 
disposition.”). 



559 
 

Onvoorzienbaarheid van de schadeomvang speelt geen rol. Schadetypes zijn echter slechts 
uitzonderlijk onvoorzienbaar (supra nrs. 1585-1586).4655 Daarnaast zorgt de abstracte invulling van 
voorzienbaarheid voor snellere uitsluiting van die limiet (supra nrs. 1542-1546). Dit normatieve 
element, zoals gepreciseerd via concrete omstandigheden zoals steeds toenemende specialiseringen, 
impliceert dat schade sneller het voorzienbaarheidslabel krijgt opgekleefd.4656 Ook de vereiste graad 
van voorzienbaarheid speelt een rol. Hier volstaat dat schade voorzien is als mogelijk gevolg van een 
eventuele wanprestatie. De drempel van mogelijkheid is veel lager dan die van waarschijnlijkheid 
(supra nrs. 1554-1559). Voorts draagt de invulling van het opzetbegrip bij tot de neergang. Hoe 
ruimer de invulling van dat begrip, hoe minder vaak die limiet speelt. Dit is relevant in Frankrijk, waar 
zelfs zware fouten gelijkstaan met opzet in de zin van die bepaling (supra nrs. 1657-1663). Tot slot 
verklaart ook het ontbreken van een doctrinaal denkkader de neergang van artikel 1150 BW. 

B Strijdigheid met integraal schadeherstel 

1692. AFSCHAFFING WEGENS MOEILIJKE EN ONZEKERE TOEPASSING EN STRIJDIGHEID MET INTEGRALITEITSPRINCIPE 

– Sommigen achten het onderscheid tussen voorzienbare en onvoorzienbare schade moeilijk 
toepasbaar en onduidelijk.4657 Rechtsonzekerheid en te ruime rechterlijke beoordelingsbevoegdheid 
zijn redenen waarom de Duitse wetgever de voorzienbaarheidsbeperking afwees ten voordele van 
redeneringen vanuit causaliteit. 4658  Volgens deze strekking is het dan ook wenselijk dat de 
rechtspraak deze nefaste regel neutraliseert.4659 RONSE en DE WILDE achtten het weren van die limiet 
in lijn met de toestandsvergelijking. Zij gaven aan dat schade misschien wel onvoorzienbaar was voor 
de wanprestant, maar dat dit allicht ook het geval was voor het onschuldige slachtoffer.4660  

1693. BETWISTING VOORZIENBAARHEID OP BASIS VAN VEREISTE VAN INTEGRAAL SCHADEHERSTEL – Sommige moderne 
Franse rechtsleer wil hier sowieso voorrang geven aan het beginsel van integrale schadevergoeding.4661 Deze 
stroming geeft aan dat het net de fout is van die wanprestant dat onvoorzienbare schade zich heeft 
voorgedaan. Hoe is te verantwoorden dat die onvoorzienbare schade ten laste komt van degene die het 
slachtoffer is geworden van de wanprestatie en niet voor rekening komt van degene die de wanprestatie 
beging? 4662  Overigens is dit ook één van de gronden die de Duitse wetgever inriep om de 
voorzienbaarheidslimiet af te wijzen.4663 Dat benadeelden hun ongunstige positie niet zelf initieerden ligt zo 
ook ten grondslag aan diverse regels van het contractueel aansprakelijkheidsrecht (supra nr. 76). Consequente 
toepassing van deze gedachte kan nopen tot de bevinding dat ook onvoorzienbaarheid van 
wanprestatieschade enkel in uitzonderlijke gevallen ten goede mag komen van tekortgeschoten debiteuren. 

1694. VOORZIENBAARHEIDSBETWISTING WEGENS GEWIJZIGD ONDERNEMINGSKLIMAAT – Ook elders geldt dat 
de voorzienbaarheidsbeperking aan belang inboet ten voordele van het vereiste van integrale 

                                                             
4655 FRANKRIJK: RADÉ 1999, nr. 21 ("les seules hypothèses où la cause du dommage serait imprévisible lors de la conclusion du 
contrat, ce qui est extrêmement rare"); SAINT-PAU 2007, nr. 21. 
4656 Vgl. FINKE 2005, 122 (Spaans recht). 
4657 BELGIË: RONSE/DE WILDE 1988, 169. FRANKRIJK: MAZEAUD/CHABAS 1978, 746. 
4658 GEBAUER 2007, 260-261 ("Grundlage [...] für die Ablehnung der diskutierten Einschränkungen war das Bestreben, ein 
Höchtsmaβ an Rechtssicherheit zu erreichen und dieses auch nicht durch richterliches Ermessen zu verwässern."; die wijst op 
noodzaak aan begrenzing van schadevergoeding, zij het via causaliteit: p. 261); XYNOPOULOU 2013, 105-106. 
4659 BELGIË: CAUFFMAN 2005-I, 838 (voorzichtig: "De opportuniteit van de beperking tot de voorzienbare schade kan, ook ten 
aanzien van overeenkomsten, worden betwist."; RONSE/DE WILDE 1988, 169. FRANKRIJK: MAZEAUD/CHABAS 1978, 746 (“On ne 
peut donc conclure qu’en souhaitant l’abrogation pure et simple de cette disposition.”); POPINEAU-DEHAULLON 2008, 543 ("on 
peut [...] se demander si la limitation de la réparation prévue par l'article 1150 du Code civil au seul préjudice prévisible doit 
être écartée."); VINEY/JOURDAIN 2001, 597 (voorzichtig, want stellen dat heropleving als matigingsinstrument mogelijk is). 
4660 J. RONSE EN L. DE WILDE, Schade en schadeloosstelling, Gent, Story-Scientia, 1988, 170 ("Het weren van deze beperking is 
bovendien redelijk en strookt met de vergelijkende belangenwaardering die aan ons schadevergoedingsrecht ten grondslag 
ligt."). 
4661 FRANKRIJK: MAZEAUD/CHABAS 1978, 746; VINEY/JOURDAIN 2001, 597 (afschaffing van art. 1150 BW zou overeenkomsten 
versterken). ITALIË: Rechtsleer aangehaald in DI GRAVIO 1999, 132. 
4662 MAZEAUD/CHABAS 1978, 745 ("A qui la faute si ce préjudice se réalise? Entre celui qui a violé le contrat, ne serait-ce que 
par négligence, et celui qui a été victime de cette violation, comment prendre parti pour le premier?”). 
4663 XYNOPOULOU 2013, 105. 
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schadeopheffing.4664 Dit zou te wijten zijn aan het feit dat die limiet is ontstaan in een tijdperk waarin 
zij belangrijk was voor het voortbestaan van kleine ondernemingen. De huidige grotere 
ondernemingen kunnen in de regel financieel beter omgaan met schadeclaims. Dit doen zij via 
waarschijnlijkheidsberekeningen, contractuele schadebeperkingen of door verzekeringen aan te 
gaan.4665  De verzekerbaarheid als tegenargument tegen de voorzienbaarheidsbeperking is wel 
relativeerbaar. Verzekeringsmaatschappijen bieden geen onbeperkte dekking, aangezien ook zij zich 
niet willen opgezadeld zien met oeverloze claims voor totaal onvoorzienbare schade. 4666 
Verzekeringspremies riskeren bovendien extreme proporties aan te nemen.4667  

§ 2. NUTTIG INSTRUMENT 

A Heropleving in Frankrijk 

1695. FRANSE HEROPLEVING – Zou aan de neergang van artikel 1150 BW ten gronde liggen dat het gaat 
om een achterhaalde rechtsregel? Rechtsvergelijkende voorbeelden doen vermoeden van niet.4668 
Net als in België concludeerde de Franse rechtsleer tot voor kort dat de voorzienbaarheidsgrens 
definitief in onbruik was geraakt.4669 De meeste rechtspraak dateerde zelfs uit de negentiende 
eeuw.4670 In haar proefschrift over voorzienbaarheid bepleitte SOULEAU behoud van die bepaling.4671 
Haar wens vond gehoor. Dit laatste decennium herleeft die limiet. Zo wees het Franse Hof van 
Cassatie diverse opmerkelijke arresten.4672 De Franse rechtsleer juicht dit overigens unisono toe.4673  

1696. RECENTE FRANSE CASSATIERECHTSPRAAK ALS BEWIJS VAN RELEVANTIE VOORZIENBAARHEIDSLIMIET – Afschaffing van 
artikel 1150 BW lijkt voorbarig. In Frankrijk voorspelde de rechtsleer al jaren de imminente afschaffing van dat 
wetsartikel. Recente Franse cassatierechtspraak geeft hen ongelijk. Uit diverse cassatiearresten blijkt het nut 
van die bepaling. Afgezien van mogelijke wettelijke beperkingen beschermt artikel 1150 BW vervoerders zo 
tegen excessieve schadeclaims.4674 Zo kan een treinreiziger de SNCF bij treinvertraging niet aanspreken voor 
het missen van een aansluitend vliegtuig en het mislopen van een droomvakantie4675, voor het mislopen van 
een lucratieve overeenkomst4676, voor het mislopen van een kans op het winnen van een proces doordat een 
advocaat wegens een grote treinvertraging te laat aankwam op de zitting4677, voor het verlies van een koffer 

                                                             
4664 SPANJE: DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2010, 20 (kritisch, p. 21); FINKE 2005, 123 ("Für die Aufgabe der Vorhersehbarkeit spreche 
weiterhin ihre Fähigkeit eine Durchbrechung des Prinzips der Totalreparation herbeizuführen."). COMMON LAW: EISENBERG 

1992, 612 ("[The artificial limits classical contract law placed on expectation damages and lost profits have gradually been 
falling away, and contract law has been moving toward the goal of full compensation."). 
4665 FRANKRIJK: VINEY/JOURDAIN 2001, 597. COMMON LAW: EISENBERG 1992, 612-613.  
4666 COMMON LAW: ATIYAH 1989, 484. 
4667 FRANKRIJK: VINEY/JOURDAIN 2001, 598 (verzekeringspremies kunnen verpletterend worden). 
4668 Vgl. BUSTIN 2012, 238 (Frankrijk: "La règle reste en sommeil, car les plaideurs ne perçoivent mal comment l'appliquer."). 
4669 ANCEL 2003, 255; BÉNABENT 2014, 307; FAGES 2011-I, 306; FAURE-ABBAD 2007, 172, nr. II.A.2; JOURDAIN 2011, 547; RADE 2008, 
3; ROME 2011, 1745; TALLON 1987-II, 282; VINEY 1999, 153; VINEY 2008, 453; VINEY/JOURDAIN 2001, 580. 
4670 Mooi overzicht: DEMOGUE 1931, 307-320. 
4671 I. SOULEAU, La prévisibilité du dommage contractuel (défense et illustration de l'article 1150 du Code civil), proefschrift, 
Parijs, Université de Droit d'Economie et de Sciences Sociales de Paris, 1979, 537 ("Ce texte, l'article 1150 du Code civil, ne 
mérite donc pas d'être abrogé."). Vgl. VINEY/JOURDAIN 2001, 598. 
4672 Bijv. Cass.civ.III.fr. 14 maart 2012, nr. 11-10695, JurisData nr. 2012-004329. 
4673 BUSTIN 2012, 238 ("Mais [l'article 1150] devrait connaître une meilleure fortune auprès de la pratique."); HOCQUET-BERG 

2012, nr. 2; JOURDAIN 2011, 547-548; LAITHIER 2011-III, 1156 („Rien, en effet, ne justifie le prétendu déclin de l’article 1150 du 
Code civil”); LAITHIER 2012, 768; STOFFEL-MUNCK 2006-I, 33. 
4674 Reeds: Amiens 3 juni 1905, D. 1908, II, 293 (“[l’art. 1150 c.civ.] prot[ège] les transporteurs contre les dangers d’une 
responsabilité excessive.”). 
4675 Cass.civ.I.fr. 28 april 2011, nr. 10-15056, JurisData nr. 2011-007612; Cass.civ.I.fr. 2 oktober 2013, nr. 12-26.975, 
JurisData nr. 2013-021573 (treinreiziger mist vlucht door TGV-vertraging); FABRE-MAGNAN 2012, 683; LAITHIER 2011-III, 1156. 
4676 Cass.civ.fr. 21 november 1910, D. 1911, I, 208; Cass.civ.fr. 9 juli 1913, D. 1915, I, 35; Cass.civ.fr. 23 december 1913, D. 
1915, I, 36. 
4677 Cass.civ.I.fr. 26 september 2012, nr. 11-13.177, D. 2012, 2305, JurisData nr. 2012-021553 (advocaat van balie te 
Limoges moest pleiten in Parijs, maar kon zijn cliënt uiteindelijk niet bijstaan door treinvertraging van 4 uur; het Franse Hof 
van Cassatie vernietigt, wegens gebrekkige motivering van de schadevoorzienbaarheid, de beslissing waarbij de juge de 
proximité schadevergoeding toekende voor ereloonverlies (€ 500), reputatieschade t.a.v. zijn cliënt (€ 1000) en immaterieel 
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met bankbiljetten4678, of voor de stress en agitatie om als rechtenprofessor een college te missen4679. Zonder 
die limiet zou de post instaan voor het bedrag dat frauduleus was afgehaald van een tijdens de verzending 
verloren gegane bankkaart.4680 Een fotowinkel zou instaan voor winstderving van een cliënt die niet meedeelt 
dat hij de vakantiefoto's zou exploiteren.4681 En wat met de verkoper van een computer die op de hoogte was 
van een gebrek waardoor een klant een winnend lottobiljet van € 27 miljoen misloopt door het net niet halen 
van de deadline voor zijn deelnamebevestiging? Is hij dan miljoenen euro’s schadevergoeding verschuldigd?4682 

B Universele draagkracht 

1697. UNIVERSELE DRAAGKRACHT VAN VOORZIENBAARHEIDSLIMIET – Dat de voorzienbaarheidsbeperking 
niet snel zal verdwijnen en nog steeds is te bezien als effectieve methode van vergoedingsbeperking, 
blijkt ook daaruit dat nieuwe codificaties daaraan vasthouden.4683 Denk aan Québec (1994; art. 1613 
CCQ), Moldavië (2002; art. 610 CCMD), Slovenië (2002; § 243, lid 1 OZ), Kroatië (2006)4684, Roemenië 
(2011; art. 1533 CCRo), Hongarije (2014; 6:143, lid 2 CCH)4685, Argentinië (2015; art. 1728 CCCA) en 
Frankrijk (2016; art. 1231-3 CCF4686).4687 In Nederland en Zwitserland betreuren sommigen de 
afschaffing daarvan.4688 Dat deze schadegrens een solide basis heeft, blijkt bovendien uit het feit dat 
zij voorkomt in alle internationale instrumenten: het Weens Koopverdrag (art. 74, tweede volzin 
CISG), de Unidroit-principes (art. 7.4.4), de PECL (art. 9:503), de DCFR (art. III-3:703) en de CESL (art. 
161). Gelet op die universele draagkracht, valt in België dus gerust te stellen dat de rechtspraktijk de 
voorzienbaarheidstest niet de prominente plaats geeft die haar toekomt.4689 

                                                                                                                                                                                              
nadeel bestaande in bezorgdheid en stress (€ 500)). Contra: Parijs 22 september 2010, nr. 08/14438, D. 2011, 12, noot 
I. GALLMEISTER (advocaat die door treinvertraging te laat kwam ter terechtzitting kreeg vergoeding voor gederfde ereloon, 
reputatieschade jegens zijn cliënt en immateriële schade wegens bezorgdheid en stress). 
4678 Pau 11 augustus 1903, S. 1903, II, 309. 
4679 Rb. Parijs 2 november 2011, nr. 91-11-000024, D. 2012, 609, noot V. AVENA-ROBARDET (toch toekenning van immateriële 
schadevergoeding, want 9 uur als aankomstuur doet werkdag vermoeden). 
4680 Cass.civ.I.fr. 18 februari 2009, nr. 08-12.855, Bull.civ. 2009, I, nr. 35 (derde cassatiemiddel; cassatie op grond van eerste 
middel, zijnde dat schadevergoeding voor verlies van aangetekende zendingen forfaitair is geregeld). 
4681 In Frankrijk wordt dergelijke schade onvoorzienbaar en dus onvergoedbaar geacht. Zie Parijs 21 september 2007, 
JurisData nr. 2007-342111; RADÉ 2008, 3. 
4682 Vgl. X, "Canadees loopt 27 miljoen mis door trage computer”, Het Laatste Nieuws 2015, 30 januari, www.hln.be; X, 
"Pechvogel uit Sittard loopt miljoenen mis door foutje", www.1limburg.nl, 2 januari 2016 (geen automatische overschrijving 
voor winnend lottobiljet door onvoldoende geld op rekening). Vgl. Amiens 27 juli 2004, JurisData nr. 2004-263116 (verhuur 
gebrekkig informaticasysteem waardoor onderneming meent € 706 000 te lijden; toekenning van € 30 000 
schadevergoeding; advocaten hadden ten onrechte nagelaten art. 1150 BW in te roepen: STOFFEL-MUNCK 2005, 33). 
4683 Soortgelijke conclusie: ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2013, 62 (“Enfin, le choix du législateur européen de reprendre lui aussi la 
notion de prévisibilité […] montre également qu’il ne s’agit pas là d’une conception surannée, mais au contraire peut être 
d’une approche utile pour le droit commun suisse du contrat.”). CISG: SAIDOV 2008, 123 (“Such a wide acceptance of the 
foreseeability rule surely evidences, at least to some extent, that the rule is still an effective method of limiting damages 
which corresponds, by and large, to the modern demands of the commercial world.”). 
4684 Bespreking: VODICAR 2008, 149. 
4685 Voorafgaand pleidooi: L. VÉKÁS, "The foreseeability doctrine in contractual damages cases", Acta Juridica Hungarica 
2002, www.cisg.law.pace.edu, 145-174 ("This study makes the proposal to introduce the contract remoteness test into the 
Hungarian civil law as a principal restriction on compensatory damages."). 
4686 De Franse wetgever is voornemens die bepaling te handhaven bij de herziening van het aansprakelijkheidsrecht (artikel 
1251 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile). 
4687 In Japan gaan stemmen op om die schadelimiet te codificeren: voorgesteld artikel 416 van het Japanse BW ("Mimpo"). 
Bespreking: OGINO 2012, 7. 
4688 NEDERLAND: TJITTES 2008, 1-2 ("Wat mij betreft zou daarom bij schadevergoeding wegens wanprestatie ons recht meer 
mogen aansluiten bij dat van andere landen door de voorzienbaarheid als begrenzing van het recht op schadevergoeding de 
prominente plaats te geven die haar toekomt."). ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 103 (stelt dat onvoorzienbaarheid krachtens 
art. 43 CO relevant is bij schadebegroting: "Diese Lücken vermag die Voraussehbarkeitsregel meines Erachtens zu füllen, 
nicht nur weil sie rechtspolitisch und in ihre Wertungen begründet ist, sondern auch weil sie dogmatisch überzeugt."); 
PICHONNAZ 2013, 37 (“On peut dès lors se demander si en droit suisse également l’étendue de la responsabilité contractuelle 
ne devrait pas être limitée à ce que les parties considéraient comme prévisible au moment de la conclusion du contrat.”). 
4689 BELGIË: PHILIPPE 2010, 540. FRANKRIJK: LAITHIER 2011-III, 1156. 
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§ 3. AANVULLING MET EVENREDIGHEIDSVEREISTE 

A Impact volledige vergoeding voorzienbare schade 

1698. VOLLEDIGE VERGOEDING VAN VOORZIENBARE SCHADE LEIDT SOMS TOT ONAANVAARDBARE RESULTATEN – 

Het voorzienbaarheidscriterium ontsproot uit de Justiniaanse gedachte dat schadevergoeding soms 
matiging behoeft. Eigenlijke matiging is wel onverenigbaar met artikel 1150 BW (infra nr. 1730). 
Vandaar dat die limiet in Spanje en Argentinië cumuleerbaar is met algemene matiging.4690 Artikel 
1150 BW strikt naleven en voorzienbare schade steeds volledig verhaalbaar stellen, kan echter leiden 
tot scheefgetrokken situaties. Dit is zo wanneer een schuldenaar die een minieme vergoeding kreeg, 
bij niet-nakoming een enorme schadevergoeding is verschuldigd.  

1699. ONREDELIJKE GEVOLGEN VAN INTEGRALE VERGOEDING VOORZIENBARE SCHADE – Illustratief voor de onredelijke 
gevolgen van volledige vergoeding van zelfs voorzienbare schade is de Franse cassatieleer dat treinreizigers de 
SNCF bij treinvertragingen, wegens onvoorzienbaarheid van de schade, niet kunnen aanspreken voor derving 
van een vakantie.4691 Zou de website van de SNCF toelaten om bij ticketverkoop omstandigheden zoals een 
aansluitende vlucht mee te delen (supra nr. 1578), dan zouden die vluchten volledig voorzienbaar worden voor 
de SNCF. Zo hield het hof van beroep te Dijon rekening met het tijdstip van vertrek om een taxibedrijf te 
veroordelen tot € 5000 schadevergoeding, voor de gemiste vlucht en de zo mislopen cruise, aan klanten die op 
zondagochtend naar een treinstation moesten worden gevoerd voor hun trein naar de luchthaven.4692 Wat als 
het nu ging om een zakenman die daardoor een miljoenendeal misliep? In deze gedachtegang achten 
luchtvaartjuristen de door vliegtuigmaatschappijen bij vertraging krachtens Verordening nr. 261/2004 
verschuldigde compensatie onredelijk, zeker wanneer die compensatie 40 keer hoger ligt dan de ticketprijs.4693 

1700. ANGELSAKSISCH PARADIGMA VAN TAXICHAUFFEUR DIE KENNIS HEEFT VAN BIJZONDERE OMSTANDIGHEID – Instructief is 
het Angelsaksische voorbeeld van een man die een taxichauffeur meedeelt dat hij binnen een redelijke termijn 
op zijn bestemming moet zijn voor een deal van vijf miljoen pond. Indien de taxichauffeur zijn gps verkeerd 
instelt4694, dan is het verlies van een kans op vijf miljoen pond voorzienbare schade voor die taxichauffeur. 
Maar is veroordeling tot die schadevergoeding ook economisch wenselijk? Angelsaksische rechtsleer meent 
van niet.4695 Lord Hoffmann stelt hierover: "He could not reasonably be regarded as having accepted such 
liability only because he knew about the loss the passenger would suffer if he was late." Was de taxichauffeur 
op de hoogte van die potentiële aansprakelijkheid, dan had hij wellicht ook veel meer aangerekend voor de 
taxirit, had hij zijn aansprakelijkheid conventioneel beperkt en was hij een verzekering aangegaan.4696 Door die 
passagier mee te nemen, heeft de taxichauffeur wel de potentiële schade voorzien, maar heeft hij nooit het 
risico van die enorme aansprakelijkheid op zich genomen.4697  

B Extra toets in licht van contractuele risicoverdeling? 

                                                             
4690 Spanje en Argentinië voorzien tegelijk in de voorzienbaarheidslimiet (art. 1107 CCE resp. art. 1728 CCCA) en in een 
matigingsmogelijkheid (art. 1103 CCE respectievelijk art. 1742 CCCA). 
4691 Cass.civ.I.fr. 28 april 2011, nr. 10-15056, JurisData nr. 2011-007612; Cass.civ.I.fr. 2 oktober 2013, nr. 12-26.975, 
JurisData nr. 2013-021573 (treinreiziger mist vlucht door TGV-vertraging); FABRE-MAGNAN 2012, 683; LAITHIER 2011-III, 1156. 
Contra: Dijon 7 oktober 2003, JurisData nr. 2003-223826 (veroordeling taxibedrijf tot vergoeding van vliegtickets en cruise 
(€ 5000) aan klanten die door niet-afhaling hun vlucht en hun vakantie misten; die schade was, gelet op tijdstip van vertrek, 
zondagochtend, voorzienbaar); Parijs 31 maart 1994, JurisData nr. 1994-600030 (vergoeding door SNCF van schade door 
missen aansluitende vlucht Orly-Madeira, die voorzienbare schade opleverde omdat Parijs aankomststation was). 
4692 Dijon 7 oktober 2003, JurisData nr. 2003-223826. 
4693 X, "Klanten zelf de dupe als vliegtuigmaatschappijen compensatie voor vertraging moeten betalen", De Standaard 2016, 
11 januari, online. 
4694 Onjuiste instelling van een gps is geen absurde hypothese. Zo reed een chauffeur van een skibus 1200 km om en kwam 
hij terecht in het hete Spanje in plaats van de besneeuwde Alpen: M. LEFEVRE, "Erreur de gps: un détour de plus de 1200 km 
pour rejoindre La Plagne”, www.levif.be, 10 maart 2015. 
4695 HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 97; HOFFMANN 2010, 53-61. 
4696 Vgl. L. HOFFMANN, "The Achilleas: custom and practice or foreseeability?", Edinburgh Law Review 2010, 53-61. 
4697 HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 97 ("D's silence alone may not indicate his willingness to accept the risk: if I tell my taxi 
driver I will miss the opportunity of making a profit of £ 1 million if I fail to reach an appointment on time, his acceptance of 
me as a passenger should not lead to the inference that he accepts the risk."). 
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1701. BIJKOMENDE TOETS VANUIT CONTRACTUELE RISICOVERDELING? – Aansprakelijkheid voor voorzienbare 
schade zou niet steeds tot billijke resultaten leiden.4698 Wereldwijd suggereren diverse auteurs dan 
ook om die limiet anders op te vatten. Aan artikel 1150 BW ligt onder meer afstemming op de initiële 
contractuele risicoverdeling ten grondslag (supra nr. 1513). Deze risicoverdeling blijft ook van kracht 
bij wanprestatie (supra nr. 1514). Rechters zouden dan ook moeten zoeken naar een billijker 
evenwicht tussen schadevergoeding en die contractueel opgenomen risico’s.4699 De contractuele 
risicoverdeling maakt deel uit van de overeenkomst en leidt tot een evenwicht tussen de diverse 
belangen.4700 In bepaalde gevallen zou de rechter voorziene en voorzienbare schade van vergoeding 
moeten uitsluiten indien vergoeding niet strookt met die risicoverdeling.  

1702. STEEDS LUIDERE ROEP OM TOETSING VANUIT CONTRACTUELE RISICOVERDELING – Lord Hoffmann bepleitte in 2010 
om de voorzienbaarheidstest te laten varen en de contractueel opgenomen verplichtingen te interpreteren om 
na te gaan of schade verhaalbaar dient te zijn.4701 Zijn oproep heeft wel nog geen weerklank gevonden.4702 
Anderen suggereren om die test af te wijzen ten voordele van vergoedingsbeperking bij onevenredigheid met 
de contractprijs.4703 In zijn rechtsvergelijkend proefschrift over gevolgschade (1989) wees de Deense professor 
LOOKOFSKY dan ook erop dat dit evenredigheidsvereiste een nieuw schadebeperkingsparadigma uitmaakt.4704 

1703. PROPORTIONALITEITSGEDACHTE EN CONTRACTUEEL EVENWICHT IN CONTRACTENRECHT – In het bestuursrecht, het 
staatsrecht en het Unierecht4705  is de proportionaliteitsgedachte alomtegenwoordig. 4706  Ook binnen het 
contractenrecht is dit evenredigheidsconcept aan een opmars bezig. In Frankrijk wijdde LE GAC-PECH een 
proefschrift aan deze thematiek: La proportionnalité en droit privé des contrats.4707 Die proportionaliteit houdt 
verband met de notie van het contractuele evenwicht. Hoewel dit evenwicht vooral is bestudeerd naar het 
tijdstip van de contractsluiting4708, wordt ook de uitvoeringsfase daarmee in verband gebracht4709. Deze idee 
zou gelden voor elke sanctie. 4710  In Nederland bekeek STOLP de proportionaliteit bij remedies voor 
wanprestatie.4711 In België en Frankrijk vormt de gedachte dat een sanctie niet verder mag reiken dan nodig, zo 

                                                             
4698 P.S. ATIYAH, An Introduction to the Law of Contract, Oxford, Clarendon Press, 1989,  482 ("But it does not follow that it 
is always just to impose liability for foreseeable consequences."). 
4699 FRANKRIJK: BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001, 754; FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 165; HOCQUET-BERG 2012, nr. 3; JOURDAIN 2011, 
548; LAITHIER 2004, 154 (spreekt van billijke verhouding tussen schadevergoeding en opgenomen contractrisico); LAITHIER 

2011-III, 1158; LAITHIER 2012, 769. ITALIË: BIANCA 2012, 173. COMMON LAW: CHEN-WISHART 2010, 580. CISG: LOOKOFSKY 2007, 69; 
SAIDOV 2002, 343; SAIDOV 2008, 112; VAN DER POEL 2010, 161.  
4700 CORNELIS 1990-II, 98. 
4701 HOFFMANN 2010, 58-59 (de remoteness test zou dus niet zijn gebaseerd op voorzienbaarheid maar op de overeenkomst). 
4702 MCGREGOR 2014, 220-224. 
4703 J. GORDLEY, "The foreseeability limitation on liability in contract" in A.S. HARTKAMP, M.W. HESSELINK, E.H. HONDIUS, C. MAK en 

C. EDGAR DU PERRON (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Kluwer, 2011, (699) 708-713. 
4704 J. LOOKOFSKY, Consequential damages in comparative context. From breach of promise to monetary remedy in the 
American, Scandinavian and International Law of Contracts and Sales, Kopenhagen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 
1989, 187-195. 
4705 Denk aan artikel 5, lid 4 VEU, dat bepaalt: "Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de inhoud en de vorm van het 
optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken." 
4706 Uitgebreid: BELGIË: JANSEN 2015-I, 771. FRANKRIJK: M. BEHAR-TOUCHAIS, "Rapport introductif Colloque 'Existe-t-il un principe 
de proportionnalité en droit privé?", LPA 1998, (3) 3. 
4707 S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, 580 p. 
4708 S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, "De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de hand van het 
contractueel evenwicht" in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 1-58; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 822 p. FRANKRIJK: L. FIN-
LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 651 p. 
4709 BELGIË: JANSEN 2015-I, 773-775 (verband tussen contractueel evenwicht en niet-essentiële tekortkoming die economisch 
nut van resterende overeenkomst niet aantast als voorwaarde voor toepassing van prijsvermindering). FRANKRIJK: K. DE LA 

ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 25-108; L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 
nrs. 558-559; P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction méconnue de l'inexécution" in Mélanges en 
l'honneur de Philippe le Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, (449) 460. 
4710 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, nrs. 479 en 486 ("Ainsi, l'idée maîtresse nous paraît 
être le principe de proportionnalité, qui veut que la résolution, comme toute sanction, ne se voie pas reconnaître des effets 
excédant la mesure nécessaire pour atteindre le but vise."). 
4711 M.M. STOLP, Ontbinding, schadevergoeding en nakoming. De remedies voor wanprestatie in het licht van de beginselen 
van subsidiariteit en proportionaliteit, Deventer, Kluwer, 2007, 295 p. 
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voorwerp van reflectie in studies over ontbinding4712, de niet-uitvoeringsexceptie4713 en prijsvermindering4714. 
Zo zou prijsvermindering strekken tot behoud of herstel van het contractuele evenwicht. 4715  De 
proportionaliteit zou hier contractuele wanverhoudingen kunnen ondervangen. Proportioneel berekende 
prijsverminderingen (supra nr. 373) zouden het oorspronkelijk gewilde contractuele evenwicht herstellen.4716  

1704. PROPORTIONALITEIT EN CONTRACTUEEL EVENWICHT BIJ SCHADEVERGOEDING WEGENS WANPRESTATIE? – 

Welke rol spelen die evenredigheidsgedachte en het contractuele evenwicht nu bij begroting van 
schadevergoeding wegens wanprestatie en met name binnen de voorzienbaarheidsbeperking? 
Schadevergoeding strekt niet tot herstel van contractueel evenwicht. Voor plafonnering van door 
distributienetbeheerders verschuldigde schadevergoedingen bij storingen, (her)aansluiting en 
langdurige stroomonderbrekingen (Vlaams Energiedecreet, infra nr. 2370), stelt bepaalde rechtsleer 
zo dat de decreetgever streefde naar een evenwicht tussen de rechten van de netgebruiker en de 
leefbaarheid van de netbeheerder.4717 Geldt deze afweging ook voor schadevergoeding in het 
algemeen? Diverse rechtsstelsels bepleiten matiging bij extreme wanverhoudingen tussen de schade 
en de verkregen tegenprestatie. Correctie mag enkel omzichtig toepassing vinden, zoals bij kennelijke 
wanverhoudingen.4718 Daarbij komt dat de proportionaliteitsgedachte niet als beginsel is erkend.4719 

C Wanverhouding schadevergoeding en contractprijs 

1705. VERGOEDINGSBEPERKING BIJ WANVERHOUDING TUSSEN SCHADEVERGOEDING EN CONTRACTPRIJS – 
DUMOULIN, de grondlegger van de voorzienbaarheidsgrens, gaf aan dat de basisratio van die grens 
gelegen was in het feit dat partijen niet eraan hadden gedacht om meer aansprakelijkheid op te 
nemen dan de waarde van de primair verschuldigde zaak (supra nr. 1487).4720 Verhaalbare schade 
beperken tot die primair verschuldigde zaak (intrinsieke schade) is een brug te ver (supra nrs. 1525-
1537). Wel bestaat misschien ruimte voor nuancering bij extreme wanverhouding tussen 
schadevergoeding en contractprijs. De rechter moet dan eerder vanuit het contractuele evenwicht 
nagaan of een wanprestant een risico op verhoogde aansprakelijkheid op zich heeft genomen. Dit 
kan zich vertalen in enige overeenstemming tussen de contractprijs en de waarde van de 
tegenprestatie.4721 Het Franse Hof van Cassatie verwees begin twintigste eeuw zo naar de ticketprijs 

                                                             
4712 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 866 ("En effet, comme toute sanction, les effets de 
résolution, en ce compris son effet rétroactif, doivent demeurés proportionnés au but poursuivi par celle-ci."); S. STIJNS, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 263 ("Er moet een 
proportionele verhouding zijn tussen de verstoring van de contractuele relatie door de schuldenaar en de betekenis die de 
ontbindingssanctie in de verstoorde relatie gaat hebben.") en 265-267 (inzake economische nutscriterium). 
4713 Y. HANNEQUART, "Le principe de proportionnalité en droit privé belge" in Le principe de proportionnalité en droit belge et 
en droit français, Luik, JBL, 1995, (125) 131-132; J. HERBOTS, "De exceptie van niet-nakoming", TPR 1991, (379) 392-393 ("De 
rechtspraak eist een zeker evenwicht tussen aanval en verweer."). Meer rechtsleer: JANSEN 2015-I, 770, voetnoot 3839. 
4714 BELGIË: S. JANSEN, Prijsvermindering: remedie tot bijsturing van contracten, proefschrift, Leuven, KUL, 2015, 770-773. 
FRANKRIJK: K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 25-108 (réfaction); LAITHIER 2004, 349. 
4715 JANSEN 2015-I, 774. 
4716 BELGIË: JANSEN 2015-I, 774. S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Parijs, LGDJ, 2000, nrs. 81 en 
1195. 
4717 F. COUSY en I. DE RUYVER, “De verscherpte aansprakelijkheid van de Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en 
gas kortgesloten", DCCR 2015, afl. 106, (5) 18. 
4718 BELGIË: JANSEN 2015-I, 772. FRANKRIJK: M. BEHAR-TOUCHAIS, "Rapport introductif Colloque 'Existe-t-il un principe de 
proportionnalité en droit privé?", LPA 1998, (3) 11; D. MAZEAUD, "Le principe de proportionnalité et la formation du contrat", 
LPA 1998, (12) 18 (spreekt van "l'exception de disproportion"); A. MAZEAUD, "Proportionnalité en droit social", LPA 1998, (64) 
64 ("On dira que le principe de proportionnalité existe, mais qu'il doit être consommé avec modération."); N. MOLFESSIS, "Le 
principe de proportionnalité et l'exécution du contrat", LPA 1998, (21) 29. 
4719 JANSEN 2015-I, 772 (ziet proportionaliteitsvereiste als bijzonder criterium voor rechtsmisbruik). 
4720 DUMOULIN 1598, 78, nr. 60 (“Ita particularis ratio limitationis in casibus certis est, quia verisimiliter non fuit praevisum, 
nec cogitatum de suscipiendo maiori damno, vel periculo ultra rem principalem, quam sit res ipsa principalis."; vertaling: 
"Aan de beperking [van schadevergoeding] bij casus certi ligt dus specifiek ten grondslag dat de schade waarschijnlijk niet 
was voorzien, noch dat was overwogen om schade of risico boven de primair verschuldigde prestatie op zich te nemen, 
groter dan de primaire prestatie zelf."; vertalingen: KRALINGEN, 403 en ZIMMERMAN 1990, 829). 
4721 FUENTES GUIÑEZ 2009, 375. 
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om de aansprakelijkheid van een spoorwegmaatschappij voor bagageverlies te beperken.4722 De hoge 
huurprijs was zo al van belang om hoge schade (dure juwelen) als voorzienbaar te kwalificeren.4723 In 
dit opzicht leidt een hoge contractprijs dus sneller tot voorzienbare schade.4724 Wereldwijd verwijzen 
steeds meer auteurs naar die wanverhouding tussen de contractprijs en de aansprakelijkheid om 
schadevergoeding te beperken.4725 Dit vindt steun in het Deense (infra nr. 1707) en het Amerikaanse 
(infra nrs. 1708-1709) recht, en in de Duitstalige rechtsfamilie (infra nrs. 1712-1713). 

1706. HOTELBEWAARGEVING: SPOOR VAN INACHTNEMING WANVERHOUDING TUSSEN CONTRACTPRIJS EN AANSPRAKELIJKHEID – 

Van die inachtneming van wanverhoudingen tussen schadevergoeding en contractprijs lijkt een wettelijk spoor 
te vinden bij hotelbewaargeving. Artikel 1952 in fine BW beperkt de aansprakelijkheid van hotelhouders voor 
beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken die een hotelgast meebrengt zo per schadegeval tot 100 
keer de logiesprijs. De aansprakelijkheid van de hotelhouder is zo enigszins afgestemd op de verkregen 
contractprijs. Een luxehotel is bij beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken zo meer 
schadevergoeding verschuldigd dan een herberg. Krachtens het tweede lid van artikel 1953 BW mag de 
hotelhouder de inbewaarneming van waardepapieren, geld en waardevolle zaken bovendien weigeren indien 
zij "de grootte van het hotel en de omstandigheden in aanmerking genomen, een buitensporige handelswaarde 
hebben of overlast veroorzaken". Zo kan hij vanuit de gevraagde kamerprijs buitensporige aansprakelijkheden 
voorkomen. Allicht om billijkheidsredenen menen sommigen dat die verrekening van de wanverhouding ook 
geldt indien de hotelhouder die zaken niet heeft geweigerd. Bij inbewaringneming van waardevolle zaken zou 
de rechter dan lagere voorzienbaarheid uit een lagere contractprijs kunnen afleiden en hogere 
voorzienbaarheid uit een hogere contractprijs, zoals bij bewaargeving in een vijfsterrenhotel of in een 
driesterrenrestaurant.4726 Die billijkheidstoepassing vereist wel een gewrongen gebruik van artikel 1150 BW. 

1707. DEENS RECHT: MATIGINGSMOGELIJKHEID BIJ ONREDELIJK ZWARE SCHADEVERGOEDING – In Denemarken voorziet § 
24 van de Erstatningsansvarslov (schadevergoedingswet) in een matigingsrecht wanneer een onredelijk zware 
schadevergoeding zou worden opgelegd. Die bepaling schrijft voor dat aansprakelijkheid kan worden beperkt 
of uitgesloten "wanneer deze onredelijk zwaar blijkt voor de aansprakelijke of indien bijzondere 
omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen" en dat daarbij rekening wordt gehouden "met de omvang van de 
schade, de aard van de aansprakelijkheid, de situatie van de benadeelde, de verzekering en andere 
omstandigheden”.4727 Denemarken oordeelde dat de adequatieleer – die een objectieve voorzienbaarheidstest 
behelst (supra nrs. 1463-1466) – niet volstond als aansprakelijkheidslimiet. 4728  Onevenredigheid tussen 
contractprijs en schadevergoeding kan een Deense rechter dus wel op die grond aanpakken. 

1708. AMERIKAANS RECHT: INACHTNEMING VAN WANVERHOUDING TUSSEN SCHADE EN CONTRACTPRIJS – In 
Amerika kwalificeerden bepaalde rechters voorzienbare schade uit billijkheidsredenen als 
onvoorzienbaar omdat de schadevergoeding buiten elke verhouding stond tot de verkregen 

                                                             
4722 Cass.Req.fr. 25 maart 1912, DP 1913, I, 341; Cass.civ.fr. 29 december 1913, D. 1916, I, 117. 
4723 Parijs 7 december 1948, JCP 1949, II, 4679 ("[Les] propriétaires d’un immeuble situé dans un quartier aisé, pouvaient et 
devaient raisonnablement prévoir, en consentant un bail pour un prix, sinon élevé, tout au moins important pour l’époque, 
que leur locataire avait ou pouvait avoir des bijoux de prix en sa possession.”). 
4724 FRANKRIJK: BÉNABENT 2014, 308; SOULEAU 1979, 47. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 375 ("[E]l precio sirve como índice de 
previsibilidad, porque mientras mayor sea éste se preverá que el perjuicio será más grande [...]"). 
4725 FRANKRIJK: HOCQUET-BERG 2012, nr. 3 ("Il ne serait pourtant pas incongru de reconnaître au juge un pouvoir de modération 
du quantum de la réparation, en considérant qu'il doit exister un certain rapport de proportionnalité entre la valeur de la 
prestation promise et le montant des dommages-intérêts alloués au créancier en cas d'inexécution."); JOURDAIN 2011, 548; 
LAITHIER 2004, 144; LAITHIER 2011-III, 1158-1159; SOULEAU 1979, 47; XYNOPOULOU 2013, 21, voetnoot 95 (Frans recht). SPANJE: 
FUENTES GUIÑEZ 2009, 375. COMMON LAW: ATIYAH 1989, 480 (impliciet); CHEN-WISHART 2010, 580; HOFFMANN 2010, 58-59; KRAMER 
2009, 414; S. WADDAMS, The Law of Damages, Toronto, Canada Law Book, 2004, 558 (in SAIDOV 2008, 112). CISG: LOOKOFSKY 

2007, 69; SAIDOV 2002, 343; SAIDOV 2008, 112; VAN DER POEL 2010, 161. RECHTSVERGELIJKEND: LOOKOFSKY 1989, 187-195. 
4726 FRANKRIJK: BÉNABENT 2014, 308 (hogere voorzienbaarheid bij luxehotel); BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001, 754; BUFFELAN-
LANORE/LARRIBAU-TERNEYRE 2014, 841; HOCQUET-BERG 2012, nr. 3; LAITHIER 2011-III, 1158-1159; SOULEAU 1979, 47 ("Le prix est 
donc naturellement appelé à servir d'indice de prévisibilité"); XYNOPOULOU 2013, 21 (hogere prijzen voor eersteklassetickets 
en luxerestaurants en -hotels impliceren grotere risico-overname). SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 375 ("Se puede prever que 
los intereses puestos por el acreedor son proporcionales con el valor de la contraprestación."). 
4727 Eigen vertaling. Bespreking: LOOKOFSKY 1989, 190; LOOKOFSKY 2007, 72-73. 
4728 LOOKOFSKY 1989, 190. 
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prestatie.4729 Om die uitweg te officialiseren, werd de voorzienbaarheidstest in § 351 Second 
Restatement of Contracts aangevuld met een derde lid. Lid 3 in fine van § 351 laat rechters toe om 
voorzienbare schade toch van vergoeding uit te sluiten bij extreme wanverhouding tussen schade en 
contractprijs: "A court may limit damages for foreseeable loss [...] if it concludes that in the 
circumstances justice so requires in order to avoid disproportionate compensation." In de toelichting 
op die bepaling staat te lezen dat het niet altijd rechtvaardig is om de wanprestant te laten instaan 
voor alle voorzienbare schade. Dit is zo bij extreme onevenredigheid tussen de schade en de 
ontvangen contractprijs. Een lage contractprijs kan uitwijzen dat het niet de bedoeling was dat een 
contractpartij het risico van dergelijke aansprakelijkheid zou dragen.4730  

1709. AMERIKAANS PARADIGMA VAN VERKOOP TRACTORVERLICHTING – Interessant is het Amerikaanse paradigma van 
de verkoop van tractorverlichting. In de commentaar bij § 351, lid 3 Second Restatement of Contracts luidt de 
vraag of een verkoper van goedkope verlichting, die weet dat de koper deze zal gebruiken om zijn oogst 's 
nachts binnen te halen met zijn tractor, moet instaan voor de uit laattijdige levering gederfde winst, aangezien 
die schade wel voorzienbaar was bij de contractsluiting. Volgens die commentaar is dat niet het geval, gelet op 
de extreme onevenredigheid tussen de winstderving en de contractprijs.4731 Om dat resultaat te bereiken naar 
Belgisch recht zouden rechters de equivalentieleer moeten manipuleren of zich in alle bochten moeten 
wringen om die voorzienbare schade toch als onvoorzienbaar en dus onvergoedbaar te kwalificeren.  

1710. TOENADERING: FRANSE CASSATIERECHTSPRAAK OVER ARTIKEL 1150 BW – De vraag rijst of achter de 
recente Franse cassatierechtspraak volgens dewelke treinreizigers de SNCF bij treinvertragingen, 
wegens onvoorzienbaarheid van de schade, niet kunnen aanspreken voor het missen van een 
vlucht4732, voor het mislopen van een lucratieve overeenkomst4733 of voor het verlies van een kans op 
het winnen van een proces4734 (supra nr. 1596), geen andere motieven schuilgaan. Rechters geven 
niet steeds de ratio van hun beslissing prijs. Soms kaderen zij gewoonweg een billijke uitkomst 
binnen het formele rechtskader. Was het dan niet voorzienbaar voor de SNCF dat treinreizigers met 
een treinstation bij de luchthaven als eindbestemming, een vlucht zouden nemen? Neem nu dat de 
website van de SNCF zou toelaten om dergelijke bijzondere omstandigheden mee te delen. Hoe zou 
het Franse Hof van Cassatie dan oordelen? Zouden alle passagiers die hun vlucht missen dan de SNCF 
kunnen aanspreken in vergoeding van alle schade (gemiste vlucht en vakantiederving)? Dit zou leiden 
tot een onwenselijke vloed aan schadeclaims.4735 Aan de vaststelling van onvoorzienbaarheid ligt 
misschien ten grondslag dat schadevergoeding deels naar de contractprijs is te richten.4736  

                                                             
4729 LOOKOFSKY 2007, 70. 
4730 Commentaar f bij § 351 Second Restatement of Contracts, www.lexinter.net ("One such circumstance is an extreme 
disproportion between the loss and the price charged by the party whose liability for that loss is in question. The fact that 
the price is relatively small suggests that it was not intended to cover the risk of such liability."). 
4731 Lamkins v International Harvester Co, 182 S.W.2d 203 (Ark. 1944), zoals besproken in GORDLEY 2011, 701. Deze zaak 
stond model voor illustratie 18 bij § 351 Second Restatement of Contracts. Dit voorbeeld komt ook voor bij LOOKOFSKY 

(LOOKOFSKY 2007, 70) ter ondersteuning van de niet-vergoedbaarheid van disproportionele schade onder de CISG. 
4732 Cass.civ.I.fr. 28 april 2011, nr. 10-15056, JurisData nr. 2011-007612; Cass.civ.I.fr. 2 oktober 2013, nr. 12-26.975, 
JurisData nr. 2013-021573 (treinreiziger mist vlucht TGV-vertraging); FABRE-MAGNAN 2012, 683; LAITHIER 2011-III, 1156. 
Contra: Dijon 7 oktober 2003, JurisData nr. 2003-223826 (veroordeling van taxibedrijf tot vergoeding van vliegtickets en 
cruise aan klanten die door niet-afhaling hun vlucht en hun vakantie misten; die schade was, gelet op tijdstip van vertrek, 
zondagochtend, voorzienbaar); Parijs 31 maart 1994, JurisData nr. 1994-600030 (vergoeding door SNCF van schade door 
missen aansluitende vlucht Orly-Madeira, die voorzienbare schade opleverde omdat Parijs aankomststation was). 
4733 Cass.civ.fr. 21 november 1910, D. 1911, I, 208 (vernietiging van arrest dat spoorwegmaatschappij veroordeelde tot 
onvoorzienbare schade zonder opzet vast te stellen); Cass.civ.fr. 9 juli 1913, D. 1915, I, 35; Cass.civ.fr. 23 december 1913, D. 
1915, I, 36. 
4734 Pau 11 augustus 1903, S. 1903, II, 309. 
4735 FRANKRIJK: BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001, 755 ("une décision de la Cour de cassation favorable aux voyageurs aurait eu un 
impact financier considérable sur les offres de transport ultérieurement proposées au public [...] les transporteurs n'auraient 
eu d'autre solution que de répercuter cette charge leur incombant sur le prix facturé aux voyageurs"). COMMON LAW: CHEN-
WISHART 2010, 585-586 (inzake Engelse case Horne v Midland Railway Co uit 1872). 
4736 FRANKRIJK: BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001, 754 ("Un indice peut alors être précieux: l'importance de la contre-prestation 
convenue au titre de la rémunération de l'obligation promise par le débiteur."); HOCQUET-BERG 2012, nr. 3; JOURDAIN 2011, 
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1711. FRANSE BENADERING ALS VORM VAN RECHTSREALISME – Die Franse benadering lijkt wel een vorm van 
Scandinavisch rechtsrealisme: "justice breaks the rules when the rules would break with justice".4737 De 
uitkomst is belangrijker dan de rechtsregel. De rechter past de rechtsregel dan zo toe dat hij de gewilde 
uitkomst bereikt. Dit realisme is het Belgische contractueel schaderecht overigens niet vreemd. Denk aan de 
periode waarin onzekerheid bestond over de kansleer. In de nasleep van het volgens sommigen vernietigende 
zwavelzuurarrest van het Hof van Cassatie (supra nrs. 2125-2129) nam het hof van beroep te Bergen in een 
zwavelzuurgeval zo verdacht snel causale zekerheid aan.4738 Rechters manipuleerden bewijswaardering om bij 
louter waarschijnlijke causaliteit al van een zekere causale band te gewagen.4739 Lag de vaststelling dat 
rechtspraak voorzienbare schade als onvoorzienbaar bestempelt om onbillijkheden te voorkomen ook niet aan 
de basis van de toevoeging van een derde lid aan § 351 Second Restatement of Contracts (supra nr. 1708)? 

1712. DUITSTALIGE RECHTSFAMILIE: NIET-MEDEDELING VAN POTENTIËLE HOGE SCHADE ALS FOUT VAN 

SLACHTOFFER EN AANPASSING SCHADEVERGOEDING BIJ LAGE CONTRACTPRIJS – Dat voor verrekening van 
wanverhoudingen tussen schadevergoeding en verkregen prestatie een Uniebreed draagvlak bestaat, 
blijkt ook uit de benadering in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.4740 In Duitsland laat § 254, lid 1 
BGB vergoedingsbeperking toe indien schade deels aan de fout van de benadeelde is te wijten. Het 
tweede lid preciseert dat die matigingsmogelijkheid ook geldt indien de benadeelde naliet de 
schuldenaar te wijzen op het gevaar van ongewoon hoge schade, die de schuldenaar kende noch 
behoorde te kennen.4741 Deze Warnungsobliegenheit4742 vertoont gelijkenissen met de onder artikel 
1150 BW aanvaarde regel dat niet-melding van bijzondere omstandigheden tot onvoorzienbaarheid 
kan leiden (supra nrs. 1570-1576). Ook § 254, lid 2 BGB vereist immers een waarschuwing voor allicht 
niet te voorziene schade.4743 Zwitserland en Oostenrijk zien niet-mededeling van bijzondere risico’s 
eveneens als fout van het slachtoffer.4744 De toepassing van § 254, lid 2 BGB geeft aan dat Duitse 
rechters ook vaak neigen naar een evenwicht tussen schadevergoeding en contractprijs.  

1713. TOEPASSING: BUITENSPORIGE SCHADEVERGOEDING BIJ LAGE CONTRACTPRIJS – Een vertaalbureau moest een 
reclamebrochure in vijf talen vertalen. De benadeelde onderneming verzocht om schadevergoeding omdat de 
gedrukte brochures onbruikbaar waren wegens de slechte kwaliteit van de vertaling. Het Oberlandesgericht 
Hamm reduceerde de schadeclaim met 1/3 op grond van § 254, lid 2 BGB, op grond dat die onderneming een 
fout had begaan door het vertaalbureau niet mee te delen dat zij de vertaling niet zou controleren.4745 Van een 
vertaalbureau valt echter te verwachten dat zij al gereviseerde vertalingen afleveren. De echte reden berust 
volgens de rechtsleer dan ook in het feit dat de mogelijke schadevergoeding 40 keer hoger was dan de voor de 
vertaling aangerekende prijs.4746 

                                                                                                                                                                                              
548; LAITHIER 2011-III, 1158-1159. COMMON LAW: CHEN-WISHART 2010, 585-586; LOOKOFSKY 2007, 70 (Amerikaans recht). CISG: 
SAIDOV 2002, 343. 
4737 Vgl. J. LOOKOFSKY, "Consequential damages in CISG context", PILR 2007, (63) 74. 
4738 Toepassingsgeval na zwavelzuurarrest van Hof van Cassatie: Bergen 10 oktober 2005, JT 2005, 717 (snelle aanvaarding 
van zeker causaal verband in een geval van een zwavelzuuraanval: geen enkele onzekerheid gelet op zeer kleine 
tijdsinterval tussen tijdstip waarop fouten door openbaar ministerie en politie zijn begaan en agressie tegen slachtoffer). 
4739  BELGIË: BOCKEN 2007, 324 ("Het verleidt de rechters overigens ertoe willekeurig om te springen met de 
bewijswaardering."); DUBUISSON 2007, 495; PÜTZ/MONTERO 2006, 1091. NEDERLAND: FAURE 2000, 171. ZWITSERLAND: MÜLLER 2002, 
198-199. COMMON LAW: CARDONA FERREIRA 2013, 69; KADNER GRAZIANO 2008-II, 1033 ("The loss of chance approach avoids the 
use of fictions by judges to determine causation in order to reach just results in specific cases."); ZILICH 2003, 681. 
4740  DUITSLAND: Over verhouding van schadevergoeding met evenredigheidsbeginsel: J.C. BARTELT, Beschränkung des 
Schadensersatzumfangs durch das Übermaβverbot?, Berlijn, Duncker & Humblot, 2004, 247 p. OOSTENRIJK: REISCHAUER 2002, § 

1295 ABGB, 185. ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 104. 
4741 § 254, lid 2 BGB luidt: "Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er 
unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der 
Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern." 
Voor een verband tussen § 254, lid 2 BGB en de voorzienbaarheidsbeperking: GORDLEY 2011, 707; VÉKÁS 2002, 156. 
4742 Kwalificatie: FAUST 1996, 342; LANGE 1979, 576; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 333; XYNOPOULOU 2013, 96 en 200. 
4743 SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 333 (“Einer Warnung bedarf er vor solchen Schäden, die er nicht voraussehen kann.”). 
4744 ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 104 (niet-mededeling ongewoon hoge schade als fout benadeelde); VULLIÉTY 2010, 448. 
OOSTENRIJK: KARNER 2005, 1334; REISCHAUER 2002, § 1295 ABGB, 183. 
4745 Oberlandesgericht Hamm 28 februari 1989, NJW DE 1989, 2066. 
4746 Heldere analyse: BAMBERGER/ROTH 2014, § 254, nr. 24; GORDLEY 2011, 707. 
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D Toepassing naar Belgisch recht 

1714. AANPAK VAN WANVERHOUDING TUSSEN SCHADEVERGOEDING EN CONTRACTPRIJS – De common law 
beschouwt de voorzienbaarheidsgrens als een instrument dat tot billijke resultaten moet leiden.4747 
De vraag rijst of de Belgische voorzienbaarheidslimiet dezelfde soepelheid biedt. Over welke opties 
beschikt een rechter wanneer voorzienbare schade buiten verhouding staat tot de contractprijs? 

1715. ONVERENIGBAARHEID MET ARTIKEL 1150 BW – Artikel 1150 BW biedt geen ruimte om daarin een 
proportionaliteitstoets in te bedden. Voor uitzonderlijke gevallen van extreme wanverhouding tussen 
schadevergoeding en contractprijs, waarbij het onbillijk blijkt om de voorzienbare schade volledig af 
te wentelen op de wanperstant, biedt de voorzienbaarheidsgrens geen soelaas.4748 Krachtens artikel 
1150 BW moet de rechter alle voorzienbare schade ten laste leggen van de wanprestant. Zelfs de 
wanprestant die een minieme vergoeding kreeg voor zijn prestatie (verkoop van een niet elders te 
verkrijgen lamp), kan zich geruïneerd zien (vergoeding van oogst van boer; supra nr. 1709). Dura lex, 
sed lex. Hij moest zijn verbintenissen maar nakomen! Hij ligt immers aan de basis van de ongunstige 
positie van de benadeelde (supra nr. 76). Maar wie zal zich nog gewagen aan de verkoop van 
dergelijke lampen? Voor zover de transactiestimulans mede ten grondslag ligt aan de 
voorzienbaarheidsgrens (supra nrs. 1523-1524), schiet deze limiet hier haar doel mis. 

1716. BESTRIJDING VAN ARTIKEL 1150 BW OP RECHTSHISTORISCHE GRONDEN? –  Sommigen trachten artikel 
1150 BW op historische gronden onder uit te halen. Hoofdargument is dan dat die limiet louter is 
gebaseerd op een door DUMOULIN uitgedacht vermoeden dat de basisratio van de Justiniaanse 
duplum-regel daarin was gelegen dat de schade waarschijnlijk niet was voorzien (supra nrs. 1486-
1487). POTHIER verhief dit vermoeden tot een autonome regel (supra nrs. 1488-1490), die kort daarop 
in ons Burgerlijk Wetboek terechtkwam (supra nr. 1491). Wat als dat vermoeden nu niet klopte en de 
duplum-regel was bedoeld om extreme wanverhoudingen tussen schadevergoeding en contractprijs 
in te dijken?4749 Dat een wetsbepaling gebaseerd is op een vermeende historische misstap lijkt echter 
te wankel om haar buiten toepassing te verklaren. Bovendien is de regel van artikel 1150 BW te 
solide en te universeel om op historische gronden terrein te verliezen.4750 Die limiet is intussen 
nagenoeg vijf eeuwen prominent aanwezig in het Europese privaatrecht (supra nrs. 1492-1499), en is 
zelfs in alle harmoniseringsinitiatieven terug te vinden (supra nrs. 1500-1501). 

1717. MANIPULATIE VAN VOORZIENBAARHEID? – In die uitzonderlijke gevallen van extreme wanverhouding tussen 
schadevergoeding en contractprijs zou de rechter ook de vermeende werkwijze van het Franse Hof van 
Cassatie (supra nr. 1710) en de vroegere Amerikaanse rechtspraak (supra nrs. 1708-1709) kunnen volgen en 
voorzienbare schade als onvoorzienbaar aanmerken om deze uit vergoeding te sluiten.4751 Mits grondige 
motivering kan hij dan formeel gezien voldoen aan de voorwaarden van artikel 1150 BW. Deze oplossing is 
echter niet transparant. Bovendien leidt zij tot een alles-of-nietsbenadering indien de rechter niet kan matigen 
en meteen alle als onvoorzienbaar bestempelde schade van vergoeding moet uitsluiten.  

1718. UITZONDERLIJK HOGE SCHADE ALS SCHADE VAN ONVOORZIENBAAR TYPE? – Disproportionaliteit tussen 
schadevergoeding en contractprijs kan de rechter eventueel wel aanpakken door het voorwerp van 
de voorzienbaarheid anders in te vullen. Artikel 1150 BW kan hij versoepelen door toe te staan dat 
de omvang van schade kan leiden tot onvoorzienbaarheid van het schadetype. Franse rechtsleer stelt 

                                                             
4747 CHEN-WISHART 2010, 586. 
4748 CISG: SAIDOV 2008, 112 (“[I]t is well known that the foreseeability rule, in its pure form, is often not capable of limiting 
damages for disproportionate losses as it may well be the case that such losses were foreseeable.”). 
4749 J. GORDLEY, "The foreseeability limitation on liability in contract" in A.S. HARTKAMP, M.W. HESSELINK, E.H. HONDIUS, C. MAK en 

C. EDGAR DU PERRON (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Kluwer, 2011, (699) 708. 
4750 Ook befaamde rechtshistorici zien dit in: DUMAS 1913, 124 ("Elle est désormais assez forte pour se soutenir elle-même, 
sans avoir besoin d'aucun appui extérieur emprunté à une antique législation: elle peut renier son origine romaine pour vivre 
sa vie dans le monde juridique."). 
4751 Onder het Weens Koopverdrag: SAIDOV 2008, 112 (“[I]t should not come as a surprise if the foreseeability rule is used to 
limit damages in order to reduce the degree of disproportion.”). 
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zo dat schade van ongebruikelijke omvang overgaat van type.4752 Deze redenering kent aanhang in de 
common law4753 en onder de internationale instrumenten4754. Evenals in België, zou de omvang van 
schade onder de Unidroit-principes geen rol spelen. Dit wordt daar echter ook in die zin genuanceerd 
dat de omvang van bepaalde schade het schadetype kan wijzigen en onvoorzienbaar kan maken 
(supra nr. 1624).4755 Schade uit gewoon winstgevende overeenkomsten is van een ander type dan 
schade uit uitzonderlijk winstgevende overeenkomsten. Matiging wegens onvoorzienbaarheid van de 
schadeomvang valt echter te verkiezen boven die alles-of-nietsbenadering (supra nr. 1628). 

1719. ILLUSTRATIES – Bank A maakt gewoonlijk gebruik van de diensten van een beveiligingsfirma voor het 
vervoer van zakken munten naar haar vestigingen. Zonder de firma daarover in te lichten verstuurt A een 
lading zakken met nieuwe munten die 50 keer meer waard zijn dan de eerdere verzendingen. Die zakken 
worden tijdens een overval gestolen. Volgens de commentaar bij de Unidroit-principes kan A alleen schade 
verhalen die overeenkomt met de waarde van normale zendingen omdat enkel die schade was voorzien. De 
gestolen goederen waren zodanig veel waard dat het ging om schade van een ander type.4756 Deze opvatting 
zou dus toelaten om ook binnen de door het Belgische Hof van Cassatie gestelde grenzen te remediëren aan 
gevallen waarin schadevergoeding in disproportie staat tot de contractprijs. Denk aan de schrijnwerker die een 
boekenkast plaatst die kort nadien instort. Nog los van de vraag naar de fout van het slachtoffer bij het verlies 
van dure boeken (supra nr. 1573), kan de Belgische rechter oordelen dat het verlies van een eerste druk van 
het Cruydeboeck van Dodoens een ander schadetype oplevert (supra nr. 1628). Indirect houdt hij zo rekening 
met de wanverhouding tussen de contractprijs en de berokkende schade. 

1720. WETGEVEND INGRIJPEN? – Mocht hiervoor voldoende draagvlak bestaan, dan zou de wetgever 
rechters de mogelijkheid kunnen bieden om in uitzonderlijke gevallen rekening te houden met de 
extreme wanverhouding tussen de door de wanprestant verkregen contractprijs en de door hem 
verschuldigde schadevergoeding. Misschien kan het Amerikaanse recht dan wel tot voorbeeld 
strekken. Mocht een disproportionaliteitstoets draagkracht krijgen, dan lijkt wetgevend ingrijpen 
verkieslijk, zoals de toevoeging van het derde lid aan § 351 Second Restatement of Contracts (supra 
nr. 1708). Een mogelijke formulering van die bepaling komt later aan bod (infra nr. 3279). 

§ 4. OPWAARDERING TOT MATIGINGSGROND 

A Algemene matiging 

1721. ONVOORZIENBAARHEID VAN SCHADE EN MATIGING VAN SCHADEVERGOEDING – Volgens een bepaalde 
stroming vormt de voorzienbaarheidsgrens het middel bij uitstek om het gevaar van overdreven 
schadeclaims te beperken.4757 Aanleunend zien sommigen dit als instrument om schadevergoeding te 

                                                             
4752 LAITHIER 2011-III, 1157 („l’on peut se demander si un dommage à l’étendue inhabituelle ne devient pas un dommage d’un 
type différent”). 
4753 L. HOFFMANN, "The Achilleas: custom and practice or foreseeability?", Edinburgh Law Review 2010, 52 ("It might, I 
suppose, have been argued that the volatility in the market was so extreme as to make the loss not only greater than 
expected but a different type of loss altogether."); TREITEL/PEEL 2011, 1052. 
4754 UNIDROIT: BONELL 2002, 323; FRENK/STORME 1997, 193; LIU 2007, 471; MCKENDRICK 2009, 886-887; UNIDROIT 2010, 271. CISG: 

SAIDOV 2008, 117, voetnoot 90; STOLL/GRUBER 2005, 766 (“If the extent of the loss is significantly higher than what was 
foreseeable, then a different loss materialized than that which was foreseeable.”). DCFR: PHILIPPE 2010, 534. 
4755 Transfield Shipping Inc v Mercator Shipping Inc (The Achilleas) [2008] UKHL 48; [2009] 1 AC 61. Voor commentaar bij dit 
arrest door Lord Hoffmann zelf: L. HOFFMANN, "The Achilleas: custom and practice or foreseeability?", Edinburgh Law Review 
2010, 52; FRENK/STORME 1997, 193; LIU 2007, 471; UNIDROIT 2010, 271. Inzake DCFR: PHILIPPE 2010, 534 (voorzienbaarheid van 
aard of type schade, tenzij omvang van schade de aard van de schade wijzigt). 
4756 FRENK/STORME 1997, 194; UNIDROIT 2010, 272. 
4757 BELGIË: DE PAGE 1942, 143; DURANT 2010-II, 83 (art. 1150 BW is nuttig "dans un contexte ou l'idée de réparation intégrale 
peut donner lieu à des 'exagérations'"); DURANT 2015, 455 (idem); DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 317 en 321. FRANKRIJK: 
COËFFARD 2005, 92 (vermelding mogelijkheid); COLIN/CAPITANT 1932, 97; FABRE-MAGNAN 2013, 510; HOCQUET-BERG 2012, nr. 3; 
JOURDAIN 2001, 263; LAITHIER 2004, 140; LAITHIER 2011-III, 1158; VINEY/JOURDAIN 2001, 598-599 ("Et l’article 1150 nous semble 
précisément un instrument idéal pour fonder une politique de modération judiciaire des dommages-intérêts contractuels”). 
ITALIË: BARBERO 1988, 617; BIANCA 2012, 171; DE CUPIS 1979-I, 388 ("la prevedibilità della misura del danno funge da criterio 
moderatore del risarcimento”). SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 334. 
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matigen.4758 Matigen impliceert dat de rechter een schuld, waarvan het bedrag aan de hand van de 
toepasselijke rechtsregels is vastgesteld, vermindert. Voordat sprake kan zijn van matigen, moet dus 
iets voorafgaan dat in aanmerking komt voor vermindering.4759  

1722. ARTIKEL 1150 BW ALS MATIGINGSGROND? – In Nederland zag MAEIJER, die met zijn proefschrift 
over matiging4760 aan de basis ligt van de huidige Nederlandse algemene matigingsgrond van artikel 
6:109 NBW (infra nr. 1726), artikel 1150 Code civil (toen in Nederland artikel 1283 BW) als uitwerking 
van een algemene matigingsgedachte.4761 Dit artikel een ruimere strekking geven en opwaarderen 
tot een algemene matigingsgrond is volgens sommigen praktischer en zou stroken met de 
billijkheid.4762 Zo kan de rechter de scherpe kantjes van het integraliteitsprincipe afveilen.4763 

1723. DE PAGE WOU ARTIKEL 1150 BW TOT ALGEMENE MATIGINGSGROND OPWAARDEREN – In 1942 bepleitte DE PAGE zo 
in zijn Traité élémentaire de droit civil belge om artikel 1150 BW tot algemene matigingsgrond op te 
waarderen.4764 De Belgische opvatting dat enkel de oorzaak van schade voorzienbaar moet zijn om verhaalbaar 
te zijn, komt in zijn ogen neer op verwerping van elke vergoedingsbeperking. Het Belgische systeem zou 
feitelijk niet veel verschillen van het Duitse systeem van integrale schadevergoeding zonder uitzonderingen. De 
geschiedenis gaf hem geen ongelijk. Artikel 1150 BW stelt in de praktijk geen rem op schadevergoedingen 
wegens wanprestatie (supra nr. 1472). De aan artikel 1150 BW ten grondslag liggende billijkheid zou beter 
worden bereikt met die algemene moderatiebevoegdheid.4765 In de beginjaren van de Code civil werd artikel 
1150 BW overigens soms ook op die wijze toegepast. In 1808 oordeelde de vrederechter van Fontaine-l’Évêque 
in contractueel verband zo dat schadevergoeding enkel met extreme gematigdheid mag worden opgelegd.4766  

B Steun in voorgeschiedenis 

1724. ALGEMEEN MATIGINGSRECHT BIJ POTHIER – Voorstanders van een matigingsrecht in artikel 1150 
BW lezen deze bepaling in het licht van artikel 47 van de titel Des Obligations in het ontwerp van de 
Code civil van 1801 (supra nr. 1520). Grondlegger POTHIER meende dat schadevergoeding met 
gematigdheid was te begroten.4767 In navolging daarvan was in die bepaling voorzien in een 
matigingsrecht: “Le juge doit taxer les dommages-intérêts avec une certaine modération”.4768  

1725. NIET-OPNAME VAN MATIGINGSRECHT IN CODE CIVIL – Die bepaling heeft het wel niet gehaald in de 
Code civil. Sommigen achten deze niet-overname irrelevant voor de strekking van artikel 1150 
BW.4769 Dit artikel zou de noodzaak aangeven voor beperkingen aan het integraliteitsprincipe. Zelfs 

                                                             
4758 FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2013, 510 ("L'article 1150 est devenu un instrument de modération des dommages-intérêts"); 
LAITHIER 2011-III, 1158. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 334. 
4759 ABAS 2006, 2. 
4760 J.M.M. MAEIJER, Matiging van schadevergoeding, Breda, Vermijs, 1962, 241 p. 
4761 MAEIJER 2009-II, 56 ("Uit deze geschiedenis blijkt dat in artikel 1283 BW één bepaalde uitwerking is gelegen van een 
meer algemene matigingsgedachte."). Vgl. ABAS 2006, 7. 
4762 BELGIË: DE PAGE 1942, 143; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 321 (impliciet). FRANKRIJK: COLIN/CAPITANT 1932, 97 (ook 
omvang van schade moet voorzienbaar zijn); JOURDAIN 2001, 263; LAITHIER 2011-III, 1158 (impliciet); LAITHIER 2012, 769; 
VINEY/JOURDAIN 2001, 598-599. RECHTSVERGELIJKEND: GORDLEY 2011, 700-701.  
4763 Vgl. M.W. HESSELINK, De redelijkheid en de billijkheid in het Europese privaatrecht, Utrecht, Kluwer, 1999, 316. 
4764 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1942, 143-144 ("Si on admettait le pouvoir 
modérateur du juge (pouvoir d'équité), il ne fallait pas le limiter à un critère déterminé – et d'ailleurs parfaitement obscur –; 
il fallait l'admettre dans toute son ampleur, quitte à inviter le juge (pour obvier à l'arbitraire ou à la fantaisie) à la prudence 
par une formule de portée générale [...]"). Deze kritische paragraaf werd later wel weggelaten: DE PAGE 1967, 145-146. 
4765 DE PAGE 1942, 144. 
4766 Vred. Fontaine-l’Évêque, zoals aangehaald en op een ander punt bestreden in Brussel 7 maart 1818, Pas. 1818, 53 
(Pasicrisie – Jurisprudence des Pays-Bas: „les dommages-intérêts ne sont dus que dans un sens restrictif; qu’ils ne peuvent 
être alloués qu’avec une extrême modération. Ainsi ni ceux qui n’ont pas été prévus, ou qui ne sont qu’une suite éloignée, 
médiate, ou arrivés extrinsèquement, ne peuvent être pris en considération.”). 
4767 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 186, nr. 164 (“quand les dommages et intérêts sont considérables, ils ne doivent pas être taxés et liquidés en 
rigueur, mais avec une certaine modération”). 
4768 PORTALIS/TRONCHET/BIGOT-PREAMENEU/DE MALEVILLE 1801, 239. 
4769 FRANKRIJK: AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 172; COLIN/CAPITANT 1932, 97 (impliciet). SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 334. 
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onder gelding van de huidige Code Napoléon nemen bepaalde auteurs hetzelfde standpunt in als 
POTHIER door te wijzen op het vereiste van gematigdheid bij schadebegroting. DEMOLOMBE gaf 
magistraten in 1868 mee dat zij ter wille van goede rechtsbedeling bij hun soevereine beoordeling 
van werkelijk geleden schade moesten getuigen van gematigdheid en billijkheid.4770 LAROMBIÈRE zag 
matiging van schadevergoeding wegens wanprestatie in 1885 zelfs als onbetwist beginsel dat 
constant toepassing vindt in de rechtspraak.4771 Dat beginsel zou tot uiting komen in specifieke 
wetsbepalingen zoals bij de milde aanpak van verkopers te goeder trouw (art. 1646 BW), 
onbezoldigde lasthebbers (minder strenge toepassing van aansprakelijkheid in art. 1992 BW) en 
zaakwaarnemers (matigingsrecht in art. 1374 BW).4772 Bij de opstellers van de Code civil stond ook te 
lezen: “L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues; les maximes générales du droit.”4773  

C Matiging in Europa 

1726. MATIGINGSRECHT IN NEDERLAND – Nederland kent één algemene matigingsbevoegdheid voor 
alle wettelijke plichten tot schadevergoeding. Blijkens artikel 6:109 NBW kan de rechter een 
wettelijke schadevergoedingsplicht matigen indien toekenning van volledige schadevergoeding in de 
gegeven omstandigheden, waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen 
bestaande rechtsverhouding en hun beider draagkracht tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou 
leiden. Kennelijk geeft aan dat de rechter terughoudend te werk moet gaan bij matiging. Waaronder 
duidt op het niet-limitatieve karakter van de opgesomde matigingsgronden.4774  

1727. IN NEDERLAND VERREKENBARE MATIGINGSGRONDEN – Wanneer schadevergoeding verschuldigd is wegens 
niet-nakoming van een vrijwillig op zich genomen verplichting, zoals bij wanprestatie, zou matiging echter niet 
snel kunnen plaatsvinden.4775 Het belangeloos verlenen van een dienst (zoals bij kosteloze bewaarneming) kan 
tot matiging leiden.4776 Verrekening van financiële draagkracht focust vooral op het geval waarin volledige 
schadevergoeding het bestaan van de schuldenaar ernstig zou bedreigen.4777 Matiging is ook eerder mogelijk 
naarmate de schuld geringer is.4778 Als ernstige afwijking van het beginsel van volledige schadevergoeding, 
moet de rechter wel motiveren welke omstandigheden tot matiging leiden en welke inkorting zij impliceren.4779 

1728. WETTELIJK MATIGINGSRECHT IN ANDERE RECHTSSTELSELS – In Europa kennen ook Spanje, Portugal, 
Zwitserland en Denemarken een matigingsrecht.4780 De Nederlandse matigingsgrond is geschoeid op 
Zwitserse leest.4781 In Zwitserland bepaalt artikel 44, tweede lid CO dat de rechter schadevergoeding 
in billijkheid mag verminderen wanneer schade niet door opzet of grove fout is veroorzaakt en 
vergoeding daarvan de schuldenaar in een hachelijke positie zou brengen. Op basis hiervan kan de 
rechter zo schadevergoeding bij kosteloos aangegane verbintenissen matigen.4782 In Spanje bepaalt 
artikel 1103 CCE dat rechtbanken aansprakelijkheid bij nalatigheid kunnen matigen naargelang het 

                                                             
4770 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, 
Hachette, 1868, 586 („[...] les magistrats doivent montrer, comme ils n’y manquent pas, la modération et l’équité, qui sont, 
en ces sortes d’affaires surtout, les plus sûrs garants d’une bonne justice!”). 
4771 L. LAROMBIERE, Théorie et pratique des obligations, II, Durand et Pedone-Lauriel, Parijs, 1885, 48 („Si rigoureux que 
puissent paraître les principes que nous avons posé sur l’évaluation et la quotité des dommages et intérêts, il est néanmoins 
un principe incontestable, reconnu par tous les auteurs, constamment appliqué par la jurisprudence; c’est que les juges 
peuvent, à raison des circonstances, en modérer la taxation avec plus ou moins d’indulgence.”). 
4772 LAROMBIÈRE II 1885, 48 („[L]es juges sont toujours autorisés à modérer la condamnation, en considération de la bonne foi 
de l’obligé, et des circonstances favorables du fait.”). 
4773 PORTALIS/TRONCHET/BIGOT-PREAMENEU/DE MALEVILLE 1801, XI. 
4774 Vgl. ABAS 2006, 11 en 14 (voorspelt dat matiging geen al te hoge vlucht zal nemen). 
4775 DEURVORST 2003, 394. 
4776 ABAS 2006, 12; DEURVORST 2003, 394. 
4777 ABAS 2006, 12; DEURVORST 2003, 395-396. 
4778 DEURVORST 2003, 608 en op p. 13 verwijzing naar wanprestaties ("Ook in de contractuele sfeer maakt men kleine 
vergissingen en fouten."). 
4779 DEURVORST 2003, 832. 
4780 Ook Hongarije (art. 339 BW), Zweden en Polen (art. 440 BW) kennen een dergelijk matigingsrecht: LEDUC 2012, 40. 
4781 ABAS 2006, 23. 
4782 Rechtsvergelijkende bespreking: ABAS 2006, 23-30; RODRÍGUEZ-CANO 2009, 1300-1301. 
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geval.4783 In Portugal laat artikel 494 CCP toe om schadevergoeding bij nalatigheid te matigen 
wanneer de schuldgraad en de vermogenstoestand van beide partijen dat rechtvaardigen.4784 In 
Denemarken bepaalt § 24 van de schadevergoedingswet dat schadevergoeding kan worden beperkt 
of uitgesloten wanneer deze onredelijk zwaar blijkt voor de aansprakelijke of indien bijzondere 
omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen. Bij die beslissing houdt de rechter rekening met de 
omvang van de schade, de aard van de aansprakelijkheid, de situatie van de benadeelde, de 
bestaande verzekering en andere omstandigheden (supra nr. 1707).4785 Vermeldenwaard is hier tot 
slot ook het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Argentinië, dat nu naast de voorzienbaarheidslimiet (art. 
1728 CCCA) ook voorziet in een algemeen matigingsrecht. Artikel 1742 CCCA bepaalt dat de rechter 
schadevergoeding kan matigen wanneer dit billijk is gelet op het vermogen van de schuldenaar, de 
persoonlijke situatie van het slachtoffer en de omstandigheden van het geval.4786 

1729.  VOOR- EN NADELEN MATIGINGSBEVOEGDHEID – In Nederland kent de matigingsbevoegdheid voor- 
en tegenstanders. 4787  Deze bevoegdheid heeft een sociale strekking doordat de rechter de 
schuldenaar kan beschermen tegen buitensporige schadevergoeding. Ook heeft het een praktisch 
belang, doordat het de rechter in staat stelt het vereiste van volledige schadevergoeding te 
verzoenen met de behoefte aan beperking van aansprakelijkheid. Schaduwzijde is echter dat het 
belang van de benadeelde bij volledige schadevergoeding moet wijken. In andere opzichten 
verrekent het aansprakelijkheidsrecht immers het feit dat de benadeelde zijn ongunstige positie niet 
zelf initieerde (supra nr. 76). Daarnaast maakt het de uitkomst van een schadeprocedure moeilijker 
voorspelbaar. De niet-limitatieve opsomming biedt rechters te weinig houvast voor een consistent 
schema van matigingsgronden, hetgeen ook de weg openlaat voor willekeur en rechtsonzekerheid. 
Verder bezwaar is dat verregaand gebruik van de matigingsbevoegdheid de potentiële preventieve 
werking van het aansprakelijkheidsrecht (supra nrs. 154-164) zou ondermijnen. Niettemin vormt het 
een flexibel instrument om tot billijke en transparante resultaten te komen. 

D Geen algemene matiging onder artikel 1150 BW 

1730. GEEN MATIGINGSGROND IN ARTIKEL 1150 BW – Het merendeel van de rechtsleer wijst 
opwaardering van artikel 1150 BW tot matigingsgrond af.4788 Uit Belgisch cassatietoezicht blijkt dat 
daarin geen matigingsgrond inbedbaar is. Zelfs arresten die kwantitatief onvoorzienbare schade 
onvergoedbaar verklaren, lopen cassatie op omdat onvoorzienbaarheid van de schadeomvang 
irrelevant is (supra nrs. 1585-1586). 4789  Lezing van artikel 1150 BW leert dat rechters 
voorzienbaarheid van schade moeten nagaan. Bovendien berust het hanteren van artikel 1150 BW 
als matigingsgrond volgens sommigen op een verkeerde lezing van POTHIER.4790 Ook valt niet te 
ontkennen dat de wetgever een matigingsvoorstel weerde uit de Code civil (supra nr. 1520). 
Rechtsstelsels die uitgaan van algemene matiging kennen daarvoor dan ook een specifieke bepaling 
(supra nrs. 1726-1729). Dat geeft aan dat voorzienbaarheid geen algemene matigingsgrond biedt. 

                                                             
4783 Artikel 1103 CCE luidt: "La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de 
toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos." 
4784 Artikel 494 CCP luidt: "Quando a responsabilidade se fundar na mera culpa, poderá a indemnização ser fixada, 
equitativamente, em montante inferior ao que corresponderia aos danos causados, desde que o grau de culpabilidade do 
agente, a situação económica deste e do lesado e as demais circunstâncias do caso o justifiquem." Toepassing bij 
contractuele aansprakelijkheid: PORTUGAL: Guimarães 11 november 2010, nr. 9181/07, www.dgsi.pt (vermelding 
matigingsgrond in contractuele context); PINTO OLIVEIRA 2011, 723-726 ("mera culpa" opvatten als "negligência"). 
4785 Bespreking: LOOKOFSKY 1989, 190; LOOKOFSKY 2007, 72-73. 
4786 Artikel 1742 CCCA luidt: "Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es 
equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho." 
4787 Overzicht: ABAS 2006, 12-13; DEURVORST 2003, 84-87. 
4788 BELGIË: RONSE/DE WILDE 1988, 170; VAN OMMESLAGHE 2010, 1597 ("le juge ne peut donc modérer la réparation par des 
considérations d'équité, en fonction de la situation économique des parties en cause ou encore en raison de la nature ou de 
la gravité de la faute."). FRANKRIJK: COËFFARD 2005, 116, voetnoot 545. 
4789 Vgl. COËFFARD 2005, 118 (Hof van Cassatie zal matiging op grond van art. 1150 CCF niet toelaten). 
4790 COËFFARD 2005, 116, voetnoot 545. 
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Dat Nederland artikel 1283 BW (vgl. art. 1150 BW) in 1992 onvoldoende achtte als matigingsgrond, 
en in artikel 6:109 NBW voorzag, bevestigt dit.4791 Vandaar ook dat die limiet in Spanje en Argentinië 
cumuleerbaar is met matiging.4792 Dit belet niet dat artikel 1150 BW een rol kan spelen als beperking 
aan schadevergoeding bij wanprestatie, zij het binnen de limieten van de tekst van die bepaling.  

1731. INVOERING MATIGINGSRECHT BUITEN ARTIKEL 1150 BW OM? – Bepaalde auteurs pleiten ook buiten 
de context van artikel 1150 BW voor de invoering, bijvoorbeeld naar Nederlands voorbeeld, van een 
algemeen matigingsrecht. Dit zou de vergoedbaarheid van zuiver economische schade binnen 
redelijke perken houden.4793 Die matigingsbevoegdheid zou onder meer inspelen op de kenmerken 
van een moderne maatschappij, waar het intensere handelsverkeer, de complexere samenleving en 
de grotere verbreiding van technisch ingewikkelde en potentieel gevaarlijke zaken de kans doet 
toenemen dat iemand door een kleine onvoorzichtigheid of nalatigheid aan anderen grote schade 
toebrengt. Een matigingsrecht zou inspelen op het feit dat het niet steeds redelijk blijkt om dergelijke 
schade in volle omvang voor rekening van de schadeveroorzaker te brengen. Ook dit belangrijke 
aspect van het aansprakelijkheidsrecht verdient gauw meer uitdieping.4794 

§ 5. UITBREIDING VOORZIENBAARHEIDSVOORWERP 

1732. BELGIË HANTEERT BEPERKENDE INVULLING VAN DIRECT VOORZIENBAARHEIDSVOORWERP – Wanneer de wetgever aan 
zet komt, mag hij artikel 1150 BW niet te snel ten grave dragen.4795 De zinvolle werking van die bepaling 
verdient wel een stimulans. Dit vergt eventueel aanpassing van het voorzienbaarheidsvoorwerp (infra nr. 
3273). Dat voorwerp heeft gevolgen voor de werkingssfeer van artikel 1150 BW. In België is schade al 
vergoedbaar wanneer partijen het type schade konden voorzien, ook al was de omvang niet voorzienbaar. In 
het kielzog van een in 1865 in Frankrijk ontstane polemiek (supra nr. 1584) houdt het Belgische Hof van 
Cassatie sinds 1928 vast aan die restrictieve invulling van dat directe voorzienbaarheidsvoorwerp (supra 
nrs. 1585-1586), waardoor het toepassingsgebied van artikel 1150 BW sterk is ingeperkt.  

A Uitbreiding naar schadeomvang 

1733. UITBREIDING VAN DIRECT VOORZIENBAARHEIDSVOORWERP? – Diverse redenen pleiten voor ruimere 
invulling van dat voorzienbaarheidsvoorwerp (supra nrs. 1602-1628).4796 De argumenten voor de 
beperkende invulling lijken achterhaald. Dat de rechter de omvang van schade niet precies kan 
becijferen, is achterhaald, zeker gelet op de becijferbaarheid van potentiële schade bij matiging van 
schadebedingen (supra nrs. 1607-1608). Ook artikel 1633 BW, inzake vergoeding van meerwaarden 
bij koopuitwinning, belet geen ruimere interpretatie van artikel 1150 BW. Dat betreft immers een lex 
specialis, en niet een gevolg van laatstgenoemde bepaling (supra nrs. 1620-1622).  

1734. DIVERSE ARGUMENTEN PRO RUIMERE IMPACT VAN ONVOORZIENBAARHEID – Voor een ruimer 
geldingsbereik van de onvoorzienbaarheidsgrens pleit voorts de tekst van artikel 1150 BW. Daar staat 
in het Frans namelijk te lezen dat de schadevergoeding en dus de omvang van de schade 
voorzien(baar) moet zijn geweest bij het aangaan van de overeenkomst (supra nrs. 1618-1618). Die 

                                                             
4791 Vgl. rechtsvergelijkende conclusie over Frans recht bij ABAS 2006, 34 ("In de Franse Code civil bestaat geen algemeen 
matigingsrecht.") en m.b.t. Belgische recht op p. 36 ("Ook in België heerst het beginsel der integraliteit van de 
schadevergoeding. Evenals in Frankrijk kent het BW geen algemeen matigingsrecht."). 
4792 Spanje en Argentinië voorzien tegelijk in een voorzienbaarheidslimiet (art. 1107 CCE resp. art. 1728 CCCA) en in een 
matigingsmogelijkheid (art. 1103 CCE respectievelijk art. 1742 CCCA). 
4793 I. SAMOY, "Zuiver economische schade: hoe de pleinvrees overwinnen ...", TBH 2013, (1039) 1044. 
4794 De vraag of België afstand moet doen van het beginsel van integrale schadevergoeding ten voordele van een algemeen 
matigingsrecht, valt buiten het bestek van deze studie.  
4795 LEDUC 2015, 410 ("Il ne faut cependant pas enterrer trop vite l'exigence de prévisibilité du dommage contractuel."). Zie 
ook auteurs die opwaardering van artikel 1150 BW tot matigingsgrond bepleiten: BELGIË: DE PAGE 1942, 143; DURANT 2010-II, 
83 (art. 1150 BW is nuttig "dans un contexte ou l'idée de réparation intégrale peut donner lieu à des 'exagérations'"); 
DURANT 2015, 455; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 317. FRANKRIJK: COËFFARD 2005, 92; COLIN/CAPITANT 1932, 97; FABRE-
MAGNAN 2013, 510; HOCQUET-BERG 2012, nr. 3; JOURDAIN 2001, 263; LAITHIER 2004, 140; LAITHIER 2011-III, 1158; VINEY/JOURDAIN 

2001, 598-599. ITALIË: BARBERO 1988, 617; BIANCA 2012, 171; DE CUPIS 1979-I, 388. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2009, 334. 
4796 BELGIË: PHILIPPE 2010, 542. FRANKRIJK: LAITHIER 2011-III, 1157. 
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invulling sluit ook beter aan op de grondslagen van deze schadelimiet, waaronder de wilsautonomie 
(supra nr. 1602), de contractuele risicoverdeling (supra nr. 1602) en de milderingsgedachte (supra 
nrs. 1605-1604). Daarnaast blijkt de Belgische zienswijze terminologisch onduidelijk (supra nr. 1609), 
en leidt zij tot een alles-of-nietsbenadering (supra nr. 1606). Tot slot staat het Belgische recht op dit 
punt conceptueel geïsoleerd. Het Franse rolmodel volgens hetwelk onvoorzienbaarheid van de 
omvang van schade ook relevant is, floreert op wereldschaal (supra nrs. 1623-1628). 

B Overgangsgebied 

1735. VERSOEPELING DOOR AANVAARDING ONVOORZIENBAAR SCHADETYPE BIJ UITZONDERLIJK HOGE SCHADE? – 

Binnen de huidige cassatieleer is de uitholling van de voorzienbaarheidslimiet wel reeds temperbaar 
door artikel 1150 BW zo uit te leggen dat de schadeomvang kan leiden tot onvoorzienbaarheid van 
het schadetype. Franse rechtsleer stelt zo dat schade van ongebruikelijke omvang sowieso resulteert 
in een ander type.4797 Deze redenering bloeit ook in de common law4798 en onder de internationale 
instrumenten (supra nr. 1718).4799 Dit biedt een eventuele uitweg binnen het Belgische denkkader.  

1736. OMZICHTIGHEID GEBODEN BIJ TOEPASSING VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING – Vanuit de steeds hoger 
gewaardeerde slachtofferbescherming is bijzondere omzichtigheid en spaarzaam gebruik van deze 
invulling geboden. In Nederland bevat de algemene matigingsbepaling – artikel 6:109 NBW – allicht 
om die reden het adjectief “kennelijk” (supra nr. 1726). Kennelijk geeft aan dat de rechter 
terughoudend te werk moet gaan bij matiging. Uiteraard blijft het een beleidsafweging hoe die limiet 
zich verdraagt met het vereiste van integrale slachtofferbescherming. In België kan de wetgever de te 
volgen benadering verduidelijken bij het herschrijven van de voorzienbaarheidsregel (infra nr. 3273).  
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Hoofdstuk II. Indirectheid 

Afdeling I. Verhouding met integraliteitsprincipe 

§ 1. AFGELEGEN WANPRESTATIEGEVOLGEN 

1737. VERGOEDBAARHEID VAN AFGELEGEN WANPRESTATIEGEVOLGEN – Door een defect onderdeel van een machine 
valt een productieketen uit. Een gebrekkige vliegtuigband ligt aan de basis van een desastreuze landing waarbij 
passagiers het leven laten.4800 Een taxibedrijf dat werd gecontacteerd met het verzoek om een onderhandelaar 
van een oliebedrijf stipt te vervoeren naar een bieding op olievelden komt die verbintenis niet na waardoor die 
onderneming een potentieel contract misloopt. Een informaticasysteem valt uit waardoor enorm veel 
gegevens verloren gaan.4801 De uitval van de productieketen, het overlijden van de vliegtuigpassagiers, het 
mislopen van het oliecontract en het gegevensverlies waren bij de contractsluiting voorzienbaar in de zin van 
artikel 1150 BW.4802 Moet de wanprestant dan instaan voor die afgelegen gevolgen van zijn wanprestatie?  

1738. OPPORTUNITEIT VAN EXTRA VERGOEDINGSBEPERKING – Kan een benadeelde aantonen dat zijn 
contractpartner de wanprestatie opzettelijk had begaan, dan moet hij krachtens artikel 1150 BW 
instaan voor de zelfs bij de contractsluiting onvoorzienbare schade. Maar zelfs al was van opzet geen 
sprake, dan nog biedt artikel 1150 BW weinig soelaas. Enerzijds is die bepaling grotendeels uitgehold 
(supra nrs. 1585-1586). Anderzijds kan de wanprestant enorme schade wel degelijk hebben voorzien 
(supra nr. 1715). De wetgever achtte het dan ook, zelfs bij opzet, opportuun om contractuele 
aansprakelijkheid bijkomend te beperken. 4803 Volgens het Italiaanse Hof van Cassatie resulteert de 
directheidsbeperking dan ook uit de noodzaak om de gevolgen van schadefeiten in te perken.4804 

1739. VEREISTE VAN ONMIDDELLIJK EN RECHTSTREEKS GEVOLG (ART. 1151 BW) – De wetgever heeft een 
extra milderingsinstrument neergelegd in artikel 1151 BW. In het contractenrecht valt middellijke en 
onrechtstreekse schade zo buiten vergoeding. Dat artikel bepaalt dat zelfs ingeval het niet uitvoeren 
van de overeenkomst is veroorzaakt door opzet van de schuldenaar "de schadevergoeding, wat 
betreft het verlies dat de schuldeiser heeft geleden en de winst die hij heeft moeten derven, alleen 
[moet] omvatten hetgeen een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de 
overeenkomst". Klassiek luidt het dus dat indirecte schade bij wanprestatie niet voor vergoeding in 
aanmerking komt. Buitencontractueel stelt artikel 1382 BW geen dergelijke beperking.4805 In theorie 
is het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht dus crediteurvriendelijker. In theorie... 

§ 2. SCHULDNEUTRALE LIMIET 

1740. OPZETTELIJK KARAKTER VAN WANPRESTATIE ZONDER INVLOED OP VERGOEDING VAN INDIRECTE SCHADE – In 
tegenstelling tot een niet-opzettelijke wanprestant is een opzettelijke wanprestant krachtens 
artikel 1150 BW ook gehouden tot vergoeding van onvoorzienbare schade. Artikel 1150 BW is om die 

                                                             
4800 Vgl. FONTAINE/DE LY 2003, 406. 
4801 Informaticacontracten bevatten vaak een exoneratieclausule voor schade wegens gegevensverlies. Dat beding is geldig, 
tenzij het bewaren van de gegevens net de kern vormt van de taak van de wanprestant: CRUQUENAIRE 2013, 156. 
4802 Gegevensverlies als voorzienbare en directe schade: Kh. Brussel 11 maart 1992, JT 1993, 206. 
4803 BELGIË: CORNELIS 2000-I, 577 (wijst erop dat de wetgever het causale verband restrictief wou benaderen); CORNELIS 2009, 
274; DE PAGE 1942, 139 ("Faudra-t-il tenir compte de toutes les conséquences, qui peuvent, on le voit, être indéfinies? Ce 
serait faire peser sur le débiteur une responsabilité sans limites. Le bon sens milite en faveur de la négative, et la loi a 
consacré cette solution."); DE PAGE 1967, 142. FRANKRIJK: CARBONNIER 2000, 301; COLMET DE SANTERRE 1865, 98; DEMOLOMBE 1868, 
589; FILIPPI 1933, 8; TERRE/SIMLER/LEQUETTE (2005), 588. ITALIË: Cass.it. 21 april 2006, nr. 9374 (in CARINGELLA 2011, 790); BIANCA 

2011, 135; CARINGELLA 2011, 790; MARELLA 2009, 37. 
4804 Cass.it. 21 april 2006, nr. 9374 (in CARINGELLA 2011, 790: “Questa limitazione [...] è fondata sulla necessità di limitare 
l’estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è orientata, perciò, ad escludere dalla connessione 
giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell’inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata.”). 
4805 Cass. 3 mei 1861, Pas. 1861, I, (397) 408 (“l’art. 1382 du code civil […] ne distingue point entre les cas où le dommage est 
la suite immédiate et celui où il n’est que la conséquence médiate de la faute”); Cass. 13 juni 1932, Pas. 1932, I, 189; Cass. 
23 januari 1933, Pas. 1933, I, 81; Cass. 2 april 1936, Pas. 1936, I, (209) 211; Cass. 10 november 1952, Pas. 1953, I, 141; 
RONSE/DE WILDE 1988, 171. Contra: MARTY 1939, 702 (Frankrijk). 



578 
 

reden aan te merken als een voorzichtig spoor van het punitieve gedachtengoed in het Belgische 
recht (supra nr. 1414). Aan artikel 1151 BW ligt geen dergelijke bestraffende idee ten grondslag. Dit 
artikel maakt geen onderscheid naargelang een contractant zijn wanprestatie al dan niet wetens en 
willens heeft begaan.4806 Sommigen verklaren dit schuldneutrale karakter vanuit de causaliteit: "les 
dommages et intérêts [...] ne sauraient du moins dépasser les justes limites de leur imputabilité 
naturelle". 4807  Artikel 1151 BW tempert zo zelfs de strenge behandeling van opzettelijke 
wanprestanten door artikel 1150 BW. Eender welke wanprestant is hoogstens gehouden tot 
vergoeding van hetgeen onmiddellijk en rechtstreeks resulteert uit zijn wanprestatie.  

1741. NIET-UNIVERSEEL KARAKTER VAN SCHULDNEUTRALITEIT VAN INDIRECTHEIDSBEPERKING – Nagenoeg elk 
Romaans rechtsstelsel vult die directheidseis op schuldneutrale wijze in (infra nrs. 1780-1782). Het 
opzettelijke karakter van een wanprestatie is irrelevant. Spanje heeft het directheidsvereiste op dit 
punt anders overgenomen. De vergoedingsbeperking tot wat een noodzakelijk gevolg is van niet-
nakoming geldt daar enkel bij goede trouw (art. 1107, lid 1 CCE).4808 De Spaanse wetgever meende 
dat de aansprakelijkheid van een kwaadwillige schuldenaar ook qua "directheid" ruimer moest zijn 
dan die van een goedwillige schuldenaar (deudor de buena fe).4809 Meerdere Latijns-Amerikaanse 
rechtsstelsels namen dit over.4810 POTHIER en NAPOLÉON wilden net ook opzettelijke wanprestanten 
beschermen tegen uitdijende aansprakelijkheid door indirecte schade onverhaalbaar te stellen.  

§ 3. THEORETISCHE INTEGRALITEITSLIMIET 

1742. INDIRECTHEID ALS ÉÉN VAN IN ARTIKEL 1149 BW BEDOELDE UITZONDERINGEN – Artikel 1151 BW is in 
theorie te beschouwen als limiet op het principe van integrale schadevergoeding. Artikel 1149 BW 
kondigt aan dat schadevergoeding bestaat in het verlies dat de schuldeiser heeft geleden en in de 
winst die hij heeft moeten derven “behoudens de hierna gestelde uitzonderingen en beperkingen”. 
Artikel 1151 BW zelf bepaalt dan ook dat schadevergoeding "alleen [moet] omvatten hetgeen een 
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst". Onder dekking 
van vele rechtsleer4811 geeft het Hof van Cassatie aan dat dit artikel één van die uitzonderingen en 
beperkingen is.4812 Niet alle nadelen zijn afwentelbaar. De napoleontische gedachte was dat zelfs 
wanprestanten bij opzettelijke wanprestatie voor niets meer hoeven in te staan dan voor directe 
schade. Het positief belang vindt luidens artikel 1151 BW dus een algemene grens in directheid van 
schade. Theoretisch komt een benadeelde ingevolge artikel 1151 BW dus niet steeds financieel in de 
positie waarin hij zou hebben verkeerd indien van wanprestatie geen sprake was geweest.  

1743. PRAKTISCHE TOEPASSING VAN DIRECTHEID ALS INTEGRALITEITSLIMIET: ILLUSTRATIE UIT QUÉBEC – Van de praktische 
werking van de directheidsbeperking zijn geen (recente) voorbeelden te vinden naar Belgisch-Frans recht. Voor 

                                                             
4806 BELGIË: DE PAGE 1942, 140; DE PAGE 1967, 143; WÉRY 2011-I, 536. FRANKRIJK: CARBONNIER 2000, 301; LAROMBIERE II 1885, 45; 
MALAULIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 508. 
4807 L. LAROMBIERE, Théorie et pratique des obligations, II, Durand et Pedone-Lauriel, Parijs, 1885, 45. 
4808 Artikel 1107, lid 1 CCE bepaalt: "Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se 
hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento."  
4809 Bespreking: FUENTES GUÍÑEZ, 183-184. 
4810 Denk aan Honduras (art. 1366 CCHon), Nicaragua (art. 1866, eerste lid CCNic), Panama (art. 992, eerste lid CCPan) en 
Puerto Rico (art. 1060, eerste lid CCPr). Paraguay formuleert deze gedachte anders door te bepalen dat schadevergoeding 
bij kwaadwillige wanprestatie (inejecución maliciosa) ook betrekking heeft op de middellijke gevolgen (consecuencias 
mediatas): Artikel 425 CCPar luidt: "Si la inejecución de la obligación fuese maliciosa, los daños e intereses comprenderán 
también las consecuencias mediatas." 
4811 BIQUET-MATHIEU 2000, 463; COIPEL 1999, 126; CORNELIS 1990-II, 97; CORNELIS 2000-I, 562; DALCQ 1959, 106; DE PAGE 1967, 142; 
GAUDEMET 1965, 385; GERMAIN/PLASSCHAERT 2003, II.1.6, 53; HOUBBEN 2015, 540; SAMOY/AGUIRRE 2010, 99; SAMOY/DANG VU 2012, 
86; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 150; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 43; WÉRY 2002-I, 556; WÉRY 2004, 316; WÉRY 2011-I, 538. 
Vgl. FRANKRIJK: ANDRÉ 2002, 172; MARTY 1939, 702. SPANJE: FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011, 183. ITALIË: CARINGELLA 2011, 790. 
4812 Zo oordeelde het recentelijk dat de schuldenaar krachtens artikel 1149 BW volledig moet instaan voor het verlies van 
de schuldenaar en voor de winst die hij heeft moeten derven “onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 
en 1151 BW." Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237, punt 3; Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, punt 9 (idem). 
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recente toepassingen moeten we naar Québec.4813 Een verkoper van een perceel had bewust niet meegedeeld 
dat het niet ging om bouwgrond. Naar oordeel van het hof van beroep te Québec hoefde die wanprestant, 
ondanks zijn zware fout, niet in te staan voor de $ 24 000 winst die de koper beweerde te derven uit de 
mislopen doorverkoop van zijn huis. Die "perte de profit anticipé sur la maison" was indirecte schade in de zin 
van de artikelen 1607 en 1613 CCQ.4814 Naar Belgisch recht zou de al dan niet kwalificatie als indirecte schade 
geen impact hebben. Winstderving is overigens vergoedbaar krachtens artikel 1149 BW. In dit geval zou de 
tekortgeschoten debiteur enkel kunnen aanvoeren dat het slechts ging om niet-bewezen winstderving of om 
het verlies van een kans op winstrealisatie (infra nrs. 2203-2206). 

Afdeling II. Begripsduiding 

1744. POLYSEME TERMINOLOGIE – Artikel 1151 BW zet in theorie een limiet op schadevergoeding uit 
wanprestatie. Primordiaal is dan ook de vraag naar de reikwijdte daarvan. Hoe is indirecte schade te 
omschrijven? Die omschrijving blijkt een klassiek en zelfs universeel probleem.4815 Nederland omschrijft 
indirecte schade zo op uiteenlopende wijzen in de zin van afgelegen schade, gevolgschade zoals schade door 
bedrijfsstagnatie, winstderving, immateriële schade, zaakschade etc.4816 Het Zwitserse kooprecht vat directe 
schade soms op als geleden verlies, in tegenstelling tot indirecte schade zoals winstderving.4817 In België duidt 
indirecte schade zo op onvoorzienbare schade (infra nrs. 1748-1749), extrinsieke schade (infra nrs. 1750-1752), 
afgeleide schade (infra nrs. 1753-1754), niet-bewezen schade (infra nr. 1755) en niet door de wanprestatie 
veroorzaakte schade (infra nrs. 1756-1757), en afgelegen schade (infra nrs. 1758-1763).  

§ 1. ONMIDDELLIJKE VERSUS RECHTSTREEKSE SCHADE 

1745. VERSCHIL TUSSEN (ON)MIDDELLIJKE EN (ON)RECHTSTREEKSE SCHADE – Luidens artikel 1151 BW omvat 
schadevergoeding alleen hetgeen een "onmiddellijk en rechtstreeks" gevolg is van het niet uitvoeren 
van de overeenkomst. Frankrijk en Luxemburg kennen hetzelfde adjectievenduo.4818 Ook tal van 
andere civil-lawstelsels houden vast aan beide adjectieven. Zo spreekt Italië van conseguenza 
immediata e diretta (art. 1223 CCI), Brazilië van por efeito dela direto e imediato (art. 403 CCBr.), de 
meeste Spaanstalige landen van Latijns-Amerika van consecuencia inmediata y directa4819 en Québec 
van suite immédiate et directe (art. 1613 CCQ). Het wijdverbreide gebruik van het adjectievenduo 
"onmiddellijk en rechtstreeks" doet vermoeden dat een verschil bestaat tussen onmiddellijke en 
rechtstreekse schade. Staat een wanprestant zo niet in voor schade die onmiddellijk maar niet 
rechtstreeks is, en voor schade die rechtstreeks maar niet onmiddellijk is? 

1746.  TWEE ONDERSCHEIDEN BEGRIPPEN? – CORNELIS ziet een verschil tussen onmiddellijke en directe 
schade enerzijds en middellijke en indirecte schade anderzijds.4820 Middellijke schade zou schade zijn 
die slechts na enige tijd intreedt. Indirecte schade is dan het nadeel dat resulteert uit andere 
omstandigheden waarop de wanprestatie slechts indirect inspeelt. Voor zijn opvatting zou hij steun 
kunnen vinden in het recht van Chili, Colombia, Ecuador en El Salvador. Daar lijkt op dit punt sprake 
van een alternatieve voorwaarde: consecuencia inmediata o directa (art. 1558, eerste lid CCCh, art. 
1616 CCCol, art. 1574 CCEc en art. 1429 CCEls). Het voegwoord “of” in plaats van “en” lijkt daar aan 
te geven dat de wanprestant noch voor middellijke noch voor indirecte schade hoeft in te staan.  

                                                             
4813 Anders dan in België, vormt indirectheid in Québec ook een praktische beperking op het integraliteitsprincipe. 
4814 6019315 Canada inc. (Construction LMA) c Chasles 2013 QCCA 2149, rhabdomes4.rssing.com. 
4815 BELGIË: LECLERCQ 2009, 212-213; PHILIPPE 2010, 500 en 507-508. FRANKIJK: MALAULIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 508. 
ZWITSERLAND: MARCHAND 2010, 558. NEDERLAND: MÖLLER 2008, 34; TJONG TJIN TAI 2007, 226. CISG: PEROVIC 2010, 593 (CISG). 
4816 Overzicht: MÖLLER 2008, 34; TJONG TJIN TAI 2007, 226. 
4817 MARCHAND 2010, 558 (verwijzing naar ATF, 79 II 376). Vgl. PHILIPPE 2010, 508 (vermelding invulling indirecte schade). 
4818 FRANKIJK: Sinds kort ligt dit in Frankrijk vervat in artikel 1231-4 CCF. De Franse wetgever is echter voornemens deze 
directheidslimiet af te schaffen en te vervangen door een causaliteitsvereiste: artikel 1239 Avant-projet de loi portant 
réforme du droit de la responsabilité civile. LUXEMBURG: Artikel 1151 CCL.  
4819 Belize (art. 1434 CCBel); Bolivia (art. 346 CCBol); Chili (art. 1558, eerste lid CCCh), Colombia (art. 1616 CCCol), Costa Rica 
(art. 704 CCCr); Ecuador (art. 1574 CCEc ), El Salvador (art. 1429 CCElS); Mexico (art. 2110 CCMex), Peru (art. 1321, tweede 
lid CCPer), Uruguay (art. 1346, tweede lid CCUr) en Venezuela (art. 1275 CCVen). 
4820 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 577. Voorzichtiger in CORNELIS 1990-II, 95. 
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1747. GEEN ONDERSCHEID TUSSEN (ON)MIDDELLIJKE EN (ON)RECHTSTREEKSE SCHADE – Dat onderscheid is niet 
steekhoudend. Na verloop van tijd ingetreden schade (“middellijke schade”) zou onverhaalbaar zijn. 
Toch wordt ruim aanvaard dat schade zich niet meteen na de wanprestatie moet voordoen om voor 
vergoeding vatbaar te zijn. Dat de rechter een voorbehoud kan maken voor toekomstige schade 
(infra nr. 2832)4821, geeft dit aan. Al in 1865 gaf men aan dat het om een pleonasme ging.4822 DE PAGE 
stelde ook dat het adjectief “rechtstreeks” volstaat.4823 De rechtsleer spreekt dan ook enkel van 
directe en indirecte schade.4824 Zo hebben Argentinië en Paraguay het over niet-vergoedbaarheid van 
middellijke gevolgen (“consecuencias mediatas”)4825 en stelde de Zwitserse Code des obligations ooit 
een vereiste van onmiddellijkheid4826. Diverse rechtsstelsels beperken zich tot directheid. In Louisiana 
staat in artikel 1997 CCLo zo te lezen: "An obligor in bad faith is liable for all the damages, 
foreseeable or not, that are a direct consequence of his failure to perform." Tussen middellijke en 
indirecte schade en onmiddellijke en directe schade lijkt dus geen verschil te bestaan.  

§ 2. DIRECTE VERSUS ONVOORZIENBARE SCHADE 

1748. GELIJKSTELLING TUSSEN INDIRECTE EN ONVOORZIENBARE SCHADE – In de common law alluderen 
redeneringen inzake onvoorzienbaarheid soms op indirectheid van schade: "[The loss] must not be 
too indirect or remote."4827 Zelfs onze Romaanse rechtsfamilie stelde indirecte schade soms op één 
lijn met onvoorzienbare schade. Oudere rechtspraak zag onvoorzienbare schade (art. 1150 BW) vaak 
als indirecte schade (art. 1151 BW).4828 Sommigen stellen zo dat indirecte schade onvergoedbaar is 
omdat zij onvoorzienbaar was bij de contractsluiting.4829 Anderen overwegen dat extrinsieke schade 
niet voorzienbaar is omdat zij slechts op indirecte manier verband houdt met de wanprestatie.4830 In 
Québec blijkt de praktijk beide limieten vaak door elkaar te gebruiken.4831  

1749. INDIRECTE SCHADE VALT NIET SAMEN MET ONVOORZIENBARE SCHADE – Indirecte schade valt 
dogmatisch echter niet steeds samen met onvoorzienbare schade. Waarom zou de napoleontische 
wetgever dan twee afzonderlijke bepalingen hebben opgenomen voor onvoorzienbare (art. 1150 
BW) en indirecte schade (art. 1151 BW)? Directe schade kan onvoorzienbaar zijn. Omgekeerd kan 

                                                             
4821 Dit voorbehoud kan betrekking hebben op nog niet gekende hypothetische schade (Luik 9 januari 1995, JLMB 1996, 
919). Meer: BOCKEN/BOONE 2011, 222; CARBONNIER 1992, 513; DIRIX 1984, 78-79; FAGNART 1997, 91; GENDREL 1961, 173; JOURDAIN 

2001, 299-303 (grondige bespreking van zogenaamde "clause expresse de révision"); KOHL 2015, 398-401; VAN OMMESLAGHE 

2010, 1615. Vgl. voorbehoud met betrekking tot omvang winstderving in dagvaarding, met preciezere schadevordering in 
conclusie: Brussel 31 januari 2014, RGAR 2015, nr. 15171 (contractuele aansprakelijkheid van telecommunicatiebedrijf dat 
zonder verwittiging analoge telefoonlijn door digitale telefoonlijn vervangt en zodoende klant winstderving berokkent).  
4822 E. COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code Napoléon, V, Parijs, Henri Plon, 1865, 98 ("deux mots qui font 
pléonasme"). 
4823 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1942, 139 (“Pourquoi cette redondance, si le mot 
‘direct’ est clair par lui-même?”), bevestigd in DE PAGE 1967, 142. 
4824 DEKKERS 1955, 199; DEKKERS/VERBEKE 2007, 226; DEMOGUE 1931, 305; LIMPENS/VAN DAMME 1961, 70; LOYENS 2011, 237. 
4825 Artikel 1727 CCCA en artikel 425 CCPar. 
4826 Artikel 116, eerste lid CO luidde tussen 1881 en 1911: "Les dommages et intérêts dus par le débiteur comprennent en 
tout cas le préjudice qui a pu être prévu, au moment du contrat, comme une conséquence immédiate de l'inexécution ou de 
l'exécution imparfaite de ce contrat." 
4827 WHINCUP 2006, 354. 
4828 FRANKRIJK: Cass.fr. 3 maart 1897, D. 1898, I, 118 (“rien ne prouve que même au cas de réussite des expériences, ces 
commandes se fussent produites; que la privation d’avantages problematiques n’a pu être prévue lors du contrat de 
transport et ne constitue point une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention”); Kh. Amiens 24 mei 1870, 
Lamé Fleury, 825 en Kh. Orléans 8 mei 1865, Lamé Fleury, 822 (beide aangehaald in DEMOGUE 1931, 311. 
4829 FRANKRIJK: DEMOLOMBE 1868, 561; TOULLIER 1824, 295 (verklaart indirecte schade bestaande in failissement van 
benadeelde door laattijdige levering van rijtuigen waardoor wijnoogst na hagelbui is mislukt, onvergoedbaar omdat de 
wanprestant deze niet kon voorzien). QUEBEC: SLIM 2011, 11 (“Toutefois […] la jurisprudence québécoise fait, en pratique, peu 
de cas de la distinction dommage prévisible – dommage direct."). 
4830 DEMOLOMBE 1868, 561 (“Les dommages [extrinsèques] […] ne s’y rapportent que d’une manière indirecte et éloignée”). 
4831 SLIM 2011, 11 (“Toutefois […] la jurisprudence québécoise fait, en pratique, peu de cas de la distinction dommage 
prévisible – dommage direct."). 
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indirecte schade net wel voorzienbaar zijn.4832 Neem zo de reizigers die hun vlucht en droomvakantie 
missen door een treinvertraging. Hun schade resulteert rechtstreeks uit de wanprestatie, maar was 
onvoorzienbaar bij het aangaan van de overeenkomst. 4833  Onvoorzienbare schade stuit op 
artikel 1150 BW, indirecte schade theoretisch op artikel 1151 BW. Zowel indirecte als directe schade 
zijn onderworpen aan de voorzienbaarheidsregel van artikel 1150 BW. Zowel voorzienbare als 
onvoorzienbare schade zijn onderworpen aan de (theoretische) directheidslimiet van artikel 1151 
BW.4834 Een wanprestant te kwader trouw staat dus enkel in voor directe schade, ongeacht de al dan 
niet voorzienbaarheid van dat nadeel. 

§ 3. EXTRINSIEKE SCHADE 

1750. INDIRECTE SCHADE ALS EXTRINSIEKE SCHADE – Sommigen beperken directe schade tot het verlies 
van het door de overeenkomst verschafte voordeel. Dat is intrinsieke schade (supra nrs. 352-385).4835 
Intrinsieke schade is het nadeel dat de wanprestant berokkende aan het directe voorwerp van de 
overeenkomst.4836 Extrinsieke schade is daarentegen het nadeel dat de wanprestant berokkende aan 
andere vermogenselementen van de benadeelde.4837 Strikt genomen strookt de beperking van 
directe schade tot intrinsieke schade met de zienswijze van de opstellers van de Code civil. BIGOT-
PREAMENEU vatte directe schade immers ook op in de zin van intrinsieke schade: „on ne doit avoir 
égard qu'au dommage souffert par rapport à la chose ou au fait de cette obligation”.4838  

1751. INDIRECTE SCHADE VERSCHILT HISTORISCH VAN EXTRINSIEKE SCHADE – Extrinsieke schade kan ook 
directe schade opleveren. Historisch valt indirecte schade zelfs niet samen met extrinsieke schade. 
BIGOT-PRÉAMENEU had het directheidsvereiste onjuist geïnterpreteerd.4839 In zijn proefschrift over 
indirecte schade uit 1933 ging FILIPPI ook uit van de vergoedbaarheid van extrinsieke schade die een 
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van niet-nakoming. 4840  BIGOT-PRÉAMENEU trok POTHIER's 

gelijkstelling van onvoorzienbare schade en extrinsieke schade ten onrechte door naar indirecte 
schade en extrinsieke schade.4841 POTHIER beperkte enkel voorzienbare schade tot intrinsieke schade. 

                                                             
4832 BELGIË: CAUFFMAN 2005-I, 839; DEKKERS 1955, 199; FONTAINE/DE LY 2003, 410. FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2013, 509; LECLERCQ 

2009, 213; TREMBLAY 1996, 13. ITALIË: BARASSI 1964, 476 ("il danno prevedibile (dal uomo medio) può superare il danno diretto 
[...], così come il danno diretto può essere imprevedibile"); DE CUPIS 1983, 1525-1526. CISG: PEROVIC 2010, 596. 
4833 Cass.civ.I.fr. 28 april 2011, nr. 10-15056, JurisData nr. 2011-007612; Cass.civ.I.fr. 2 oktober 2013, nr. 12-26.975, 
JurisData nr. 2013-021573 (treinreiziger mist vlucht door TGV-vertraging); FABRE-MAGNAN 2012, 683; LAITHIER 2011-III, 1156. 
4834 Dat beide noties niet overlappen, blijkt ook uit de Code civil van Louisiana. Daar staat in artikel 1997 CCLo te lezen: "An 
obligor in bad faith is liable for all the damages, foreseeable or not, that are a direct consequence of his failure to perform." 
4835 BELGIË: Gent 15 maart 2007, TBBR 2010, (96) 97 (onder schade te wijten aan slechte uitvoering van de overeenkomst 
moet worden verstaan "contractuele schade in de zin van de artikelen 1149-1151 BW, d.w.z. schade die rechtstreeks of 
onrechtstreeks voortvloeit uit de wanuitvoering van het contract, dus ook indirecte schade [...] en niet enkel het verlies van 
het voordeel dat door het contract verschaft kon worden."); PHILIPPE 2010, 507 (vermelding invulling indirecte schade). 
ITALIË: A. BELVEDERE, “Causalità giuridica?”, Rivista di diritto civile 2006, (7) 16 (“conseguenze economiche negative intrinseche 
all’evento ingiusto e quindi alla lesione del bene in sé considerata”). 
4836 PIRSON 2001, 425; SAVAUX 1999, nr. 34; TILLEMAN 2012, 355-357 (ruime opvatting).  
4837 COËFFARD 2005, 31; DEKKERS 1971, 479; DEKKERS/VERBEKE 2007, 493; HUET 2001, 321; PIRSON 2001, 425; SAVAUX 1999, nr. 34; 
STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1550; STROOBANTS 2009, 3; TILLEMAN/VERBEKE 2005, 61; 
TILLEMAN/VERBEKE 2006, nr. 32, 17. 
4838 J.B. SIREY, Recueil général des lois et des arrêts en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public depuis 
l’avènement de Napoléon, VII, Parijs, Arcade Lamoignon, 1807. Zie ook M. BIGOT-PRÉAMENEU, "Exposé des motifs [dans la 
séance du 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804)" in J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle. Tome douzième. 
Code civil. Livre troisième, Parijs, Treuttel et Würtz, 1828, 330, nr. 43. 
4839 LAURENT XVI 1875, 355 ("Bigot-Préameneu interprète mal [l'article 1151]"). Vgl. FILIPPI 1933, 36; FUENTES GUIÑEZ, 153. 
4840 M. FILIPPI, Le Préjudice Indirect, Rijsel, Douriez-Bataille, 1933, 36 ("Les dommages soufferts par le créancier dans les 
autres éléments de son patrimoine seront compris dans le calcul de la réparation, s'ils apparaissent comme une suite 
immédiate et directe du défaut d'exécution de la convention."). 
4841 In zijn voorbeeld van de zieke koe beperkte POTHIER directe schade echter niet tot die intrinsieke schade (infra nr. 1759). 
R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot l'ainé, 
1821, 189-190, nr. 166. Bij opzet was de handelaar niet enkel aansprakelijk voor het verlies van de zieke koe (intrinsieke 
schade), maar ook voor het verlies van zijn andere geïnfecteerde koeien. Hier valt te stellen dat eerstgenoemde schade 
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Die gunst van onvergoedbaarheid van onvoorzienbare schade (later art. 1150 CCF) was 
voorbehouden voor wanprestanten te goeder trouw. 

1752. INDIRECTE SCHADE VALT IN ANDERE RECHTSSTELSELS EVENMIN SAMEN MET EXTRINSIEKE SCHADE – In andere 
rechtsstelsels valt indirecte schade evenmin samen met extrinsieke schade. Spanje ent het onderscheid tussen 
directe en indirecte schade zo evenmin op het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke schade. Ook extrinsieke 
schade kan directe schade opleveren.4842 Het Franse Hof van Cassatie merkte extrinsieke schade al aan als 
directe schade. In een geval waarin de SNCF bij een spoorwegongeval aansprakelijk bleek voor het overlijden 
van een vrouw, moest de SNCF ook instaan voor extrinsieke schade bestaande in het verlies voor haar 
echtgenoot, door toepassing van een beding van conventionele terugkeer, van de aan haar geschonken 
landbouwgrond. Deze extrinsieke schade gold als onmiddellijk en rechtstreeks gevolg van het ongeval.4843 
Onder het oude Nederlandse artikel 1284 NBW gold ook als vereiste dat een nadeel een onmiddellijk en 
dadelijk gevolg van de wanprestatie moest zijn. In een geval uit 1923 waarin een contractpartij wegens een 
wanprestatie zijn verbintenissen met een derde niet kon nakomen en daardoor een contractuele boete was 
verschuldigd, oordeelde de Hoge Raad dat deze schadevergoeding een dadelijk en onmiddellijk gevolg was van 
de wanprestatie.4844 Ook die extrinsieke schade was dus directe schade.  

§ 4. AFGELEIDE SCHADE 

1753. DIRECTE SCHADE ALS DOOR SLACHTOFFER ZELF GELEDEN SCHADE – Directe en indirecte schade zijn ook 
vanuit de persoon van het slachtoffer definieerbaar. Die benadering is terug te vinden in het 
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. In tegenstelling tot indirecte schade doelt directe schade 
daar op het nadeel dat een direct getroffene lijdt.4845 Daarvoor kan hij zelf om vergoeding verzoeken. 
Is hij echter overleden, dan valt de schadevordering in de nalatenschap en kunnen de erfgenamen ex 
haerede om vergoeding verzoeken.4846 Deze invulling van directe schade is overigens terug te vinden 
in het Argentijnse Burgerlijk Wetboek. Artikel 1741 CCCA bepaalt dat het rechtstreekse slachtoffer 
(damnificado directo) kan verzoeken om vergoeding van immateriële schade.4847 

1754. INDIRECTE SCHADE ALS AFGELEIDE SCHADE – Een schadeverwekkend feit heeft een onmiddellijke 
impact op de getroffene, maar straalt ook vaak af op anderen in zijn omgeving. Dergelijke afgeleide 
schade of schade door weerkaatsing wordt ook omschreven als onrechtstreekse schade. 4848 
Doorgaans gaat het om nadelen die derden indirect lijden wegens een affectieve band met het 
(rechtstreekse) slachoffer van een schadegeval. Denk aan de ouders die reflexschade lijden wanneer 
hun inwonende kinderen door een schadeverwekkend feit overlijden.4849 Hetzelfde geldt voor 

                                                                                                                                                                                              
voorzienbaar was, terwijl laatstgenoemde schade dat niet was. Aangezien het gaat om een opzettelijke wanprestatie, is de 
wanprestant ook voor die onvoorzienbare schade aansprakelijk. 
4842 FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011, 183 ("independentemente dal fatto che gli uni o gli altri siano intrinsechi od estrinsechi"); 
FUENTES GUÍÑEZ, 153; E. LLAMAS POMBO 1999, 197 (in FUENTES GUÍÑEZ, 153). 
4843 Cass.civ.I.fr. 5 maart 1963, Bull.civ. 1963, I, 127, nr. 144 (spreekt van “la conséquence directe et nécessaire”). 
4844 HR 18 mei 1923, NJ 1923, 904. 
4845 BELGIË: Cass. 17 juni 1963, Pas. 1963, I, 1096; BOONE/WYLLEMAN 2011, 197; DEKKERS/VERBEKE 2007, 139; DE VULDER/ONGENA 

2002, 47, voetnoot 13; RONSE/DE WILDE 1988, 32; VANDEUR 1979, 13; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 455; VAN OMMESLAGHE 2010, 
1552. FRANKRIJK: FILIPPI 1933, 16-17. ZWITSERLAND: MARCHAND 2010, 555 (Zwitserland: "[L]e Tribunal fédéral utilise parfois 
l'expression de dommage direct par l'opposer à celle de dommage réfléchi."). 
4846 Pol. Brussel 11 januari 2011, T.Pol. 2012, 23 (afwijzing in concrete geval); W. PEVERNAGIE, "Morele schade 'ex haerede'", 
T.Verz. 1993, 116-120; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 455. 
4847 Artikel 1741, eerste volzin CCCA luidt: "Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no 
patrimoniales el damnificado directo." 
4848 Hier is ook sprake van schade door terugkaatsing, weerslagschade, gereflecteerde schade en schade van derden 
(BOONE/WYLLEMAN 2011, 198). In het Frans is sprake van dommage du second degré, dommage par ricochet, dommage par 
répercussion, préjudice réfléchi, dommage réflexe (FILIPPI 1933, 17; LAPOYADE DESCHAMPS 1998, 373; MARCHAND 2010, 555; 
RONSE/DE WILDE 1988, 32-33). In het Zwitserse Duits is ook sprake van Reflexschaden (MARCHAND 2010, 556).  
4849 Cass. 3 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 724; Cass. 1 maart 1994, Arr.Cass. 1994, 214; BOONE/WYLLEMAN 2011, 198; 
RONSE/DE WILDE 1988, 32; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 455; VAN OMMESLAGHE 2010, 1553. 



583 
 

echtgenoten of anderen die een genegenheidsband met het slachtoffer aantonen, zoals broers of 
zussen en verloofden.4850 Artikel 1151 BW doelt echter niet op dergelijke indirecte schade.4851  

§ 5. NIET-BEWEZEN OF NIET-CAUSALE SCHADE 

1755. INDIRECTE SCHADE ALS NIET-BEWEZEN SCHADE – Sommige Franse auteurs enten het onderscheid 
tussen directe en indirecte schade op het schadebewijs. Indirecte schade zou dan niets meer zijn dan 
niet bewezen of onzekere schade.4852 Krachtens de gebruikelijke bewijsregels is niet-bewezen schade 
echter sowieso niet vergoedbaar. Aanwezigheid van schade is een aansprakelijkheidsvoorwaarde. Is 
geen schade bewezen, dan is van aansprakelijkheid en schadevergoeding überhaupt geen sprake. 

1756. INDIRECTE SCHADE ALS NIET DOOR WANPRESTATIE VEROORZAAKTE SCHADE – Indirecte schade wordt 
soms ook opgevat als schade die niet door de wanprestatie is veroorzaakt. Bepaalde rechtsleer geeft 
aan dat de rechtspraak indirecte schade soms ziet als een nadeel dat zich zelfs had voorgedaan 
indien de overeenkomst was nagekomen.4853 Indirecte schade is dan het nadeel dat helemaal niet in 
oorzakelijk verband staat met de wanprestatie. 4854  Zo benadrukten Franse juristen dat de 
wanprestant bij ontbreken van een oorzakelijk verband van vergoeding van indirecte schade is 
vrijgesteld.4855 Argentinië lijkt deze invulling van indirecte schade in 2015 te hebben gecodificeerd. In 
artikel 1727 CCCA staat te lezen dat "middellijke gevolgen", gevolgen zijn die enkel voortvloeien uit 
het verband met een andere gebeurtenis.4856  

1757. NIET DOOR WANPRESTATIE VEROORZAAKT NADEEL IS SOWIESO NIET VERHAALBAAR – Omschrijving van 
indirecte schade als niet door de wanprestatie veroorzaakte schade biedt geen toevoegde waarde. 
Bijzonder gewrongen lijkt het om een nadeel dat onder het positief belang sowieso geen schade 
uitmaakt, als indirecte schade te omschrijven teneinde te benadrukken dat het wegens ontbreken 
van een causale band sowieso om niet-vergoedbare schade gaat.4857 Dat nadeel is geen schade onder 
het positief belang. Om die reden is dat nadeel onvergoedbaar, ongeacht haar eventuele kwalificatie 
als indirecte schade. Bovendien klinkt het tegenstrijdig om enerzijds enkel directe schade te 
kwalificeren als nadeel in oorzakelijk verband met de wanprestatie en anderzijds te poneren dat ook 
indirecte schade voor vergoeding in aanmerking komt.4858 

                                                             
4850 VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 455. 
4851 Vgl. M. FILIPPI, Le Préjudice Indirect, Rijsel, Douriez-Bataille, 1933, 18 ("Mais ce préjudice indirect au point de vue de la 
personne doit être direct au point de vue de sa cause."). 
4852 A. JOLY, Essai sur la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, Caen, proefschrift, 1938, 221 (indirecte schade 
als niet-bewezen schade: "on peut bien se borner à ne voir qu'une question de preuve dans la distinction du préjudice direct 
et du préjudice indirect", zoals aangehaald in ANDRE 2002, 174). 
4853 BELGIË: DALCQ 1959, 107; DEKKERS/VERBEKE 2007, 226 („De rechter mag enkel rekening houden met rechtstreekse schade 
(art. 1151 BW). D.w.z. die, welke noodzakelijk uit de wanprestatie vloeit; die zonder de wanprestatie niet zou bestaan […]”); 
DE PAGE 1942, 139 („Il en est d’autres, par contre, qui n’ont pas ce caractère [nécessaire], qui sont si éloignées dans la chaîne 
de la relation causale, qu’ils auraient pu se produire également même si le fait n’avait pas existé.”), bevestigd in DE PAGE 

1967, 143. FRANKRIJK: ALBARIAN 2010, 481; DEMOLOMBE 1868, 588; LAROMBIERE II 1885, 44; MAZEAUD/TUNC 1970, 786; PINNA 2007, 
45. ITALIË: RESCIGNO 2001, 1198. 
4854 Al in 1865 werd artikel 1151 BW in die zin opgevat: "Comme le débiteur ne doit jamais que la réparation du dommage 
dont il est vraiment l’auteur […] il ne peut, dans aucun cas, être tenu de ce qui n’est pas une suite immédiate et directe de 
l’inexécution de la convention.” (E. COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code Napoléon, V, Parijs, Henri Plon, 1865, 98). 
Zie ook DEMOLOMBE 1868, 588; PLANIOL 1923, 90. 
4855 H., L. en J. MAZEAUD en A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, II, Parijs, 
Montchrestien, 1970, 785-786. Dit werd overgenomen uit FILIPPI 1933, 165. 
4856 Artikel 1727 CCCA luidt: "Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento 
distinto, se llaman “consecuencias mediatas." 
4857 ALBARIAN 2010, 484; LECLERCQ 2009, 213; PHILIPPE 2010, 507. 
4858 Zie echter DEKKERS/VERBEKE 2007, 226 („De rechter mag enkel rekening houden met rechtstreekse schade (art. 1151 BW). 
D.w.z. die, welke noodzakelijk uit de wanprestatie vloeit; die zonder de wanprestatie niet zou bestaan […] Volgens het Hof 
van Cassatie omvat art. 1151 alle schade, ook indirecte, die een noodzakelijk gevolg is van de niet-nakoming.”); 
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§ 6. AFGELEGEN SCHADE 

1758. INDIRECTE SCHADE ALS AFGELEGEN SCHADE – Verenigbaar met de geest van artikel 1151 BW is de 
omschrijving van indirecte schade als nadeel dat nog door de wanprestatie is veroorzaakt, maar 
waarvan de band met dat schadefeit zo verwijderd is, dat zij niet verhaalbaar is.4859 Via dit vereiste 
van een nauw causaal verband kan de rechter oneindige causaliteitsketens doorbreken. FILIPPI 
verwoordde dit als volgt: "Il est indispensable de tracer un point d'arrêt dans la série des 
conséquences dommageables. Le préjudice indirect constituera [...] ce frein si nécessaire."4860 Vanaf 
een bepaald moment is een nadeel dan niet langer een rechtstreeks gevolg van de wanprestatie. 
Daar eindigt elke aansprakelijkheid.  

1759. KLASSIEK VOORBEELD VAN VEESTAPELBESMETTING DOOR AANKOOP VAN ZIEKE KOE – Volgens sommigen is artikel 
1151 BW niet verklaarbaar zonder verwijzing naar grondlegger POTHIER.4861 Zijn illustratie van de directheidstest 
is de verkoop van een zieke koe die de veestapel van de koper besmet.4862 Dit voorbeeld is wereldwijd wellicht 
de meest aangehaalde illustratie in het contractuele schaderecht.4863 Een handelaar verkoopt een zieke koe die 
de veestapel van de koper besmet. Hierdoor kan de koper onvoldoende zorg dragen voor zijn oogst. Wegens 
gebrek aan gezonde koeien kan hij zijn land niet meer bewerken. Daardoor gaat hij failliet en worden zijn 
goederen in beslag genomen. Drie schadeposten zijn te onderscheiden: het verlies van de koe, de besmetting 
van de veestapel, en afgelegen schade zoals inkomensverlies en in beslag genomen goederen. Kende de 
verkoper het gebrek niet, dan staat hij enkel in voor het verlies van de zieke koe (intrinsieke schade4864). Was 
hij wel op de hoogte van dat gebrek, dan is hij ook aansprakelijk voor schade wegens besmetting van de 
veestapel.4865 POTHIER achtte de wanprestant te kwader trouw niet aansprakelijk voor verder verwijderde 
(indirecte) schade. Evenmin moest hij instaan voor inkomensverlies van de koper.4866 Ook moest hij zeker niet 
instaan voor zijn faillissement en in beslag genomen goederen: "ce dommage n’est qu’une suite très éloignée et 
très indirecte de son dol, et il n’y a pas une relation nécessaire”.4867 Volgens POTHIER was afgelegen schade dus 
zelfs bij opzet onverhaalbaar. Tussen de wanprestatie en die verwijderde schade bestond geen noodzakelijke 
verhouding. Strikt genomen is het inkomensverlies en het uitvoerend beslag wel veroorzaakt door de 
wanprestatie. Hun afgelegen karakter belet echter elke vergoeding. 

1760. KLASSIEK VOORBEELD VAN MISLUKKING WIJNOOGST DOOR NIET-VERKRIJGING RIJTUIGEN (DOMAT) – Een ander 
klassiek voorbeeld dat indirecte schade in de zin van onvergoedbare afgelegen schade illustreert, is te vinden 
bij DOMAT (1689).4868 Iemand verhuurde rijtuigen voor een wijnoogst op een afgelegen wijngaard, waar de 

                                                             
4859 BELGIË: VANDENBOGAERDE 2015, 244 (directheid als vereiste van voldoende nauw causaal verband). FRANKRIJK: FABRE-
MAGNAN 2013, 158 (“malgré l’existence d’un lien de causalité, on peut refuser d’ordonner la réparation d’un dommage si on 
estime que celui-ci est trop éloigné du fait générateur”); FILIPPI 1933, 28 ("[L]e dommage indirect est un dommage éloigné, 
né sans doute à l'occasion du dol initial, mais qui dérive aussi d'un événement plus récent auquel il se rattache très 
nettement."); HUC 1894, 213; QUÉZEL-AMBRUNAZ 2010, 5; TOULLIER 1824, 294. ITALIË: Cass.it. 21 april 2006, nr. 9374 (in 
CARINGELLA 2011, 790); BIANCA 2011, 135 (spreekt van „sancire la irrilevanza degli antecedenti causali remoti”). 
4860 M. FILIPPI, Le Préjudice Indirect, Rijsel, Douriez-Bataille, 1933, 28. 
4861 QUÉZEL-AMBRUNAZ 2010, 7, voetnoot 46 ("Cette disposition ne devrait s’interpréter sans référence à Domat ou à Pothier"). 
4862 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 189-190, nr. 166.  
4863 BELGIË: KLUYSKENS 1938, 119-120; LAURENT XVI 1875, 356. FRANKRIJK: ALBARIAN 2010, 476; ANDRÉ 2002, 172; CARBONNIER 2000, 
301; COLIN/CAPITANT 1932, 96; DEMOGUE 1931, 305; FABRE-MAGNAN 2013, 158; FILIPPI 1933, 28-29; HUC 1894, 214; LAROMBIÈRE II 
1885, 45; MAZEAUD/TUNC 1970, 782-783; PLANIOL 1923, 90; QUÉZEL-AMBRUNAZ 2010, 6; TERRÉ/SIMLER/LEQUETTE (2005), 588. 
SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 6. ITALIË: CRISCUOLI 1972, 569; ROPPO 2006, 903. NEDERLAND: TJONG TJIN TAI 2007, 227. COMMON LAW: 
POOLE 2012, 341; SCALISE 2007, 742; TREITEL 1991, 87. 
4864 POTHIER spreekt van “l’objet de son obligation primitive” (POTHIER 1821, 189, nr. 166). 
4865 Vanuit artikel 1150 BW beredeneerd, valt te stellen dat het verlies van de besmette voorzienbare schade was, terwijl 
het verlies van de veestapel onvoorzienbare schade was. Aangezien het gaat om een opzettelijke wanprestatie, moet de 
wanprestant ook instaan voor die onvoorzienbare schade. 
4866 POTHIER 1821, 191, nr. 167; POTHIER 1821, 181-183, nr. 162. Zelfde benadering vanuit schadebeperkingsplicht: FUENTES 

GUÍÑEZ, 174-175, die indirecte schade ook omschrijft als vermijdbare schade (p. 179). 
4867 POTHIER 1821, 190, nr. 167. 
4868 Geconsulteerde versie: J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Den Haag, Adrian Moetjens, 1703, 254, 
raadpleegbaar via books.google.be. Zoals overgenomen door C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des 
contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, Hachette, 1868, 568; C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français 
suivant l'ordre du Code, VI, Parijs, Warée, 1824, 294-295. Zie ook in Spanje bij FUENTES GUÍÑEZ, 164-166. 
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huurder speciaal naartoe reed om druivenplukkers aan te werven. De verhuurder kwam zijn verbintenissen niet 
na, zodat de huurder zijn druivenplukkers naar huis moest sturen en de wijnoogst moest uitstellen. Enkele 
dagen later vernielde een hagelbui zijn volledige oogst, die hij al had verkocht om zijn schuldeisers te betalen. 
Zijn goederen werden in beslag genomen en hij ging failliet. Welke schadevergoeding is de verhuurder 
verschuldigd? Volgens TOULLIER moest de verhuurder instaan voor de vergeefse voorbereidingskosten en het 
loon van de teruggestuurde druivenplukkers.4869 Wel was hij niet aansprakelijk voor het faillissement en de in 
beslag genomen goederen. Deze resulteren uit de wanprestatie, maar zijn te ver verwijderd. De directe oorzaak 
van zijn faillissement is zijn wanbeheer, dat de verhuurder niet kon voorzien.4870 TOULLIER beredeneert 
indirectheid zo vanuit onvoorzienbaarheid.4871 Evenals DOMAT, wijst TOULLIER voor het verlies van die oogst 
voorts op de schadebeperkingsplicht. Had de huurder andere rijtuigen voor de oogst kunnen huren, dan moest 
de wanprestant niet volledig instaan voor de vernielde oogst.4872 

1761. DIRECTE SCHADE BIJ NATUURRAMPEN: VEREISTE VAN OORZAKELIJK VERBAND ZONDER TUSSENSCHAKEL – 

Voor schade aan andere dan vervoerde goederen in de context van het CMR-verdrag definiëren 
sommigen indirecte schade in de zin van artikel 1151 BW als schade die naar aanleiding van de 
wanprestatie is ontstaan, maar waarvoor een tussenkomende oorzaak bestaat.4873 Zo wordt ook 
afgelegen schade van vergoeding uitgesloten. Een parallel lijkt mogelijk met hoe “rechtstreekse 
schade” is omschreven bij natuurrampen. Artikel 1, § 1 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het 
herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen bepaalt dat 
“rechtstreekse, materiële en zekere schade” aan private lichamelijke roerende en onroerende 
goederen door natuurrampen aanleiding geeft tot een financiële tegemoetkoming door de staat. 
Hier vereist het Hof van Cassatie voor rechtstreekse schade een oorzakelijk verband zonder verdere 
tussenschakel tussen het schadeveroorzakende feit en de schade.4874  

1762. ILLUSTRATIES VAN DIRECTE SCHADE BIJ NATUURRAMPEN – De natuurramp hoeft niet de enige oorzaak van de 
schade te zijn.4875 Van rechtstreekse schade was zo sprake bij beschadiging van medische apparatuur in een 
ziekenwagen die werd verrast door wassend water.4876 Het Hof van Cassatie casseert wel arresten die een 
tegemoetkoming toekennen zonder in te gaan op het al dan niet rechtstreekse karakter van de schade.4877 Van 
rechtstreekse schade is zo geen sprake bij schade die mede het gevolg is van een handeling van het slachtoffer 
of van een andere omstandigheid. Denk aan motorschade door het vrijwillig oprijden van een overstroomd 
plein4878 of aan oogstschade door omstandigheden van voor of na de erkende ramp.4879  

                                                             
4869 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, VI, Parijs, Warée, 1824, 298. 
4870 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, VI, Parijs, Warée, 1824, 295 ("Il est d'abord évident que 
cette dernière perte, si elle peut être considérée comme une suite de la faute de Titius, en est une suite trop éloignée pour 
qu'il en doive répondre. [...] Sa condition ne doit pas être pire pour avoir manqué de parole à telle personne plutôt qu'à telle 
autre, à une personne dont les affaires étaient délabrées, plutôt qu'à une personne dont les affaires étaient en bon état."). 
Laatstgenoemde gedachte gaat naar Belgisch recht sowieso niet meer op. Een schadeverwekker staat immers in voor de 
predispositie ("You take the victim as you find him."): Cass. 13 oktober 1981, Arr.Cass. 1981-82, 222, Pas. 1982, I, 223; Cass. 
14 juni 1995, Pas. 1995, I, 630; Cass. 2 februari 2011, Pas. 2011, 394; Gent 6 januari 2010, T.Verz. 2011, 89, noot P. GRAULUS; 
Gent 10 november 2011, RGAR 2012, nr. 14.878; Luik 17 november 1981, RGAR 1982, nr. 10.539; Luik 21 juni 2005, JLMB 
2006, 1180; DE SOMER 2013-I, 26-27; DIRIX 1998, 31; FAGNART 2006, 285; JOCQUÉ 2014, 5; KRUITHOF 1989, 20; LUTTE 2014, 195-
210; RONSE/DE WILDE 1988, 191; SIMAR 2015, 1-12; SIMOENS 2002, 73-83; STAQUET 2015, 57-92; VAN OEVELEN 2007, 338-340; VAN 

OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 973-975; WEYTS 2003, 49; WEYTS 2013-II, 301-303.  
4871 DEMOLOMBE spreekt dan gewoonweg van onvoorzienbare schade. C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité 
des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, Hachette, 1868, 568. 
4872  J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Den Haag, Adrian Moetjens, 1703, 254, raadpleegbaar via 
books.google.be; C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, VI, Parijs, Warée, 1824, 296. 
4873 J. LOYENS, Handboek Transportrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 237. 
4874 Cass. 5 oktober 2000, RW 2001-02, 917; Cass. 7 juni 2002, RW 2004-05, 895; Cass. 5 oktober 2006, RW 2009-10, 359; 
Cass. 18 januari 2007, RW 2010-11, 486; Antwerpen 7 november 2000, AJT 2001-02, 519; Antwerpen 16 maart 2004, NJW 
2004, 1244, noot I. BOONE. 
4875 Cass. 18 januari 2007, RW 2010-11, 486. 
4876 Cass. 5 oktober 2006, RW 2009-10, 359. 
4877 Bijv. Cass. 5 oktober 2000, RW 2001-02, 917. 
4878 Cass. 7 juni 2002, RW 2004-05, 895. 
4879 Antwerpen 16 maart 2004, NJW 2004, 1244, noot I. BOONE. 
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1763. INHOUDELIJKE VERDEDIGBAARHEID VAN INDIRECTE SCHADE ALS AFGELEGEN SCHADE – Indirecte schade 
omschrijven als te ver afgelegen schade lijkt te stroken met de tekst van artikel 1151 BW. Krachtens 
dit artikel moet schadevergoeding immers alleen omvatten hetgeen een “onmiddellijk en 
rechtstreeks gevolg” is van de wanprestatie. Deze opvatting is ook verenigbaar met de inzet van de 
wetgever om de schadelast geen exorbitante proporties te laten aannemen.4880 Bovendien strookt 
het met het gezond verstand om een causale band niet oneindig te laten uitdijen.4881 In die opvatting 
rijst wel de vraag naar het omslagpunt. Waar eindigt directe schade en begint indirecte schade? 
Vanaf wanneer is schade te ver verwijderd van de wanprestatie? Rechters beoordelen deze 
causaliteit soeverein.4882 In België komt het thans echter niet meer zo ver. Afgelegen nadelen vormen 
nog steeds schade indien de benadeelde kan aantonen dat dit nadeel zich niet zou hebben 
voorgedaan indien de wanprestatie niet zou hebben plaatsgehad (infra nr. 1789).4883 Door inbedding 
van de equivalentieleer in artikel 1151 BW is het directheidsvereiste zo cassationeel uitgehold. 

Afdeling III. Uitholling directheidsvereiste 

§ 1. INBEDDING EQUIVALENTIELEER  

1764. ANDERE CAUSALITEIT BIJ WANPRESTATIE DAN BIJ ONRECHTMATIGE DAAD? – Uit de bewoordingen van 
artikel 1151 BW blijkt dat schade een "onmiddellijk en rechtstreeks gevolg" moet zijn van het niet 
uitvoeren van de overeenkomst. Oudere rechtspraak hield vast aan die formulering.4884 Andere 
schade dan deze die onmiddellijk en rechtstreeks is, is dan onverhaalbaar. Wou de wetgever 
causaliteit bij wanprestatie dan anders benaderen dan bij onrechtmatige daad? 4885  In 
buitencontractueel verband gewaagt artikel 1382 BW niet van dat vereiste van directheid.4886 Hoewel 
dit niet unaniem werd gedragen 4887 , werd hieruit afgeleid dat het contractuele en het 
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht op dit punt ver uit elkaar lagen.4888 Thans klopt die 
bewering niet meer. In Luxemburg oordeelt de rechtspraak overigens dat artikel 1151 BW ook geldt 
bij onrechtmatige daad.4889 Spanje oordeelt in dezelfde zin met betrekking tot het gelijklopende 

                                                             
4880 BELGIË: CORNELIS 2000-I, 577; DE PAGE 1942, 139; DE PAGE 1967, 142. FRANKRIJK: CARBONNIER 2000, 301 ("Le droit s'épuiserait 
à vouloir suivre à l'infini la cascade des malheurs."); FILIPPI 1933, 8 en 166 ("Le lien de causalité existe pourtant, mais il est nié 
ou, ce qui revient au même, réputé indirect, car sa reconnaissance entraînerait l'obligation d'une responsabilité exhorbitante 
[...]"); TERRE/SIMLER/LEQUETTE (2005), 588. ITALIË: Cass.it. 21 april 2006, nr. 9374 (in CARINGELLA 2011, 790); BIANCA 2011, 135; 
CARINGELLA 2011, 790. 
4881 BELGIË: DE PAGE 1942, 139 ("Faudra-t-il tenir compte de toutes les conséquences, qui peuvent, on le voit, être indéfinies? 
Ce serait faire peser sur le débiteur une responsabilité sans limites. Le bon sens milite en faveur de la négative, et la loi a 
consacré cette solution."); DE PAGE 1967, 142. FRANKRIJK: DEMOGUE 1931, 306 („La notion de dommage direct est […] question 
de bon sens plutôt que de science.”); LE TOURNEAU/CADIET 2002, 303 (inzake art. 1150 BW). ITALIË: BIANCA 2011, 135. 
4882 BELGIË: LIMPENS/VAN DAMME 1961, 70. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 20 januari 1880, DP 1880, I, 382 (“cette appréciation de fait est 
souveraine et ne tombe pas sous le contrôle de la cour de cassation”); ALBARIAN 2010, 481; DEMOGUE 1931, 305; FILIPPI 1933, 9; 
HUC 1894, 214; LAPOYADE DESCHAMPS 1998, 373-374 (rechtspraak; zelf voorstander van adequate causaliteit); PLANIOL 1923, 90; 
TERRÉ/SIMLER/LEQUETTE (2005), 588 (rechtspraak; zelf voorstanders van adequate causaliteit). ITALIË: RESCIGNO 2001, 1198; 
TRIOLA 2004, 1095 (met verwijzing naar Cass.it. 6 maart 1997, nr. 2009). 
4883 Cass. 14 oktober 1985, RCJB 1988, 341, noot M. VAN QUICKENBORNE ("des dommages et intérêts du chef d'inexécution de 
l'obligation sont également dus pour le 'dommage indirect' causé par l'inexécution du contrat"). 
4884 Bijv. Cass. 3 mei 1957, Arr.Cass. 1957, 734. Vgl. Gent 8 maart 2004, TBH 2005, (59) 61, noot R. STEENNOT. 
Vgl. DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 322. 
4885 RENIERS 2010, 100 (verklaart art. 1151 BW vanuit de wil van de wetgever om rechtssubjecten meer te beschermen 
wanneer zij niet met elkaar hebben gecontracteerd dan wanneer zulks wel het geval is). 
4886 Cass. 3 mei 1861, Pas. 1861, I, (397) 408 (“l’art. 1382 du code civil […] ne distingue point entre les cas où le dommage est 
la suite immédiate et celui où il n’est que la conséquence médiate de la faute”); Cass. 13 juni 1932, Pas. 1932, I, 189; Cass. 
23 januari 1933, Pas. 1933, I, 81; Cass. 2 april 1936, Pas. 1936, I, (209) 211; Cass. 10 november 1952, Pas. 1953, I, 141; 
RONSE/DE WILDE 1988, 171. Contra: MARTY 1939, 702 (Frankrijk). 
4887 Sommigen achten artikel 1151 CCF ook toepasselijk bij onrechtmatige daad: HUC 1894, 214 (“Le délinquant ne devra les 
dommages que dans les limites de l’art. 1151”); LAROMBIERE II 1885, 47 ("Le principe posé dans l'article 1151 [...] doit encore 
recevoir application en matière de délits et de quasi-délits."); TREMBLAY 1996, 13. 
4888 FILIPPI 1933, 19 ("l'article 1382 du Code civil, n'opérant dans la série des conséquences dommageables, aucune coupure 
analogue à celle effectuée par l'article 1151."). 
4889 Luxemburg 29 april 2008, nr. 222/08; Trib.arr. Luxemburg 13 maart 2007, nr. 105.709. Zie VOGEL 2010, 330. 
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artikel 1107, lid 1 CCE.4890 In België leest het Hof van Cassatie artikel 1151 BW op analoge wijze met 
de bij onrechtmatige daad aanvaarde equivalentieleer (infra nrs. 1766-1768). 

1765. DOCTRINALE INBEDDING VAN NOODZAKELIJKHEIDSVOORWAARDE IN ARTIKEL 1151 BW – In 1875 interpreteerde 
LAURENT die directheid onder verwijzing naar POTHIER beperkend als een noodzakelijkheidsvereiste: "on ne doit 
pas comprendre, dans les dommages et intérêts dont un débiteur est tenu pour raison de son dol, ceux qui non 
seulement n'en sont qu'une suite éloignée, mais qui n'en sont pas une suite nécessaire et qui peuvent avoir 
d'autres causes".4891 In 1889 kwam deze opvatting terecht in de Pandectes belges.4892 In diezelfde periode 
poneerde LAROMBIÈRE dat een schadeverwekker slechts aansprakelijk is voor hetgeen het "rechtstreekse, 
onmiddellijke en noodzakelijke" gevolg is van het schadefeit. 4893  LAROMBIÈRE preciseerde dat indien de 
wanprestant de veroorzaakte schade bij de wanprestatie had voorzien, hij moest instaan voor álle daardoor 
veroorzaakte schade.4894 Deze zienswijze entte zich binnen de Romaanse civil law op artikel 1151 CCF en zijn 
equivalenten. In België volgden VAN RYN in 1933 en DE PAGE in 1942.4895 De in artikel 1151 BW vervatte 
bewoordingen "onmiddellijk en rechtstreeks" waren te lezen in de zin van “noodzakelijk”. Alle door de 
wanprestatie veroorzaakte, en zelfs afgelegen schade zou voor verhaal in aanmerking komen.  

1766. CASSATIONELE INBEDDING VAN EQUIVALENTIELEER IN ARTIKEL 1151 BW (1977) – In 1977 is het Hof van 
Cassatie gevolgd. Sindsdien is het vaste cassatierechtspraak dat schade het "noodzakelijk gevolg" 
moet zijn van de wanprestatie om verhaalbaar te zijn onder artikel 1151 BW.4896 Zo heeft het Hof van 
Cassatie het bereik van die bepaling beperkt. De overheid had nagelaten de gebrekkige staat van een 
weg zorgvuldig te signaleren. Om haar aansprakelijkheid jegens het verkeersslachtoffer te vrijwaren, 
stelde zij een contractuele vordering in tegen de aannemer die de weg niet tijdig had hersteld. In 
hoger beroep werd enkel de overheid aansprakelijk geacht. De appelrechters oordeelden dat "er 
geen rechtstreeks oorzakelijk verband" bestond tussen de fout van de aannemer tegenover de 
overheid en het ongeval. Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest op grond dat uit het bestreden 
arrest "niet kan worden afgeleid dat zonder de contractuele fout [van de aannemer] het ongeval zich 
niettemin zou hebben voorgedaan". Het Hof overwoog dat krachtens artikel 1151 BW de "aan de 
schuldeiser verschuldigde schadevergoeding alleen moet omvatten hetgeen een onmiddellijk en 
rechtstreeks gevolg is, dit is een noodzakelijk gevolg, van het niet uitvoeren van de overeenkomst". 
Dit noodzakelijkheidsvereiste duidt op de equivalentieleer.4897 Overigens paste het Hof een conditio-
sine-qua-nontest toe om het oorzakelijk verband na te gaan tussen de gebrekkige weg en het 
verkeersongeval. Meer bepaald ging het na of het ongeval en dus de schade zich ook hadden 
voorgedaan zonder de contractuele fout van de aannemer. 

                                                             
4890 FUENTES GUÍÑEZ, 288 ("estimamos que el requisito de la consecuencia necesaria es plenamente aplicable en la 
responsabilidad extracontractual"). 
4891 F. LAURENT, Principes de droit civil français, XVI, Brussel, Bruylant, 1875, 356. 
4892 E. PICARD, N. D'HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, Pandectes belges. Encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence 
belges. Tome 32, Brussel, Larcier, 1889, 149 ("[Il] ne faut pas prendre dans un sens restrictif les termes de l'art. 1151, mais 
[il] faut y comprendre [...] le dommage qui est une conséquence nécessaire même médiate du dol du débiteur."). 
4893 L. LAROMBIERE, Théorie et pratique des obligations, II, Durand et Pedone-Lauriel, Parijs, 1885, 47 ("L'auteur du fait 
dommageable ne doit de dommages et intérêts que pour ce qui en est la suite directe, immédiate et nécessaire."). Zie ook 
PLANIOL 1923, 90 (“Tous ces événements ne sont pas la suite nécessaire […]”). 
4894 LAROMBIERE II 1885, 47 ("Quelque positifs que paraissent les termes de l'article 1151, nous croyons cependant que si 
l'auteur de l'infraction avait eu précisément en vue, lors de sa perpétration, d'arriver, au moyen de conséquences combinées, 
jusqu'au dommage dont on lui demande la réparation, il faudrait alors le rendre responsable de toutes les suites, même 
éloignées, de sa faute et de son fait. Elles sont en effet particulièrement entrées dans les calculs de ses prévisions."). 
4895 J. VAN RYN, Responsabilité aquilienne et contrats, Parijs, Sirey, 1933, 66-72, nrs. 51-56; H. DE PAGE, Traité élémentaire de 
droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1942, 140 („Il vaut mieux dire ‘suite nécessaire’ de l’inexécution, à quelque degré 
d’ailleurs (‘indirecte’ ou ‘médiate’) qu’elle se trouve.”), bevestigd in DE PAGE 1967, 143. Later: DEKKERS 1955, 199; 
DEKKERS/VERBEKE 2007, 226. 
4896 Cass. 24 juni 1977, Arr.Cass. 1977, 1101, RW 1977-78, 775, Pas. 1977, I, 1087; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 
2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271. 
4897 Vgl. TACK 2005-II, 1306; VAN QUICKENBORNE 1988, 369 (noodzakelijkheidseis als equivalentieleer: "Par ailleurs, exiger que 
le lien de causalité soit nécessaire revient à exiger qu'il soit établi que le dommage, tel qu'il s'est produit in concreto, ne se 
serait pas produit de la même façon et dans les mêmes circonstances, si la faute n'avait pas été commise.") 
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1767. BEVESTIGING VAN EQUIVALENTIELEER IN ARTIKEL 1151 BW (1986) – Dat artikel 1151 BW is op te vatten in de 
zin van de equivalentieleer, kreeg bevestiging in 1986.4898 Een koper van een onroerend goed wou de kosten 
van bijstand door een architect verhalen. Het Hof van Cassatie bevestigde het arrest op grond dat het hof van 
beroep wettig kon beslissen dat het 'louter om zijn belangen te verdedigen' betaalde ereloon, geen schade 
betreft die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van de wanprestatie. Het Hof van Cassatie herinnerde 
daarbij aan het vereiste van noodzakelijkheid door te overwegen dat "met toepassing van artikel 1151 BW de 
aan de schuldeiser verschuldigde schadevergoeding alleen moet omvatten hetgeen een onmiddellijk en 
rechtstreeks gevolg is, dit is een noodzakelijk gevolg, van het niet-uitvoeren van de overeenkomst".4899 

1768. RECENTE CASSATIONELE BEVESTIGING VAN EQUIVALENTIELEER BIJ WANPRESTATIES (2008) – Het hoogste 
rechtscollege bevestigde die invulling in het Prizrakarrest (infra nrs. 2130-2132). Deze zaak betrof kansschade 
in contractueel verband. Het paard Prizrak was overleden aan een maagbreuk nadat een veearts had verzuimd 
een sondage te verrichten. Daardoor had het een overlevingskans van 80 % mislopen. Het Hof van Cassatie 
overwoog onder meer dat degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de fout en de 
schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat en dat dit verband veronderstelt dat 
“zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan". Het Hof preciseerde dat 
het verlies van een reële genezings- of overlevingskans voor vergoeding in aanmerking komt indien tussen de 
fout en het verlies van deze kans "een conditio-sine-qua-nonverband bestaat".4900  

1769. CAUSALE INKLEDING VAN CASSATIEVOORZIENINGEN OVER ARTIKEL 1151 BW – De link tussen artikel 1151 BW en 
de equivalentieleer blijkt ook uit de inkleding van cassatievoorzieningen en met name uit de formulering van 
grieven in cassatie.4901 Illustratief zijn de grieven in een cassatiearrest uit 2004, waarin de verkopers en de 
notaris gedeeld aansprakelijk werden gesteld voor miskenning van een voorkooprecht van pachters. Na onder 
meer de artikelen 1146 tot en met 1151 BW in herinnering te hebben gebracht, verwees eiser in cassatie in de 
grieven naar de equivalentieleer, krachtens welke "elke fout, zonder dewelke de schade zich niet zou hebben 
voorgedaan zoals ze zich in concreto voordeed, beschouwd [moet] worden als een oorzaak van de schade".4902 
De causale inkleding van artikel 1151 BW blijkt ook uit een op een ander punt aangenomen middel in een 
arrest van het Hof van Cassatie van 26 januari 2007: “Alleen de schade, die in oorzakelijk verband staat met de 
contractuele wanprestatie, wordt vergoed. Dit oorzakelijk verband moet worden beoordeeld met toepassing 
van de equivalentieleer, zodat ook indirecte schade voor vergoeding in aanmerking komt.”4903 

1770. CONSENSUS: ARTIKEL 1151 BW ALS VERUITWENDIGING VAN EQUIVALENTIELEER – Onder dekking van die 
cassatierechtspraak vatten de Belgische rechtspraak en rechtsleer artikel 1151 BW unaniem op in de 
zin dat een oorzakelijk verband is vereist tussen wanprestatie en schade.4904 Aangevoerde schade is 

                                                             
4898 Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100. 
4899 Zie TACK 2005-II, 1306. 
4900 Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425. 
4901 J.M. NELISSEN-GRADE, grieven in Cass. 24 september 2004, T.Agr. 2006, (19) 22; L. DE GRYSE, grieven in Cass. 26 januari 
2007, www.cass.be (ontbindingsaanvullende schadevergoeding: "Dit oorzakelijk verband moet worden beoordeeld met de 
toepassing van de equivalentieleer, zodat ook indirecte schade voor vergoeding in aanmerking komt."); J.M. NELISSEN-GRADE, 
grieven in Cass. 5 juni 2008, www.cass.be, derde en vierde alinea (inzake kansschade). 
4902 J.M. NELISSEN-GRADE, grieven in Cass. 24 september 2004, T.Agr. 2006, (19) 22. Door enkel de notaris te veroordelen tot 
vergoeding van alle schade die de kopers hebben geleden, miskende de bestreden beslissing volgens het Hof van Cassatie 
het causaliteitsbegrip zoals bepaald in die artikelen 1382 en 1383 BW. 
4903 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 8. 
4904 RECHTSPRAAK: Brussel 12 juni 1964, Pas. 1965, II, 178; BAECK 2013, 259; Brussel 12 september 2014, RGAR 2015, 
nr. 15168, punt 8; Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 834-835, noot J. VAN DONINCK EN S. WIJNS (“Ook in 
contractuele aangelegenheden geldt dat moet worden aangetoond dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen 
ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan en dat tussen beiden derhalve een conditio sine qua non-verband bestaat.”). 
RECHTSLEER: BIQUET-MATHIEU 2000, 462; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 185; CLIJMANS 2005, 230; CORNELIS 1990-II, 
92; CORNELIS 2000-I, 578; CRUQUENAIRE 2013, 152; DE BOECK 2008, 76 en 84m; L. DE GRYSE, grieven in Cass. 26 januari 2007, 
www.cass.be; DEKKERS/VERBEKE 2007, 226; DE PAGE 1942, 139; DE PAGE 1967, 143; DE VULDER/ONGENA 2002, 44; DURANT 2010-II, 
89; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 322; FONTAINE 2001, 1040; GELDHOF 2005, 83; GOUDEN/PHILIPPE 2004, 1329; JAFFERALI 2014, 
882-883; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 650; LECLERCQ 2009, 212; LEFRANC 2005, 189; LIMPENS/KRUITHOF 1969, 255; RONSE 1954, 244; 
RONSE/DE WILDE 1988, 171; SAMOY/DANG VU 2012, 86; SAMOY/SAGAERT 2008, 679; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 43; STIJNS/VAN 

GERVEN/WÉRY 1996, 726; TACK 2005-II, 1306; VANDEN BERGHE 2003, 43; VANDENBOGAERDE 2015, 245; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 
188; VAN OMMESLAGHE 2010, 1565; VAN QUICKENBORNE 1988, 369; VERSTAPPEN 2006, 573; WÉRY 2004, 317; WÉRY 2011-I, 536. 
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dan een onmiddellijk en rechtstreeks (soms "noodzakelijk") gevolg van de wanprestatie wanneer 
vaststaat dat de schade zich zonder die wanprestatie niet zou hebben voorgedaan zoals zij zich in 
concreto heeft voorgedaan.4905 Verder is geen selectie vereist van de feitelijke oorzaken van de 
schade. Alle oorzaken zijn gelijkwaardig of causaal equivalent.  

1771. ARTIKEL 1151 BW ALS CAUSALITEITSBEPALING – Eigenlijk hoort het onderscheid dat artikel 1151 BW instelt 
tussen directe en indirecte schade thuis bij het oorzakelijk verband.4906 Die bepaling lijkt zelfs de enige bepaling 
die in contractueel verband een definitie geeft van causaliteit.4907 Over het equivalente artikel 1223 CCI 
oordeelt het Italiaanse Hof van Cassatie echter dat die bepaling inwerkt op de vergoedbare schade.4908 
Opnieuw ligt het antwoord in het midden. De equivalentieleer veronderstelt een hypothetische reconstructie: 
welke zou de gang der zaken zijn geweest indien de wanprestatie niet had plaatsgehad? Doet dit nu niet 
denken aan de wijze van bepaling van het positief belang? Schade en oorzakelijk verband zijn dus moeilijk te 
scheiden (supra nr. 256).4909 Schade is pas afwentelbaar wanneer zij in causaal verband staat met de 
wanprestatie. Afwijzing van een causale band impacteert zo op schadevergoeding. Evenals voor schade, stelt 
de rechter de causale band vast door de huidige situatie te vergelijken met de hypothetische situatie die zou 
zijn ontstaan indien het schadefeit niet was ingetreden.4910 Diverse auteurs betogen dan ook dat vergoedbare 
schade en toestandsvergelijking verwijzen naar een causale band4911, schade een causaal begrip is4912, om zelfs 
te besluiten tot het overbodige karakter van het causale verband als voorwaarde voor aansprakelijkheid4913. 

§ 2. HISTORISCHE WORTELS 

1772. NOODZAKELIJKHEIDSVEREISTE GAAT TERUG OP DUMOULIN EN POTHIER – De noodzakelijkheidseis vindt 
geen tekstuele steun in artikel 1151 BW, maar gaat historisch wel terug op DUMOULIN en POTHIER. 
DUMOULIN wees in zijn Tractatus de eo quod interest (1576) al op de onvergoedbaarheid van 
afgelegen schade (damnum remotum).4914 POTHIER nam die gedachte over. Schade die zo ver 

                                                             
4905 Cass. 24 september 2004, T.Agr. 2006, (19) 22 (derde alinea: vermelding van equivalentieleer na vermelding van 
art. 1146-1151 BW; ALBARIAN 2010, 483 (Frankrijk); BOONE/WYLLEMAN 2011, 202 (omschrijving equivalentieleer bij 
onrechtmatige daad); CORNELIS 1990-II, 92; CORNELIS 2000-I, 578; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 322; FONTAINE 2001, 1040; 
LECLERCQ 2009, 213; PINNA 2007, 43 (Frankrijk); VAN QUICKENBORNE 1988, 369 (met verwijzing naar noodzakelijkheid). 
4906 BELGIË: DEKKERS 1955, 199; DIRIX 1984, 47; FONTAINE 2001, 1040; RONSE 1954, 244. FRANKRIJK: JOURDAIN 2001, 274; QUEZEL-
AMBRUNAZ 2010, 7; TREMBLAY 1996, 13. 
4907 QUÉZEL-AMBRUNAZ 2010, 7 (“L’article 1151 du Code civil est le seule élément de définition légale de la causalité en droit 
français.”). 
4908 Cass.it. 16 oktober 2007, nr. 21619 (aangehaald in BIANCA 2011, 136, voetnoot 7: „gli articoli 1223 e seg. dettano regole 
attraverso le quali il legislatore, presupponendo già risolto il problema dell’imputazione – e quindi già accertata l’esistenza 
della responsabilità – si preoccupa soltanto di determinare l’estensione della stessa, risolvendo, così, un problema che non è 
più di causalità, ma di ammontare del danno risarcibile.”). Vgl. A. BELVEDERE, “Causalità giuridica?”, Rivista di diritto civile 
2006, (7) 16 (“l’art. 1223 attiene alla risarcibilità del danno”). 
4909 BELGIË: DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 322. FRANKRIJK: QUÉZEL-AMBRUNAZ 2010, 7. 
4910 BELGIË: BOONE 2004, 92 ("Bij de vaststelling van het conditio sine qua non-verband [moet] de werkelijke situatie [...] 
worden vergeleken met de hypothetische situatie die zou zijn ontstaan indien de aansprakelijkheidsscheppende 
gebeurtenis zich niet had voorgedaan."); CORNELIS 2013, 1001; CORNELIS/VUILLARD 2000, 4-5. NEDERLAND: AKKERMANS 2000, 90; 
BLOEMBERGEN 1965, 14-15; VERBURG 2009, 41-43. 
4911 CORNELIS 2013, 1001; CORNELIS/VUILLARD 2000, 4-5 (“La notion du dommage réparable implique inévitablement une 
référence au lien de causalité."; met verwijzing naar Brussel 20 september 1995, NFM 1996, 224); MARCHAND 2010, 553 ("En 
réalité, le rapport de causalité naturelle est déjà contenu dans la définition du dommage. La détermination de la différence 
[...] suppose déjà une analyse de la causalité naturelle."). 
4912 AKKERMANS 2000, 90; BLOEMBERGEN 1965, 14-15. 
4913 CORNELIS 2013, 1003 ("[H]et causaal verband [is] in het aansprakelijkheidsrecht een overbodig begrip [...] wanneer de 
schadevaststelling – zoals het hoort – op correcte causaliteitsbeoordelingen is gesteund."). 
4914 Inzake schadevergoeding die was verschuldigd door een huurder die zijn huurhuis opzettelijk in brand stak, stond bij 
DUMOULIN te lezen: "Et adhuc in doloso intelligitur venire omne detrimentum tunc datum et proxime ex igne secutum, non 
autem damnum postea succedens ex novo casu etiam occasione dictae combustionis, sine qua non contigisset; quia illud est 
damnum remotum, quod non est in consideratione." (C. DUMOULIN, Tractatus de eo quod interest, Keulen, Coloniae 
Agrippinae, 1598, www.bsb-muenchen-digital.de, 188, nr. 179). Vrije vertaling: "Hoewel een opzettelijke wanprestant 
aansprakelijk is voor alle schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van de niet-uitvoering van zijn 
verbintenissen, is hij niet aansprakelijk voor de schade die resulteert uit een nieuw feit, zelfs al heeft dit zich voorgedaan 
naar aanleiding van het initiële feit zonder dewelke het niet had kunnen voorvallen, omdat het gaat om afgelegen schade 
("damnum remotum") waarmee helemaal geen rekening mag worden gehouden." (vertaling gebaseerd op FILIPPI 1933, 27). 
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verwijderd was van de wanprestatie, dat zij een andere oorzaak had dan de wanprestatie, was 
onverhaalbaar.4915 Voor zover die schade een andere oorzaak kon hebben dan de wanprestatie, was 
zij geen noodzakelijk (of onmiddellijk en rechtstreeks) gevolg daarvan. In zijn voorbeeld van de zieke 
koe (supra nr. 1759) stelde POTHIER zo dat de verkoper niet instond voor het feit dat de benadeelde 
zijn schulden niet meer kon betalen en er beslag was gelegd op zijn goederen: "ce dommage n’est 
qu’une suite très éloignée et très indirecte de son dol, et il n’y a pas une relation nécessaire”.4916  

1773. NOODZAKELIJKHEIDSEIS EN CAUSALITEIT GING VERLOREN MET CODE CIVIL – DUMOULIN en POTHIER liggen 
rechtstreeks aan de basis van artikel 1151 van de Code Napoléon. Het redactiecommité van de Code 
civil week echter deels af van hun benadering. BIGOT-PRÉAMENEU maakte immers allusie op het 
criterium van intrinsieke schade bij de beschrijving van de onmiddellijke en directe gevolgen van de 
wanprestatie in de zin van artikel 1151 CCF (supra nr. 1750). Die directe schade betrof volgens hem 
enkel intrinsieke schade.4917 De noodzakelijkheid die het Belgische Hof van Cassatie leest in artikel 
1151 BW heeft evenwel andere gevolgen dan de noodzakelijkheid bij DUMOULIN en POTHIER. In België 
stelt noodzakelijkheid geen beperking meer aan het integraliteitsprincipe. Zelfs ver afgelegen schade 
is vergoedbaar, voor zover zij in oorzakelijk verband staat met de wanprestatie. 

1774. SPANJE EN DEEL VAN LATIJNS-AMERIKA HANTEREN NOODZAKELIJKHEIDSVARIANT – Het noodzakelijkheidsvereiste 
waarvan het Belgische Hof van Cassatie gewag maakt, is in de Spaans wetgeving verankerd. Spanje liet zich in 
1889 inspireren door LAURENT, die de directheidsvoorwaarde onder verwijzing naar POTHIER in de zin van een 
noodzakelijkheidsvereiste formuleerde.4918 In lijn daarmee bepaalt artikel 1107, lid 1 CCE dat de schuldenaar te 
goeder trouw instaat voor de voorzien(bar)e schade die het noodzakelijk gevolg is van zijn niet-uitvoering.4919 
Diverse Latijns-Amerikaanse rechtsstelsels volgen de Spaanse variant.4920 Die rechtsstelsels liggen wel dicht bij 
de praktische toepassing van ons artikel 1151 BW. Zo legt Spaanse rechtsleer het noodzakelijkheidsvereiste 
immers vanuit de equivalentieleer uit.4921 Roemenië sloeg in 2011 dezelfde weg in (art. 1533, lid 2 CCRo).4922 

§ 3. NOODZAKELIJKHEIDSEIS 

1775. ANDERE INVULLING VAN NOODZAKELIJKHEID BIJ TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN? – In een arrest uit 2004 
is de in artikel 1151 BW ingelezen noodzakelijkheidseis voor advocatenkosten beperkter ingevuld dan 
in de eerder besproken cassatiearresten uit 1977 en 1986 (supra nrs. 1766-1767).4923 Het vereiste van 
noodzakelijk gevolg lijkt hier niet te zijn opgevat in de zin van de equivalentieleer.4924 Het Hof van 
Cassatie herinnerde dat “het honorarium en de kosten van een advocaat of van een technisch 

                                                             
4915 POTHIER 1821, 190, nr. 167. 
4916 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 190, nr. 167. 
4917 J.B. SIREY, Recueil général des lois et des arrêts en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public depuis 
l’avènement de Napoléon, VII, Parijs, Arcade Lamoignon, 1807. Zie ook M. BIGOT-PRÉAMENEU, "Exposé des motifs [dans la 
séance du 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804)" in J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle. Tome douzième. 
Code civil. Livre troisième, Parijs, Treuttel et Würtz, 1828, 330, nr. 43. 
4918 F. LAURENT, Principes de droit civil français, XVI, Brussel, Bruylant, 1875, 356. 
4919 Uitgebreid: P. SALVADOR CODERCH en J. SANTDIUMENGE, “La influencia del Avant-projet de révision du Code civil belga de 
François Laurent en el Código civil español de 1889" in Centenario del Código civil (1889-1989). Tomo II, Madrid, Centro de 
Estudios Ramón Areces, 1990, 1921-1965; FUENTES GUÍÑEZ, 182-186. 
4920 Dit is het geval voor Honduras (art. 1366 CCHon), Nicaragua (art. 1866, eerste lid CCNic), Panama (art. 992, eerste lid 
CCPan) en Puerto Rico (art. 1060, eerste lid CCPr). 
4921 FUENTES GUÍÑEZ, 275-276 ("creemos que el sentido y alcance de la expresión consecuencia necesaria es otro: excluir 
aquellos perjuicios que no se habrían producido si no hubiese intervenido junto al incumplimiento la deficiente situación 
económica del acreedor."). 
4922 Artikel 1533, lid 2 CCRo (www.dreptonline.ro) luidt immers: "Chiar si in acest din urma caz, daunele-interese nu cuprind 
decat ceea ce este consecinta directa si necesara a neexecutarii obligatiei." (vertaling: "Zelfs in dit laatste geval omvat de 
schadevergoeding slechts wat een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van de wanprestatie."). 
4923 Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271.  
4924 Zie ook reeds enigszins Cass. 14 juni 1990, Arr.Cass. 1989-90, 1304, Pas. 1990, I, 1159 (verhaalbaarheid van minnelijke 
expertisekosten bij onteigening door overheid; inzake onteigening ten algemene nutte moet het oorzakelijk verband, zoals 
in het gemeen recht, noodzakelijk zijn, beperkend uitgelegd in de zin dat gemaakte kosten "noodzakelijk" moesten zijn, 
zodat expertisekosten niet voldoen aan dat noodzakelijke karakter). 
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raadsman die de benadeelde van een contractuele fout heeft betaald, een vergoedbaar element van 
zijn schade kunnen vormen, in zoverre zij dat noodzakelijke karakter vertonen”.4925 

1776. STEUN VOOR RUIME ÉN BEPERKTE INVULLING VAN NOODZAKELIJKHEID IN BESTREDEN ARREST – Om de interpretatie 
vast te stellen die het Hof van Cassatie gaf aan het noodzakelijk-gevolgvereiste is de door de appelrechter 
gevolgde interpretatie na te gaan.4926  Het bestreden arrest bevatte zowel de beperkte als de ruime 
opvatting.4927 Enerzijds interpreteerde het hof van beroep te Luik de noodzakelijkheidseis via toepassing van de 
equivalentieleer op extensieve wijze door te overwegen dat "il est évident que si le dommage à réparer ne 
s'était pas produit, les défendeurs n'auraient pas dû, comme en l'espèce, recourir à l'assistance d'un avocat 
pour obtenir réparation du dommage". Anderzijds gaf het hof ook toepassing aan de enge uitlegging door te 
beslissen dat "face aux désordres constatés à leur immeuble et à la nature difficilement décelable de ceux-ci, ils 
n'auraient pu se passer du concours d'un avocat". Naast het causale verband verwees het hof van beroep te 
Luik dus ook naar de bijzondere gegevens van de zaak – zoals de complexiteit van de zaak – om te besluiten dat 
de advocatenkosten noodzakelijk en dus vergoedbaar waren. Hieruit leiden sommigen af dat het Hof van 
Cassatie de noodzakelijkheidseis vooral op beperkte wijze, en dus los van de equivalentieleer, had getoetst.4928  

1777. FEITENRECHTSPRAAK GING EERDER UIT VAN BEPERKTE INTERPRETATIE VAN NOODZAKELIJKHEID – De in 
artikel 1151 BW gelezen noodzakelijkheidseis gaf in de periode voorafgaand aan de wet van 21 april 
2007 – waarbij verhaalbaarheid van advocatenkosten overging naar het procesrecht (infra nr. 2737) 
– dus aanleiding tot een ruime en een beperkte uitlegging. Daarbij zaten de rechtspraak en de 
rechtsleer niet op dezelfde golflengte. De magistratuur nam met betrekking tot artikel 1151 BW 
doorgaans een restrictievere houding aan. Naast de equivalentieleer ging de rechtspraak voor de 
noodzakelijkheid – vaak op basis van de al dan niet complexiteit van de zaak – na of de tussenkomst 
van de advocaat wel noodzakelijk was voor de veroordeling van de tegenpartij.4929 Jurisprudentieel 
kwam de noodzakelijkheidstest zo bovenop de causaliteitstoets.4930 

1778. RECHTSLEER GAF RUIMERE INTERPRETATIE: AAN NOODZAKELIJKHEIDSVOORWAARDE IS VOLDAAN BIJ 

VERVULLING CONDITIO-SINE-QUA-NONTEST – Anders dan de rechtspraak, neigde de meeste rechtsleer naar 
de ruime invulling van de in artikel 1151 BW ingelezen noodzakelijkheidseis. De cassationele 
verwijzing naar het noodzakelijk gevolg was dan niets meer dan een didactische herinnering aan de 
causaliteitseis. Overeenkomstig de equivalentieleer moeten advocatenkosten dan in conditio-sine-
qua-nonverband staan met de wanprestatie om verhaalbaar te zijn.4931 Zodra het oorzakelijk verband 
was vastgesteld, was voldaan aan het vereiste van een noodzakelijke karakter. Terecht merkten 

                                                             
4925 Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271.  
4926 DE TEMMERMAN 2004, 1407; TACK 2005-II, 1306. 
4927 Luik 2 november 2000, RABG 2002, nr. 13.514. 
4928 DE TEMMERMAN 2004, 1407; TACK 2005-II, 1306-1307. 
4929 Antwerpen 10 oktober 2005, RW 2006-07, 1128, noot I. SAMOY en V. SAGAERT; Brugge 11 mei 2005, TGR 2005, 173, noot 
AML; Gent 10 november 2005, Juristenkrant 2005, afl. 119, 1; Luik 14 december 2004, JLMB 2005, 686, noot J. TRICOT en D. 
DESSARD; Luik 20 december 2005, RRD 2005, 366; Rb. Hasselt 15 december 2004, Limb.Rechtsl. 2005, 131; Rb. Luik 2 
december 2004, JLMB 2005, 693; Rb. Luik 2 mei 2005, JT 2005, 378; Rb. Nijvel 16 november 2004, RGAR 2005, nr. 13.948; 
Rb. Oudenaarde 24 maart 2005, TMR 2005, 593 (advocatenkosten noodzakelijk wegens complexiteit van zaak); Kh. 
Turnhout 27 september 2004, RW 2004-05, 551; Arbrb. Brussel 3 mei 2005, JT 2005, 457; Vred. Antwerpen 14 april 2005, 
Huur 2005, 109; Vred. Kortrijk 10 januari 2006, RW 2006-07, 1136, noot I. SAMOY en V. SAGAERT; Vred. Doornik 2 november 
2004, JLMB 2005, 712; Pol. Hoei 26 oktober 2004, RGAR 2005, nr. 13.947. 
4930 Dat de equivalentieleer ingrijpende gevolgen kan hebben en een "noodzakelijk gevolg" die uitdeining beperkt, blijkt uit 
een inleidend citaat bij DE TEMMERMAN: "Alles heeft altijd met alles te maken. [...] Het feit dat wij vandaag boontjes eten is 
een rechtstreeks gevolg van de Big Bang, daar is geen discussie over. Maar we hadden ook witlof kunnen eten. Ons menu is 
dus wel een gevolg van de Big Bang, maar geen noodzakelijk gevolg. Jij hebt besloten om vandaag boontjes klaar te maken: 
een beslissing die in volle vrijheid is genomen." B. DE TEMMERMAN, “De verhaalbaarheid van kosten van juridische bijstand op 
het knooppunt van aansprakelijkheidsrecht en procesrecht", RW 2004-05, (1401) 1401 (met citaat uit H. MATTHYSEN, 
“Kinderwens", Humo 2005, 18 januari, 7). 
4931 DE BOECK 2008, 76; CLIJMANS 2005, 230; DE CONINCK 2007, 15; DE VULDER/ONGENA 2002, 44; GELDHOF 2005, 83; JANSEN 2015-II, 
153; SAMOY/SAGAERT 2008, 679. Volgens een andere opvatting houdt dit noodzakelijkheidsvereiste geen verband met de 
traditionele causaliteit, maar is dat op te vatten als "noodzakelijke" of "redelijke" kosten (TAELMAN 2006, 185). 
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bepaalde auteurs op dat de zo opgevatte noodzakelijkheid nagenoeg steeds voorligt.4932 Voor zover 
bijstandkosten en het causale verband zijn bewezen, is geen extra toets van noodzakelijkheid 
nodig.4933 Bij betwisting over de omvang van de vergoeding of de bijstandskeuze zou qua correctie 
enkel aan niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht mogen worden gedacht.4934  

1779. CASSATIEARREST OVER NOODZAKELIJKHEID VAN BUITEN RPV VALLENDE TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN – In 
2012 bevestigde het Hof van Cassatie het extra noodzakelijkheidsvereiste voor technische 
bijstandkosten die, na de wet van 21 april 2007, niet onder de rechtsplegingsvergoeding (art. 1022 
Ger.W.) vallen (infra nr. 2761).4935 Zonder voor de noodzakelijkheid uitdrukkelijk te verwijzen naar 
artikel 1151 BW overwoog het Hof van Cassatie dat schadevergoeding het slachtoffer van de 
wanprestatie moet herstellen in een toestand alsof er geen wanprestatie was opgetreden. Daaruit 
maakte het op dat de "noodzakelijke kosten van verdediging die niet de bijstand van een advocaat 
betreffen, maar de bijstand van een technisch raadsman" vergoedbaar kunnen zijn. Zo handhaaft het 
Hof het vereiste dat bijstandskosten een noodzakelijk karakter moeten vertonen. Bemerk dat deze 
uitlegging beperkt blijft tot verhaal van kosten van technische en juridische bijstand. Voor andere 
schade blijkt die invulling van de noodzakelijkheidseis niet te gelden.4936 De band tussen artikel 1151 
BW en de noodzakelijkheidseis als extra voorwaarde naast de equivalentieleer is dus zwak.  

Afdeling IV. Neergang van quasi-universele regel 

§ 1. RECEPTIE VAN DIRECTHEIDSREGEL 

1780. VERSPREIDING FRANSE DIRECTHEIDSREGEL – Het directheidsvereiste verspreidde zich binnen de 
Romaanse civil law met groot succes. Naast België, beschikken Frankrijk en Luxemburg nog steeds 
over de directheidsregel van de Code Napoléon.4937 Van de West-Europese Romaanse civil law leunt 
het Italiaanse recht het dichtst aan bij het trio België-Frankrijk-Luxemburg. Artikel 1223 CCI vereist 
dat schade een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van de wanprestatie.4938  

1781. QUASI-UNANIEME RECEPTIE IN LATIJNS-AMERIKA – Ook andere telgen van de Romaanse familie namen de 
onvergoedbaarheid van indirecte schade over. In het Braziliaanse artikel 403 CCBr staat zo te lezen dat “as 
perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”. Een 
Braziliaanse wanprestant staat dus ook bij opzet enkel in voor directe schade. Ook in Spaanstalig Latijns-
Amerika hanteren de meeste rechtsstelsels dat Franse directheidsvereiste.4939 Meer dan 400 miljoen potentiële 
benadeelden worden ginder met POTHIER's limiet geconfronteerd. 

1782. RECENTE BEVESTIGINGEN DIRECTHEIDSVEREISTE IN ROMAANSE CIVIL LAW – Bepaalde recente 
codificaties houden vast aan het directheidsvereiste. De Code civil van Québec uit 1994 maakt zo nog 

                                                             
4932 CLIJMANS 2005, 230. 
4933 GELDHOF 2005, 89. 
4934 CORNELIS 2004, 268-269; GELDHOF 2005, 89. 
4935 Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7. Vgl. Cass. 6 januari 2010, Pas. 2010, 20. 
4936 Vgl. GELDHOF 2005, 84 (verwerpt invulling van noodzakelijkheid los van equivalentieleer onder meer met het impliciete 
argument dat zij enkel voor vergoedbaarheid van één bepaalde schadepost (kosten en erelonen van technische en 
juridische raadslieden) een bijkomende beoordeling zou toevoegen). 
4937 Sinds 1 oktober 2016 ligt de Franse limiet vervat in artikel 1231-4 CCF. De Franse wetgever is wel voornemens deze 
directheidslimiet bij de herziening van het aansprakelijkheidsrecht af te schaffen, en wil enkel nog voorzien in een 
causaliteitsvereiste (art. 1239 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile). 
4938 Artikel 1223 CCI luidt: “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita 
subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.” 
4939 Dit is het geval voor Argentinië (art. 1727 CCCA), Belize (art. 1434 CCBel), Bolivia (art. 346 CCBol), Chili (art. 1558 CCCh), 
Colombia (art. 1616 CCCol), Costa Rica (art. 704 CCCr), Ecuador (art. 1574 CCEc), El Salvador (art. 1429 CCEls), Guatemala 
(art. 1434 CCGuat), Mexico (art. 2110 CCMex), Peru (art. 1321 CCPer), Paraguay (425 CCPar), Uruguay (1346 CCUr) en 
Venezuela (art. 1275 CCVen). 
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steeds gewag van het directheidsvereiste.4940 De Code civil van Louisiana voorziet ook in dat vereiste. 
Ook in Louisiana is een wanprestant te kwader trouw dus enkel aansprakelijk voor directe schade 
(art. 1997 CCLo). Argentinië bevestigde in 2015 de niet-vergoedbaarheid van middellijke schade, met 
dien verstande dat die middellijke schade gewoonweg niet in oorzakelijk verband staat met de 
fout.4941 Tot slot bevestigde Frankrijk de directheidslimiet in 2016 in het nieuwe artikel 1231-4 CCF. 
De Franse wetgever uitte wel zijn voornemen om deze bepaling binnenkort te schrappen.4942 

§ 2. INBEDDING VAN CAUSALITEITSVEREISTE 

1783. FRANSE INVULLING VAN DIRECTHEIDSREGEL VIA EQUIVALENTIELEER – Ook andere Romaanse civil law 
die de directheidsvoorwaarde volgt, vult die steeds vaker causaal in. Net zoals in België ziet Frankrijk 
de directheidsregel als niets meer dan een veruitwendiging van de equivalentieleer.4943 Het Franse 
Hof van Cassatie spreekt van “la conséquence directe et nécessaire”.4944 Eens de benadeelde het 
oorzakelijk verband heeft aangetoond, moet de wanprestant de schade vergoeden, hoe ver zij ook 
van de wanprestatie is verwijderd.4945 De rechtsleer geeft wel aan dat rechters gebruikmaken van 
hun soevereine beoordelingsbevoegdheid om afgelegen schade van vergoeding uit te sluiten.4946  

1784. LUXEMBURGS-ITALIAANSE INVULLING VAN DIRECTHEIDSVEREISTE VIA ADEQUATIELEER – Luxemburg en 
Italië benaderen het directheidsvereiste via adequate causaliteit.4947 Een Luxemburgse benadeelde 
moet een oorzakelijk verband aantonen tussen de wanprestatie en zijn schade, maar dan via de leer 
van de adequate causaliteit (supra nrs. 1463-1466). De rechter gaat na wat het belang is van elke 
oorzaak van de schade. Een contractant is pas aansprakelijk wanneer zijn wanprestatie de adequate 
en beslissende oorzaak was voor de aangevoerde schade. Italië legt artikel 1223 CCI op soortgelijke 
wijze uit.4948 Het Italiaanse Hof van Cassatie verlangt dat schade een “normaal” gevolg is van de 
wanprestatie.4949 Net zoals bij de adequatieleer is zo enkel vergoedbaar schade die een normaal 

                                                             
4940 Artikel 1607 CCQ bepaalt: "Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, 
moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe." 
4941 Artikel 1727 CCCA luidt: "Tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el 
curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código “consecuencias inmediatas”. Las consecuencias que resultan 
solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman “consecuencias mediatas”. Las 
consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman “consecuencias casuales.” 
4942 De Franse wetgever zou enkel nog voorzien in een aansprakelijkheidsoverkoepelend causaliteitsvereiste: artikel 1239 
Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
4943 Cass.civ.I.fr. 5 maart 1963, Bull.civ. 1963, I, 127, nr. 144 (Frans Hof van Cassatie spreekt van “la conséquence directe et 
nécessaire”); ALBARIAN 2010, 475 en 483; FABRE-MAGNAN 2012, 682; JOURDAIN 2001, 274; LAPOYADE DESCHAMPS 1998, 373; MARTY 

1939, 703 (in 1939); MAZEAUD/TUNC 1970, 789; PINNA 2007, 43 en 49; PLANIOL 1923, 90; QUÉZEL-AMBRUNAZ 2010, 6-7. 
4944 Cass.civ.I.fr. 5 maart 1963, Bull.civ. 1963, I, 127, nr. 144. 
4945 Vgl. ALBARIAN 2010, 482 ("Dès que cette relation [de cause à effet] existe, le préjudice doit être réparé, si lointain soit-il"); 
JOURDAIN 2001, 274; MAZEAUD/TUNC 1970, 797; PINNA 2007, 50. 
4946 Vgl. ALBARIAN 2010, 481; LAPOYADE DESCHAMPS 1998, 373-374 (rechtspraak; zelf voorstander van adequate causaliteit); 
TERRE/SIMLER/LEQUETTE (2005), 588 (rechtspraak; zelf voorstanders van adequate causaliteit). 
4947 POELMANS 2013, 257. 
4948 BIANCA 2011, 137; CARINGELLA 2011, 790; DE CUPIS 1983, 1525; MARELLA 2009, 42-43; RESCIGNO 2001, 1198; ROPPO 2006, 901, 
voetnoot 36 ("la locuzione ‘danno immediato e diretto’ […] è cioè come sinonimo di ‘danno necessario’.”); TRIOLA 2004, 1095. 
4949 Cass.it. 19 juli 1982, nr. 4236, Giurisprudenza italiana 1983, I, 1, 1525 ("Nella concreta applicazione della norma fissata 
dall'art. 1223 c.c. alla determinazione del concetto di immediatezza occorre addivenire con una certa elasticità è 
precisamente in base al criterio della cosidetta regolarità causale, che circoscrive l'ambito del danno risarcibile in modo da 
potervi ricomprendere anche quei danni indiretti e mediati i quali si presentino come un effetto normale 
dell'inadempimento, rientrando, cioè, nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie cui esso dà origine."); Cass.it. 2 juni 
1992, nr. 6676, Giurisprudenza italiana 1993, I, 1, 1308; Cass.it. 19 december 2006, nr. 27168 (zie BIANCA 2011, 137). Vgl. 
BIANCA 2011, 137; CARINGELLA 2011, 791-792; DE CUPIS 1983, 1525; MARELLA 2009, 42-43; RESCIGNO 2001, 1198; ROPPO 2006, 901 
(Cass.it. 2 juni 1992, nr. 6676, Giurisprudenza italiana 1993, I, 1, 1308); TRIOLA 2004, 1095. 
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gevolg is van de wanprestatie.4950 Deze benadering gaat terug op DEMOGUE, die artikel 1151 CCF zo 
opvatte: „Nous préférerions qualifier direct le dommage qui est la suite normale de l’inexécution.”4951  

1785. CAUSALE BENADERING IN ANDERE ROMAANSE CIVIL LAW – Meerdere andere civil-lawstelsels redeneren niet 
meer vanuit schadedirectheid maar vanuit causaliteit. Portugal redeneert louter vanuit causaliteit (art. 563 
CCP4952). Hoewel de Franse wetgever de directheidsgrens onlangs herbevestigde (art. 1231-4 CCF), lijkt hij toch 
voornemens binnenkort afstand te nemen van die limiet, door enkel nog aansprakelijkheidsoverschrijdend te 
wijzen op het causaliteitsvereiste: "La responsabilité suppose la démonstration d'un lien de causalité entre le 
fait imputé au défendeur et le dommage."4953 

1786. ZUIVER CAUSALE BENADERING IN GERMAANSE CIVIL LAW – De Germaanse civil law hanteert geen 
directheidsvereiste. Hoewel adequate causaliteit qua gevolgen daar in verband is te brengen met de 
voorzienbaarheidslimiet (supra nrs. 1463-1466) en de directheidsgrens (supra nr. 1784)4954, kennen 
Duitsland en Oostenrijk geen directheidsvereiste. Zwitserland verliet het onderscheid tussen directe 
en indirecte schade4955, wegens toepassingsmoeilijkheden, al in 1911.4956 Nederland hanteerde onder 
het oude BW wel een directheidsvoorwaarde (art. 1284 OBW). 4957  De wetgever verliet dit 
onderscheid in 1992.4958 Nederland redeneert voor vergoedbaarheid van verder verwijderde schade 
thans zuiverder vanuit toerekening van schade. Artikel 6:98 NBW bepaalt zo: "Voor vergoeding komt 
slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de 
aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de 
aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend." 
Deze toerekeningsbepaling kan dus fungeren als aansprakelijkheidsbeperkende factor.4959 

1787. GEEN DIRECTHEID IN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN – De internationale instrumenten hanteren 
geen directheidsvereiste in de zin van artikel 1151 BW. Alle onderzochte harmoniseringsinitiatieven 
beperken zich tot de voorzienbaarheidslimiet. Het Weens Koopverdrag maakt ook geen onderscheid 
tussen directe en indirecte schade. Schade moet voortvloeien uit wanprestatie en voorzienbaar zijn. 
Kwalificatie als indirecte schade is irrelevant.4960 Hetzelfde geldt voor de PECL, de DCFR, de CESL en 
de Unidroit-principes. Al deze instrumenten kennen wel een voorzienbaarheidsbeperking (art. 9:503 
PECL, art. III.-3:703 DCFR, art. 161 CESL en art. 7.4.4 Unidroit), maar geen directheidslimiet. 

                                                             
4950 MARELLA 2009, 42. 
4951 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. II. Effets des obligations, VI, Parijs, Arthur Rousseau, 1931, 306 („Ce sera 
au créancier à prouver que le dommage est direct. Mais ce sera chose facile, si ce dommage est normal.”). 
4952 Artikel 563 CCP luidt: “A obrigação de indemnização só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não 
teria sofrido se não fosse a lesão.” 
4953 Artikel 1239 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Ook het Catala-ontwerp wees enkel 
nog op het vereiste van een causale band: "La responsabilité suppose établi un lien de causalité entre le fait imputé au 
défendeur et le dommage." (art. 1347). Vgl. FAURE-ABBAD 2007, 171, nr. II.A.2 ("L'exigence d'un lien de causalité à l'article 
1347 rendait probablement inutile la référence aux suites immédiates et directes de l'inexécution."). 
4954 BRIESKORN 2010, 200 ("Das Erfordernis eines unmittelbaren und direkten Zusammenhangs entspricht der Lehre von der 
Äquivalenz"); GOTANDA 2004, 74. 
4955 Artikel 116, eerste lid CO luidde: "Les dommages et intérêts dus par le débiteur comprennent en tout cas le préjudice qui 
a pu être prévu, au moment du contrat, comme une conséquence immédiate de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de 
ce contrat." 
4956 ANEX 1977, 117; MARCHAND 2010, 554. 
4957 Vgl. TJONG TJIN TAI 2007, 227. 
4958 Artikel 1284 oud NBW luidde in de oorspronkelijke versie (aangepast aan huidige spellingsregels): "Zelfs indien het niet 
nakomen der verbintenis te wijten is aan de arglist van de schuldenaar, moet de vergoeding van kosten, schaden en 
interessen, ten opzichte van de door de schuldeiser geleden schade en de winstderving, alleen datgene bevatten, hetwelk 
een onmiddellijk en dadelijk gevolg is van het niet nakomen der verbintenis." Zie X, Wet houdende algemeene bepalingen 
der wetgeving van het Koningrijk, 's Gravenhage, Ter algemeene lands drukkerij, 1836, books.google.nl, 272. 
4959 Vgl. BRIESKORN 2010, 400. 
4960 PEROVIC 2010, 595 ("[...] il est indispensable que le dommage soit survenu en raison d'une violation du contrat, alors que 
son éventuelle qualification en termes de dommage direct ou indirect est sans pertinence."). 
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§ 3. RECHTSVERGELIJKEND BESLUIT 

1788. TENDENS TOT AFSTAND VAN DIRECTHEIDSVEREISTE – Wereldwijde bestaat een tendens tot afstand 
van het directheidsvereiste. Een jurisprudentiële uitholling van het directheidsvereiste doet zich niet 
enkel in België voor. Dat Québec (in 1994), Argentinië (in 2015) en Frankrijk (in 2016) het 
directheidsvereiste recentelijk bevestigden (supra nr. 1782), staat in contrast met het Zwitserse en 
het Nederlandse recht, die al in 1911 en 1992 opteerden voor de louter causale benadering (supra 
nr. 1786). Portugal is dezelfde weg ingeslagen (supra nr. 1785). Frankrijk, Luxemburg en Italië 
benaderen het directheidsvereiste ook louter als een causaliteitsvereiste (supra nrs. 1783-1784). De 
internationale instrumenten kennen wel een voorzienbaarheidslimiet, maar geen directheidsvereiste 
(supra nr. 1787). Indirectheid van schade heeft geen impact meer op schadebegroting. 

Afdeling V. Irrelevantie van indirectheid 

§ 1. VERGOEDBAARHEID VAN INDIRECTE SCHADE  

1789. INDIRECTHEID VORMT GEEN BEPERKING OP INTEGRALITEITSPRINCIPE: VERGOEDING VAN INDIRECTE SCHADE – 

Sinds cassatierechtspraak uit 1977 (supra nrs. 1766-1768) is duidelijk dat artikel 1151 BW nog enkel 
een causaliteitseis bevat, die in België vanuit de equivalentieleer is op te vatten. Eigenlijk vormt 
indirectheid dus geen beperking meer op het integraliteitsprincipe.4961 Dat schade kwalificeerbaar is 
als indirect, is irrelevant. Lezing van cassatierechtspraak leert dat ook indirecte schade verhaalbaar is 
voor zover een oorzakelijk verband bestaat.4962 Dit geniet instemming in België4963, maar ook in 
Luxemburg, Frankrijk en Italië (supra nrs. 1783-1784). Wanprestatieschade is verhaalbaar zodra zij 
voldoet aan de conditio-sine-qua-nontest, ongeacht de afstand tot de wanprestatie. 

1790. VERHAAL VAN INDIRECTE SCHADE ALS VERDEDIGBARE CONTRA-LEGEM-UITLEGGING – Dat ook indirecte 
schade verhaalbaar is, vormt een contra-legemuitlegging van artikel 1151 BW.4964 Die interpretatie 
stuit in Frankrijk zo op de kritiek dat de equivalentieleer onverzoenbaar is met de daarin opgelegde 
selectie van antecedenten.4965 Volgens die bepaling mag schadevergoeding immers alleen omvatten 
"hetgeen een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst." 
Ook in Italië wijst de rechtsleer hierop. 4966  Deze uitlegging lijkt wel verdedigbaar. Moeilijk 
verantwoordbaar lijkt het om de dader van een opzettelijke contractuele fout enkel te doen instaan 
voor directe gevolgen van die fout, terwijl de dader van een (zelfs onopzettelijke) buitencontractuele 
fout gehouden is tot vergoeding van de zelfs ver verwijderde gevolgen van die fout.4967 

1791. INVLOED VAN "DEFINITIE" VAN INDIRECTE SCHADE OP VERGOEDBAARHEID DAARVAN – De vergoedbaarheid van 
indirecte schade hangt af van de omschrijving van het begrip "indirecte schade" (supra nrs. 1744-1763). 
Indirecte schade in de zin van niet in oorzakelijk verband met de wanprestatie staande schade (supra nr. 1756) 
is uiteraard wegens het ontbreken van een causaal verband onvergoedbaar. Denk aan de onderneming die in 
een parfumerie bij een installatie vergat om een telefoonlijn terug aan te sluiten. Die telefoonlijn was 

                                                             
4961 BELGIË: CRUQUENAIRE 2013, 153; DURANT 2010-II, 89; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 44. FRANKRIJK: JOURDAIN 2001, 274 ("en dépit des 
termes restrictif de l'article 1151 [...] la jurisprudence indemnise tous les dommages consécutifs à l'inexécution."); LECLERCQ 

2009, 212 ("D'un point de vue juridique, cette problématique [...] ne constitue donc pas véritablement une limite au principe 
de la réparation intégrale du dommage, bien que, dans la pratique, elle soit généralement perçue comme telle."). 
4962 Cass. 14 oktober 1985, RCJB 1988, 341, noot M. VAN QUICKENBORNE ("des dommages et intérêts du chef d'inexécution de 
l'obligation sont également dus pour le 'dommage indirect' causé par l'inexécution du contrat"). 
4963 Gent 15 maart 2007, TBBR 2010, (96) 97; BIQUET-MATHIEU 2000, 462; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 186; 
CLINCK 2014, 114; CORNELIS 1990-II, 92; CORNELIS 2000-I, 578; CRUQUENAIRE 2013, 153; DE BOECK 2008, 84m; DEKKERS/VERBEKE 

2007, 226; DE VULDER/ONGENA 2002, 44; DURANT 2010-II, 89; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 322; FONTAINE 2001, 1040; 
GOUDEN/PHILIPPE 2004, 1329; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 650; LECLERCQ 2009, 213; LEFRANC 2005, 189; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 44; 
TACK 2005-II, 1306; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 188; VAN QUICKENBORNE 1988, 367; WERY 2004, 317.  
4964 BELGIË: CORNELIS 1990-II, 93; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 43; VAN QUICKENBORNE 1988, 368. FRANKRIJK: JOURDAIN 2001, 274. 
4965 ANDRÉ 2002, 172 (onder voormalig artikel 1151 CCF). 
4966 ROPPO 2006, 901 (spreekt van “interpretazione antiletterale della disposizione”). 
4967 VANDENBOGAERDE 2015, 244-245. 
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verbonden met een bewakingsfirma. Daags nadien werd ingebroken in de parfumerie. Het hof van beroep te 
Toulouse oordeelde dat er geen direct causaal verband was tussen de wanprestatie en de diefstal van de 
goederen. De indirecte schade, bestaande in de gestolen goederen, viel buiten vergoeding.4968 Indirecte schade 
krijgt soms een andere invulling en is dan bij bewijs van een oorzakelijk verband onder artikel 1151 BW 
vergoedbaar. Denk aan de instorting van een muur doordat een onderaannemer een lading op de verkeerde 
plaats had afgeleverd. Het hof van beroep besliste dat onder schade te wijten aan de slechte uitvoering moest 
worden verstaan contractuele schade, zijnde "schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de 
wanuitvoering van het contract, dus ook indirecte schade [...] en niet enkel het verlies van het voordeel dat 
door het contract verschaft kon worden."4969 Opgevat als extrinsieke schade (supra nr. 1750), viel die indirecte 
schade toch onder het beginsel van integrale schadevergoeding omdat een causaal verband was bewezen.  

§ 2. CONVENTIONELE ONVERGOEDBAARSTELLING  

1792. PROBLEMATISCHE CONVENTIONELE ONVERGOEDBAARSTELLING VAN INDIRECTE SCHADE – In België wordt 
indirecte schade – in de zin van ver van de wanprestatie verwijderde schade (supra nr. 1758) – 
unaniem vergoedbaar geacht (supra nr. 1790). Wanprestatieschade kan wel extreme proporties 
aannemen. Onder invloed van de common law komen partijen zo vaak overeen om indirecte schade 
onverhaalbaar te stellen: "In no event shall either party be liable for indirect loss."4970 Een Belgische 
jurist die toepassing moet verlenen aan die clausule, moet vanuit het Belgische contractenrecht 
nagaan welke schade daardoor van verhaal is uitgesloten. Hoewel de clausule in het Engels is 
opgesteld, moet hij het begrip "indirect loss" uitleggen overeenkomstig de betekenis in het Belgische 
recht, tenzij ondubbelzinnig blijkt dat partijen beoogden om indirecte schade in Angelsaksische zin 
uit te leggen.4971 De nationale strekking van die indirecte schade zal echter leiden tot tijdrovende en 
dure discussies.4972 Die bedenking geldt overigens ook voor andere rechtsstelsels.4973 

1793. ONTBREKEN VAN WETTELIJKE AFBAKENING VAN DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE WEGENS IRRELEVANTIE ONDERSCHEID – 

Het problematische karakter van onvergoedbaarstelling van indirecte schade resulteert uit het feit dat 
indirecte schade – als ver van de wanprestatie verwijderde schade (supra nr. 1758), maar niet in de zin van 
buiten oorzakelijk verband met de wanprestatie staande schade (supra nr. 1756) – principieel verhaalbaar is. 
Artikel 1151 BW is niets meer dan een veruitwendiging van de equivalentieleer (supra nr. 1770). Aangezien het 
onderscheid tussen directe en indirecte schade gemeenrechtelijk irrelevant is, bestaat geen nauwkeurige 
afbakening van beide schadevarianten. Dezelfde opmerking geldt voor Nederland, waar onvergoedbaarstelling 
van indirecte schade wegens het ontbreken van een wettelijke definitie ook discussiestof oplevert.4974  

1794. OPLOSSING: VERMIJDING OF DUIDELIJKE OMSCHRIJVING VAN BEGRIP "INDIRECTE SCHADE" – Daar ook 
indirecte schade op de wanprestant afwentelbaar is, en er van die schade geen definitie bestaat, 
leidt onvergoedbaarstelling daarvan tot interpretatieproblemen. Nederlandse rechtspraktizijnen, die 
zich met die problematiek geconfronteerd zien, oordelen dat begrippen zoals indirecte schade 
absoluut zijn te vermijden.4975 Contractpartijen hebben belang bij een duidelijke omschrijving van de 

                                                             
4968 Toulouse 9 juni 1997, JurisData nr. 1997-043875. 
4969 Gent 15 maart 2007, TBBR 2010, (96) 97. 
4970 DE VULDER/ONGENA 2002, 44-49. Vgl. CRUQUENAIRE 2013, 151-162; FONTAINE/DE LY 2003, 406-407 (clausule: "In no event shall 
either party be liable for special, indirect or consequential damages."); GEENSE 2010, 11 (Nederlands en Engels vervoerrecht); 
MARCHAND 2010, 546 (Zwitserland); TJONG TJIN TAI 2007, 226; VANDEN BERGHE 2010, 95; VULLIÉTY 2010, 438 (Zwitserland: "Neither 
party shall have any liability to the other party arising out of or in connection with this Agreement for loss of profit or for any 
indirect, special or consequential loss of the other party."). 
4971 Vgl. MARCHAND 2010, 570; VULLIÉTY 2010, 449 (bemerkt dat de gebruikte termen niet mogen worden uitgelegd volgens 
het rechtsstelsel van de clausuletaal, zeker nu vele talen in diverse rechtssystemen worden gehanteerd). 
4972 CLINCK 2014, 114; DE VULDER/ONGENA 2002, 44-49 (aansprakelijkheidsbeperking voor indirecte schade is nuttig om 
verstrekkende gevolgen van vergoedingsplicht te beperken); FONTAINE/DE LY 2003, 407-408; VANDEN BERGHE 2010, 95.  
4973 NEDERLAND: MÖLLER 2008, 34; TJONG TJIN TAI 2007, 229. ZWITSERLAND: MARCHAND 2010, 554. 
4974 MÖLLER 2008, 34 ("Indirecte en directe schade zijn geen wettelijke begrippen. Dat brengt met zich dat de wet de 
vergoeding van indirecte schade (en gevolgschade) ook niet beperkt. Zonder nadere concrete invulling is daarom niet 
duidelijk wat hieronder moet worden verstaan."). 
4975 MÖLLER 2008, 34 ("Streeft men naar rechtszekerheid, dan verdient het aanbeveling het gebruik van deze begrippen te 
vermijden."). 
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niet-vergoedbare schadeposten. Om elke betwisting te vermijden, kunnen zij preciseren voor welke 
specifieke schadeposten hun aansprakelijkheid is ingeperkt. 4976  Bij twijfel of een schadepost 
verhaalbaar is, geldt overeenkomstig artikel 1162 BW dat de overeenkomst wordt uitgelegd ten 
nadele van hem die heeft bedongen en ten voordele van hem die zich heeft verbonden.4977 

§ 3. OPVANGING VIA BEWIJSVEREISTE 

1795. BEWIJSPROBLEMATIEK TER OPVANGING VAN VERLIES VAN TEMPERINGSINSTRUMENT – De vraag rijst of 
het schaderecht met het opgeven van de (enkel nog theoretische) directheidsbeperking geen manier 
verliest om de soms bijzondere gestrengheid van de equivalentieleer te corrigeren.4978 Aangezien 
artikel 1151 BW is uitgehold en niets meer inhoudt dan een neerslag van de equivalentieleer, zijn bij 
wanprestatie ook extreem ver verwijderde nadelen voor verhaal vatbaar. De Franse rechtsleer merkt 
echter op dat rechters soms gebruikmaken van hun soevereine beoordelingsbevoegdheid om verder 
afgelegen schade onverhaalbaar te stellen.4979 Causaliteit wordt dan bezien als rechtsbegrip waarop 
het Hof van Cassatie toezicht houdt.4980 In de context van natuurrampen casseert het Hof van 
Cassatie zo arresten die het begrip “rechtstreekse schade” onjuist invullen.4981 Rechters oordelen wel 
soeverein over de omstandigheden waaruit zij dat oorzakelijk verband afleiden. 4982  Volgens 
sommigen kan de rechter afgelegen schade zo vanuit de bewijsproblematiek van vergoeding 
uitsluiten.4983 Soms is de causaliteitsband immers te zwak en dus niet naar redelijkheid bewezen. 

1796. TOEPASSINGSGEVAL UIT OUDE FRANSE RECHT: WEGENS WANPRESTATIE MISLOPEN OPDRACHTEN ALS INDIRECTE SCHADE – 

Dat de uitholling van artikel 1151 BW soms via de bewijsproblematiek opvangbaar is, is illustreerbaar met een 
oud Frans cassatiearrest. In 1897 beperkte het Franse Hof van Cassatie aansprakelijkheid zo via indirectheid.4984 
Een landbouwondernemer kocht een machine die bij het transport schade opliep. Daarop verzocht hij 
spoorwegmaatschappij Chemin de fer du Midi om vergoeding van de verkregen opdracht die niet kon worden 
voltooid alsook om compensatie voor opdrachten die wegens die beschadiging uiteindelijk niet waren 
verkregen. Het hof van beroep te Agen kende schadevergoeding toe voor beide schadeposten. Het Franse Hof 

                                                             
4976 CLINCK 2014, 114; CRUQUENAIRE 2013, 161 ("Les contractants seraient dès lors avisés de définir les éventuels dommages 
qu'ils entendent le cas échéant écarter du champ contractuel, et en tout cas d'une manière plus précise que via le seul 
recours à une notion aussi incertaine que le dommage (in)direct."); DE VULDER/ONGENA 2002, 49; FONTAINE/DE LY 2003, 408; 
MÖLLER 2008, 34; VANDEN BERGHE 2010, 95. Denk aan de volgende clausule: "Neither X nor the Principals shall in any 
circumstances be liable in contract or tort or otherwise to the Client for any loss of investment, loss of contracts, loss of 
production, loss of profits, loss of time, loss of use or any consequential or special loss or damage howsoever caused or 
arising, directly or indirectly sustained by the Client." (FONTAINE/DE LY 2003, 408). 
4977 In deze context: CRUQUENAIRE 2013, 158. 
4978 CORNELIS 1990-II, 95 ("Ce qui n'empêche pas de regretter qu'en matière contractuelle, le droit belge a manqué l'occasion 
de nuancer la rigueur parfois (ou souvent?) excessive d'une causalité fondée sur le seul critère de la 'condition sine qua 
non'.") 
4979 Vgl. ALBARIAN 2010, 481; LAPOYADE DESCHAMPS 1998, 373-374 (rechtspraak; zelf voorstander van adequate causaliteit); 
TERRE/SIMLER/LEQUETTE (2005), 588 (rechtspraak; zelf voorstanders van adequate causaliteit). 
4980 BELGIË: Cass. 17 september 1981, Arr.Cass. 1981-82, 95; Cass. 3 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 724; CORNELIS 1990-II, 
91; DEKKERS/VERBEKE 2007, 149; VAN OMMESLAGHE 2010, 1565-1566. FRANKRIJK: P. JOURDAIN, “Responsabilité civile”, RTDciv 1990, 
(481) 486 („Bien que […] l’appréciation de l’existence du lien causale laisse une assez large marge de manoeuvre aux juges 
de fond, la Cour de Cassation n’en continue pas moins à la considérer comme une question de droit.”); QUÉZEL-AMBRUNAZ 

2010, 3-4; LE TOURNEAU 2006, 454; VINEY/JOURDAIN 2006, 195.  
4981 Cass. 7 juni 2002, RW 2004-05, 895 (arrest had ten onrechte geoordeeld dat sprake was van rechtstreekse schade voor 
de verweerder die een plein was opgereden om zich naar zijn werk te begeven, waarbij de motor van het voertuig schade 
opliep ten gevolge van het regenwater waarmee het plein was overstroomd). 
4982 De rechter stelt onaantastbaar de feiten vast waaruit hij een oorzakelijk verband afleidt. BELGIË: Cass. 3 mei 1957, 
Arr.Cass. 1957, 734; Cass. 8 oktober 2002, Arr.Cass. 2002, 2086; Cass. 13 oktober 2004, Arr.Cass. 2004, 1578; LIMPENS/VAN 

DAMME 1961, 70. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 6 februari 1894 DP 1894, I, 192; DEMOGUE 1931, 305; FILIPPI 1933, 9; HUC 1894, 214; LE 

TOURNEAU 2006, 454; PLANIOL 1923, 90; VINEY/JOURDAIN 2006, 195. 
4983 VINEY/JOURDAIN 2006, 210 (“Est-ce à dire alors qu’il n’y ait aucune limite à la réparation des conséquences du préjudice 
initial et que les tribunaux indemnisent sans restriction les suites les plus lointaines du fait qui engage la responsabilité du 
défendeur? Il serait très exagéré de l’affirmer. […] pour limiter l’ampleur des responsabilités attachées à un même fait, la 
jurisprudence […] préfère se fonder sur les exigences de la preuve. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui confèrent une si 
grande importance à cette question.”). 
4984 Cass.civ.fr. 3 maart 1897, D. 1898, I, 118. 
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van Cassatie casseerde dit op grond van onvoorzienbaarheid, indirectheid en ontbreken van bewijs: "rien ne 
prouve que, même en cas de réussite des expériences, ces commandes se fussent produites; que la privation 
d'avantages problématiques n'a pu être prévue lors du contrat de transport et ne constitue pas une suite 
immédiate et directe de la convention". Uit dit arrest blijkt dat ontbreken van indirectheid als schadelimiet 
soms ondervangbaar is via het vereiste van zekere schade.4985 Bepaalde verder afgelegen ("indirecte") schade 
zou onvoldoende zeker zijn om te verhalen. Deze uitweg biedt wel niet steeds soelaas. Kan de benadeelde het 
oorzakelijk verband met de afgelegen schade bewijzen, dan is hij gerechtigd op vergoeding van de schade. Dit 
kan extreme proporties aannemen. COLMAT DE SANTERRE gaf het voorbeeld van de huurder die wegens 
wanprestatie van de verhuurder moet verhuizen.4986 De huurder is architect van beroep. Tijdens de verhuis 
gaan zijn ontwerpen verloren. Staat de verhuurder dan in voor alle daaruit resulterende winstderving?  

§ 4. AFSTAND VAN DIRECTHEIDSVEREISTE 

1797. IRRELEVANTIE VAN ARTIKEL 1151 BW EN ONDERSCHEID TUSSEN DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE – Op het 
eerste gezicht stelt artikel 1151 BW grenzen aan het integraliteitsprincipe. Enkel directe schade is 
verhaalbaar. In België is dit niet langer een rem op dat vereiste van integraal schadeherstel. TREITEL 

verklaart de Franse (en zo de Belgische) schaarse toepassing van dit directheidsvereiste zo dat de 
voorzienbaarheidstest al voor passende beperking zorgt.4987 Voor België gaat dit niet op, aangezien 
ook de voorzienbaarheidslimiet is uitgehold (supra nrs. 1585-1586). Indirectheid van schade heeft 
geen impact meer op schadebegroting. Als limiet op het integraliteitsprincipe is artikel 1151 BW 
irrelevant. Dit artikel is louter nog van didactische waarde. Alle schade in oorzakelijk verband met de 
wanprestatie is verhaalbaar, ook al is deze causale band ver verwijderd.4988  

1798. INVULLING VAN ARTIKEL 1151 BW VERSTRENGELT PRIMAIRE EN SECUNDAIRE CAUSALITEIT – Binnen de Nederlandse 
kansverliesleer onderscheidt VAN MAANEN tussen primaire en secundaire causaliteit (infra nr. 2152). Primaire 
causaliteit betreft vestiging van aansprakelijkheid. Secundaire causaliteit betreft schadebegroting.4989 In lijn 
hiervan oordeelt bepaalde Romaanse civil law dat causaliteit een dubbele functie vervult. Oorzakelijk verband 
doet dienst als voorwaarde voor aansprakelijkheid (an respondeatur). Nadat die materiële causaliteit en 
daarmee de aansprakelijkheid vaststaat, kan juridische causaliteit fungeren als beperking op de vergoedbare 
schade (quantum respondeatur).4990 Historisch lijkt dit onderscheid verhelderend voor de invulling van artikel 
1151 BW. Dit artikel scheidde primaire (feitelijke) causaliteit van secundaire (juridische) causaliteit, door 
feitelijk met de wanprestatie in causaal verband staande schade rechtens van causaliteit en zo van vergoeding 
uit te sluiten. Door die bepaling als verankering van de equivalentieleer op te vatten (supra nrs. 1766-1770), is 
die tweede functie van contractuele causaliteit weggevallen. Directheid stelt geen grenzen meer aan 
causaliteit, en dus ook niet meer aan het integraliteitsprincipe. In aberrante gevallen kunnen rechters de 

                                                             
4985 Het ontbreken van het bewijs van schade volstond eigenlijk. Vgl. ANDRÉ 2002, 174 (met verwijzing naar A. JOLY, Essai sur 
la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, Caen, proefschrift, 1938, 221, die indirecte schade standaard ziet 
als niet-bewezen schade: "on peut bien se borner à ne voir qu'une question de preuve dans la distinction du préjudice direct 
et du préjudice indirect"). 
4986 E. COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code Napoléon, V, Parijs, Henri Plon, 1865, 99. 
4987 G.H. TREITEL, Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account, Oxford, Clarendon, 1988, 167. 
4988 ALBARIAN 2010, 482 ("Dès que cette relation [de cause à effet] existe, le préjudice doit être réparé, si lointain soit-il"); 
PINNA 2007, 50 ("C'est l'application de l'exigence de prévisibilité qui vient limiter les préjudices qui devront être réparés par le 
débiteur alors que la chaîne de causalité peut remonter très loin par recours à la technique de l'équivalence des 
conditions."); WERY 2004, 317. 
4989 G. VAN MAANEN, "Proportionele schadevergoeding bij asbestclaims. De zaak Schaier/De Schelde" in A. AKKERMANS, 
M. FAURE en T. HARTLIEF (eds.), Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag, BJU, 2000, 43 (collectief verhaal via fondsvorming 
als alternatief). 
4990 Dat onderscheid tussen materiële en juridische causaliteit wordt grondig bestudeerd in Frankrijk (BRIESKORN 2010, 202), 
Spanje (FUENTES GUÍÑEZ, 143) en Italië (MARELLA 2009, 38-39) recht. Duidelijk: FUENTES GUÍÑEZ, 187 ("La función de la causalidad 
no es única, sino doble: por un lado, sirve para imputar el hecho generador de responsabilidad, esto es, decide si el 
incumplimiento o el evento dañoso, puede o no ser atribuido a un sujeto determinado; pero además, la causalidad permite 
fijar la extensión del perjuicio indemnizable, el quantum respondeatur, esto es, selecciona entre los daños ocasionados por el 
incumplimiento o hecho ilícito cuáles son resarcibles y cuáles no."). 
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equivalentieleer dan – naar een gedachte van de opstellers van de Code civil – in redelijkheid toepassen: "les 
lois positives ne sauraient jamais entièrement remplacer l’usage de la raison naturelle”.4991 

1799. AFSCHAFFING VAN DIRECTHEIDSLIMIET – Hoewel de beperking van de aansprakelijkheidsketen tot 
rechtstreekse gevolgen van het schadeverwekkende feit soms noodzakelijk blijkt4992, is artikel 1151 
BW niet meer van invloed op schadebegroting. Daar ook indirecte schade verhaalbaar is, bestaat er 
geen reden om nog van indirecte schade te spreken.4993 RONSE en DE WILDE spraken van een 
verwarrende splitsing van het schadebegrip.4994 Nederlandse rechtspraktizijnen raden zo aan om die 
begrippen te vermijden.4995 België kan deze weg inslaan.4996 Terwijl de voorzienbaarheidslimiet in 
andere rechtsstelsels nog zijn nut bewijst (supra nrs. 1695-1696), is dit niet het geval voor de 
directheidslimiet. Hoewel de Franse wetgever dat directheidsvereiste onlangs herbevestigde (art. 
1231-4 CCF), uitte hij zijn voornemen om deze limiet uit het Burgerlijk Wetboek te schrappen en te 
vervangen door een causaliteitsvereiste.4997 Deze evolutie zette zich al door in andere rechtsstelsels 
(supra nrs. 1785-1787). De vraag welke causaliteitsleer daarbij is te volgen – de equivalentieleer of de 
leer van de adequate oorzaak (supra nr. 1784) – valt daarbij buiten het bestek van deze studie.  
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4991 PORTALIS/TRONCHET/BIGOT-PRÉAMENEU/DE MALÉVILLE 1801, X. 
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4997 Artikel 1239 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Deze bepaling is gebaseerd op het 
Catala-ontwerp uit 2005, dat geen melding meer maakte van dit vereiste, maar enkel nog wees op het causaliteitsvereiste: 
"La responsabilité suppose établi un lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage." (art. 1347; supra nr. 
1785). 
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Hoofdstuk III. Vermijdbaarheid 

Afdeling I. Begripsduiding 

§ 1. ALGEMENE SCHADELIMIET 

A Schadebeperkingsreflex 

1800. MENSELIJKE REFLEX TOT SCHADEBEPERKING – In eigen belang neemt eenieder in het dagelijkse 
leven tal van maatregelen om eigen schade te beperken. Is een gebruiksvoorwerp zoals een wagen 
stuk, dan laat de eigenaar dit herstellen of vervangen. Wie na een ongeval of wanprestatie gewond 
raakt, laat zich behandelen (infra nr. 1954).4998 Worden dergelijke maatregelen achterwege gelaten, 
dan kunnen de nadelige gevolgen van het voorval aanzienlijk toenemen. Na wanprestatie is dit niet 
anders. Benadeelden gaan doorgaans over tot beperking van hun wanprestatieschade.  

1801. ILLUSTRATIES – Bij wanprestatie kent de schadebeperkingsreflex veel tot de verbeelding sprekende 
voorbeelden. Verhuurders aanvaarden door hun vroegtijdig vertrokken huurders voorgedragen nieuwe 
huurders.4999 Reizigers gaan in op een voorstel om hun verblijf zonder prijsverhoging voort te zetten in een 
luxueuzer hotel.5000 Hotelhouders verhuren kamers door wanneer gasten niet opdagen.5001 Kinderdagverblijven 
aanvaarden andere kinderen wanneer ingeschreven kinderen uiteindelijk toch niet naar de crèche komen (infra 
nr. 1922). Handelaars kopen vervanggoederen wanneer hun leverancier nalaat aangekochte waren te 
leveren.5002 Verkopers zetten hun bederfelijke of aan sterke prijsschommelingen onderhevige waren elders af 
wanneer hun afnemers hun afnameverplichting niet nakomen.5003 Wie een taxi bestelt die niet opdaagt, 
contracteert gauw met een andere taxichauffeur voor dat vervoer. Ter voorkoming van bedrijfsschade doet 
een bedrijf bij levering van gebrekkige automatiserende machines5004 of software5005 tijdelijk een beroep op 

                                                             
4998 DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 600; LOOSCHELDERS 1999, 473-475. ZWITSERLAND: SCHWENZER 2009, 105. OOSTENRIJK: KOZIOL 

1997, 414. NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 405; KEIRSE 2003, 1. 
4999 BELGIË: Artikel 1760 BW; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 326; HANOTIAU 1987, nr. 21; JAFFERALI 2014, 931-932; KRUITHOF 

1989, 46; F. LAURENT, Principes de droit civil français, XXV, Parijs, Durand, 1877, 424, nr. 379; MUSSON 2006, 196; OLLIVIER 2001, 
12; REIFEGERSTE 2002, 93 en 201; STIJNS 1994, 417 (impliciet); S. STIJNS, K. VANDERSCHOT en F. VERMANDER, "Schorsing en 
beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen 
Huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (529) 585. SPANJE: STS 18 maart 2010, nr. 186/2010, databank Aranzadi, RJ 2010, nr. 
2404. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 75 en 125. AMERIKA: Artikel 9-213.1 van de Illinois Code of Civil Procedure: “[A] landlord or 
his or her agent shall take reasonable measures to mitigate the damages recoverable against a defaulting lessee.”; A.J. 
AIELLO, "Illinois landlords’ new duty to mitigate damages: Ill. Rev. Stat. Ch 110, 9-213.1", De Paul Law Review 1985, (1033) 
1033-1034 ("Landlords can no longer collect damages from an abandoning tenant without making a reasonable effort to 
find a new tenant for the property.”). 
5000 BELGIË: Brussel 19 september 2002, RGAR 2003, nr. 13743; GCR 8 september 2005, nr. 61, www.clv-gr.be, (1) 5; GCR 22 
oktober 2013, www.clv-gr.be, SAA0097/13. NEDERLAND: (Nederlandse) Geschillencommissie Reizen 23 maart 2004, nr. 
REI03-2404, www.degeschillencommissie.nl. DUITSLAND: LANGE/SCHIEMANN 2003, 590. 
5001 WHINCUP 2006, 363 ("If a guest cancels a booking, the hotel must try to relet the room [...]"). 
5002 BELGIË: Luik 9 januari 2014, JLMB 2015, 496; Kh. Luik 7 november 1911, JL 1912, 37; Kh. Gent 31 maart 1920, Pas. 1921, 
III, 62; DE JONGHE/SAMYN/VERLINDEN 2007, 866; FONTAINE 1991, 38; HANOTIAU 1987, nr. 23; JAFFERALI 2014, 932; KRUITHOF 1989, 39; 
KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; STIJNS 1994, 610; TILLEMAN 2011, 1279; TILLEMAN 2012, 804; VAN OMMESLAGHE 2010, 1605; 
VAN RYN/HEENEN 1981, 537; WÉRY 1993, 318. FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 713; LAITHIER 2004, 451. SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 

2015, 28. ITALIË: CARLO ROSSELLO 1990, 94-145; SEGALERBA 1999, 121. DUITSLAND: KUCKUK 2000, 743; LANGE/SCHIEMANN 2003, 590; 
SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 340. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 16; LÜCHINGER 2002, 352. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 177; KEIRSE 2011, 
952; KEIRSE 2012, 231. COMMON LAW: ANDREWS 2011, 575; CORBIN 1964, 246; FARNSWORTH 1990, 224; MCGREGOR 2014, 267; 
MCKENDRICK 2007, 421; STANNARD 2007, 247; WADDAMS 1999, 756 (Canada). CISG: KNAPP 1987, 559; SAIDOV 2002, 355; 
SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 632; SCHWENZER/MANNER 2008, 480. CESL: BEHESTHI 2013, 8; MOŽINA 2012, 650. INTERNATIONALE 

HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 133. 
5003 BELGIË: Gent 29 oktober 1993, TGR 1994, 143, noot I. GEERS (intrekking bod van 2,27 miljoen BEF op huis door kopers en 
onredelijke dekkingsverkoop door verkopers tegen 2 miljoen BEF, mindering schadevergoeding tot 100 000 BEF ipv 270 000 
BEF); GEERS 1994, 145; HANOTIAU 1987, nr. 33; VAN OMMESLAGHE 2010, 1605. COMMON LAW: STANNARD 2007, 247. CISG: GOTANDA 

2011, nr. 26. 
5004 FRANKRIJK: Cass.com.fr. 17 juli 2001, nr. 97-18.592, LexisNexis (vergoeding extra personeelslid wegens gebrekkige 
machine). NEDERLAND: SPIER/HARTLIEF 2009, 240 (huren vervangende machine ter voorkoming van bedrijfsschade). 
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extra personeel. Ter vermijding van productieschade laten bedrijven niet-conforme of beschadigde goederen 
gauw vervangen of herstellen.5006  

B Juridische afspiegeling  

1802. KLASSIEKE EENZIJDIGE AANDACHT VOOR SCHADEVEROORZAKEND GEDRAG SCHADEVERWEKKER – In diverse 
opzichten houdt het contractuele aansprakelijkheidsrecht rekening met het feit dat de benadeelde 
zijn ongunstige positie niet zelf initieerde (supra nr. 76). Zo staat klassiek dan ook het gedrag van de 
schadeverwekker centraal. Hij mocht de ander immers geen schade berokkenen (supra nr. 4).5007 
Hiermee hangt samen dat schadevergoeding de benadeelde bij wanprestatie moet verplaatsen naar 
de hypothetische nakomingstoestand (supra nr. 772). Deze verplaatsing wordt steeds integraler. 
Immateriële wanprestatieschade is inmiddels verhaalbaar (infra nr. 2330), en klassieke limieten zoals 
onvoorzienbaarheid (supra nr. 1593) en indirectheid (supra nr. 1789) zijn verregaand uitgehold. Meer 
dan eens doet die eenzijdige aandacht voor de verantwoordelijkheid van de schadeverwekker weinig 
recht aan de werkelijkheid.5008 Schade is niet steeds enkel te wijten aan de wanprestant.  

1803. AANDACHT VOOR WANPRESTATIEPOSTERIEUR GEDRAG BENADEELDE – Sommige schadevergrotende 
omstandigheden zijn aan de benadeelde toe te schrijven. Dit is het geval wanneer een benadeelde 
contractant na wanprestatie ten onrechte nalaat de door toedoen van de wanprestant geleden 
schade te beperken. Volledige afwenteling van schade ligt dan minder voor de hand. Het 
spanningsveld tussen bescherming van de benadeelde (supra nr. 76) en verdiscontering van zijn 
schadevergrotend gedrag kristalliseert zich dan ook juridisch in een limiet op het positief belang. 
Deze doeltoestand kent een grens in de manier waarop de benadeelde behoort te reageren op 
wanprestaties. De schadebeperkingsplicht is niets meer dan een weerspiegeling van de menselijke 
reflex (supra nr. 1800) om schade te beperken en te voorkomen.5009 Problematisch is de vraag naar 
de schaderechtelijke implicaties van al dan niet beperking van wanprestatieschade. 

1804. INLEIDENDE ILLUSTRATIE: VERTUE V BIRD (1677) – In de common law zou de schadebeperkingsplicht 
teruggaan op de zeventiende-eeuwse case Vertue v Bird.5010 Een verkoper had zich ertoe verbonden hout te 
leveren in Ipswich. Om dat hout te vervoeren, gebruikte hij paarden. Pas zes uur na het afgesproken tijdstip 
kwam de koper zijn waar afhalen. Door langdurige blootstelling aan de zon overleden de paarden van de 
verkoper kort daarop aan uitdroging. Hierop verzocht de verkoper om schadevergoeding. De verkoper ving bot. 
Meer bepaald had hij niet de nodige maatregelen getroffen om dat verlies te voorkomen. Onzinnig was het om 
zijn paarden daar zo maar zes uur te laten staan.5011 

C Grens aan positief belang 

                                                                                                                                                                                              
5005 FRANKRIJK: Montpellier 26 maart 1992, JurisData nr. 1992-034216 (levering gebrekkige software voor onder meer 
voorraadbeheer en boekhouding, ontbinding overeenkomst met schadevergoeding voor onder meer aanwerving extra 
boekhouder wegens gebrekkige software, ten bedrage van zijn volledige jaarloon); Luik 7 maart 2008, JLMB 2008, 1198 
(schade wegens wijziging backupsysteem ten gevolge van installatie scanner door verkoper, vergoedbaarheid van uren 
besteed aan gegevensherstel afgewezen wegens niet-bewijs oorzakelijk verband); Parijs 9 april 1992, JurisData nr. 1992-
020976 (niet-nakoming overeenkomst tot programmeren van specifieke software voor abonnementbeheer, ontbinding 
overeenkomst met schadevergoeding van 10 000 FF voor aanwerving stagiair om abonnementen manueel in te voeren). 
5006 FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 170. SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 28. DUITSLAND: KUCKUK 2000, 743. ZWITSERLAND: ENGEL 1997, 717. 
NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 407. CISG: SCHWENZER/MANNER 2008, 480. 
5007 D. 1,1,10,1 (Ulpianus). Vertaling bij J.E. SPRUIT, R. FEENSTRA en K.E.M. BONGENAAR (eds.), Corpus Iuris Civilis; Tekst en 
Vertaling; Deel II, Digesten 1-10, Zutphen/'s-Gravenhage, Walburg Pers/Sdu, 1994 (in KEIRSE 2003, 15): "Grondbeginselen 
van het recht zijn: eerbaar leven, de medemens niet benadelen, ieder het zijne doen toekomen." Dit beginsel haalde het 
recentelijk in de Argentijnse Código Civil y Comercial (art. 1716 CCCA). 
5008 FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1890. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 1; KEIRSE 2010, 13. 
5009 KEIRSE 2011, 952; KEIRSE 2012, 231; WEI 2008, 222 (“The rule of mitigation is a legal reflection of reasonable human 
reaction to avoid or minimise loss.”). 
5010 E.A. FARNSWORTH, Farnsworth on Contracts, Boston, Little Brown and Company, 1990, 219. 
5011 Vertue v Bird (1677) 84 Eng. Rep. 1000 (in FARNSWORTH 1990, 219; MUSGRAVE 2009, 362 en C. VINER, General Abridgment of 
Law and Equity, I, Londen, Robinson, 1741, books.google.lu, 587-588). 
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1805. SCHADEBEPERKINGSPLICHT ALS LIMIET OP POSITIEF BELANG – Leidend beginsel voor schadebegroting 
is het vereiste van integrale vergoeding van het positief belang, zowel bij behoud (supra nr. 903) als 
bij ontbinding (supra nr. 1242) van een niet-nagekomen contract. De wanprestant moet de 
benadeelde schuldeiser zo goed mogelijk verplaatsen naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd 
indien van wanprestatie geen sprake was geweest (supra nr. 772). Naast de in de wet verankerde 
maar uitgeholde (supra nrs. 1593 en 1789) limieten van onvoorzienbaarheid en indirectheid (art. 
1150 en 1151 BW), vindt het positief belang ook een grens in vermijdbaarheid van schade.  

1806. AFBREUK AAN POSITIEF BELANG VANUIT REACTIE BENADEELDE – Integrale vergoeding van 
wanprestatieschade vindt dus ook haar grens in de schadebeperkingsplicht.5012 Hierbij gaat het niet 
om de vraag of de benadeelde aan de schade heeft bijgedragen door een fout in de fase vóór de 
wanprestatie. De schadebeperkingsplicht richt zich op gedragingen van de benadeelde in de fase na 
die wanprestatie. Niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht resulteert in partiële exoneratie van 
de wanprestant en dienovereenkomstig in een uitzondering op het integraliteitsprincipe. Beroept de 
wanprestant zich op die tekortkoming, dan ziet de benadeelde niet alle feitelijk geleden schade 
vergoed. Zo zet de schadebeperkingsplicht een rem op aansprakelijkheidsinflatie.5013 Prangend is de 
vraag waar die inflatie nu stopt. Waar ligt precies de grens tussen de verplichting om alle schade te 
vergoeden en de gehoudenheid van de benadeelde om die schade te beperken? 

1807. GELDING BIJ IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – De schadebeperkingsplicht geldt voor het volledige 
positief belang en dus ook voor immateriële schade.5014 Enkel redelijkerwijs onvermijdbare immateriële 
wanprestatieschade is volledig vergoedbaar. De houding van de reiziger die bij niet-conformiteit van zijn 
accommodatie weigert in te gaan op een aanbod om elders te worden ondergebracht, kan de rechter bezien 
als schending van zijn verplichting tot schadebeperking. De reisorganisator is dan niet aansprakelijk voor alle 
immateriële wanprestatieschade die de reiziger heeft geleden wegens het wegvallen van de reis. De omvang 
van zijn schade nam immers toe door zijn soevereine beslissing om de reis niet voort te zetten.5015  

D Verantwoording 

1808. PREVENTIEVE WERKING SCHADEBEPERKINGSPLICHT: RESPONSABILISERING BENADEELDEN – De inwerking 
van het beginsel van schadebeperking op het vereiste van integraal schadeherstel is socio-
economisch van belang. Zonder schadebeperkingsplicht krijgen benadeelden geen stimulans om 

                                                             
5012 BELGIË: DALCQ 1987, 364; DE RIEMAECKER 2001, 890 („Pour priver le créancier de la réparation intégrale de son dommage, le 
juge doit constater qu’il eût pu raisonnablement adopter une telle ou telle mesure pour limiter le préjudice et qu'il a commis 
une faute en s’en abstenant.”); DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 324; HOUBBEN 2015, 541; JANSEN 2015-I, 385; KRUITHOF 1989, 
30-31; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; LACONTE 2005, 538; SIMOENS 2004-I, 425; VANDERMERSCH 1994, 66. LUXEMBURG: RAVARANI 
2014, 1172 ("Cette obligation interdit au créancier de laisser s'aggraver le dommage inutilement, sous peine pour lui de ne 
pas obtenir l'entière réparation de son préjudice."). NEDERLAND: VAN BOOM 2011-I, 163 ("Ook is het begrip 'integraal' met een 
korrel zout te nemen [...] Bovendien rust op de benadeelde de plicht om schade te beperken (art. 6:101 NBW)."). 
ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 169 ("Il est admis que le lésé qui n'exécute pas son devoir de minimiser le dommage [...] ne peut 
pas obtenir la réparation intégrale de son dommage."). COMMON LAW: P.S. ATIYAH, The Rise and the Fall of the Freedom of 
Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979, 426; CHEN-WISHART 2010, 574; MCKENDRICK 2007, 422 ("[T]he doctrine of mitigation 
does in practice make an enormous dent in the theory that the promisee is entitled to full protection for his expectations."); 
SMITH 2007, 428. CISG: LIU 2007, 476. Wordt het integraliteitsprincipe in zijn normatieve variant benaderd, dan is er 
uiteraard geen sprake van een limiet: BACACHE 2015, 499 ("Notamment, la réparation intégrale ne s’oppose pas à 
l’exonération partielle du responsable par la faute de la victime.”); LEDUC 2015, 435 ("À vrai dire, cette réduction de la 
réparation en raison d'une faute de la victime ne heurte pas en elle-même le principe de la réparation intégrale."). 
5013 ORTSCHEIDT 2001, 122 ("Le principe transnational imposant à la partie lésée de minimiser son dommage constitue un frein 
indiscutable à l'inflation du coût de la responsabilité."). 
5014 BELGIË: KRUITHOF 1987, 2770-2776. COMMON LAW: CHEN-WISHART 2010, 555; MCCAMUS 2008, 87-88; PHANG 2003, 346. 
5015 BELGIË: Brussel 19 september 2002, RGAR 2003, nr. 13743; GCR 8 september 2005, nr. 61, www.clv-gr.be, (1) 5; GCR 
22 oktober 2013, www.clv-gr.be, SAA0097/13. NEDERLAND: (Nederlandse) Geschillencommissie Reizen 23 maart 2004, 
nr. REI03-2404, www.degeschillencommissie.nl (geen verhaal gederfd vakantiegenot wegens zoekraken bagage: "Gezien 
het feit dat de reisverzekering voorzag in de vervanging van hetgeen verloren was gegaan ziet de commissie niet in dat het 
voortzetten van de vakantie niet mogelijk was en dat het noodzakelijk was eerder naar huis te reizen."). DUITSLAND: 

LANGE/SCHIEMANN 2003, 590.  
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schaderemmende initiatieven te nemen. Dan kunnen zij lijdzaam toezien hoe schade steeds meer om 
zich heen grijpt. Vanuit een passieve houding kunnen zij schade laten toenemen en dan hun heil 
zoeken in schadevergoeding. Deze deresponsabilisering werkt vanzelfsprekend onverantwoord 
gedrag in de hand. Erkenning van een schadebeperkingsplicht ontraadt benadeelden echter om 
schade op haar beloop te laten, omdat de schadevergoedingslast uiteindelijk bij hen terechtkomt. In 
die zin versterkte de rechtspraak met die correctie op het integraliteitsprincipe de preventieve 
werking van het aansprakelijkheidsrecht (supra nr. 154), zij het ten aanzien van de benadeelde.5016 

1809. VERMIJDING NEFASTE MIDDELENVERSPILLING – Rechtsregels zijn niet alleen bedoeld om individueel 
verlies te vergoeden, maar ook om welzijn en welvaart van de gehele gemeenschap te vrijwaren.5017 
Vanuit socio-economisch perspectief is de schadebeperkingsplicht zo ook pertinent om de 
maatschappij overbodige kosten te besparen.5018 Zonder dat beginsel zou meer schade verhaalbaar 
zijn. De schadeverwekker zou daartoe aangewende middelen niet elders kunnen investeren, wat het 
handelsverkeer zou aantasten.5019 Wellicht zouden verzekeringsmaatschappijen vaker tussenkomen, 
hetgeen verzekeringspremies ten nadele van de gehele maatschappij zou doen stijgen.5020 Tegelijk 
ziet het algemeen belang zich beschermd door de instandhouding van handelsrelaties, aangezien 
benadeelden bij niet-levering een stimulans krijgen tot schadevoorkoming door het elders aankopen 
van gelijksoortige goederen. Ook om die reden bevordert het Belgische recht dan dergelijk gedrag 
door te voorzien in terugbetaling van daartoe gemaakte bereddingskosten (infra nr. 1970). 

1810. ANGELSAKSISCHE DRIEDELING: VERMIJDBARE SCHADE, BEREDDINGSKOSTEN EN VERMEDEN SCHADE – De 
schadebeperkingsplicht is van wezenlijke invloed op begroting van schadevergoeding wegens 
wanprestatie. In de common law valt dit principle of mitigation uiteen in drie onderscheiden 
basisregels.5021 Volgens de voornaamste regel moet de benadeelde alle redelijke maatregelen nemen 
om zijn schade te beperken en is de wanprestant niet aansprakelijk voor schade die de benadeelde 
redelijkerwijs kon vermijden. Luidens de tweede regel kan de benadeelde de wanprestant wel 
aanspreken in vergoeding van de aan zijn schadebeperking gerelateerde kosten, ook al blijkt de 
daaruit resulterende schade groter dan indien geen maatregelen waren genomen. Tot slot bepaalt 
de derde basisregel dat de aansprakelijkheid vermindert naargelang de benadeelde zijn schade heeft 
beperkt of vermeden, ook al was hij redelijkerwijs niet tot schadebeperking gehouden.  

1811. EIGEN DRIEDELING: NAKOMING, MISLUKTE NAKOMING EN NIET-NAKOMING SCHADEBEPERKINGSPLICHT – De 
onderverdeling van de schadebeperkingsplicht in basisregels komt de inzichtelijkheid ten goede. 
Deze studie opteert wel voor een andere indeling. Aangezien de schadebeperkingsplicht gestoeld is 
op gedragingen van de benadeelde, wordt dat beginsel beter gestructureerd op basis van de 
handelwijze van die benadeelde. De impact van de schadebeperkingsplicht laat zich zo drieledig 

                                                             
5016 Vgl. KEIRSE/WEYTS 2016, 64. 
5017 C.T. MCCORMICK, A Handbook on the Law of Damages, St. Paul, West Publishing, 1935, 127 ("Legal rules and doctrines are 
designed not only to prevent and repair individual loss and injustice, but to protect and conserve the economic welfare and 
prosperity of the whole community."). 
5018 BELGIË: HANOTIAU 1987, nr. 45; KRUITHOF 1989, 20; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 877; SIMOENS 

2004-I, 425. FRANKRIJK: J.-C. CHAZAL, noot onder Cass.civ.II.fr. 19 juni 2003, D. 2003, (2326) 2329; LE PAUTREMAT 2006, 215 ("a 
legal system should discourage any activities which could be economically wasteful"); METTETAL 2005, 1890; POPINEAU-
DEHAULLON 2008, 604; REISS 2003, 295. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 234. ITALIË: ROPPO 2006, 919. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 3; 
ROUILLER 2007, 777. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 70. COMMON LAW: BRIDGE 1989, 404-405; CHEN-WISHART 2010, 575 ("Mitigation is 
aimed at minimising wasteful conduct [...]"); GOTANDA 2006, 12; MCKENDRICK 2007, 421; WADDAMS 1999, 757; WEI 2008, 222. 
CISG: LIU 2007, 478; SAIDOV 2002, 350; SOLER PRESAS 1998, 622. INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 120. 
5019 ORTSCHEIDT 2001, 121. 
5020 Dit ziet de rechtsleer als nadeel van de niet-erkenning van de schadebeperkingsplicht in Frankrijk: LE PAUTREMAT 2006, 
215 ("The rejection of the mitigation principle has the potential to put upward pressure on insurance premium payments 
which is to the detriment of all."). 
5021 BRIDGE 1989, 398; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1805; LE PAUTREMAT 2006, 205; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 475; 
MCGREGOR 2014, 250; STANNARD 2007, 248; TREITEL 1988, 179. 
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bespreken: geslaagde schadebeperking (infra nrs. 1868-1998), mislukte schadebeperking (infra nrs. 
2000-2014) en onterecht uitblijven van schadebeperking (infra nrs. 2015-2091). 

§ 2. HISTORIEK 

A Romeins recht 

1812. RUDIMENTAIRE SPOREN VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT – De schadebeperkingsplicht wordt meer 
dan eens teruggevoerd op een uitspraak van Sextus POMPONIUS.5022 Deze Romeinse jurist uit de 
tweede eeuw na Christus poneerde dat iemand die schade lijdt door eigen schuld, niet wordt geacht 
schade te lijden.5023 Dit fragment had oorspronkelijk betrekking op een erfrechtelijke casus. De 
compilatoren van de Digesten lichten deze casuspositie echter uit die context en schoven die 
gedachte als algemeen gezichtspunt naar voren. Het vanzelfsprekende voorschrift dat eenieder 
instaat voor zelf veroorzaakte eigen schade, zag zich verruimd naar de regel dat nadelen die (mede) 
resulteren uit eigen schuld van de benadeelde rechtens niet voor vergoeding in aanmerking komen. 

1813. EIGEN SCHULD: GEEN SCHADEVERGOEDING – Uit die passage blijkt dat schadeverwekkers volledig 
van aansprakelijkheid waren vrijgesteld wanneer de benadeelde had bijgedragen tot de schade.5024 
Enkel bij opzet bestond nog aanspraak op volledige schadevergoeding. Deze strikte toepassing van 
het alles-of-nietsbeginsel resulteerde uit het Romeinse formulastelsel. De rechter had slechts twee 
opties: de schadeverwekker veroordelen tot volledige schadevergoeding dan wel hem integraal vrij 
te spreken. Tertium non datur. Een tussenweg was niet voorhanden.5025 

1814. GEEN EIGENLIJKE SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Van een eigenlijke schadebeperkingsplicht in de zin van een 
verplichting om na het schadeverwekkende feit redelijke maatregelen tot schadebeperking te treffen, leek 
echter geen sprake. Wel vormde die uitspraak in de Digesten de basis voor latere theorievorming rond het 
leerstuk van de eigen schuld. De negentiende-eeuwse Duitse jurist MOMMSEN steunde zich op dat fragment om 
te poneren dat de in schadevergoeding aangesproken dader niet hoeft in te staan voor schade die de 
benadeelde door het aanwenden van de zorg van een goede huisvader had kunnen voorkomen.5026 

B Grondleggers van Code civil 

1815. SCHADEBEPERKINGSPLICHT BIJ DUMOULIN – De schadebeperkingsplicht kwam al voor bij de 
grondleggers van de Code Napoléon. Al in het Tractatus de eo quod interest (1546) van DUMOULIN 
stond te lezen dat de koper de verplichtingen van de verkoper niet door zijn fout mocht 
verzwaren. 5027  De koper moest zich dus ook onthouden van het verzwaren van de 
schadevergoedingsplicht van de in gebreke gebleven verkoper. 

                                                             
5022 Historiek: CRISCUOLI 1972, 567; H. HAUSMANINGER, "Das Mitverschulden des Verletzten und die Haftung aus der lex Aquilia" 
in W. OGRIS en W.H. RECHBERGER (eds.), Gedächtnisschrift Herbert Hofmeister, Wenen, Manzsche, 1996, 235-262; KEIRSE 2003, 
16-25; KEIRSE 2011, 954; KEIRSE 2012, 233; KOZIOL 1998, 593; MUSSON 2006, 145; PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 5; ZIMMERMAN 1990, 1010. 
5023 Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegitur damnum sentire."  (D. 5,17,203). Vertaling: J.E. SPRUIT, R. FEENSTRA 

en F.B.J. WUBBE (eds.), Corpus Iuris Civilis; Tekst en Vertaling; Deel VI, Digesten 43-50, Zutphen/'s-Gravenhage, Walburg 
Pers/Sdu, 2001 (in KEIRSE 2003, 16). 
5024 HAUSMANINGER 1996, 235-262 (grondig onderzoek); KEIRSE 2003, 20; KOZIOL 1998, 593; ZIMMERMAN 1990, 1010 ("If 
somebody suffered harm through his own fault, he was denied recovery, unless the tortfeasor had acted intentionally (in 
which case he could recover his full damages)."). 
5025 Deze alles-of-nietsbenadering duidt de Duitstalige rechtsfamilie aan als de Kulpakompensation (H. KOZIOL, "Rechtsfolgen 
der Verletzung einer Schadensminderungspflicht – Rückkehr der archaischen Kulpakompensation", ZEuP 1998, 593-601). 
Een dominante strekking huldigt deze benadering nog steeds bij de schadebeperkingsplicht (infra nrs. 2034-2037). 
5026 F. MOMMSEN, Zur Lehre von dem Interesse, Braunschweig, Schwetschke, 1855, (dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc), 157-158 
("Dagegen darf der Schaden nicht in Anrechnung gebracht werden, wenn derselbe durch Anwendung der gehörigen Sorgfalt 
(der Sorgfalt eines diligens paterfamilias) von Seiten des Beschädigten hätte vermieden werden können."). 
5027 C. DUMOULIN, Tractatus de eo quod interest, Keulen, Coloniae Agrippinae, 1598, www.bsb-muenchen-digital.de, 78, 
nr. 61 („Quemadmodum ob culpam emptoris non debet obligatio venditoris aggravari, ita ob culpam emptoris non purgatur 
culpa venditoris.”). 
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1816. SCHADEBEPERKINGSPLICHT BIJ DOMAT EN POTHIER – Bij DOMAT en POTHIER was de wanprestant niet 
aansprakelijk voor schade die zijn contractpartner had kunnen vermijden door sluiting van 
dekkingscontracten, meer bepaald door een beroep te doen op externe middelen zoals andere 
koeien om land te bewerken of andere rijtuigen om druiven te oogsten. Anderhalve eeuw na 
DUMOULIN alludeerde DOMAT op de schadebeperkingsplicht in zijn Les lois civiles dans leur ordre 
naturel (1689). Dit deed hij in de context van wat later bekend werd als indirecte schade (art. 1151 
BW), in zijn casus van de wijnbouwer die zijn druiven niet kon oogsten door niet-levering van 
gehuurde rijtuigen. De verhuurder moest instaan voor het huurprijsverschil met vervangvoertuigen. 
DOMAT preciseerde dat het wijnverlies wegens hagel niet verhaalbaar was "si on pouvait avoir 
d'ailleurs d'autres voitures".5028 Driekwart eeuw na DOMAT zinspeelde ook POTHIER in zijn Traité des 
Obligations (1761) op niet-vergoedbaarheid van redelijkerwijs vermijdbare schade.5029  

1817. POTHIER'S KLASSIEKE VOORBEELD VAN VEESTAPELBESMETTING DOOR VERKOOP ZIEKE KOE – In zijn Traité des 
Obligations (1761) gaf POTHIER impliciet toepassing aan de schadebeperkingsplicht. Ter illustratie van de 
directheidstest (supra nr. 1772) gaf hij het befaamde5030 voorbeeld van de besmetting van een veestapel door 
een zieke koe.5031 Een handelaar verkoopt een zieke koe die de veestapel van de koper besmet. Hierdoor kan 
de koper onvoldoende zorg dragen voor zijn oogst. Daardoor gaat failliet en ziet hij zijn goederen in beslag 
genomen. POTHIER achtte zelfs wanprestanten te kwader trouw niet aansprakelijk voor inkomensverlies uit de 
mislopen oogst. Op een dicht bij onze schadebeperkingsplicht aanleunende wijze voerde hij aan dat die schade 
resulteert uit het feit dat de benadeelde geen vervangkoeien had gekocht of gehuurd om zijn land te 
bewerken.5032 Die niet-vermeden schade was te ver verwijderd (vgl. art. 1151 BW) om te verhalen. 

C Code civil 

1818. NIET-OPNAME IN CODE NAPOLÉON – Met rechtsgeleerden als DUMOULIN, DOMAT en POTHIER leken 
reeds in de zestiende, de zeventiende en de achttiende eeuw de funderingen aanwezig voor opname 
van de schadebeperkingsplicht in de Code Napoléon. De funderingen bleken echter niet expliciet 
genoeg. Deze schadelimiet trok uiteindelijk niet de nodige aandacht van de wetgever van 1804. Over 
het algemeen wordt het ontbreken van voldoende abstractiegehalte dan ook aangeduid als reden 
waarom de schadebeperkingsplicht uiteindelijk niet in de Code civil is opgenomen. 5033  De 
schadebeperkingsplicht was niet geformuleerd als autonome en algemeen geldende regel. Bij DOMAT 
en POTHIER zat de schadebeperkingsplicht zo verscholen in voorbeelden over hetgeen later 
bekendheid verwierf als de directheidslimiet (art. 1151 BW).  

1819. HUURRECHTELIJK ARTIKEL 1760 BW ALS SPECIFIEKE TOEPASSING – In het napoleontische Burgerlijke Wetboek is 
geen algemene schadebeperkingsplicht te vinden. De onderliggende gedachte was de opstellers van de Code 
civil toch niet vreemd. Zo is een concretisering te vinden in artikel 1760 BW, volgens hetwelk de huurder bij 

                                                             
5028  Geconsulteerde versie: J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Den Haag, Adrian Moetjens, 1703, 
raadpleegbaar via books.google.be, 254. De Franse civilist TOULLIER (1824) verduidelijkte deze casus in die zin dat wanneer 
de benadeelde andere rijtuigen voor zijn oogst kon huren, de wanprestant niet volledig hoeft in te staan voor de vernielde 
oogst (C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, VI, Parijs, Warée, 1824, 296). 
5029 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 190, nr. 167. Zie eveneens bij het voorbeeld van het paard en de kanunnik (POTHIER 1821, 181-183, nr. 167, nr. 
162: "[…] et que ce chanoine n’ait pu facilement trouver d’autre cheval, ni d’autre voiture […]”). 
5030 BELGIË: KLUYSKENS 1938, 119-120; LAURENT XVI 1875, 356. FRANKRIJK: ALBARIAN 2010, 476; ANDRÉ 2002, 172; CARBONNIER 2000, 
301; COLIN/CAPITANT 1932, 96; DEMOGUE 1931, 305; FABRE-MAGNAN 2013, 158; FILIPPI 1933, 28-29; HUC 1894, 214; LAROMBIÈRE II 
1885, 45; MAZEAUD/TUNC 1970, 782-783; PLANIOL 1923, 90; QUÉZEL-AMBRUNAZ 2010, 6; TERRÉ/SIMLER/LEQUETTE (2005), 588. 
SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 6. ITALIË: CRISCUOLI 1972, 569; ROPPO 2006, 903. NEDERLAND: TJONG TJIN TAI 2007, 227. COMMON LAW: 
POOLE 2012, 341; SCALISE 2007, 742; TREITEL 1991, 87. 
5031 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 189-190, nr. 166.  
5032 POTHIER 1821, 190, nr. 167 (“je pouvais, nonobstant cette perte de mes bestiaux, obvier à ce défaut de culture en faisant 
cultiver mes terres par d’autres bestiaux que j’aurais achetés, ou, si je n’avais pas le moyen, que j’aurais loués; ou en 
affermant mes terres, si je n’avais pas le moyen de les faire valoir moi-même."). 
5033 HANOTIAU 1987, nr. 22; LE PAUTREMAT 2006, 206; METTETAL 2005, 1911; MUSSON 2006, 146; OLLIVIER 2001, 16; PÉREZ VELÁZQUEZ 

2015, 6; REIFEGERSTE 2002, 93. 
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ontbinding van de huur door zijn schuld, verplicht is "de huurprijs te betalen gedurende de tijd die voor de 
wederverhuring nodig is".5034 Gangbaar is de opvatting dat de wetgever de schadevergoeding zo fixeerde op de 
tijd die objectief gezien voor wederverhuring nodig is en niet zozeer op de tijd die daadwerkelijk is verstreken 
tot de wederverhuring. Zo levert de wetgever de huurder niet over aan de willekeur van de verhuurder om zijn 
schade en dus schadevergoeding al dan niet te beperken.5035 De woorden "de tijd die voor de wederhuring 
nodig is" leest de rechtsleer dus als "de tijd die voor de wederverhuring nodig wordt geacht".5036 Zo verwacht 
de rechtspraak tijdige wederverhuring als schadebeperking. Bepaalde rechtspraak beperkt de aan de 
verhuurder verschuldigde wederverhuringsvergoeding zo tot de schade die hij zou hebben geleden indien hij 
was ingegaan op schadebeperkende voorstellen van de huurder (zoals door hem voorgedragen nieuwe 
huurders).5037 De huurprijs die verschuldigd is in de tijd die voor wederverhuring nodig is, is dan onvermijdbare 
en dus onvergoedbare schade. Deze invulling vindt steun in recente rechtspraak van het Spaanse Tribunal 
Supremo, dat oordeelde dat de schadebeperkingsplicht impliceert dat de verhuurder geen recht heeft op 
vergoeding van gederfde huurprijzen in de periode nadat hij redelijkerwijs een andere huurder kon vinden.5038  

1820. AANVAARDING VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT IN VERZEKERINGSRECHT – De schadebeperkingsplicht is sinds de 
negentiende eeuw ook verzekeringsrechtelijk gecodificeerd (oud art. 17 wet van 17 juni 1874 en oud art. 20 
wet van 25 juni 1992). Thans bevestigt artikel 75 van de verzekeringswet zo dat de verzekerde bij elke 
verzekering tot vergoeding van schade alle redelijke maatregelen moet nemen om de gevolgen van het 
schadegeval te voorkomen en te beperken. Deze schadebeperkingsplicht jegens de verzekeraar reflecteert in 
zekere zin ook in de verhouding tussen de benadeelde en de aansprakelijke.5039 

1821. SLUIMEREND BESTAAN IN NEGENTIENDE EEUW – Doordat de schadebeperkingsplicht nooit abstract 
is gecodificeerd in het Burgerlijk Wetboek, hebben rechtsleer en rechtspraak in de napoleontische 
rechtsstelsels zich ter zake lange tijd in stilzwijgen gehuld. In navolging van DUMOULIN en POTHIER 
wezen negentiende-eeuwse civilisten evenwel vaker op een soort schadebeperkingsplicht in de 
context van artikel 1151 BW.5040 Die trend zette zich door in de twintigste eeuw.5041 Midden 
                                                             
5034 BAECK 2012-I, 326-327; HANOTIAU 1987, nr. 21; JAFFERALI 2014, 931-932; MUSSON 2006, 196; OLLIVIER 2001, 12; REIFEGERSTE 

2002, 93 en 201. 
5035 JAFFERALI 2014, 932, voetnoot 3996; F. LAURENT, Principes de droit civil français, XXV, Parijs, Durand, 1877, 424, nr. 379 
("La loi ne dit pas que le preneur doit payer le prix du bail jusqu'à ce que la chose soit relouée; elle restreint cette obligation 
au temps nécessaire à la relocation. Aller plus loin, c'eût été mettre le preneur à la merci du mauvais vouloir ou de la 
négligence du bailleur; celui-ci n'a aucun intérêt à relouer tant qu'il touche son prix.); STIJNS 1994, 417 (impliciet); S. STIJNS, 
K. VANDERSCHOT en F. VERMANDER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht" in M. DAMBRE, 
B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (529) 585. 
5036 S. STIJNS, K. VANDERSCHOT en F. VERMANDER, "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht" in  
M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (529) 585 ("De 
wederverhuringsvergoeding vergoedt de verhuurder voor het verlies aan huurgelden gedurende de periode die nodig 
wordt geacht om een nieuwe huurder te zoeken."). 
5037 Vred. Namen 28 oktober 1977, RRD 1978, 415, noot M. COIPEL (matiging gevorderde betaling huurgelden tot einde 
huurcontract op basis van algemeen beginsel van schadebeperking: "un principe général du droit veut que la victime d'un 
dommage fasse en sorte de le limiter" en rechtsmisbruik); Rb. Luik 13 juni 1986, JL 1987, 874, noot B.C. (abusievelijke 
weigering om vervroegde opzegging door wederzijdse toestemming te betrachten); Rb. Luik 19 mei 1989, JLMB 1989, 1316 
(gerechtsdeurwaarder wil driejarig huurcontract na één jaar vroegtijdig beëindigen omdat gehuurde lokaal te klein blijkt 
voor zijn bloeiende praktijk, hij zoekt huuropvolger en ontruimt het goed voortijdig; de beroepsrechter ziet de houding van 
de verhuurder, die gedwongen uitvoering van de overeenkomst tot het einde van de eerste driejarige periode eist, als 
misbruik van zijn keuzerecht tussen uitvoering en ontbinding en als schending van de schadebeperkingsplicht doordat hij 
het goed sneller had moeten terugnemen en wederverhuren); Kh. Hasselt 13 juni 2007, TBH 2007, 885 (verhuurder van 
machines schiet tekort in zijn schadebeperkingsplicht door uitvoering in natura te vorderen wanneer dergelijke uitvoering 
voor de huurder materieel onmogelijk is geworden wegens stopzetting van de bedrijfsactiviteit; beperking 
schadevergoeding tot termijn die overeenkomstig art. 1760 BW nodig is om tot wederverhuring te kunnen overgaan). 
5038 STS 18 maart 2010, nr. 186/2010, databank Aranzadi, RJ 2010, nr. 2404. 
5039 Vgl. REIFEGERSTE 2002, 50. 
5040 DEMOLOMBE 1868, 570; TOULLIER 1824, 296 (mislukte wijnoogst door niet-levering gehuurde rijtuigen, schending 
schadebeperkingsplicht en dus indirecte schade); LAROMBIERE I 1862, 231 ("[D]ans la succession des événements [...] il y a le 
plus souvent une part plus ou moins grande à faire à la faute et à la négligence du créancier, en proportion des moyens qu'il 
avait d'empêcher l'aggravation toujours croissante de ses dommages. Ils doivent donc, lorsqu'ils ne se rattachent pas 
directement et nécessairement à l'inexécution des engagements du débiteur, demeurer à sa charge personnelle [...]"); 
LAROMBIERE II 1885, 37 (instorting van huis door levering van rotte balken, waarbij timmerman niet werd geacht in te staan 
voor meubelen in dat huis, omdat die schade te wijten was aan fout van huiseigenaar, die de meubelen maar uit het huis 
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negentiende eeuw paste Belgische rechtspraak de onvoorzienbaarheidsbeperking wel toe op een 
wijze die aan de schadebeperkingsplicht doet denken. Nadelen van de koper die het verschil tussen 
de aankoopprijs en de marktprijs bij de levering overstegen, werden onvoorzienbaar geacht.5042 De 
funderingen waren gelegd voor verdere aanvaarding van de schadebeperkingsplicht. 

D Aanvaarding in België 

1822. BELGISCH RECHT: ALGEMENE AANVAARDING SINDS MIDDEN TWINTIGSTE EEUW – Midden twintigste 
eeuw brak de schadebeperkingsplicht door in België. In 1952 oordeelde het Hof van Cassatie dat 
schadebegroting onder invloed staat van schadebeperkende maatregelen die de benadeelde heeft 
getroffen. Het overwoog dat die begroting kan worden beïnvloed door de omstandigheid dat het 
slachtoffer zelf was overgegaan tot vervanging van het ontnomen goed of door het feit dat het 
slachtoffer nalatig was door daar niet toe over te gaan.5043  

1823. BUITENCONTRACTUEEL MIJLPAALARREST (1992) – Op buitencontractueel gebied dateert het mijlpaalarrest uit 
1992.5044 Door een verkeersongeval was een auto beschadigd. De benadeelde huurde een vervangvoertuig en 
verzocht de dader om vergoeding van de daartoe gemaakte huurkosten. Het hof van beroep te Brussel wees 
deze vordering af op grond dat de benadeelde zijn schade maar zoveel mogelijk had moeten beperken door 
tijdelijk de wagen van zijn echtgenote te gebruiken. Uitgaande van het beginsel van integrale schadevergoeding 
vernietigde het Hof van Cassatie dit arrest op grond dat de benadeelde niet verplicht is om de schade zoveel 
mogelijk te beperken. Wel gaf het aan dat de benadeelde redelijke maatregelen moet nemen om zijn nadeel te 
beperken, voor zover dat strookt met de houding van een redelijk en voorzichtig persoon. 

1824. CONTRACTUEEL MIJLPAALARREST (2001) – In 2001 erkende Hof van Cassatie die schadelimiet in 
contractueel verband. Het oordeelde namelijk dat de uitvoering te goeder trouw (art. 1134, derde lid 
BW) de schuldeiser gebiedt redelijke maatregelen te treffen om zijn schade te matigen of te 
beperken: "si cette règle n'impose pas au créancier de restreindre son dommage dans toute la 
mesure du possible, elle lui commande de prendre, avec loyauté, les mesures raisonnables qui 
permettent de modérer ou de limiter son préjudice."5045 Inmiddels vindt die cassatielijn navolging in 
zowel rechtspraak5046 als rechtsleer5047.  

                                                                                                                                                                                              
had moeten halen); TOULLIER 1824, 296 ("si j'ai pu me procurer d'autres voitures, et que je ne l'aie pas fait, la perte de ma 
récolte n'est plus seulement la suite de la mauvaise foi de Titius, et de la faute qu'il a commise, c'est également la suite de 
ma négligence: je ne puis donc faire tomber la perte entièrement sur lui."). 
5041 COLIN/CAPITANT 1932, 96 (verwijzing naar POTHIER); R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, IV, Parijs, Rousseau, 
1924, 127, nr. 463bis. 
5042 Antwerpen 29 oktober 1860, JPA 1861, I, 131; Brussel 15 maart 1848, BJ 1848, 971 (zoals aangehaald in PANDECTES BELGES 

1889, 136: "[L']acheteur ne peut réclamer contre le vendeur, à titre de dommages-intérêts, que la différence entre le prix 
d'achat et le prix courant de la marchandise au jour où elle devait être livrée. Le bénéfice perdu sur une revente en dehors de 
cette différence n'est pas un dommage que le vendeur primitif devait prévoir."). 
5043 Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, I, (570) 577 ("l'évaluation de la réparation par le juge peut être influencée par la 
circonstance que la victime, en raison de la carence de l'auteur responsable, a elle-même, antérieurement au jugement, 
procédé au remplacement de la chose dont elle fut dépouillée ou qu'elle a commis une négligence en n'y procédant pas"). 
Vgl. Cass. 7 februari 1946, Pas. 1946, I, 60 (niet-vergoeding vermijdbare schade doordat uitlener door ontlener beschadigde 
goed niet tijdig heeft vervangen). 
5044 Cass. 14 mei 1992, Pas. 1992, I, 798. 
5045 Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889. 
5046 Cass. 7 februari 1946, Pas. 1946, I, 60 (niet-vergoeding vermijdbare schade doordat uitlener door ontlener beschadigde 
goed niet tijdig heeft vervangen); Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, I, (570) 577; Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889; Antwerpen 
10 april 2000, Huur 2000, 148; Bergen 29 juni 1993, JLMB 1994, 61, noot M. VANDERMERSCH; Bergen 4 december 2006, JLMB 
2007, 357; Brussel 19 september 2002, RGAR 2003, nr. 13743; Brussel 20 december 2011, TBH 2012, 314; Gent 29 oktober 
1993, TGR 1994, 143, noot I. GEERS; Gent 10 oktober 1997, RW 1999-00, 502; Luik 25 mei 1990, RRD 1990, 507; Luik 4 april 
1996, JLMB 1999, (5) 9; Luik 20 maart 2001, JLMB 2001, (1698) 1701; Rb. Antwerpen 26 februari 1992, TBBR 1993, (401) 
402 (abortus en afstand ter adoptie onredelijke vereisten); Rb. Brugge 16 mei 2012, Huur 2012, 194, noot S. CAEYERS; 
Rb. Veurne 10 oktober 2007, T.Verz. 2008, 440. 
5047 BAECK 2012-I, 302; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, II.4, 190b; DABIN/LAGASSE 1949, 92; DALCQ 1987, 364; A. DE 

BERSAQUES, "L’abus de droit" (noot onder Gent 20 november 1950), RCJB 1953, (272) 281; DEKKERS/VERBEKE 2007, 225; DELVAUX 
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§ 3. INTERNATIONALE SCHADELIMIET 

1825. WERELDWIJD VERGOEDINGSBEGINSEL – De schadebeperkingsregel kreeg geen neerslag in de Code 
Napoléon (supra nr. 1818). Die norm is wel medeschraagbaar op haar wereldwijde karakter. Met 
uitzondering van Frankrijk aanvaardt de volledige Romaanse civil law die schaderegel (infra nrs. 
1826-1830). Aangezien ook de Germaanse civil law (infra nrs. 1831-1833), en van oudsher, de 
common law (infra nrs. 1834-1836) die regel unaniem erkennen, verbaast het niet dat zij ook in de 
internationale instrumenten tot norm is verheven (infra nrs. 1837-1838). 

A Romaanse civil law 

1826. FRANKRIJK: AFWIJZING WEGENS HANDELINGSVRIJHEID EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – In de Romaanse civil 
law wijst enkel Frankrijk de schadebeperkingsplicht van de hand. Als bezwaar geldt onder meer dat 
deze plicht de benadeelde in zijn handelingsvrijheid beperkt.5048 Eenieder is heer en meester in eigen 
rechtssfeer. Ten aanzien van eigen persoon en goederen mag eenieder doen en laten wat hij wil.5049 
Die handelingsvrijheid geldt ook na wanprestatie (infra nr. 2020). Zelfs het Franse Hof van Cassatie 
weigert elke erkenning.5050 Vooral het vereiste van integraal schadeherstel blijkt zich te verzetten 
tegen vergoedingsinkorting vanuit de schadebeperkingsplicht.5051 Vaak benadrukt het Hof daarbij dat 
de schade van het slachtoffer nog steeds resulteert uit de fout van de aansprakelijke (“alors que 
l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences”5052), die daarvoor dan ook integraal 
instaat. De aansprakelijke partij staat zo ook in voor niet-vermeden vermijdbare schade omdat die 
ook in causaal verband staat met het schadeverwekkende feit. Anders dan in de meeste andere 
rechtsstelsels (infra nrs. 1858-1867), gaat het Franse Hof van Cassatie dus helemaal niet in op de 
vraag of uitblijven van schadebeperking een fout van de benadeelde uitmaakt, waarbij de niet-
vermeden schade ook deels in causaal verband zou staan met die fout.  

1827. RECENTE AFWIJZING VAN CONTRACTUELE SCHADEBEPERKINGSPLICHT BIJ BENADEELDENINERTIE – Recentelijk 
bevestigde het Franse Hof van Cassatie de afwijzing van de schadebeperkingsplicht nog op contractueel gebied 
in een geval waarin grondwerken uiteindelijk tot instorting van een woning hadden geleid. Na vaststelling van 
scheuren in de woning, had een aannemer de woning met balken gestut in afwachting van duurzamer herstel. 
Door de diefstal van die balken nam de schade echter toe en moest de woning met het oog op heropbouw 
uiteindelijk worden afgebroken. De feitenrechters beperkten de schadevergoeding van de bouwheer wegens 
zijn inertie om te reageren op de diefstal van de stutbalken. Net zijn inertie had immers tot die schadetoename 
geleid. Het Franse Hof van Cassatie vernietigde dit arrest echter op basis van het integraliteitsprincipe, met de 

                                                                                                                                                                                              
2001, 687; DE RIEMAECKER 2001, 892; DIRIX 1979, 2922; FONTAINE 1991, 37-39; FONTAINE 2004, 306; GEERS 1994, 144-145; HUYGENS 

2012, 222; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 1-17; KRUITHOF 1989, 28; LECLERCQ 2009, 214; PHILIPPE 1994, 49-52; RONSE/DE WILDE 

1988, 322; SAMOY 2013, 1045; SIMOENS 1999, 89; SIMOENS 2003, 51; STIJNS 1994, 609; TILLEMAN 2011, 1280; TILLEMAN 2012, 360; 
VANDERMERSCH 1994, 65-66; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; VAN OEVELEN 1994, 1395-1396; VAN OMMESLAGHE 2010, 1603; 
WÉRY 1993, 317; WÉRY I (2010), 434, 433. 
5048 LE PAUTREMAT 2006, 214 (vermelding argument, zelf kritisch). 
5049 Vgl. R. BOONE, "We respecteren het recht van de roker om te roken. Maar elk recht heeft een grens”, Juristenkrant 2016, 
9 maart, nr. 325, (8) 9 (“Maar waar ligt dan het verschil met het verbod om drugs te gebruiken? Ook daar zou je gewag 
kunnen maken van een zelfbeschikkingsrecht om jezelf de vernieling in te snuiven of te spuiten?”). 
5050 Cass.civ.II.fr. 19 maart 1997, Bull.civ. 1997, II, nr. 86 (geen verplichting om heelkundige ingreep te ondergaan); 
Cass.civ.II.fr. 19 juni 2003, D. 2003, 2326, noot J.-C. CHAZAL (“la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt 
du responsable”); Cass.civ.II.fr. 25 oktober 2012, nr. 11-25511, JurisData nr. 2012-024418 (buitencontractueel: "la victime 
n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable"); Cass.civ.III.fr. 10 juli 2013, nr. 12-13.851, 
ECLI:FR:CCASS:2013:C300853; contractueel); Cass.civ.I.fr. 2 juli 2014, nr. 13-17.599 (buitencontractueel); Cass.civ.I.fr. 15 
januari 2015, nr. 13-21.180 (ECLI:FR:CCASS:2015:C100026; weigering van patiënt om medische behandelingen te ondergaan 
leidt niet tot beperking van schadevergoeding).  
5051 Cass.civ.III.fr. 10 juli 2013, nr. 12-13.851, ECLI:FR:CCASS: 2013:C300853; contractueel). Hierover: BACACHE 2015, 497-502 
(kritische bespreking van argument). Vgl. analyse in BELL/BOYRON/WHITTAKER 2008, 354 ("The reasons for this hostility are to 
be found partly in a concern for the integrity of the principle of 'full reparation' and partly in a sympathy for those who have 
suffered harm wrongfully [...]"). 
5052 Cass.civ.III.fr. 10 juli 2013, nr. 12-13.851, ECLI:FR:CCASS:2013:C300853. 
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overweging dat de schadeveroorzaker alle schade moet vergoeden en het slachtoffer niet gehouden is zijn 

schade in het belang van de aansprakelijke te beperken.5053 

1828. NUANCES: SPONTANE SCHADEBEPERKING, DEKKINGSKOPEN, GOEDE TROUW, SLACHTOFFERFOUT, ONVOORZIENBAARHEID 

EN INDIRECTHEID – Die Franse afwijzing van elk schadebeperkingscorrectief contrasteert met de houding van 
invloedrijke grondleggers van de Code civil.5054 Zij zinspeelden op een schadebeperkingsplicht, meer specifiek in 
de vorm van gehoudenheid tot het sluiten van dekkingsovereenkomsten (supra nrs. 1815-1817). De Franse 
afwijzing is echter niet steeds zo resoluut. De schadevergoedingslast vermindert zo met de vermeden schade 
wanneer een benadeelde spontaan overgaat tot schadebeperking.5055 Op grond van sporadische specifieke 
toepassingen van de schadebeperkingsplicht – zoals dekkingskopen – werpen sommigen zich ook op als 
voorstander van invoering daarvan.5056 Voorts geeft de rechtsleer naar Belgisch model aan dat eenzelfde 
resultaat mogelijk is op basis van de goede trouw.5057 Bepaalde rechtspraak bereikt die uitkomst ook via de fout 
van het slachtoffer en onvoorzienbaarheid (art. 1150 BW) of indirectheid (art. 1151 BW) van schade.5058 Wel 
lijken er evoluties op til. De Franse wetgever toonde zich recentelijk voornemens die schadebeperkingsplicht te 

verankeren in zijn voorontwerp tot herziening van het aansprakelijkheidsrecht.5059  

1829. SPANJE: ERKENNING SCHADEBEPERKINGSPLICHT DOOR TRIBUNAL SUPREMO EN VOORSTEL TOT CODIFICATIE – 

In de Europese Unie en zelfs ver daarbuiten neemt het Franse recht hier een geïsoleerde positie in. 
Alle andere Romaanse civil law hanteert wel enig beginsel van schadebeperking. In Spanje is de 
schadebeperkingsplicht niet in de Código civil vastgelegd. Het Tribunal Supremo erkende de 
schadebeperkingsplicht wel al in 1994.5060 Deze inmiddels vaste hogere rechtspraak en de rechtsleer 
baseren die deber de mitigar op het goede-trouwvereiste (art. 1258 CCE).5061 Een voorstel tot 
modernisering van het verbintenissen- en contractenrecht beoogt de Código civil van 18895062 deels 
te herzien, en bevat zo een bepaling inzake de schadebeperkingsplicht: „No responderá el deudor del 
daño que el acreedor hubiera podido evitar o reducir adoptando para ello las medidas requeridas por 
la buena fe, pero deberá resarcir los gastos razonablemente ocasionados al acreedor con tal fin, 
aunque las medidas hayan resultado infructuosas.” (art. 1211).5063  

                                                             
5053 Cass.civ.III.fr. 10 juli 2013, nr. 12-13.851, ECLI:FR:CCASS:2013:C300853 (“Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'un 
dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du 
responsable, la cour d'appel a violé [l’article 1147 du code civil].”). 
5054 METTETAL 2005, 1911. Merk op dat Luxemburg de schadebeperkingsplicht wel zonder meer erkent (RAVARANI 2014, 1172; 
met verwijzingen naar rechtspraak in voetnoot 3). 
5055 FABRE-MAGNAN 2013, 419-420. 
5056 BACACHE 2015, 512; J.-C. CHAZAL, noot onder Cass.civ.II.fr. 19 juni 2003, D. 2003, (2326) 2329; LE PAUTREMAT 2006, 213; 
METTETAL 2005, 1932-1933; MUSSON 2006, 147; OLLIVIER 2001, 56-57. 
5057 BÉNABENT 2014, 308; J.-C. CHAZAL, noot onder Cass.civ.II.fr. 19 juni 2003, D. 2003, (2326) 2330; EWALD 2009, 168; FABRE-
MAGNAN 2012, 713; LE PAUTREMAT 2006, 207; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 607; REIFEGERSTE 2002, 128-142; REISS 2003, 295. 
5058 Versailles 26 november 1986, Gaz.Pal. 1987, 402 (meerschade wegens niet aangaan van dekkingsovereenkomsten is 
onvergoedbaar wegens onvoorzienbaarheid ten tijde van contractsluiting). Uitgebreid: MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 570-571; 
LE PAUTREMAT 2006, 206-207; METTETAL 2005, 1895. 
5059 Artikel 1237 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile voorziet in de vergoedbaarheid van 
bereddingskosten, en artikel 1263 voorziet voor wanprestaties in de schadebeperkingsplicht. 
5060 STS 15 november 1994, RJ 1994, nr. 8488 (11078) 11082 („junto a su deber de mitigar el eventual […] daño, que le 
imponía la buena fe negocial […]”). Bespreking: PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 9-12. 
5061  STS 15 november 1994, RJ 1994, nr. 8488 (11078) 11082; STS 14 mei 2003, RJ 2003, nr. 4749, 9085 
(schadebeperkingsplicht voor benadeelde koper); STS 28 oktober 2005, RJ 2005, nr. 7352, 15732 (schadebeperkingsplicht 
voor verhuurder); STS 18 maart 2010, nr. 186/2010, databank Aranzadi, RJ 2010, nr. 2404 (geen vergoeding voor 
verhuurder van huurgelden na periode waarin hij redelijkerwijs een andere huurder had kunnen vinden); FUENTES GUIÑEZ 

2006, 234; PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 4. 
5062 Dat Spaanse Burgerlijk Wetboek is mede gebaseerd op het voorontwerp van LAURENT, dat in België nooit in de Kamer 
van volksvertegenwoordigers is geraakt: P. SALVADOR CODERCH en J. SANTDIUMENGE, “La influencia del Avant-projet de révision 
du Code civil belga de François Laurent en el Código civil español de 1889" in  Centenario del Código civil (1889-1989). Tomo 
II, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, 1921-1965. 
5063 COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN, „Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos”, 
Boletín de Información 2009. Recente bespreking: PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 14. 
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1830. GECODIFICEERDE SCHADEBEPERKINGSPLICHT IN ROMAANSE CIVIL LAW – In bepaalde Romaanse civil law is de 
schadebeperkingsplicht gecodificeerd. Voor Europa strekt Italië tot voorbeeld. De niet-vergoedbaarheid van 
vermijdbare schade ligt daar vervat in de bepaling inzake de medeschadeveroorzakende fout van het 
slachtoffer. Artikel 1227, tweede lid CCI bepaalt dat geen schadevergoeding is verschuldigd voor schade die de 
schuldeiser redelijkerwijs (usando l'ordinaria diligenza) had kunnen vermijden. 5064  In Louisiana bepaalt 
artikel 2002 van de Civil Code dat de schuldeiser zich redelijke inspanningen moet getroosten om schade 
wegens wanprestatie te beperken en dat de wanprestant om overeenkomstige vermindering van 
schadevergoeding kan verzoeken indien hij die inspanningen achterwege laat.5065 Voorts bepaalt artikel 1479 
van de Code civil van Québec dat de aangesprokene niet instaat voor verzwaring van schade die het slachtoffer 
kon vermijden.5066 In 2011 heeft ook Roemenië de schadebeperkingsplicht verankerd, door in artikel 1534 CCR 
te bepalen dat de schuldenaar geen schadevergoeding is verschuldigd voor schade die de schuldeiser met een 
minimale zorgvuldigheid kon vermijden.5067 In Argentinië bepaalt artikel 1710 CCCA dat eenieder de plicht 
heeft redelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat schade zich voordoet of toeneemt.5068 

B Germaanse civil law 

1831. DUITSLAND: ERKENNING VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT IN BASISBEPALING VOOR EIGEN SCHULD – Ook de 
Germaanse civil law erkent een algemeen beginsel van schadebeperking. Enkel Duitsland kent een 
aparte bepaling ter zake. § 254 BGB voorziet in een matigingsmogelijkheid bij fouten van de 
benadeelde. Volgens het tweede lid van § 254 BGB kan dat Mitverschulden bestaan in het niet 
voorkomen of beperken van schade. De benadeelde begaat een fout wanneer hij verzuimde schade 
te voorkomen of te beperken ("er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern"). 

1832. NEDERLAND: VERGOEDBAARHEID VAN REDELIJKE BEREDDINGSKOSTEN – In Nederland erkende de Hoge 
Raad de contractuele schadebeperkingsplicht al in 1931.5069 In 1992 codificeerde de wetgever de 
schadebeperkingsplicht. Sindsdien bepaalt artikel 6:96, lid 2 NBW dat redelijke kosten ter 
voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid 
berust, mocht worden verwacht, als vermogensschade mede voor vergoeding in aanmerking komen. 
De schadebeperkingsplicht zelf gaat gestoeld op de basisbepaling voor eigen schuld (art. 6:101 NBW). 
Dit volgt uit de toelichting, waaruit blijkt dat dit artikel ook toepassing vindt wanneer de benadeelde 
verzuimt "het nodige te doen ter voorkoming of beperking van de schade".5070  

1833. ZWITSERLAND EN OOSTENRIJK: SCHADEBEPERKINGSPLICHT ALS EIGEN SCHULD – Zwitserland en Oostenrijk baseren 
de schadebeperkingsplicht op de basisbepaling voor eigen schuld. Zwitserland leest het beginsel5071 van de 
schadebeperkingsplicht in artikel 44, lid 1 CO. De rechter kan schadevergoeding dan matigen of uitsluiten 
wanneer de benadeelde bijdroeg aan het totstandbrengen of het toenemen van de schade of de situatie van 

                                                             
5064 Artikel 1227, tweede lid CCI luidt: "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare 
usando l'ordinaria diligenza." 
5065 Artikel 2002 CCLo luidt: "An obligee must make reasonable efforts to mitigate the damage caused by the obligor's 
failure to perform. When an obligee fails to make these efforts, the obligor may demand that the damages be accordingly 
reduced." 
5066 Artikel 1479 CCQ bepaalt: "La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce 
préjudice que la victime pouvait éviter." 
5067 Artikel 1534, lid 2 CCR bepaalt namelijk: "Debitorul nu datorează despăgubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar 
fi putut evita cu o minimă diligenţă." 
5068 Artikel 1710 CCCA luidt: "Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de 
[...] b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o 
disminuir su magnitud." 
5069 HR 24 april 1931, NJ 1931, 1321 (“Overwegende dat […] indien de schuldeiser […] onredelijk handelt door zich, bij gemis 
van de bedongen prestatie, niet, zij het slechts voorlopig, op andere wijze te behelpen, de door hem belopen schade voor 
het geheel of voor een deel niet […] het onmiddellijk en dadelijk gevolg [is] van de wanprestatie tegenover hem, maar 
geheel of ten dele door eigen schuld wordt veroorzaakt.”). 
5070 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 351. Baseren de schadebeperkingsplicht ook op art. 6:101 NBW: BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 
61; BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 66; DE JONG/KRANS/WISSINK 2014, 11; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 85 en 96; KEIRSE 

2003, 42; KEIRSE 2004, 612; KEIRSE 2010, 16; KEIRSE 2011, 960; KEIRSE 2012, 238; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 56; PITLO/CAHEN 2002, 92; 
SPIER/HARTLIEF 2009, 281 ("Schending van de schadebeperkingsplicht levert eigen schuld op."). 
5071 ACHTARI 2008, 12. 
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de schuldenaar heeft verzwaard.5072 De vergoedbaarheid van bereddingskosten is fundeerbaar op artikel 41, lid 
2 CO, krachtens hetwelk de rechter bij schadebegroting in billijkheid rekening mag houden met de door de 
benadeelde genomen maatregelen.5073 Het voorstel tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht bevatte 
zelfs een bepaling ter zake.5074 In 2009 heeft de Zwitserse Conseil fédéral wel beslist om niet verder te gaan 
met dit wijzigingsontwerp.5075 Tot slot baseert ook Oostenrijk de schadebeperkingsplicht op de basisbepaling 
inzake eigen schuld. § 1304 ABGB voorziet voor gewone eigen schuld in gedeelde aansprakelijkheid.5076 

C Common law  

1834. COMMON LAW: ONTWIKKELING SCHADEBEPERKINGSPLICHT IN ZEVENTIENDE EEUW – Ook de common law 
is sinds lang vertrouwd met de schadebeperkingsplicht. De rudimentaire beginselen van de duty to 
mitigate zijn te vinden in Vertue v Bird (1677; supra nr. 1804).5077 Pas in de tweede helft van de 
achttiende eeuw werd die plicht verheven tot onderdeel van schadebegroting. Dit toenemende 
belang van de schadebeperkingsplicht resulteerde uit de groei van het handelsverkeer in de 
industriële revolutie. Daarmee gepaarde gaande schommelingen van marktprijzen zorgden ervoor 
dat dekkingsovereenkomsten – een vorm van schadebeperking (infra nr. 2050) – bij begroting van 
schadevergoeding als belangrijke factor zouden fungeren.5078 Op heden geldt zelfs als uitgangspunt 
dat rechters bij schadebegroting geen vergoeding kunnen toekennen voor vermijdbare schade.5079 

1835. ENGELSE MIJLPAALARRESTEN – In Engeland kreeg de schadebeperkingsplicht vaste vorm in de negentiende 
eeuw.5080 Een eerste formulering is te vinden in Frost v Knight (1872).5081 Cockburn CJ overwoog dat 
schadebeperking belangrijk was bij schadebegroting: “[I]n assessing the damages for breach of performance, a 
jury will of course take into account whatever the plaintiff has done, or had had the means of doing, and, as a 
prudent man, ought in reason to have done, whereby his loss has been, or would have been, diminished.” 
Baanbrekend was British Westinghouse Electric Co Ltd v Underground Electric Rys (1912). Viscount Haldane LC 
zette de twee begrotingsbeginselen uiteen. Volgens het eerste beginsel moet de benadeelde worden verplaatst 
naar de situatie van contractnakoming (positief belang). Dit beginsel vindt een nuance in een tweede beginsel 
"which imposes on a plaintiff the duty of taking all reasonable steps to mitigate the loss consequent on the 
breach, and debars him from claiming in respect of any part of the damage which is due to his neglect to take 
such steps". De benadeelde is dus gehouden alle redelijke stappen te nemen om schade wegens wanprestatie 
te beperken, en kan geen vergoeding vorderen voor schade resulterend uit het nalaten van die stappen.5082  

1836. WETTELIJKE SPOREN IN COMMON LAW – De schadebeperkingsplicht vond in de Angelsaksische rechtspraak 
zo frequent toepassing dat zij intussen ook op diverse plaatsen is gecodificeerd. In Engeland vormt de 
primauteit van abstracte schadeberekening (verschil tussen contractprijs en marktprijs) in het kooprecht een 

                                                             
5072 Artikel 44, lid 1 CO luidt: "Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie 
lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, 
ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur." 
5073 Artikel 42, lid 2 CO luidt: "Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement 
en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée." Meer: ACHTARI 2008, 12; BRUNNER 

1991, 96; GUGGENHEIM 1995, 168; LÜCHINGER 2002, 349-350; PICHONNAZ 2004, 111; ROBERTO 2002, 230; SCHWENZER 2009, 105. 
5074 Artikel 52, lid 1 Avant-projet de responsabilité civile zou luiden: "Le tribunal fixe l'étendue de la réparation d'après les 
circonstances; il tient notamment compte de la gravité de la faute et de l'intensité du risque caractérisé imputables tant à la 
personne responsable qu'à la personne lésée, ainsi que des mesures prises par cette dernière pour écarter ou réduire le 
dommage." Bespreking: MATRINGE 2010, 199; PICHONNAZ 2004, 115. 
5075 B. RICKLI, "Le Conseil fédéral renonce à une vaste réforme du droit de la responsabilité civile et opte pour une révision 
partielle", www.news.admin.ch. 
5076 KOZIOL 1972, 226; KOZIOL 1997, 414; LÜCHINGER 2002, 350 (rechtsvergelijkend). 
5077 Vertue v Bird (1677) 84 Eng. Rep. 1000 (waarover: FARNSWORTH 1990, 219; MUSGRAVE 2009, 362 en C. VINER, General 
Abridgment of Law and Equity, I, Londen, Robinson, 1741, books.google.lu, 587-588). 
5078 P.S. ATIYAH, The Rise and the Fall of the Freedom of Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979, 425; MUSGRAVE 2009, 362. 
5079 STANNARD 2007, 247 ("It is a fundamental principle of the law, in tort as in contract, that when assessing the damages 
due to a claimant in any given case the court will not allow recovery in respect of losses which he or she could reasonably 
have avoided."). Vgl. LIU 2007, 475. 
5080 REIFEGERSTE/WEISZBERG 2004, 182-183. 
5081 Frost v Knight (1872) LR 7 Ex 111 (zoals aangehaald in MUSGRAVE 2009, 362-363). 
5082 British Westinghouse Electric Co Ltd v Underground Electric Rys [1912] AC 673, 689 (waarover: ANDREWS 2011, 573; CHITTY 

ON CONTRACTS 2012, 1806; MCGREGOR 2014, 253). 
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wettelijk spoor van de schadebeperkingsplicht. Uit de artikelen 50, lid 35083 (remedies voor verkoper) en 51, lid 
35084 (remedies voor koper) van de Sale of Goods Act 1979 blijkt duidelijk dat abstracte berekening primeert. De 
aftoetsing aan de marktprijs impliceert de veronderstelling dat de benadeelde zijn schade heeft beperkt door 
vervanggoederen te kopen op die markt of door de goederen elders af te zetten tegen de marktprijs (infra nr. 
2050). In Amerika ligt die schadebeperkingsgedachte vervat in § 350 Second Restatement of Contracts. Het 
eerste lid daarvan bepaalt dat schade niet verhaalbaar is wanneer de benadeelde deze zonder onnodig risico, 
last of vernedering had kunnen voorkomen. Het tweede lid geeft aan dat het feit dat schadebeperking niet 
succesvol bleek, geen vergoeding belet van daartoe gemaakte kosten.5085 De Uniform Commercial Code 
vermeldt schadebeperkingskosten bij het positief belang (art. 2-710).5086  

D Harmoniseringsinitiatieven 

1837. INTERNATIONALE INSTRUMENTEN – De schadebeperkingsplicht komt voor in het contractuele 
aansprakelijkheidsrecht van zowel de civil law (supra nrs. 1826-1833) als de common law (supra nrs. 
1834-1836). De internationale handelsarbitrage ziet die schadebeperkingsplicht zelfs als algemeen 
rechtsbeginsel. 5087  Geen verwondering wekt dan ook de bevinding dat de internationale 
instrumenten de schadebeperkingsplicht opnamen. Dit is het geval voor het Weens Koopverdrag (art. 
77 CISG), de Unidroit-principes (art. 7.4.8), de PECL (art. 9:505) en de DCFR (art. III.-3:705).  

1838. OPNAME IN (INTUSSEN INGETROKKEN) VOORSTEL VOOR GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES KOOPRECHT – Europa werkte 
tot voor kort aan de vaststelling van gemeenschappelijke beginselen van Europees contractenrecht, teneinde 
het grensoverschrijdende handelsverkeer te versterken. De schadebeperkingsplicht mocht ook hier niet 
ontbreken. Dit beginsel was opgenomen in het inmiddels opnieuw ingetrokken 5088  voorstel voor een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht. Voorgesteld artikel 163, lid 1 CESL bepaalde dat de schuldenaar niet 
aansprakelijk is voor schade van de schuldeiser voor zover deze die schade had kunnen vermijden door 
redelijke maatregelen te nemen. Het tweede lid preciseerde dat de schuldeiser aanspraak kan maken op 
vergoeding van alle kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt om de schade te beperken.5089  

Afdeling II. Grondslag 

1839. NIET-GECODIFICEERDE VERMIJDBAARHEIDSLIMIET VEREIST ONDERBOUW – De afwijking van de regel van 
volledige schadeverplaatsing bij schending van de schadebeperkingsplicht verlangt een onderbouw. 
Deze jurisprudentiële aantasting van het positief belang is op zich niet problematisch. Niet alleen de 
wetgever van 1804 voorzag in een aantal beperkingen (art. 1150 en 1151 BW), ook contractpartijen 
kunnen dat vereiste conventioneel ter zijde schuiven (infra nr. 2703). Idealiter zou België – zoals in 

                                                             
5083 Artikel 50, lid 3 Sale of Goods Act (1979) luidt: “Where there is an available market for the goods in question the 
measure of damages is prima facie to be ascertained by the difference between the contract price and the market or current 
price at the time or times when the goods ought to have been accepted or (if no time was fixed for acceptance) at the time 
of the refusal to accept.” 
5084 Artikel 51, lid 3 Sale of Goods Act (1979) luidt: “Where there is an available market for the goods in question the 
measure of damages is prima facie to be ascertained by the difference between the contract price and the market or current 
price of the goods at the time or times when they ought to have been delivered or (if no time was fixed) at the time of the 
refusal to deliver.” 
5085 § 350 Second Restatement of Contracts luidt: "(1) Except as stated in Subsection (2), damages are not recoverable for 
loss that the injured party could have avoided without undue risk, burden, or humiliation. (2) The injured party is not 
precluded from recovery by the rule stated in Subsection (1) to the extent that he has made reasonable but unsuccessful 
efforts to avoid loss." Zie ook reeds CORBIN 1964, 244. 
5086 Artikel 2-710 UCC luidt: "[i]ncidental damages to an aggrieved seller include any commercially reasonable charges, 
expenses or commissions incurred in stopping delivery, in the transportation, care and custody of goods after the buyers' 
breach, in connection with return or resale of the goods or otherwise resulting from the breach." 
5087 LIU 2007, 475 ("One of the most well-established general principles in arbitral case law is the duty of the party to which 
the non-performed obligation is owed to mitigate its losses."); ZELLER 2007, 486; ZELLER 2009, 104. Zie ook DERAINS 1987, 375-
382; HANOTIAU 1987, nrs. 5-9; LE PAUTREMAT 2006, 212; LEVEL 1987, 385; ORTSCHEIDT 2001, 97; SANTOS JÚNIOR 2007, 359-367; 
SCHNEIDER 1987, 385-391; VAN OMMESLAGHE 2010, 1603. 
5088 Eind 2014 trok de Commissie dit voorstel in (ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_nl.pdf).  
5089 Bespreking: BEHESTHI 2013, 14-16; CHEN-WISHART/MAGNUS 2013, 678-679; MOŽINA 2012, 650-651. 
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andere landen (supra nrs. 1830-1832) – beschikken over een wettelijke bepaling ter zake.5090 Anders 
dan het verzekeringsrecht (art. 75 verzekeringswet), kent het aansprakelijkheidsrecht geen bepaling 
voor de schadebeperkingsplicht. Verwijzingen naar het gezond verstand 5091 , altruïsme5092 , of 
onderliggende ethische normen5093 volstaan dan ook niet.  

1840. KORT OVERZICHT VAN SCHADEBEPERKINGSFUNDAMENTEN – Meerdere aangevoerde grondslagen, 
waaronder rechtsmisbruik (infra nrs. 1841-1842), zaakwaarneming (infra nrs. 1843-1845) en 
onvoorzienbaarheid (infra nrs. 1846-1847) van schade, kunnen niet overtuigen. Achterhaald is 
intussen ook de grondslag van indirectheid van schade (infra nrs. 1848-1850). De billijkheid doet 
dienst als onderliggende gedachte, maar volstaat niet als juridische fundering (infra nr. 1851). De 
meest overtuigende en door het Hof van Cassatie inmiddels aanvaarde grondslag is die van het 
vereiste van uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten (infra nrs. 1852-1857). Niet-nakoming 
van de goede-trouwplicht leidt daarbij tot een fout van de benadeelde (infra nrs. 1858-1861). De 
schadebeperkingsplicht is in contractueel verband zo schraagbaar op de combinatie van het vereiste 
van uitvoering te goeder trouw en het leerstuk van de eigen schuld van de benadeelde.  

§ 1. ONJUISTE GRONDSLAGEN 

A Rechtsmisbruik 

1841. RECHTSMISBRUIK ALS GRONDSLAG? – Een minoritaire Belgisch-Zwitserse strekking schraagt de 
schadebeperkingsplicht (aanvullend) op het verbod van rechtsmisbruik.5094 Door zijn verzuim om 
schadebeperkend op te treden, maakt de benadeelde bij een schadeclaim misbruik van zijn recht op 
integrale schadevergoeding. Conform de gebruikelijke sanctie op rechtsmisbruik ziet hij zijn recht op 
schadevergoeding dan tot normale proporties herleid. De wegens wanprestatie verschuldigde 
schadeloosstelling wordt dan gereduceerd a rato van de redelijkerwijs vermijdbare schade.  

1842. ONJUISTE GRONDSLAG: GEEN RECHT OP INTEGRALE SCHADEVERGOEDING – Deze omweg via 
rechtsmisbruik is overbodig en zelfs onjuist. Van welk recht maakt de benadeelde bij niet-nakoming 
van zijn schadebeperkingsplicht misbruik? Van zijn recht op integrale schadevergoeding. Deze 
aanspraak ging echter al verloren door niet aan redelijke schadebeperking te doen. In dit geval heeft 
de benadeelde geen recht op compleet schadeherstel, maar slechts op gedeeltelijk herstel van zijn 
feitelijke schade. Aangezien hij helemaal geen recht heeft op vergoeding van vermijdbare schade en 
dus op integrale schadevergoeding, kan hij daar ook geen misbruik van maken.5095  

B Zaakwaarneming 

1843. ZAAKWAARNEMING ALS GRONDSLAG? – En wat met zaakwaarneming als grondslag?5096  De 
benadeelde zou de belangen van de aansprakelijke als zaakwaarnemer behartigen. Diverse 

                                                             
5090 Pleidooi naar Frans recht: LE PAUTREMAT 2006, 216 ("Perhaps the most transparent and coherent approach open to 
French contract law would be to create a principle of mitigation in its own right."). 
5091 FRANKRIJK: REIFEGERSTE 2002, 109 ("L'obligation de minimiser le dommage est dictée par le bon sens."; met grondige 
uitwerking). ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 3 ("Le devoir de minimiser le dommage reposer sur l'idée de bon sens [...]"). 
5092 CHEN-WISHART 2010, 575 (vermelding argument, onder verwijzing naar C. FRIED, Contract as promise. A theory of 
contractual obligation, Cambridge, Harvard University Press, 1981, 131); SMITH 2007, 428. 
5093 Achter de schadebeperkingsplicht gaat een zedelijke norm schuil: KEIRSE 2010, 14 (met grondige uitwerking). 
5094 BELGIË: DELAHAYE 1984, 271; DELVAUX 2001, 687; HANOTIAU 1987, nr. 31; PANIS 2009, 222; RUTTEN 2006, 326 ("Het vorderen 
van vergoeding voor schade die zonder al te veel moeite had kunnen worden vermeden, maakt bovendien rechtsmisbruik 
uit."). Vgl. Bergen 28 mei 1984, Pas. 1984, II, 133. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 13 ("Ainsi, la bonne foi exige du lésé qu'il 
n'abuse pas de sa position de créancier aux dépens du débiteur en laissant son dommage en l'état, voire s'aggraver."); 
LÜCHINGER 2002, 355 ("Ist die Grundlage der Schadenminderungspflicht letzlich im Verbot unzulässiger Rechtsausübung zu 
suchen [...]"). 
5095 DALCQ 1987, 370-371 (kritisch); HOUBBEN 2015, 518; KRUITHOF 1989, 30-31; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; SCHUERMANS/VAN 

OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 882; SIMOENS 1999, 87; SIMOENS 2004-I, 425. Vgl. DIRIX 1979, 2923; DIRIX 1998, 56. 
5096 Luik 24 juni 1986, onuitg., aangehaald in KRUITHOF 1989, 35; DALCQ 1987, 373; DELAHAYE 1984, 274; HANOTIAU 1987, nr. 28. 
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argumenten lijken te pleiten voor deze rechtsbasis. Ook de zaakwaarnemer moet krachtens het 
eerste lid van artikel 1374 BW aan zaakwaarneming alle zorgen besteden als een goede huisvader. 
De schadebeperkingsplicht wordt ook beoordeeld aan de hand van dat criterium (infra nr. 1924). 
Daarnaast staat in het tweede lid van artikel 1374 BW te lezen dat de rechter de vergoeding van de 
schade die door de schuld of de nalatigheid van de waarnemer mocht zijn veroorzaakt, kan matigen. 
Dit versterkt prima facie de geldigheid van deze rechtsgrondslag, aangezien eigen schuld van de 
benadeelde bestaande in schending van zijn schadebeperkingsplicht eveneens tot matiging leidt. 
Deze koppeling lijkt te worden versterkt door artikel 1375 in fine BW. Daarin staat te lezen dat de 
begunstigde van de zaakwaarneming aan de zaakwaarnemer alle nuttige of noodzakelijke uitgaven 
vergoedt. Bij de schadebeperkingsplicht zijn bereddingskosten ook verhaalbaar (infra nr. 2003).  

1844. HOF VAN CASSATIE: VERZEKERINGSRECHTELIJKE SCHADEBEPERKINGSPLICHT ALS ZAAKWAARNEMING – Ook in 
verzekeringsrechtelijke context wordt de schadebeperkingsplicht wel eens gebaseerd op de figuur van 
zaakwaarneming. Zo merkte het Hof van Cassatie de verzekeringsrechtelijke schadebeperkingsplicht (toenmalig 
art. 17 van de verzekeringswet van 11 juni 1874) ooit aan als toepassing van de regels inzake zaakwaarneming: 
"il ressort de l’économie de la [loi du 11 juin 1874], spécialement de son article 17, qui fait application des règles 
de la gestion d'affaires, notamment des règles de l'article 1375 du Code civil […]".5097  

1845. ONJUISTE GRONDSLAG: GEEN VRIJWILLIGE BELANGELOZE TUSSENKOMST EN GEEN BEPERKING TOT NUTTIGE 

OF NOODZAKELIJKE UITGAVEN – Zaakwaarneming deugt niet als grondslag. 5098  Twee essentiële 
voorwaarden zijn niet vervuld. Zaakwaarneming vereist een vrijwillige en belangeloze tussenkomst 
(art. 1372 BW). De benadeelde beperkt schade echter niet vrijwillig en belangeloos. Schadebeperking 
is niet belangeloos, want dient zijn eigen belang.5099 Bij niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht 
verliest hij immers zijn recht op integrale schadevergoeding. Bovendien is schadebeperking niet 
vrijwillig. De benadeelde is daartoe gehouden krachtens artikel 1134, derde lid BW (infra nrs. 1852-
1857). Tot slot is verhaal van bereddingskosten niet beperkt tot nuttige of noodzakelijke uitgaven 
(art. 1375 in fine BW), nu het resultaat van schadebeperkende pogingen irrelevant is (infra nr. 2003). 
Zaakwaarneming volstaat dan ook niet ter ondersteuning van de schadebeperkingsplicht.  

C Onvoorzienbaarheid 

1846. VOORZIENBAARHEIDSLIMIET ALS GRONDSLAG? – Onvoorzienbaarheid en onvermijdbaarheid van 
schade doen beide dienst als limieten op het vereiste van integrale schadevergoeding. Over de drie 
rechtstradities heen schragen auteurs de schadebeperkingsplicht op onvoorzienbaarheid van 
schade. 5100  Niet-vermeden schade die de benadeelde had moeten vermijden, wordt geacht 
onvoorzienbaar te zijn geweest bij de contractsluiting.5101 Midden negentiende eeuw oordeelde 

                                                             
5097 Cass. 22 januari 1976, Pas. 1976, I, 583. Bijv. argument bij DALCQ 1987, 373. 
5098 BELGIË: HOUBBEN 2015, 521; KRUITHOF 1989, 35; RONSE/DE WILDE 1988, 323-324; SIMOENS 2004-I, 426. FRANKRIJK: METTETAL 

2005, 1916; MUSSON 2006, 173; OLLIVIER 2001, 21; REIFEGERSTE 2002, 159. NEDERLAND: SALOMONS 1993, 19 ("Tegen deze opvatting 
pleit mijns inziens dat schadebeperking in de eerste plaats behartiging van eigenbelang is, en dan is er geen sprake van 
zaakwaarneming."). 
5099 Vgl. ORTSCHEIDT 2001, 120 ("[L']idée première qui anime le créancier lorsqu'il entreprend de minimiser son dommage n'est 
pas tant la coopération, ou son fondement moral, la solidarité envers son débiteur, mais la préservation égoïste de ses 
propres intérêts commerciaux."). 
5100 ROMAANSE CIVIL LAW: Versailles 26 november 1986, Gaz.Pal. 1987, 402 (meerschade wegens niet aangaan van 
dekkingsovereenkomsten is onvergoedbaar wegens onvoorzienbaarheid bij contractsluiting); LAROMBIERE II 1885, 35 (in 
context van art. 1150 CCF: “la faute de l’acheteur ne doit pas aggraver l’obligation du vendeur.”); PANDECTES BELGES 1889, 136 
(voorbeelden van schadebeperkingsplicht bij art. 1150 BW); POPINEAU-DEHAULLON 2008, 598. GERMAANSE CIVIL LAW: 
HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 96. COMMON LAW: BRIDGE 1989, 402-403 (kritisch); ELLAND-GOLDSMITH 1987, 348; FRIDMAN 1999, 824 
(Canada: "Mitigation principles [...] are closely related to remoteness [...]"); SMITH 2007, 428; WEI 2008, 222. 
5101 Versailles 26 november 1986, Gaz.Pal. 1987, 402 (meerschade wegens niet aangaan van dekkingsovereenkomsten is 
onvergoedbaar wegens onvoorzienbaarheid); SMITH 2007, 428 ("[Such avoidable losses] are too remote because when 
determining which losses are reasonably foreseeable [...] as a result of a breach, the background assumption is that the 
relevant parties will act reasonably. Mitigation is just what (reasonable) people normally do."). 
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Belgische rechtspraak zo dat door de koper geleden schade die het verschil tussen de aankoopprijs 
en de marktprijs bij de overeengekomen levering oversteeg, onvoorzienbaar was.5102 

1847. ONJUISTE GRONDSLAG: VOORZIENBAARHEID VAN VERMIJDBARE SCHADE EN VERSCHIL QUA PEILDATUM, 
VOORWERP EN ROL VAN OPZET – De voorzienbaarheidslimiet biedt geen toereikende rechtsbasis voor de 
schadebeperkingsplicht. Zelfs bij de contractsluiting voorzienbare maar vermijdbare schade is van 
vergoeding uitgesloten. Ook verschilt de peildatum. Terwijl voorzienbaarheid naar de contractsluiting 
is te beoordelen (supra nr. 1677), geldt voor vermijdbaarheid het tijdstip van het treffen van de 
schadebeperkende maatregel als meetmoment (infra nr. 2012).5103 Bovendien is onvoorzienbaarheid 
van de omvang van schade(vergoeding) irrelevant (supra nrs. 1583-1586), terwijl niet-
vergoedbaarheid van vermijdbare schade vaak wel betrekking heeft op die schadeomvang. Tot slot 
verliest de voorzienbaarheidslimiet zijn gelding bij opzet, wat nu juist irrelevant is bij de 
schadebeperkingsplicht.5104 Vermijdbare schade valt niet samen met onvoorzienbare schade. 

D Indirectheid 

1848. DIRECTHEIDSBEPERKING ALS GRONDSLAG? – Een deel van Romaanstalig Europa ziet de 
indirectheidslimiet als ultieme grondslag voor de schadebeperkingsplicht. In Spanje en Italië brengt 
menig auteur de schadebeperkingsplicht in rechtstreeks verband met de directheidsbeperking.5105 In 
navolging van DUMOULIN en POTHIER wezen negentiende-eeuwse Franse civilisten vaak op een soort 
schadebeperkingsplicht onder artikel 1151 BW (supra nr. 1760).5106 Nog steeds beschouwen diverse 
auteurs die limiet als middel om de cassationele afwijzing van de schadebeperkingsplicht te 
verhelpen.5107 Merite van deze grondslag is ongetwijfeld dat het van partijen na de wanprestatie, 
anders dan de uitvoering te goeder trouw (infra nrs. 1852-1857), geen samenwerking meer vergt.5108 

1849. INDIRECTHEID SCHADE ALS GRONDSLAG SCHADEBEPERKINGSPLICHT BIJ GRONDLEGGERS CODE CIVIL – De grondleggers 
van de Code civil redeneerden op een bij de huidige schadebeperkingsplicht aanleunende wijze bij niet-
vergoedbaarheid van afgelegen (indirecte) schade. Wat thans wereldwijd het label krijgt van redelijkerwijs 
vermijdbare (onvergoedbare) schade, zagen DOMAT en POTHIER als schade die onvergoedbaar was omdat zij te 
ver verwijderd was van de wanprestatie (supra nrs. 1759-1760).5109 Bij de besmetting van een veestapel door 
een zieke koe achtte POTHIER de verkoper te kwader trouw zo niet aansprakelijk voor afgelegen (indirecte) 

                                                             
5102 Antwerpen 29 oktober 1860, JPA 1861, I, 131; Brussel 15 maart 1848, BJ 1848, 971 (in PANDECTES BELGES 1889, 136: 
"[L']acheteur ne peut réclamer contre le vendeur, à titre de dommages-intérêts, que la différence entre le prix d'achat et le 
prix courant de la marchandise au jour où elle devait être livrée. Le bénéfice perdu sur une revente en dehors de cette 
différence n'est pas un dommage que le vendeur primitif devait prévoir."). 
5103 Vgl. BRIDGE 1989, 403. 
5104 REIFEGERSTE 2002, 168. 
5105 SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 235 ("[E]stimamos que el deber de mitigar el daño es un criterio que encuentra acogida en 
la exigencia de la necesariedad del daño - equivalente a nuestro daño directo - establecido en el artículo 1107 del Código 
civil español [...]"); FUENTES GUÍÑEZ 2009, 230-231. ITALIË: CARINGELLA 2011, 792 (nauwe band tussen directheidsvereiste en 
schadebeperkingsplicht); VISINTINI 2005, 692. Vgl. verwijzing naar art. 1151 BW in HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 6. 
5106 DEMOLOMBE 1868, 570; TOULLIER 1824, 296 (mislukte wijnoogst door niet-levering gehuurde rijtuigen, schending 
schadebeperkingsplicht en dus indirecte schade); LAROMBIÈRE I 1862, 231; LAROMBIÈRE II 1885, 37 (instorting van huis door 
levering van rotte balken, waarbij timmerman niet werd geacht in te staan voor meubelen in dat huis, omdat die schade te 
wijten was aan fout van huiseigenaar, die de meubelen maar uit het huis had moeten halen); TOULLIER 1824, 296. 
5107 FABRE-MAGNAN 2012, 713; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 598 en 604; VINEY 2005, 92 ("[...] l'article 1151 du Code civil [...] 
pourrait priver la victime de la possibilité d'obtenir l'indemnisation des aggravations du dommage dues à toute autre cause 
que l'inexécution elle-même, en particulier à sa propre négligence dans la gestion des suites de celle-ci."). 
5108 POPINEAU-DEHAULLON 2008, 598 ("Le fondement de la causalité directe a le mérite d'éviter tout moralisme alors que le 
créancier est précisément celui qui a subi l'inexécution de son débiteur.") en 604. 
5109 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Den Haag, Adrian Moetjens, 1703, raadpleegbaar via books.google.be, 
254; R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 190, nr. 167. 
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schade zoals inkomensverlies uit de mislopen oogst, daar die schade resulteerde uit nalaten van 
schadebeperking (nalaten om vervangkoeien voor landbewerking te kopen of te huren; supra nr. 1759).5110 

1850. ACHTERHAALDE GRONDSLAG – Nu is de directheidslimiet enkel de historische grondslag van de 
schadebeperkingsplicht. In België is die limiet immers uitgehold. Sinds 1977 oordeelt het Hof van 
Cassatie dat schade het "noodzakelijk gevolg" moet zijn van niet-uitvoering van de overeenkomst om 
krachtens artikel 1151 BW verhaalbaar te zijn (supra nr. 1766).5111 Artikel 1151 BW bevat enkel nog 
een causaliteitseis, die via de equivalentieleer wordt ingekleurd. Indirectheid vormt dus geen 
beperking meer op het integraliteitsprincipe.5112 Onder integrale dekking van de feitenrechtspraak en 
de rechtsleer5113 overweegt het Hof van Cassatie zelfs dat ook indirecte schade afwentelbaar is.5114 
Artikel 1151 BW kan zo niet fungeren als grondslag voor de schadebeperkingsplicht.5115 

E Billijkheid 

1851. BILLIJKHEID ALS GRONDSLAG? – Benadeelden mogen vanuit hun recht op zelfbeschikking nalaten 
om schaderemmend in te grijpen. De uit dat verzuim resulterende schadetoename komt dan wel 
voor hun rekening. Deze toerekeningsregel op het breukvlak van schade en causaliteit beredeneren 
sommigen vanuit de billijkheid.5116 Begin twintigste eeuw baseerde bepaalde rechtspraak zich zo op 
die billijkheid om het vermijdbare deel van geleden schade ten laste te laten van de benadeelde.5117 
Plausibel klinkt het dat het indruist tegen de billijkheid om gevolgen van veronachtzaming van eigen 
belang op de wanprestant af te wentelen. Enerzijds is het onbillijk tegenover de dader om alleen zijn 
gedrag in aanmerking te nemen en de handelwijze van de benadeelde buiten beschouwing te laten. 
Anderzijds blijkt het onrechtvaardig tegenover slachtoffers die hun schade wel beperken, om ruimere 
schadevergoeding toe te kennen aan wie zich niet (naar behoren) van die verplichting kwijt. Ook 
versterkt de (partiële) onvergoedbaarheid van vermijdbare schade de preventieve werking van het 
aansprakelijkheidsrecht (supra nr. 154), zij het ten aanzien van de benadeelde (supra nr. 1808).5118 

                                                             
5110 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, nr. 167 (“je pouvais, nonobstant cette perte de mes bestiaux, obvier à ce défaut de culture en faisant cultiver 
mes terres par d’autres bestiaux que j’aurais achetés, ou, si je n’avais pas le moyen, que j’aurais loués; ou en affermant mes 
terres, si je n’avais pas le moyen de les faire valoir moi-même."). Zie eveneens bij het voorbeeld van het paard en de 
kanunnik (POTHIER 1821, 181-183, nr. 167, nr. 162). Bij DUMOULIN stond ook al een gedachte die aan de 
schadebeperkingsplicht deed denken. DUMOULIN 1598, 78, nr. 61 („Quemadmodum ob culpam emptoris non debet obligatio 
venditoris aggravari, ita ob culpam emptoris non purgatur culpa venditoris.”). 
5111 Cass. 24 juni 1977, Arr.Cass. 1977, 1101, RW 1977-78, 775, Pas. 1977, I, 1087; Cass. 9 mei 1986, Pas. 1986, I, 1100; Cass. 
2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271. 
5112 BELGIË: SIMAR/DE ZUTTER 2013, 44. FRANKRIJK: JOURDAIN 2001, 274 ("en dépit des termes restrictif de l'article 1151 [...] la 
jurisprudence indemnise tous les dommages consécutifs à l'inexécution."); LECLERCQ 2009, 212. 
5113 BELGIË: Gent 15 maart 2007, TBBR 2010, (96) 97; BIQUET-MATHIEU 2000, 462; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 
186; CLINCK 2014, 114; CORNELIS 1990-II, 92; CORNELIS 2000-I, 578; DE BOECK 2008, 84m; L. DE GRYSE, grieven in Cass. 26 januari 
2007, www.cass.be; DEKKERS/VERBEKE 2007, 226; DE VULDER/ONGENA 2002, 44; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 322; FONTAINE 

2001, 1040; GOUDEN/PHILIPPE 2004, 1329; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 650; LECLERCQ 2009, 213; LEFRANC 2005, 189; SIMAR/DE ZUTTER 

2013, 44; TACK 2005-II, 1306; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 188; VAN QUICKENBORNE 1988, 367; WERY 2004, 317. FRANKRIJK: 
JOURDAIN 2001, 274; VINEY/JOURDAIN 2006, 208. 
5114 Cass. 14 oktober 1985, RCJB 1988, 341, noot M. VAN QUICKENBORNE ("des dommages et intérêts du chef d'inexécution de 
l'obligation sont également dus pour le 'dommage indirect' causé par l'inexécution du contrat"). 
5115 FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1895 („L’actuelle fréquence d’application de [l’article 1151 du Code civil] ne permet pas d’y voir 
l’instrument de la modération du préjudice.”). 
5116 BELGIË: KRUITHOF 1989, 20; PHILIPPE 1994, 51 (goede trouw als grondslag van schadebeperkingsplicht, die op zich billijkheid 
vereist); SIMOENS 1999, 86; SIMOENS 2004-I, 425. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 70; KEIRSE 2010, 16; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 53. 
FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1895; OLLIVIER 2001, 56; REISS 2003, 294. ITALIË: SEGALERBA 1999, 117. 
5117 Vred. Passendale 15 oktober 1912, T.Vred. 1913, 302 ("il est juste et équitable de dégager la demanderesse des suites 
dommageables qui pourraient résulter des agissements de la victime, que celle-ci doit supporter elle-même les conséquences 
résultant de cet acte volontairement posé par elle et malgré les avertissements de la demanderesse"). Zie ook later: Luik 
18 oktober 1963, RGAR 1963, nr. 7164 ("il est équitable que l'intimée doive elle-même supporter cette part du dommage 
qu'elle se cause à elle-même par son comportement déraisonnable"; bij weigering om niet-pijnlijke en risicoloze operatie te 
ondergaan als schending van schadebeperkingsplicht). 
5118 Vgl. KEIRSE/WEYTS 2016, 64. 
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Niettemin volstaat die billijkheid op zich niet om de schadebeperkingsplicht en de daaruit 
resulterende afbreuk aan het positief belang te schragen.5119  

§ 2. OVERTUIGENDE GRONDSLAGEN 

A Uitvoering te goeder trouw  

1852. CONTRACT ALS MICROKOSMOS VAN LOYALE SAMENWERKING – In Frankrijk bepleit de rechtsleer 
steeds meer contractuele solidariteit.5120 Deze tendens tot moralisering is België niet ontgaan. Al 
sinds de zeventiende eeuw typeren contractsverhoudingen zich door loyauteit.5121 Begin twintigste 
eeuw verwoordde DEMOGUE dit metaforisch met het contract als microkosmos waarbinnen de 
partijen gehouden zijn tot loyale samenwerking. 5122  Dit beginsel van samenwerking tussen 
schuldeiser en schuldenaar zag DE PAGE als "une idée fort intéressante et surtout prodigieusement 
fertile".5123 Intussen leidt de Belgische rechtsleer dat vereiste van loyale samenwerking tussen 
contractpartijen standaard af uit het vereiste van goede trouw (art. 1134, derde lid BW).5124  

1853. POST-WANPRESTATIEGELDING VAN GOEDE-TROUWPLICHT – Dat vereiste van nakoming te goeder 
trouw kan de schadebeperkingsplicht temporeel schragen. Artikel 1134, derde lid BW voorziet voor 
contractpartijen in een met de algemene zorgvuldigheidsplicht vergelijkbare gedragsnorm, die geldt 
in alle fasen van de overeenkomst.5125 De affectio contractus geldt in de uitvoeringsfase. Zij geldt 
echter ook bij totstandkoming van de overeenkomst5126, en vindt zelfs toepassing na contractuele 
wanprestatie5127. Wanprestaties betekenen immers niet ipso facto het einde van de overeenkomst 
en dus van de contractuele gebondenheid en verplichtingen. Contracten eindigen volgens een 
bepaalde stroming zelfs niet bij ontbinding, die enkel inwerkt op verbintenissen (supra nr. 1089). De 
contractuele microkosmos en de daarmee samenhangende verplichtingen blijven dus voortbestaan.  

1854. AANVULLENDE WERKING VAN GOEDE TROUW – De temporele uitgestrektheid van de goede trouw 
biedt voldoende ruimte voor de grondslag van de schadebeperkingsplicht. Bij wanprestatie valt de 
schadebeperkingsplicht dan ook te funderen op het vereiste om overeenkomsten te goeder trouw 
uit te voeren.5128 Midden 2014 bevestigde het Hof van Cassatie zo nog dat artikel 1134, derde lid BW 

                                                             
5119 BELGIË: DALCQ 1987, 366; HOUBBEN 2015, 519 (wijst op gevaar van rechtsonzekerheid); KRUITHOF 1989, 32; SIMOENS 1999, 86; 
SIMOENS 2004-I, 426. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 67 ("Maar [de redelijkheid en billijkheid] is geen rechtvaardiging van het 
principe van schadedeling, dit veronderstelt een rechtvaardiging."). 
5120 Recentelijk: C. JAMIN, "Plaidoyer pour le solidarisme contractuel" in Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au 
début du XXIe siècle, Parijs, LGDJ, 2014, 441-472; Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Parijs, LGDJ, 
1989, 103-110. 
5121 Historiek tot bij DOMAT: G. FLECHEUX, "Renaissance de la notion de bonne foi et de loyauté dans le droit des contrats" in 
Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, Parijs, LGDJ, 2014, (341) 341.  
5122 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI, Parijs, Rousseau, 1932, 9 ("Les contractants forment une sorte de 
microcosme. C'est une petite société où chacun doit travailler dans un but commun qui est la somme des buts individuels 
poursuivis par chacun [...]"). 
5123 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 461. 
5124 BAECK 2012-I, 303; DELAHAYE 1984, 271; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 324; GEUDENS 2014, 22; HUYSMANS/VAN DER 

GRAESEN 1991, 4-5; STIJNS 1994, 405. Historiek: L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 373. 
5125 GEUDENS 2014, 22; STIJNS 1994, 405 (impliciet). 
5126 REIFEGERSTE 2002, 129 (met vele verwijzingen). 
5127 MUSSON 2006, 177; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 608 ("[...] on sait que l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi 
s'applique à tous les stades de l'exécution du contrat, notamment lors de la rupture du contrat [...]"). 
5128 RECHTSPRAAK: Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889; Brussel 20 december 2011, TBH 2012, 314; Gent 10 oktober 1997, RW 
1999-00, 502; Luik 25 mei 1990, RRD 1990, 507; Luik 9 januari 2014, JLMB 2015, (496) 499. RECHTSLEER: BAECK 2012-I, 303, 
voetnoot 1084; BAECK 2013, 268; DALCQ 1987, 366; A. DE BERSAQUES, "L’abus de droit" (noot onder Gent 20 november 1950), 
RCJB 1953, (272) 281; DELAHAYE 1984, 271; DELVAUX 2001, 687; DE RIEMAECKER 2001, 892; DIRIX 1979, 2928; DURANT/VERHEYDEN-
JEANMART 2001, 324; FONTAINE 1991, 38; GEERS 1994, 145; HANOTIAU 1987, nr. 28; HOUBBEN 2015, 526; HUYGENS 2012, 222, 
voetnoot 103; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 3; KRUITHOF 1989, 28; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 466; LACONTE 2005, 538; LECLERCQ 

2009, 214; PANIS 2009, 222; PHILIPPE 1994, 51; ROMAIN 2000, 872; RONSE/DE WILDE 1988, 322; RUTTEN 2006, 325; SCHUERMANS/VAN 

OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 880; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 39; SIMOENS 1999, 86; SIMOENS 2004-I, 425; STIJNS 1994, 405 
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een gedragsnorm bevat, “op grond waarvan de rechter de overeenkomst tussen de partijen vermag 
aan te vullen met bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit dit vereiste van de goede 
trouw”. 5129  Schadebeperkend optreden is zo'n aanvullende verplichting. De rechter vult de 
overeenkomst aan met een verplichting tot loyale samenwerking.5130 Alle contractuele rechten, dus 
ook die welke resulteren uit wanprestatie, zijn zo te goeder trouw uit te oefenen. Krachtens die 
samenwerkingsplicht is de benadeelde dus na wanprestatie gehouden tot redelijk schaderemmend 
ingrijpen. Laat hij geleden schade haar beloop, dan ziet hij zijn schadeclaim ingekort. 

1855. VERENIGBAAR MET ONTBREKEN AFDWINGBARE SCHADEBEPERKINGSPLICHT – De regel van de goede 
trouw lijkt geschikt als grondslag voor de schadebeperkingsplicht. De uitvoering te goeder trouw legt 
immers geen verplichting tot schadebeperking in eigenlijke zin op. De goede trouw impliceert louter 
een gedragsnorm.5131 De schadebeperkingsplicht is ook eerder een Obliegenheit dan een verplichting 
(infra nr. 2025). Wanprestanten kunnen geen schadebeperking afdwingen. Onterecht nalaten van 
schadebeperking sanctioneert het recht wel door vergoedbaarheid van schade te limiteren (infra nrs. 
2015-2091). Aangezien schadebeperking echter niet afdwingbaar is, is dus geen sprake van een 
verplichting. De grondslag van de goede trouw is in overeenstemming met die vaststelling. 

1856. HOF VAN CASSATIE: UITVOERING TE GOEDER TROUW ALS GRONDSLAG SCHADEBEPERKINGSPLICHT – In 2001 
baseerde het Hof van Cassatie de schadebeperkingsplicht op dat vereiste van goede trouw (art. 1134, 
derde lid BW). Het oordeelde dat dit vereiste de schuldeiser niet de verplichting oplegt om zijn 
schade zoveel mogelijk te beperken, maar hem gebiedt om loyaal redelijke maatregelen te treffen 
om zijn schade te matigen of te beperken.5132 Hierbij volgde het de conclusie van advocaat-generaal 
DE RIEMAECKER, die in overweging gaf dat de verplichting om alle redelijke maatregelen te treffen om 
schade niet te verzwaren of zelfs te beperken, op dat vereiste kon worden gestoeld. Dat partijen de 
verplichting hebben om samen te werken om normale contractnakoming mogelijk te maken, 
onderbouwt dus die schadebeperkingsplicht. Schending daarvan levert een contractuele fout op.5133 

1857. QUASI-UNIVERSELE GRONDSLAG – De samenwerkingsplicht die krachtens de goede trouw tussen partijen 
geldt, is de transnationale grondslag van de schadebeperkingsplicht bij wanprestatie. In de internationale 
handelsarbitrage en de internationale instrumenten steunt de schadebeperkingsplicht op dat vereiste van 
uitvoering te goeder trouw.5134 Dit internationale recht biedt een correcte weerspiegeling van de dominante 
stroming binnen de Romaanse en de Germaanse civil law. Binnen de Romaanse civil law refereert het Spaanse 
Tribunal Supremo aan de goede trouw als grondslag voor de schadebeperkingsplicht.5135 In Italië verwijst het 
Hof van Cassatie hiertoe ook naar het vereiste van goede trouw (buona fede) en correctheid ("correttezza", art. 
1175 CCI).5136 Zelfs in Frankrijk, dat geen schadebeperkingsplicht kent, geeft de rechtsleer aan dat hetzelfde 

                                                                                                                                                                                              
en 609; TILLEMAN 2012, 360; VANDERMERSCH 1994, 66; P. VAN OMMESLAGHE, "L'exécution de bonne foi, principe général de 
droit?", TBBR 1987, (101) 106; VAN OMMESLAGHE 2010, 1604; WERY 1993, 318; WERY I (2010), 434. 
5129 Cass. 5 juni 2014, RW 2014-15, 1543 (cassatiemiddel dat aanneemt dat de aanvullende werking van de goede trouw 
haar wettelijke grondslag niet vindt in art. 1134, derde BW, maar uitsluitend in art. 1135 BW, faalt naar recht). 
5130 BAECK 2012-I, 303; DELAHAYE 1984, 271; DELVAUX 2001, 687; DE RIEMAECKER 2001, 892; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 
324; HOUBBEN 2015, 527; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 466; LACONTE 2005, 538; LECLERCQ 2009, 214; RUTTEN 2006, 325. 
5131 VAN OMMESLAGHE 2010, 1604. 
5132 Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889 ("[...] l'article 1134, alinéa 3, du Code civil dispose que les conventions doivent être 
exécutées de bonne foi; [...] si cette règle n'impose pas au créancier de restreindre son dommage dans toute la mesure du 
possible, elle lui commande de prendre, avec loyauté, les mesures raisonnables qui permettent de modérer ou de limiter son 
préjudice."). 
5133 DE RIEMAECKER 2001, 892. 
5134 INTERNATIONALE ARBITRAGE: Arbitrale uitspraken in DERAINS 1987, 381; DERAINS 1987, 382 (“On peut ici constater que le 
devoir de coopération […] et l’obligation de minimiser le dommage sont étroitement liés. ”). CISG: SCHWENZER/MANNER 2008, 
486. CESL: MOŽINA 2012, 650 ("[Art. 163 (1) CESL] is an expression of the good faith principle."); SOLER PRESAS 1998, 622. 
5135 STS 15 november 1994, RJ 1994, nr. 8488 (11078) 11082 („junto a su deber de mitigar el eventual […] daño, que le 
imponía la buena fe negocial […]”); STS 28 oktober 2005, RJ 2005, nr. 7352, (15732) 15736; FUENTES GUIÑEZ 2006, 234. 
5136 Cass.it. 14 juli 2003, nr. 10995 (in TRIOLA 2004, 1109) ("l'art. 1227, comma 2, c.c. [...] pone a carico del creditore 
medesimo l'onere di non concorrere ad aggravare i danni derivanti dall'inadempimento con un comportamento contrario 
alla buona fede [...]"); BONELLI 1997, 316; CARINGELLA 2011, 795; CRISCUOLI 1972, 572; ROPPO 2006, 921; SEGALERBA 1999, 117;  
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resultaat bereikbaar is via de goede trouw.5137 Ook de Germaanse civil law beroept zich op de goede trouw als 
verantwoording voor de schadebeperkingsplicht. Nederland verwees vroeger naar de goede trouw.5138 Naar 
Duits en Zwitsers recht gaat dat beginsel nog steeds gestoeld op het vereiste van Treu und Glauben (§ 242 
BGB5139 resp. art. 2 ZGB5140).5141 Bovendien is dit standpunt van het Duitse Bundesgerichtshof.5142 De goede 
trouw is dus ook rechtsvergelijkend gezien een overtuigende grondslag voor de schadebeperkingsplicht. 

B Fout van slachtoffer 

1858. SCHADEBEPERKINGSPLICHT ALS SPECIES VAN EIGEN SCHULD BENADEELDE – Niet-nakoming van de goede-
trouwplicht door het niet nemen van schadebeperkende maatregelen resulteert in een contractuele 
fout.5143 De schadebeperkingsplicht valt dan ook te bezien als specifieke vorm van het leerstuk van de 
eigen schuld van de benadeelde.5144 WEYTS kwam tot deze bevinding in haar proefschrift over de fout 
van het slachtoffer in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.5145 Voor het contractuele 
aansprakelijkheidsrecht gaf advocaat-generaal DE RIEMAECKER in zijn conclusie bij het cassatiearrest 
van 17 mei 2001 (supra nr. 1856) zo in overweging dat niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht 
een contractuele fout oplevert, die de schuldenaar deels vrijstelt van zijn aansprakelijkheid.5146 De 
benadeelde die niet de maatregelen tot schadebeperking heeft genomen die de goede trouw vereist, 
begaat een contractuele fout waardoor hij niet alle (feitelijke) schade vergoed kan zien. Daarvan is 
sprake wanneer zijn passieve houding niet te rijmen valt met wat van een normaal zorgvuldige 
contractpartij in dezelfde omstandigheden is te verwachten.  

1859. GEVOLG: AANSPRAKELIJKHEIDSVERDELING TUSSEN WANPRESTANT EN BENADEELDE SCHULDEISER – De fout 
die de benadeelde na de wanprestatie heeft begaan, legitimeert een beperking aan het vereiste van 
volledig schadeherstel. 5147  Over de delingsmaatstaf bestaat wel discussie. Volgens een eerste 
zienswijze resulteert de meerschade die de benadeelde lijdt door niet-nakoming van zijn 
schadebeperkingsplicht, uitsluitend uit zijn eigen foutieve gedrag. Die meerschade kan hij dan niet op 
de wanprestant verhalen. Volgens een andere stroming is eerder aansluiting te zoeken bij de regeling 

                                                             
5137 BÉNABENT 2014, 308; J.-C. CHAZAL, noot onder Cass.civ.II.fr. 19 juni 2003, D. 2003, (2326) 2330; EWALD 2009, 168; FABRE-
MAGNAN 2012, 713; LE PAUTREMAT 2006, 207; METTETAL 2005, 1925 (basis: "la fonction limitative de la bonne foi, et plus 
largement dans le solidarisme contractuel."); MUSSON 2006, 171; OLLIVIER 2001, 56; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 607; REIFEGERSTE 

2002, 128-142; REISS 2003, 295. 
5138 HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 96-97 (“[D]e goede trouw [...]brengt met zich mede, dat de schuldeiser alles doet wat 
redelijkerwijze van hem kan worden gevergd tot beperking van de schade [...]”); SMITS 2000, 133. 
5139 § 242 BGB bepaalt: “Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf 
die Verkehrssitte es erfordern.” 
5140 Artikel 2, lid 1 Zivilgesetzbuch (Zwitserland) luidt: "Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung 
seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln." 
5141 DUITSLAND: PALANDT/BASSENGE 2005, 314 (verwijzing naar BGH NJW 52, 299); SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 334; SCHUMANN 

1985, 1130-1134. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 12 ("Le fondement du devoir du lésé de minimiser son dommage est la bonne 
foi au sens objectif."); BRUNNER 1991, 95; LÜCHINGER 2002, 355; PICHONNAZ 2004, 115. 
5142 BGH 22 september 1981, VI ZR 144/79; BGH 18 april 1997, BGHZ 135, 235, punt 14. 
5143 BELGIË: HOUBBEN 2015, 528 (“La violation de cette obligation de bonne foi impliquera la reconnaissance d’une faute 
contractuelle.”); KRUITHOF 1989, 28; VANDENBOGAERDE 2015, 266. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 67. 
5144 BELGIË: Luik 25 mei 1990, RRD 1990, 507; DALCQ 1987, 368-369; DE RIEMAECKER 2001, 892; DIRIX 1979, 2924; DIRIX 1998, 56; 
HOUBBEN 2015, 528; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 3; KRUITHOF 1989, 23; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 466; LECLERCQ 2009, 214; 
PANIS 2009, 222; ROMAIN 2000, 874; RONSE/DE WILDE 1988, 326; RUTTEN 2006, 325; SIMOENS 2003, 51; VANDERMERSCH 1994, 66; 
VAN OEVELEN 1994, 1396; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 675; WERY I (2010), 434; WEYTS 2003, 51. FRANKRIJK: POPINEAU-DEHAULLON 

2008, 597-598. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 67; GUGGENHEIM 1995, 168; LÜCHINGER 2002, 354. NEDERLAND: PARL.GESCH. BOEK 6 

NBW, 351; BARENDRECHT/KARS/MOREE 1995, 61; BLOEMBERGEN 1965, 397; BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 66; DE 

JONG/KRANS/WISSINK 2014, 11; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 85 en 96; KEIRSE 2003, 42; KEIRSE 2004, 612; KEIRSE 2010, 16; KEIRSE 

2011, 960; KEIRSE 2012, 238; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 56; PITLO/CAHEN 2002, 92; SPIER/HARTLIEF 2009, 281. 
5145 B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 56 
("Nu vaststaat dat de schadebeperkingsplicht een toepassing is van de fout van het slachtoffer [...]"). 
5146 DE RIEMAECKER 2001, 892. 
5147 BELGIË: DALCQ 1987, 364; DIRIX 1979, 2924; DIRIX 1998, 56; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 314; HOUBBEN 2015, 528; 
KRUITHOF 1989, 52-53; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 466; LECLERCQ 2009, 214; SIMOENS 2004-I, 427; VAN OEVELEN 1994, 1396; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 679-680. DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 511; LANGE/SCHIEMANN 2003, 577. 
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van de gewone eigen schuld. Naargelang het toedoen van de benadeelde blijft dan ook een deel van 
de meerschade van vergoeding uitgesloten (infra nrs. 2039-2048). 

1860. FOUT VAN SLACHTOFFER ALS ROMAANSRECHTELIJKE GRONDSLAG VOOR SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Ook 
andere rechtsstelsels verwijzen voor de schadebeperkingsplicht naar de fout van het slachtoffer. Dit 
is zo in de Romaanse civil law. In Italië ligt niet-vergoedbaarheid van vermijdbare schade vervat in de 
bepaling over eigen schuld van het slachtoffer. Artikel 1227, tweede lid CCI bepaalt: "Il risarcimento 
non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza."5148 
Roemenië nam deze bepaling qua structuur over in artikel 1534 CCR door in het eerste lid te voorzien 
in medeschuld van het slachtoffer aan initiële schade en in het tweede lid de schadebeperkingsplicht 
te verankeren. 5149  In Frankrijk en Portugal bepleit bepaalde rechtsleer de invoering van een 
schadebeperkingsplicht op grond van het leerstuk van de fout van het slachtoffer.5150  

1861. EIGEN SCHULD ALS GERMAANSRECHTELIJKE GRONDSLAG VOOR SCHADEBEPERKINGSPLICHT – In Duitsland voorziet 
§ 254 BGB in een matigingsmogelijkheid bij eigen schuld (Mitverschulden) van de benadeelde, die volgens het 
tweede lid van die bepaling kan bestaan in het niet voorkomen of beperken van schade. Volgens § 254, lid 2 
BGB begaat de benadeelde immers een fout "wenn [...] er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu 
mindern". Maatgevend is het gedrag van een bedachtzame persoon in de situatie als de benadeelde.5151 In 
Nederland was de Hoge Raad destijds ook van oordeel dat de schadebeperkingsplicht uit de fout van het 
slachtoffer resulteerde.5152 Thans is die schadebeperkingsplicht inleesbaar in de bepaling inzake eigen schuld 
(art. 6:101 NBW). Uit de toelichting blijkt dat dit artikel ook geldt wanneer "de benadeelde [...] heeft verzuimd 
het nodige te doen ter voorkoming of beperking van de schade".5153 Tot slot baseren ook Zwitserland en 
Oostenrijk hun schadebeperkingsplicht op die eigen schuld (art. 44, lid 1 CO resp. § 1304 ABGB).5154  

1862. ONDERSCHEID TUSSEN INITIËLE EN WANPRESTATIEPOSTERIEURE EIGEN SCHULD – Niet-nakoming van de 
schadebeperkingsplicht staat dus op één lijn met eigen schuld aan initiële schade. Beide leveren 
grond op voor vermindering van de vergoedingsplicht van de wanprestant. Diverse rechtsstelsels zien 
wel een onderscheid. De common law spreekt in het eerste geval van contributory negligence en in 
het tweede geval van mitigation of damage.5155 De PECL maken een onderscheid tussen loss 
attributable to the aggrieved party (art. 9:504) en reduction of loss (art. 9:505).5156 In Italië maakt 
artikel 1227 CCI een gelijkaardig onderscheid. Het eerste lid betreft eigen schuld van het slachtoffer 
aan het schadefeit. Het tweede lid ziet op de schadebeperkingsplicht en de niet-vergoedbaarheid van 

                                                             
5148 Hierover: CARINGELLA 2011, 792; SEGALERBA 1999, 111-128. 
5149 Artikel 1534, lid 2 CCR bepaalt namelijk: "Debitorul nu datorează despăgubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar 
fi putut evita cu o minimă diligenţă." (vertaling: "De schuldenaar is geen schadevergoeding verschuldigd voor schade die de 
schuldeiser met een minimale zorgvuldigheid kon hebben vermeden."). 
5150 FRANKRIJK: REIFEGERSTE 2002, 20; REISS 2003, 294. PORTUGAL: SANTOS JÚNIOR 2007, 365 ("È, assim, reconduzível [...] à chamada 
'culpa do lesado' [...]"). 
5151 LANGE/SCHIEMANN 2003, 577. 
5152 HR 24 april 1931, NJ 1931, 1321 (“Overwegende dat […] indien de schuldeiser […] onredelijk handelt door zich, bij gemis 
van de bedongen prestatie, niet, zij het slechts voorlopig, op andere wijze te behelpen, de door hem belopen schade voor 
het geheel of voor een deel niet […] het onmiddellijk en dadelijk gevolg [is] van de wanprestatie tegenover hem, maar 
geheel of ten dele door eigen schuld wordt veroorzaakt.”)  
5153 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 351. Zie ook BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 61; BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 66; 
DE JONG/KRANS/WISSINK 2014, 11; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 85 en 96; KEIRSE 2003, 42; KEIRSE 2004, 612; KEIRSE 2010, 16; KEIRSE 

2011, 960; KEIRSE 2012, 238; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 56; PITLO/CAHEN 2002, 92; SPIER/HARTLIEF 2009, 281. 
5154 ZWITSERLAND: Artikel 44, lid 1 CO luidt: "Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque 
la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à 
l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur." Zie ACHTARI 2008, 67 ("En effet, en ce qui concerne le fondement 
du devoir, la violation du principe de la bonne foi constitue en principe une faute."); LÜCHINGER 2002, 354. OOSTENRIJK: KOZIOL 

1972, 226; KOZIOL 1997, 414. 
5155 BRIDGE 1989, 403; CHEN-WISHART 2010, 577; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1804-1805; KRAMER 2014, 349; WADDAMS 1999, 771. 
5156 Bespreking van beide constellaties: DORNIS 2014, 543. 
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vermijdbare schade.5157 Gewone eigen schuld en bijzondere eigen schuld verschillen echter qua 
chronologie (infra nr. 1863) en schadevoorwerp (infra nr. 1864).5158 

1863. CHRONOLOGISCH VERSCHIL: EIGEN SCHULD VÓÓR EN NA WANPRESTATIE – Gewone eigen schuld en 
bijzondere eigen schuld bij schadebeperkingsverzuim verschillen qua tijdsordening. Gewone eigen 
schuld betreft gedragingen van de benadeelde in de fase vóór de wanprestatie. Eigen schuld bij 
schending van de schadebeperkingsplicht ziet op de fase na de wanprestatie. Eigen schuld in 
traditionele zin raakt dus aan intreden van schade. Op het tijdstip waarop de benadeelde een fout 
begaat, is het schadefeit van de schadeverwekker nog niet voorgevallen. Eigen schuld aan 
meerschade (schending van schadebeperkingsplicht) doet zich pas voor nadat dat initiële schadefeit 
zich voordeed, en raakt dus aan de schadeomvang. Bij de schadebeperkingsplicht is ingetreden 
schade dus verzwaard door wanprestatieposterieur gedrag van de benadeelde. 

1864. VERSCHIL QUA SCHADEVOORWERP: INITIËLE EIGEN SCHULD VOOR VOLLEDIGE SCHADEBEDRAG EN 

WANPRESTATIEPOSTERIEURE EIGEN SCHULD VOOR MEERSCHADE – Gewone eigen schuld en bijzondere eigen 
schuld verschillen ook qua schadevoorwerp. Gewone eigen schuld betreft de volledige schade die 
benadeelde door het initiële schadefeit heeft geleden. Bijzondere eigen schuld in de context van de 
schadebeperkingsplicht betreft echter enkel een deel of bepaalde elementen van die schade. 

1865. ILLUSTRATIES – Bij gewone eigen schuld is het schadefeit een medegevolg van een daaraan voorafgaand 
feit dat aan de benadeelde valt toe te rekenen. Wie een oude laptop binnenbrengt voor een upgrade, maar 
geen backup maakt van een opgeslagen te publiceren boek, begaat een gewone eigen schuld die leidt tot 
aansprakelijkheidsverdeling met de wanprestant.5159 Bij schending van de schadebeperkingsplicht is de aan de 
benadeelde toe te rekenen omstandigheid echter geen voorwaarde voor het intreden van de schade, maar 
heeft deze geleid tot toename van de gevolgen van het schadefeit. De handelaar in bederfde waar die na 
wanprestatie van zijn afnemer nalaat zijn waar elders af te zetten, vergroot door zijn passieve houding de 
schadegevolgen van het feit waarvoor zijn medecontractant aansprakelijk is. 

1866. VERSCHIL QUA DELINGSMAATSTAF? – Een derde verschilpunt zou resulteren uit de toepasselijke 
delingsmaatstaf. Terwijl bij gewone eigen schuld (aan intreden van het schadefeit) een verdeling van 
de schadevergoeding over beide partijen plaatsvindt naargelang de ernst van hun respectieve fouten, 
is dat volgens een dominante stroming niet het geval bij bijzondere eigen schuld in het kader van de 
schadebeperkingsplicht. Bij niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht zou vermijdbare schade 
volledig van vergoeding uitgesloten blijven (infra nrs. 2039-2040). Dit verschil in rechtsgevolg is 
echter onverenigbaar met het gelijklopen van de grondslagen (infra nrs. 2041-2048).  

1867. GEEN VERSCHIL IN GENUS TUSSEN INITIËLE EN WANPRESTATIEPOSTERIEURE EIGEN SCHULD – Hoewel beide 
hypothesen verschillen qua tijdsordening (infra nr. 1863) en schadevoorwerp (infra nr. 1864), gaat 
achter initiële eigen schuld en wanprestatieposterieure eigen schuld in de vorm van niet-nakoming 
van de schadebeperkingsplicht hetzelfde genus schuil. 5160  Om die reden baseren Nederland, 
Zwitserland en Oostenrijk beide vormen van eigen schuld op dezelfde bepalingen (art. 6:101 NBW; 

                                                             
5157 Artikel 1227 CCI: "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo 
la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il 
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza." CARINGELLA 2011, 792; SEGALERBA 1999, 112; VISINTINI 2005, 692. 
5158 BELGIË: WEYTS 2003, 56 (enkel tijdstip als verschilpunt). DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 602. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 83-
84; PICHONNAZ 2004, 111-112. NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 391; KEIRSE 2003, 8-9; KEIRSE 2010, 16-17; KEIRSE 2011, 960; KEIRSE 

2012, 238; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 52-53. CISG: LIU 2007, 491 ("While the mitigation rule relates to the aggrieved party's 
conduct subsequent to the harm, the contribution rule in CISG Art. 80 is concerned with the conduct of that party in regard 
to the cause of the initial harm."). 
5159 Rechtbank Midden-Nederland 16 januari 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:BY7960, www.rechtspraak.nl (schadeclaim van 
€ 15 000 op grond van eigen schuld van benadeelde (art. 6:101, lid 1 NBW) verminderd tot 50 %, aangezien de benadeelde 
kon worden toegerekend dat hij geen back-up had gemaakt van zijn boek). 
5160  NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 391; KEIRSE 2003, 8-9; KEIRSE 2010, 16-17; KEIRSE 2011, 960; KEIRSE 2012, 238; 
KEIRSE/JONGENEEL 2013, 52-53. CISG: LIU 2007, 491. 
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art. 44 CO en § 1304 ABGB; supra nrs. 1831-1833). België grondvest de schadebeperkingsplicht op 
buitencontractueel vlak ook op artikel 1382 BW. De hierin besloten zorgvuldigheidsplicht legt burgers 
immers op om zich als een normaal zorgvuldig persoon te gedragen.5161 Een analoge redenering is 
dus mogelijk voor schadebeperking bij wanprestatie. Door niet-nakoming van de verplichting tot 
uitvoering te goeder trouw – door niet de redelijkerwijs van hem te verwachten schadebeperkende 
initiatieven te nemen – begaat de benadeelde een contractuele fout. Deze kwalificatie is van belang 
voor de toe te passen delingsmaatstaf (infra nrs. 2041-2048). 

Afdeling III. Geslaagde schadebeperking 

§ 1. VERMEDEN SCHADE 

A Onvergoedbaarheid 

1 Geen rechtens relevante schade 

1868. NIET-VERGOEDBAARHEID VAN REDELIJKERWIJS VERMEDEN SCHADE – Wanneer de benadeelde voldoet 
aan de op hem rustende schadebeperkingsplicht, rijzen geen moeilijkheden. Op de benadeelde rust 
geen gehoudenheid om schade tot alle prijs te beperken. Hem is geboden schade te beperken zoals 
van een zorgvuldige bedachtzame persoon is te verwachten. Bij gedrag als een goede huisvader komt 
zijn redelijkerwijs beperkte en voorkomen schade uiteraard niet voor regres in aanmerking.5162 Deze 
regel spreekt zo voor zich, dat hij weinig tot uitdrukking komt in de rechtspraak.5163 Afname van 
schade door schadebeperkende maatregelen komt dus de wanprestant ten goede. De wanprestant 
haalt voordeel uit schadebeperkend optreden van de benadeelde, althans wanneer schadebeperking 
in een positief resultaat resulteert en opweegt tegen de daartoe gemaakte kosten.  

1869. FUNDERING: VERMEDEN SCHADE IS GEEN NADEEL EN INTEGRALITEITSPLAFOND – Onvergoedbaarheid van 
vermeden schade is de keerzijde van het recht om bereddingskosten op de wanprestant te 
verhalen.5164 Die onvergoedbaarstelling laat zich ook afleiden uit de verschilberekening van het 
positief belang. Bij aftoetsing van de huidige toestand van de benadeelde aan zijn hypothetische 
toestand van contractnakoming blijkt dat de rechter vermeden schade niet als feitelijk nadeel kan 
aanmerken. Wanneer de benadeelde zijn schadebeperkingsplicht nakomt, vermindert de 
vergoedingslast dus omdat de benadeelde gewoonweg minder schade heeft geleden.5165 Vermeden 
schade vormt dan ook geen (rechtens relevant) nadeel. Het aan het integraliteitsprincipe ontleende 

                                                             
5161 Cass. 14 mei 1992, Pas. 1992, I, 798 (benadeelde heeft in beginsel recht op volledige vergoeding van zijn schade en is 
niet verplicht om schade zoveel mogelijk te beperken, maar moet alleen de redelijke maatregelen nemen om het nadeel te 
beperken en is daar alleen toe verplicht indien dat strookt met de houding van een redelijk en voorzichtig persoon); Gent 
10 oktober 1997, RW 1999-00, 502; BAECK 2012-I, 302, voetnoot 1084; DELVAUX 2001, 687; HANOTIAU 1987, nr. 28; KRUITHOF 

1989, 23; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 466; ROMAIN 2000, 872; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 880; 
SIMOENS 1999, 86; SIMOENS 2003, 51; SIMOENS 2004-I, 425; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 675; WEYTS 2003, 50-51; WÉRY I (2010), 434. 
5162  BELGIË: Rb. Veurne 10 oktober 2007, T.Verz. 2008, 440; DIRIX 1979, 2925; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ 

ERNST/SCHUERMANS 1994, 883; SIMOENS 1999, 89. FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1932; REIFEGERSTE 2002, 273. DUITSLAND: LOOSCHELDERS 

1999, 499. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 146 ("[L]e lésé ne peut pas se faire indemniser pour le dommage évité grâce aux 
mesures de minimisation."). NEDERLAND: KEIRSE 2003, 277. COMMON LAW: CHEN-WISHART 2010, 574 ("Gains flowing directly from 
a claimant's mitigation must be deducted from the claimant's damages."); CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1806 en 1816; 
MCGREGOR 2014, 308; STANNARD 2007, 252; WADDAMS 1999, 760; WEI 2008, 224. HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 164. 
5163 INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 164 ("Ce postulat est tellement évident qu'il n'est d'ailleurs que très 
rarement affirmé par la jurisprudence arbitrale internationale."). 
5164 LOOSCHELDERS 1999, 500 ("Damit korrespondiert die Verpflichtung des Schädigers, dem Geschädigten die mit der 
Vornahme der gebotenen Maβnahmen verbundenen Kosten zu ersetzen."). 
5165 FRANKRIJK: REIFEGERSTE 2002, 273 ("[En vertu du principe de la réparation intégrale] la victime ne peut recevoir plus que la 
valeur du dommage subi. Or, tel serait justement le cas si elle était indemnisée pour un dommage qui a totalement ou 
partiellement disparu comme s'il existait encore entièrement."). DUITSLAND: LOOSCHELDERS 1999, 499 (redenering vanuit 
voordeelstoerekening). ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 146. CANADA: WADDAMS 1999, 760 (Canada: "If the plaintiff does reduce 
the loss, damages are reduced simply because the loss is less [...]"). 
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vergoedingsplafond belet vergoeding daarvan.5166 De benadeelde mag zich niet verrijken door meer 
schadevergoeding te krijgen dan hij schade heeft geleden.  

1870. POTENTIEEL ZWARE IMPACT VAN SCHADEVERMIJDING OP SCHADEVERGOEDING – Met de niet-
vergoedbaarheid van redelijkerwijs vermeden schade kent het vereiste van integrale vergoeding van 
het positief belang een sterke begrenzing in de schadebeperkingsplicht.5167 Sluit een benadeelde een 
dekkingsovereenkomst tegen dezelfde prijs als de initiële contractprijs, dan reduceert hij zijn schade 
tot nul. Dan kan hij enkel nog vergoeding krijgen voor de kosten om die dekkingstransactie te sluiten. 
Denk aan de verkoop van 10 appels tegen € 2. De verkoper verzuimt te leveren. De benadeelde koper 
gaat over tot schadebeperking door elders 10 appels tegen € 2 te kopen. Daarop vordert hij 
schadevergoeding. Wat is zijn schade? In dit geval heeft hij alle schade vermeden en lijdt hij geen 
schade.5168 Zijn bereddingskosten zijn wel verhaalbaar.5169 

2 Via dekkingstransactie vermeden schade 

1871. CONCRETE BEGROTING VAN WANPRESTATIESCHADE – Van niet-vergoeding van redelijkerwijs 
vermeden schade is vooral de dekkingstransactie illustratief.5170 De rechter houdt rekening met de 
concrete handelwijze van de benadeelde en laat via dekkingstransacties vermeden schade buiten 
vergoeding.5171 Handelaars kopen vervanggoederen wanneer hun leverancier de aangekochte waar 
niet levert (supra nr. 1801). Verkopers zetten hun goederen elders af wanneer hun afnemers hun 
afnameplicht schenden.5172 Die benadeelde verkopers kunnen dan aanspraak maken op het verschil 
tussen de contractprijs en de doorverkoopprijs (concrete berekening).5173 Begroting van winstderving 
op basis van die doorverkoopformule krijgt groen licht van het Hof van Cassatie.5174  

1872. PRIMAUTEIT VAN CONCRETE SCHADEBEREKENING – Bij strikte toepassing van het vereiste van 
integraal schadeherstel primeert concrete schadeberekening (supra nrs. 227-231). Niet de gewone 
gang van zaken is bepalend bij vaststelling van schade. Enkel werkelijk geleden schade geeft de maat. 
Bij dekkingstransacties speelt concrete schadeberekening in op de schadebeperkende maatregelen. 
De benadeelde komt dan het verschil toe tussen de overeengekomen prijs en dekkingsprijs. Dat 

                                                             
5166 FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1932. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 146 ("Cette conséquence découle du principe de la réparation 
intégrale du dommage."). HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 164. 
5167 BELGIË: DALCQ 1987, 364; DE RIEMAECKER 2001, 890; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 324; HOUBBEN 2015, 541; JANSEN 2015-
I, 385; KRUITHOF 1989, 30-31; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; LACONTE 2005, 538; SIMOENS 2004-I, 425; VANDERMERSCH 1994, 66. 
LUXEMBURG: RAVARANI 2014, 1172. NEDERLAND: VAN BOOM 2011-I, 163. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 169. COMMON LAW: P.S. ATIYAH, 
The Rise and the Fall of the Freedom of Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979, 426; CHEN-WISHART 2010, 574; MCKENDRICK 

2007, 422; SMITH 2007, 428.  
5168 Hieruit valt volgens sommigen op te maken dat de bindende kracht van overeenkomsten enkel winstverwachtingen 
beschermt, en zulks louter voor zover de schuldeiser de tegenprestatie niet anderszins kan verzekeren: P.S. ATIYAH, The Rise 
and the Fall of the Freedom of Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979, 430 ("Thus the reality is that the bindingness of 
executory contracts protects not the expectation of performance, but the expectation of profit; and even that is only 
protected so long as the promisee cannot secure it elsewhere."); CHEN-WISHART 2010, 574; MCKENDRICK 2007, 422. 
5169 Vgl. Antwerpen 13 november 2006, 2005/AR/2879, onuitg., zoals besproken in DE JONGHE/SAMYN/VERLINDEN 2007, 866. 
5170 Voor het verband tussen concrete schadebegroting en de schadebeperkingsplicht: Antwerpen 17 december 2012, ETL 
2014, (73) 82 (verwijzing naar schadebeperkingsplicht bij beoordeling van redelijkheid dekkingskoop). 
5171 Cass. 26 juni 1953, Arr.Cass. 1953, 752 (primauteit concrete schadebegroting in contractenrecht); DE TEMMERMAN 1999, 
1378; DIRIX 1998, 31; LANGE 1979, 221 ("Konkrete Schadensberechnung besteht darin, dass der dem Geschädigten im 
Einzelfall erwachsene Schaden festgestellt wird."); REISS 2003, 310; SCHWENZER 2009, 93; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 624; 
TREITEL 1991, 111; VAN DUNNÉ 2004, 695. 
5172 BELGIË: Gent 29 oktober 1993, TGR 1994, 143, noot I. GEERS (intrekking bod van 2,27 miljoen BEF op huis door kopers en 
onredelijke dekkingsverkoop door verkopers tegen 2 miljoen BEF, beperking schadevergoeding tot 100 000 BEF ipv 270 000 
BEF); GEERS 1994, 145; HANOTIAU 1987, nr. 33; VAN OMMESLAGHE 2010, 1605. COMMON LAW: STANNARD 2007, 247. CISG: GOTANDA 

2011, nr. 26. 
5173 BELGIË: Cass. 26 juni 1953, Pas. 1953, I, 865; LIMPENS 1960, 690. FRANKRIJK: REISS 2003, 310. ZWITSERLAND: SCHWENZER 2009, 
93. CISG: Landgericht Berlijn 30 september 1992, CISG nr. 70; DE JONGHE/SAMYN/VERLINDEN 2007, 866; SCHWENZER/HACHEM/KEE 

2012, 624. 
5174 Cass. 11 mei 1978, Arr.Cass. 1978-79, 1064 (niet-afhaling en doorverkoop boter). 



624 
 

concrete schadebegroting het uitgangspunt vormt, vindt steun in de internationale instrumenten5175, 
en in het algemeen in de Romaanse5176 en Germaanse5177 rechtstradities. In België aanvaarden zowel 
rechtspraak5178 als rechtsleer5179 dat schade in principe in concreto is te begroten.  

1873. ILLUSTRATIES VAN SCHADEBEGROTING AAN HAND VAN VERSCHIL CONTRACTPRIJS EN DOORVERKOOPPRIJS – Stel dat A 
zijn auto in de krant te koop aanbiedt voor € 1000 en B ingaat op dit aanbod. B komt zijn verbintenissen niet 
na. A verkoopt de wagen vervolgens tegen € 800 aan C. B is dan € 200 schadevergoeding verschuldigd. Dit is 
het verschil in winstmarge tussen beide contracten.5180 Denk ook aan de verkoper die de overeenkomst tot 
verkoop van schoenen ontbond nadat de koper naliet te betalen. De verkoper verkocht de schoenen door aan 
een derde en sprak de koper aan in schadevergoeding op grond van artikel 75 CISG. Het Landgericht Berlijn 
berekende deze schadevergoeding op basis van het verschil tussen de contractprijs en de doorverkoopprijs.5181  

1874. DOORVERKOOPFORMULE IN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN – Begroting van schadevergoeding op 
basis van de doorverkoopformule ligt vervat in de internationale rechtsinstrumenten. Artikel 75 CISG 
bepaalt zo dat indien de overeenkomst wordt ontbonden en de koper of de verkoper op een 
redelijke wijze en binnen een redelijke termijn na de ontbinding een dekkingskoop heeft gesloten, 
aan de partij die schadevergoeding eist, het verschil toekomt tussen de overeengekomen prijs en die 
van de dekkingskoop, onverminderd haar recht op vergoeding van andere schade overeenkomstig 
artikel 74.5182 Dezelfde formule is te vinden in de Unidroitbeginselen (art. 7.4.5), de DCFR (art. III.-
3:706), de CESL (art. 164) en de Uniform Commercial Code (§ 2-706).  

1875. TERMINOLOGIE – De common law spreekt doorgaans van de doorverkoopformule (resale formula).5183 
Soms wordt ook gewaagd van het vervangingsmodel (replacement model)5184 of de marktformule (market 
measure5185). De term “doorverkoopformule” laat in het midden of de schade in concreto (concrete 
dekkingstransactie) dan wel in abstracto (marktprijs) is te berekenen. De term “marktformule” impliceert 
echter abstracte schadevergoeding. Die term vooronderstelt immers dat de rechter de schade berekent aan de 
hand van het verschil tussen de contractprijs en de marktprijs. Naar Belgisch recht gaat de voorkeur, gelet op 
de primauteit van de concrete schadebegroting, dan ook uit naar de term "doorverkoopformule".  

1876. HOF VAN CASSATIE: PRIMAUTEIT VAN CONCRETE SCHADEBEGROTING BIJ WANPRESTATIE – In 1953 vestigde het Hof 
van Cassatie de primauteit van concrete schadebegroting bij wanprestatie.5186 Een koper ontbond zijn 
overeenkomst wegens niet-levering van gekochte waar. Het bestreden arrest had de winstderving van deze 
benadeelde in abstracto begroot op het verschil tussen de verkoopprijs en de prijs tegen welke de aankoper 
gelijksoortige waren had kunnen terugkopen op het ogenblik dat hij definitief wist dat de tegenpartij de koop 
niet zou uitvoeren. De wanprestant wees in zijn eerste middel op de primauteit van concrete schadebegroting 
door aan te voeren dat het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde van de koopwaar op de 

                                                             
5175 Bijv. art. III.3.706 DCFR; ALPA 2011, 387; SCHLECHTRIEM 2006, 390 (CISG); VON BAR/CLIVE 2009, 924 (DCFR). 
5176 FRANKRIJK: Cass.com.fr. 9 juli 1996, nr. 94-16.829, JurisData nr. 1996-003342; Cass.civ.III.fr. 23 oktober 2002, nr. 00-
22.112; Cass.com.fr. 13 februari 2007, nr. 05-20.249; Cass.com.fr. 20 maart 2007, nr. 05-12.588, LexisNexis. LUXEMBURG: 

COUR DE CASSATION LUX 2012, 254. SPANJE: DÍEZ-PICAZO 1996, 685; LETE/CARBALLO 2012, 275; VICENTE DOMINGO 2002, 261.  
5177 DUITSLAND: LANGE 1979, 212 en 221 (inzake § 249 BGB); LANGE/SCHIEMANN 2003, 40; SCHUBERT 2013, 154; SMITS/WIJERS 1995, 
207. ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 61; SCHWENZER 2009, 93. OOSTENRIJK: JUD 2003, 232-233 ("Die konkrete Schadensberechnung 
ist daher als 'Regelform' anzusehen."). NEDERLAND: KEIRSE/JONGENEEL 2013, 58-63; VAN DUNNÉ 2004, 687-688 en 703. 
5178 Cass. 26 juni 1953, Arr.Cass. 1953, 752. 
5179  AELBRECHT 2005, 386 (auteursrecht); DE TEMMERMAN 1999, 1378; DIRIX 1984, 31; INDICATIEVE TABEL 2012, 99 
(buitencontractueel); KRUITHOF 1989, 34; LIMPENS 1960, 689 (bepleit concrete schadeberekening als de prijs van het goed 
intussen is gestegen; RONSE/DE WILDE 1988, 184-185; RONSE 2008, 215 (schade bij intellectuele rechten); WEYTS 2011, 191 
(begroting winstderving bij intellectuele rechten); WEYTS 2005, 1120-1121 (buitencontractueel). 
5180 Voorbeeld: ANDERSON 1988, 256. 
5181 Landgericht Berlijn 30 september 1992, CISG nr. 70. 
5182 Belgische toepassingen: Antwerpen 13 november 2006, 2005/AR/2879, onuitg., en Gent 20 oktober 2004, zoals 
besproken in DE JONGHE/SAMYN/VERLINDEN 2007, 866 (in eerste zaak geen prijsverschil tussen dekkingskoop en niet-
nagekomen koop, dus enkel schadevergoeding voor administratiekosten en in tweede zaak wel prijsverschil).  
5183 ANDERSON 1988, 256; TREITEL/PEEL 2011, 1022. 
5184 GOETZ/SCOTT 1979, 348. 
5185 GOETZ/SCOTT 1979, 325; OGUS 2008, 136. 
5186 Cass. 26 juni 1953, Arr.Cass. 1953, 752. 
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overeengekomen leveringsdatum slechts een benaderende schatting is die enkel bij gebreke van meer juiste 
schattingsgronden toepassing mocht vinden en "dat deze in het bijzonder niet mag worden toegepast wanneer 
het bewezen is dat de koper op het ogenblik zelf van zijn aankoop de koopwaar aan een derde heeft 
voortverkocht". Het Hof van Cassatie wees dit af op grond dat het hof van beroep mocht beslissen dat de 
verkoper geen voordeel mag trekken uit overeenkomsten met derden. Bij de behandeling van het tweede 
middel gaf het Hof van Cassatie wel aan dat concrete schadebegroting primeert, door te overwegen dat 
"wanneer deze schade op vaste en feitelijke gegevens, zoals een voortverkoop, berekend en vastgesteld kan 
worden, er geen aanleiding toe bestaat ze willekeurig op grond van theoretische gegevens te berekenen".  

1877. FUNDERING OP GROND VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT: ABSTRACTE SCHADE DIE CONCRETE SCHADE 

OVERSTIJGT ALS (ONVERGOEDBARE) VERMEDEN SCHADE – Dat concrete schadeberekening bij redelijke 
dekkingstransacties primeert op abstracte schadeberekening, is niets meer dan een toepassing van 
de regels van de schadebeperkingsplicht. Bij redelijke dekkingstransacties is het deel van de abstracte 
schade (verschil tussen contractprijs en marktprijs) dat de concrete schade (verschil tussen 
contractprijs en dekkingsprijs) overschrijdt, schade die de benadeelde bij toepassing van zijn 
schadebeperkingsplicht heeft vermeden. Die vermeden schade is onverhaalbaar.5187 Voorbijgaan aan 
de specifieke handelwijze (dekkingskoop) van de schuldeiser zou tot onbillijke resultaten leiden.5188 
De benadeelde zou meer schade vergoed krijgen dan hij daadwerkelijk, rekening houdend met zijn 
dekkingsovereenkomst, heeft geleden. Zo zou hij vergoeding krijgen voor vermeden schade. 

1878. ILLUSTRATIE VAN ONBILLIJKHEID VAN VERGOEDING VAN MEER DAN CONCRETE SCHADE – De onbillijkheid van een 
vergoeding die meer bedraagt dan de concrete schade bij redelijke schadebeperking blijkt uit het (intussen 
achterhaalde5189) Engelse-Kolenstakingsarrest van de (Nederlandse) Hoge Raad. Door een kolenstaking waren 
de kolenprijzen sterk gestegen. De Engelse onderneming Cleeves had steenkool gekocht bij Van Rompu in 
Terneuzen. Van Rompu kon de steenkool echter niet leveren. Daarop vorderde Cleeves een vergoeding voor 
haar abstracte schade, berekend op basis van de bij de wanprestatie (sterk gestegen) marktprijs. Van Rompu 
wou enkel de concrete schade van Cleeves vergoeden, stellende dat deze zich tegen een lagere prijs dan de 
marktprijs had ingedekt (dekkingskoop). De Hoge Raad paste echter de abstracte schadeberekening toe. De 
Hoge Raad overwoog dat Cleeves "in haar vermogen een nadeel leed ten bedrage van het verschil tussen de 
koopprijs en de toenmalige waarde (volgens de marktprijs)". Het voordeel dat Cleeves van haar koper had 
verkregen (uit de dekkingskoop) kwam niet in mindering, aangezien deze "alleen haar en niet Van Rompu 
aangaat".5190 Hieruit blijkt dus dat abstracte schadeberekening de schadeverwekker nadeel kan toebrengen.5191  

B Bovenredelijke schadebeperking 

1 Vereiste van redelijke schadebeperking 

1879. OVERIJVERIGE BENADEELDEN – Overeenkomstig het positief belang en het vereiste van integrale 
schadevergoeding kan de benadeelde in principe geen aanspraak maken op vergoeding van 
vermeden schade (supra nr. 1869). Niettemin is hij enkel tot schadebeperking gehouden voor zover 
dat van een redelijk persoon is te verwachten. Schadeafname die resulteert uit schadebeperkende 
maatregelen die hij na de wanprestatie heeft getroffen, komen dan in principe ten goede van zijn 
contractpartner. Wat is echter de verhouding tussen de regel van integrale vergoeding van in 
concreto geleden schade (integraliteitsplafond) en het vereiste van redelijke schadebeperking? Komt 
die schadeafname ook de wanprestant ten goede wanneer de benadeelde zich meer inspanningen 

                                                             
5187 KRAMER 2014, 358 ("Thus in sale of goods cases where the claimant did in fact reasonably resort to the market promptly 
to mitigate losses, the 'actual loss suffered' will be recoverable ('rather than the conventional market loss')."). 
5188 VAN DUNNÉ 2004, 683. 
5189 Intussen huldigt Nederland ook de primauteit van concrete schadeberekening. 
5190 HR 18 november 1937, Nederlandsche Jurisprudentie 1938, nr. 269, 369 (p. 372). Vgl. HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 81 
5191 BRUNNER 1991, 63 ("Materiellrechtlich führt die abstrakte Schadensberechnung zum einen dazu, dass der Anspruch des 
Geschädigten immer in Höhe der abstrakt berechneten Ersatzsumme besteht, selbst wenn seine tatsächlichen Einbussen 
geringer ausfallen. Und zum anderen besitzt der Geschädigte auch dann einen Ersatzanspruch, wenn er gar keine 
geldwerten Einbussen (im Sinne einer Vermögensstanddifferenz) erlitten hat."). 
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getroost dan redelijkerwijs van hem was te verwachten? Hier is een onderscheid mogelijk tussen 
geslaagde (infra nrs. 1881-1887) en mislukte (infra nrs. 1888-1889) bovenredelijke schadebeperking. 

1880. ILLUSTRATIES – Buitencontractueel wordt dat zorgvuldigheidssurplus (surplus de diligence) geïllustreerd 
met de situatie van degene die met gevaar voor eigen leven kostbare zaken uit een brandend huis redt. Denk 
contractueel aan de uitzonderlijke inspanningen die een benadeelde verkoper doet om winst te maken door 
waar aan een bijzonder voordelige prijs door te verkopen.5192 Behoort de wanprestant in dit geval te profiteren 
van de extra schaderemmende inspanningen van de benadeelde?  

2 Geslaagde bovenredelijke schadebeperking 

1881. SPANNINGSVELD TUSSEN INTEGRALITEITSPRINCIPE EN VEREISTE VAN REDELIJKE SCHADEBEPERKING – De 
regels voor verrekening van bovenredelijk vermeden schade laten zich niet gemakkelijk vaststellen. 
Bij bovenredelijke schadebeperking bestaat een spanningsveld tussen het beginsel van integrale 
vergoeding van in concreto geleden schade – met name het verrijkingsverbod voor de benadeelde – 
en het vereiste van redelijke schadebeperking. Dit spanningsveld krijgt wel een andere juridische 
oplossing in België (infra nrs. 1882-1883) dan in Duitsland en de common law (infra nrs. 1884-1886). 

1882. BELGIË: BILLIJKHEID VEREIST DAT UITZONDERLIJKE INSPANNINGEN TEN BATE KOMEN VAN BENADEELDE – In 
België komen uit schadebeperking resulterende voordelen enkel de wanprestant ten goede wanneer 
de getroffen maatregelen kaderen binnen de op de benadeelde rustende schadebeperkingsplicht. 
Levert een benadeelde uitzonderlijke inspanningen, dan zijn daaruit resulterende voordelen vreemd 
aan de schadebeperkingsplicht.5193  Buitencontractueel oordeelde het Hof van Cassatie zo dat 
voordelen die voortvloeien uit inspanningen van de benadeelde die buiten de grenzen treden van 
wat van hem redelijkerwijs kon worden verwacht, niet toerekenbaar zijn op schadevergoeding.5194 
Wat is de fundering? De billijkheid zou vereisen dat inspanningssuplementen de benadeelde ten 
goede komen. De wanprestant had nooit recht op die uitzonderlijke schadebeperking.5195 Keerzijde is 
wel dat de benadeelde de daarmee samenhangende kosten niet op de wanprestant kan verhalen.5196  

1883. ILLUSTRATIE: SLUITING VAN BIJZONDER VOORDELIGE DEKKINGSTRANSACTIE – Denk qua niet-toerekening van het 
positieve resultaat van bovenredelijke schadebeperking aan opbrengsten uit activiteiten van de benadeelde die 
hij ook zonder voorafgaande schade had kunnen ondernemen. Die inkomsten zouden ook los van de schade 
zijn gerealiseerd en vertonen geen wezenlijke samenhang met het schadegebeuren. Deze winst resulteert niet 
uit de wanprestatie en gaat de wanprestant dus niet aan. 5197  Illustratief is de benadeelde die een 
dekkingsovereenkomst sluit die voordeliger blijkt dan de van hem te verwachten dekkingstransactie. Sluit hij 
geen dekkingstransactie, dan begroot de rechter de schade op basis van het verschil tussen de contractprijs van 
de niet-nagekomen overeenkomst en de courante marktprijs. Valt de dekkingsprijs van zijn bovenredelijke 

                                                             
5192 BELGIË: JAFFERALI 2014, 932. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 148 ("Ainsi, la perte de gain du vendeur est calculée en fonction du 
prix qu'il aurait pu obtenir s'il avait revendu la chose dans un délai raisonnable après l'inexécution de l'acheteur. Si le 
vendeur décide de spéculer sur les prix en revendant la chose plus tard, il supporte les avantages et les désavantages de la 
fluctuation du prix de la chose.").  
5193 BELGIË: Cass. 7 september 1982, Pas. 1983, I, 19 (buitencontractueel); DABIN/LAGASSE 1949, 92 ("Quant au 'surplus' de 
diligence, l'équité demande qu'il profite à la victime"); DELAHAYE 1984, 272; DIRIX 1979, 2925; DIRIX 1998, 58 (geen toerekening 
van voordelen die resulteren uit handelingen die maat overschrijden van hetgeen redelijkerwijs van benadeelde mag 
worden verwacht); HOUBBEN 2015, 560 (“Quant au ‘surplus’ de diligence, l’équité demande qu’il profite à la victime, qui l’a 
payée de ses peines plutôt qu’à l’auteur du dommage […]”); JAFFERALI 2014, 932; KRUITHOF 1989, 51; RONSE/DE WILDE 1988, 
371; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 883; SIMOENS 1999, 89; SIMOENS 2004-I, 427; VAN OMMESLAGHE, 
2010, 1611. FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1932; REIFEGERSTE 2002, 274. DUITSLAND: PALANDT/BASSENGE 2005, 314; 
SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 336. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 147. NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 399; KEIRSE 2003, 278. COMMON 

LAW: KRAMER 2014, 360 ("Any conduct that is not collateral [...] is taken into account, in other words the court will simply 'look 
at what actually happened, and ... balance loss and gain."); MCGREGOR 2008, 337 ("Matters completely collateral cannot be 
used in mitigation; in other words, collateral benefits are to be ignored."). CISG: SOLER PRESAS 1998, 627. 
5194 Cass. 7 september 1982, Pas. 1983, I, 19. 
5195 DABIN/LAGASSE 1949, 92 ("Quant au 'surplus' de diligence, l'équité demande qu'il profite à la victime"). Overname van 
argument door: HOUBBEN 2015, 560; KRUITHOF 1989, 51; RONSE/DE WILDE 1988, 371; SIMOENS 1999, 89; SIMOENS 2004-I, 427. 
5196 SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 883-884. 
5197 NEDERLAND: KEIRSE 2003, 278. CISG: SOLER PRESAS 1998, 627. 
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dekkingsovereenkomst gunstiger uit dan die courante marktprijs, dan komt het verschil tussen beide ten goede 
aan de benadeelde.5198 Concrete schadebegroting primeert dan op abstracte schadebegroting. 

1884. COMMON LAW EN GERMAANSE CIVIL LAW: BOVENREDELIJK VERMEDEN SCHADE BEGUNSTIGT WANPRESTANT 

– In de common law 5199  en onder het Weens Koopverdrag 5200  geldt echter als regel dat 
schadevermijding door bovenredelijke inspanningen van de benadeelde ten goede komt aan de 
wanprestant: "When in the course of his business [the plaintiff] has taken action arising out of the 
transaction, which action has diminished his loss, the effect in actual diminution of the loss he has 
suffered may be taken into account even though there was no duty on him to act."5201 Daadwerkelijke 
vermindering van schade komt dus de wanprestant ten goede, ook al was de benadeelde niet 
gehouden tot schadebeperkend optreden. Ook bij tal van Germaanse auteurs staat te lezen dat 
bovenredelijke inspanningen (überobligationsmäβiger Anstrengungen) niet impliceren dat daaruit 
resulterende voordelen de schadeverwekker niet ten goede komen.5202 Kosten die benadeelde zich 
heeft getroost om tot die bovenredelijke schadebeperking over te gaan, zijn dan wel verhaalbaar.5203 

1885. ILLUSTRATIES – Denk aan de benadeelde die herstelt na een operatie die hij wegens de ingrijpende 
risico's redelijkerwijs niet hoefde te ondergaan. Nu hij die operatie toch met succes heeft ondergaan, valt zijn 
totale schade (inkomensderving) lager uit in het voordeel van de aansprakelijke.5204 Wie met gevaar voor eigen 
leven kostbare zaken uit een brandend huis redt (supra nr. 1880), kan wegens bovenredelijkheid van zijn 
inspanningen in dat perspectief ook geen extra vergoeding voor die geredde goederen vorderen. 

1886. FUNDERING DUITS-ANGELSAKSISCHE REGEL: ONVERGOEDBAARHEID VAN NIET-GELEDEN NADELEN – Het 
verschil tussen de schade die bij redelijk handelen zonder extra inspanningen van de benadeelde zou 
zijn ontstaan en de door die extra zorg lagere werkelijke schade, is naar Duits-Angelsaksisch model 
dus niet afwentelbaar op de wanprestant. Hoofdargument is dat het schadevergoedingsrecht in 
principe enkel concreet en daadwerkelijk geleden schade vergoedt. De benadeelde kan niet 
verzoeken om vergoeding van schade die feitelijk niet is geleden, ongeacht de oorzaak daarvan. De 
rechter kan een vordering tot schadevergoeding enkel toewijzen wanneer echt schade is geleden.5205  

1887. NAAR ONVERGOEDBAARHEID VAN VIA BOVENREDELIJKE SCHADEBEPERKING VERMEDEN SCHADE? – Dat bij 
bovenredelijke schadebeperking bestaand spanningsveld tussen integrale vergoeding van in concreto 
geleden schade en het vereiste van redelijke schadebeperking lost België op via de billijkheid (supra 
nr. 1882), terwijl de Duits-Angelsaksische wereld het integraliteitsplafond laat prevaleren (supra nr. 
1884). Hoewel de rechter telkens soeverein oordeelt wie van bovenredelijke schadebeperking 
profiteert, lijkt de billijkheid onvoldoende sterk om uit bovenredelijke schadebeperking resulterende 
voordelen steeds aan de benadeelde te doen toekomen. De billijkheid bleek ook onvoldoende om de 

                                                             
5198 BELGIË: JAFFERALI 2014, 932. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 148. CISG: SOLER PRESAS 1998, 627. 
5199 BRIDGE 1989, 398; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1806 ("[H]e cannot recover for such avoided loss, even though the steps he 
took were more than could be reasonably required of him [...]"); KRAMER 2014, 360; MCGREGOR 2014, 308; WEI 2008, 225. 
5200 Bijv. SOLER PRESAS 1998, 626 (“[D]ebe minorarse la indemnización en la misma medida de los beneficios que haya 
obtenido el acreedor del resarcimiento con ocasión del incumplimiento contractual, aunque deriven de la adopción de 
medidas mitigadoras excesivas y, por tanto, en absoluto exigibles.”). 
5201 Viscount Haldane LC in British Westinghouse Co v Underground Ry [1912] AC 673 (in MCGREGOR 2014, 308). 
5202  DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 511 (aanspraak op schadevergoeding vermindert ook bij “überobligationsmäβige 
Anstrengungen”); LOOSCHELDERS 1999, 500. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 147. OOSTENRIJK: KOZIOL 1997, 420. NEDERLAND: 
BLOEMBERGEN 1965, 399; KEIRSE 2003, 278 ("Het verschil tussen de schade die bij redelijk handelen zonder de extra 
inspanningen zou zijn ontstaan, en de werkelijk geleden schade die door de extra inspanningen van de benadeelde lager is, 
komt niet voor vergoeding in aanmerking."). PECL: DORNIS 2014, 545. DCFR: VON BAR/CLIVE 2009, 937. 
5203 NEDERLAND: KEIRSE 2003, 284. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 145; ROUILLER 2007, 776. 
5204 NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 399; KEIRSE 2003, 277. DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 482. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 149 
("Ainsi, le lésé qui accepte de tenter une intervention chirurgicale qui excède le seuil de dangerosité acceptable, sans 
paraître pour autant téméraire, et qui améliore de ce fait sa capacité de gain ne peut pas demander une indemnité pour la 
perte de gain qu'il aurait subie s'il ne s'était pas soumis à cette intervention."). 
5205 NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 399; KEIRSE 2003, 278. ENGELAND: KRAMER 2014, 360 ("Any conduct that is not collateral [...] 
is taken into account, in other words the court will simply 'look at what actually happened, and ... balance loss and gain."). 
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schadebeperkingsplicht en de daaruit resulterende (neerwaartse) afbreuk aan het positief belang te 
schragen (supra nr. 1851).5206 Waarom zou de billijkheid bij bovenredelijke schadebeperking dan wel 
volstaan ter verantwoording van die (opwaartse) afbreuk aan het positief belang? Uit het vereiste 
van integraal schadeherstel vloeit toch voort dat geleden schade in principe in concreto is te 
berekenen?5207 Zowel in België als Frankrijk vindt deze regel erkenning op hoogste rechtsprekend 
niveau.5208 Uitgangspunt is dan ook dat de schadeverwekker niet de normale schade, maar de 
werkelijke schade vergoedt (supra nrs. 227-231).5209 Consistenter met dit uitgangspunt is dan ook dat 
de rechter via bovenredelijke inspanningen vermeden schade van vergoeding uitsluit.  

3 Mislukte bovenredelijke schadebeperking 

1888. MISLUKTE BOVENREDELIJKE SCHADEBEPERKING – Bovenredelijke schadebeperking van de 
benadeelde levert niet steeds winst op voor de wanprestant. De benadeelde kan ook bovenredelijke 
maatregelen treffen die niet succesvol blijken en de schade zelfs verzwaren. Die maatregelen waren 
bovenredelijk maar niet onredelijk. Had de benadeelde die maatregelen niet getroffen, dan beging 
hij geen fout. Niettemin handelt hij niet onredelijk door deze maatregelen wel te treffen. De via de 
schadebeperkingsplicht verlangde maatregelen vormen een minimum. Meer doen dan het minimum, 
mag de benadeelde niet ten nadele komen.  

1889. KOSTENVERHAAL BIJ MISLUKTE BOVENREDELIJKE SCHADEBEPERKING – Met gezaghebbende Zwitserse 
doctrine valt aan te nemen dat zolang de benadeelde geen onredelijke maatregelen neemt, de 
aansprakelijke gehouden is daaraan verbonden kosten te vergoeden, zelfs al bleek de 
schadebeperking niet succesvol. 5210  Eventuele onvergoedbaarheid van kosten van mislukte 
bovenredelijke schadebeperking zou de schadebeperkingsplicht buitensporig complex maken. Om 
zijn risico's correct in te schatten, zou de benadeelde dan vooraf moeten nagaan of de voorgenomen 
maatregel redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Die beoordeling ligt niet voor de hand, 
temeer daar de benadeelde vaak snel moet ingrijpen. Zou het succes van een maatregel niet 
gegarandeerd zijn, dan zou de benadeelde terugdeinzen voor die maatregel indien niet zeker is dat 
hij daartoe gehouden is. Duidelijk is dat dit de effectieve toepassing van de schadebeperkingsplicht 
ook hypothekeert. Bovendien mag de rechtsorde sociaal nuttige gedragingen niet ontraden. Van 
wezenlijk belang lijkt het dan ook dat de benadeelde die te goeder trouw zijn schade tracht te 
beperken door meer te doen dan van hem redelijkerwijs mag worden verwacht, maar daar 
uiteindelijk bij faalt, de daarmee gepaard gaande kosten kan verhalen op de aansprakelijke partij.5211 

C Volumeverlies 

                                                             
5206 BELGIË: DALCQ 1987, 366; HOUBBEN 2015, 519; KRUITHOF 1989, 32; SIMOENS 1999, 86; SIMOENS 2004-I, 426. NEDERLAND: KEIRSE 

2003, 67 ("Maar [de redelijkheid en billijkheid] is geen rechtvaardiging van het principe van schadedeling, dit veronderstelt 
een rechtvaardiging."). 
5207 BELGIË: Cass. 26 juni 1953, Arr.Cass. 1953, 752; AELBRECHT 2005, 386 (auteursrecht); INDICATIEVE TABEL 2012, 99; VAN 

OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 976; VANSWEEVELT/WEYTS 2014, 244 (buitencontractueel); WEYTS 2003, 47; WEYTS 

2005, 1120. FRANKRIJK: Cass.com.fr. 9 juli 1996, nr. 94-16.829, JurisData nr. 1996-003342; Cass.civ.III.fr. 23 oktober 2002, nr. 
00-22.112; PINNA 2007, 244. SPANJE: LETE/CARBALLO 2012, 275; VICENTE DOMINGO 2002, 261. PORTUGAL: PINTO OLIVEIRA 2011, 681 
en 683 (“O princípio da avaliação em concreto do dano de cálculo [...] é confirmado pela teoria da diferença [...]”). 
DUITSLAND: BAMBERGER/ROTH 2014, § 249 BGB, nr. 14; LANGE 1979, 221 ("Die konkrete Schadensberechnung wird sicherlich dem 
Ausgleichsprinzip am besten gerecht."). OOSTENRIJK: JUD 2003, 232.  
5208 BELGIË: Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24 (vergoeding gebruiksderving bij niet-nakoming verplichting tot restitutie van 
voertuig). FRANKRIJK: Cass.com.fr. 9 juli 1996, nr. 94-16.829, JurisData nr. 1996-003342; Cass.civ.III.fr. 23 oktober 2002, nr. 
00-22.112; Cass.com.fr. 13 februari 2007, nr. 05-20.249; Cass.com.fr. 20 maart 2007, nr. 05-12.588, LexisNexis ("Attendu 
qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte [de l'article 1149 du Code civil]"). 
5209 KRUITHOF 1989, 34; VAN DUNNÉ 2004, 682, 702 en 709. 
5210 ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 151 ("A mon avis, tant que le lésé n'adopte pas un comportement téméraire et que la mesure 
prise n'est pas déraisonnable, le responsable reste tenu de lui en rembourser le coût, même en cas d'insuccès de cette 
mesure."); ROUILLER 2007, 779; SCHWENZER 2009, 106. 
5211 Redenering: ACHTARI 2008, 151. 



629 
 

1890. WANPRESTATIEPOSTERIEURE MAATREGELEN DIE GEEN REACTIE ZIJN OP WANPRESTATIE – Bepaalde maatregelen die 
de benadeelde treft na het voorvallen van de wanprestatie, houden geen verband met die wanprestatie. Die 
maatregelen vormen geen reactie op die wanprestatie. De common law spreekt van collaterale handelingen en 
voordelen.5212 BLOEMBERGEN benadrukt dat dit geen schadevoorkoming betreft, maar activiteiten die de 
benadeelde ook had kunnen ontwikkelen indien het schadeverwekkende feit zich niet had voorgedaan.5213 
Collaterale voordelen zijn niet te bezien als nakoming van de schadebeperkingsplicht, zodat de rechter deze 
niet in mindering mag brengen op de schadevergoeding. Dergelijke voordelen gaan de dader niet aan. Denk 
buitencontractueel aan de gewonde die 20 % invalide is gebleven, daardoor minder ging verdienen maar in zijn 
vrije tijd kranten bezorgt om dat verlies goed te maken.5214 Dit voordeel staat los van de schadetoebrenging. 
Sprekend voorbeeld voor het contractenrecht is het zogeheten volumeverlies van de benadeelde schuldeiser. 

1 Latere overeenkomst als dekkingsovereenkomst 

1891. WINSTDERVINGSBEGROTING OP BASIS VAN DEKKINGSOVEREENKOMST – Leidt een wanprestatie niet tot 
omzetdaling, dan lijkt de benadeelde ondanks die wanprestatie globaal genomen evenveel 
winstmarge te hebben gerealiseerd als bij contractnakoming. De benadeelde zou zich verrijkt zien 
indien de aansprakelijke de uit de niet-uitgevoerde overeenkomst gederfde winst bij niet-daling van 
de omzet zou vergoeden.5215 Zo kan de benadeelde door wanprestatie een andere transactie hebben 
gesloten die bij contractnakoming niet zou zijn gesloten. Komt de winstmarge van die niet-
nagekomen overeenkomst overeen met die van de dekkingsovereenkomst, dan derft de benadeelde 
geen winst. De via de dekkingsovereenkomst vermeden schade is dan niet verhaalbaar (supra nrs. 
1871-1878). Blijkt de winstmarge uit die dekkingstransactie echter lager dan die van de niet-
nagekomen overeenkomst, dan is het verschil tussen beide winstmarges vergoedbaar.  

1892. TWEEDE OVEREENKOMST LEIDT TOT DOORVERKOOPFORMULE BIJ AANBODOVERSTIJGENDE VRAAG – 
Belangrijk is de vraag naar het geldingsbereik van de doorverkoopformule. Wanneer is een latere 
overeenkomst nu precies kwalificeerbaar als dekkingsovereenkomst, die tot toepassing van die 
schadeformule leidt? Een na niet-nakoming van de initiële gesloten overeenkomst wordt met name 
als dekkingsovereenkomst bezien wanneer de vraag het door de benadeelde verschafte aanbod 
overstijgt.5216 Sluit de verkoper die tweede overeenkomst, dan is deze een dekkingsovereenkomst. 
Conform de doorverkoopformule berekent de rechter winstderving dan aan de hand van het verschil 
tussen de contractprijs (prijs in niet-nagekomen overeenkomst) en de dekkingsprijs (prijs in 
dekkingsovereenkomst). Dit geldt niet alleen bij verkopers van goederen waarvan de vraag hun 
aanbod overstijgt, maar ook bij verkopen tussen particulieren en bij verkopen van unieke goederen.  

1893. ILLUSTRATIE: CHARTER V SULLIVAN – Een geval waarin de vraag groter was dan het aanbod is de Engelse 
zaak Charter v Sullivan.5217 De verwerende koper weigerde een door hem aangekochte auto in ontvangst te 
nemen. De verkoper zou met die verkoop £ 97 winst hebben gemaakt. Charter slaagde erin de wagen tegen 
dezelfde prijs door te verkopen. De verkoper kreeg geen £ 97 als schadevergoeding. Hier kreeg hij enkel 
nominal damages. De vraag was immers groter dan zijn aanbod. Meer bepaald kon hij ook niet meer auto's 
geleverd krijgen door de fabrikant.5218 De doorverkoop was een eigenlijke dekkingovereenkomst. Aangezien de 
auto tegen dezelfde prijs was doorverkocht, was van winstderving dus geen sprake. 

                                                             
5212 KRAMER 2014, 360 ("Any conduct that is not collateral [...] is taken into account, in other words the court will simply 'look 
at what actually happened, and ... balance loss and gain."); MCGREGOR 2008, 337 ("Matters completely collateral cannot be 
used in mitigation; in other words, collateral benefits are to be ignored. [...] Its demerit is that it does not tell us much, and 
does not give any clue as to what is and what is not collateral."). 
5213 A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, 399-400. 
5214 BLOEMBERGEN 1965, 399-400. 
5215 ANDERSON 1988, 255-256; PINNA 2007, 247 en 336 ("En effet, indemniser la victime du gain qu'elle aurait retiré du contrat 
inexécuté, alors que l'inexécution n'a pas fait baisser son volume général d'affaires, aurait pour conséquence de l'enrichir."). 
5216 BONELLI 1997, 332; GOTANDA 2011, nr. 36; OGUS 2008, 136; POOLE 2012, 329. 
5217 Charter v Sullivan [1957] 2 QB 117. 
5218 De rechter kent een nominale schadevergoeding bij toepassing van de doorverkoopformule toe wanneer de marktprijs 
overeenstemt met de contractprijs. Zie GOETZ/SCOTT 1979, 330. 
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1894. BEDENKINGEN BIJ SCHADECLAIMS TEGEN VLUCHTANNULERENDE OF NIET-OPDAGENDE VLIEGTUIGPASSAGIERS – Vanuit de 
doorverkoopformule zijn bedenkingen mogelijk bij schadevergoedingen die luchtvaartmaatschappijen 
aanrekenen aan passagiers die hun vlucht annuleren of niet opdagen. Ziet een passagier zich tegen zijn wil door 
overboeking het instappen geweigerd, dan heeft hij krachtens artikel 4, lid 3 juncto artikel 7 van Verordening 
nr. 261/2004 recht op compensatie. Zelfs bij compensatie van passagiers die het instappen is geweigerd, is de 
luchtvaartmaatschappij doorgaans beter af bij overboeking dan bij niet-overboeking en nakoming van haar 
overeenkomst met de geweigerde passagiers (supra nr. 806). 5219  In contrast daarmee staat de 
schaderechtelijke situatie van de reiziger die in dat geval van overboeking uit eigen wil beslist om de vlucht niet 
te nemen.5220 Annuleert de reiziger zijn vlucht, dan kan hij vaak de voor het ticket betaalde prijs sowieso niet 
terugvorderen. Dit schadebeding zou echter matigbaar moeten zijn. Dat schadeforfait overschrijdt op kennelijk 
overdreven wijze de bij contractsluiting voorzienbare schade. De vliegtuigmaatschappij krijgt meer 
schadevergoeding dan het positief belang, want is beter af indien bepaalde reizigers niet opdagen. De 
overboekingstechniek is dan ook te bezien als voortijdige schadebeperking (infra nr. 1994), met name door het 

al op voorhand sluiten van dekkingsovereenkomsten.5221 Komt een passagier niet opdagen, dan lijdt de 

vliegtuigmaatschappij zo geen omzetdaling omdat het vliegtuig wegens die overboeking even vol zal zitten. De 
vraag is groter dan het aanbod. Het aanbod is immers logischerwijs beperkt door het aantal zitplaatsen. 
Aangezien geen sprake is van omzetdaling en dekkingsovereenkomsten voorliggen, mag de 
vliegtuigmaatschappij in principe geen recht hebben op schadevergoeding voor de winstmarges uit alle niet-
nagekomen contracten. Enkel mag zij een aanspraak hebben op het verschil in winstmarge tussen de niet-
nagekomen overeenkomst en de dekkingsovereenkomst (doorverkoopformule). Overboeking zou 
schaderechtelijk consistenter worden aangepakt door de passagier die zijn ticket annuleert, aanspraak te laten 
maken op gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde ticketprijs.  

1895. DOORVERKOOPFORMULE EN TRANSACTIEVERLIES – De doorverkoopformule waartoe 
schadebeperking door middel van dekkingstransacties leidt, resulteert niet steeds in correcte 
schadebegroting. A verkoopt een boot aan B. B komt zijn betalingsverbintenis op toerekenbare wijze 
niet na. Op grond van artikel 1654 juncto artikel 1184 BW kan die benadeelde verkoper verzoeken 
om ontbinding. Krachtens artikel 1657 BW resulteert het verstrijken van de afgesproken 
afhalingstermijn zelfs van rechtswege in ontbinding van de verkoop. De verkoper kan de niet-
afgehaalde boot dan aan een derde doorverkopen.5222 A verkoopt de boot door aan C. Hoeveel 
bedraagt zijn winstderving? Behalve een beperkt aantal uitzonderingen5223, gaat de rechtsleer 
standaard uit van de doorverkoopformule. Zo stelt het Hof van Cassatie voorop dat de verkoper het 
bewijs moet leveren dat hij schade heeft geleden door de herverkoop tegen een lagere prijs.5224 
Winstderving stelt de rechter dan vast aan de hand van het verschil tussen de contractprijs en de 
doorverkoopprijs. Lijdt de verkoper dan geen winstderving indien hij niet-afgehaalde goederen tegen 
dezelfde of een hogere prijs heeft doorverkocht? De common law leert ons van wel. 

1896. ANGELSAKSISCHE INZICHTEN OVER VOLUMEVERLIES – Knelpunt is of de doorverkoopformule de benadeelde 
steeds in de positie brengt waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was uitgevoerd. 

                                                             
5219 Cijfervoorbeelden: BROUSSEAU 2005, 44-45 en COOTER/EISENBERG 1985, 1474. 
5220 Zie ook: PINNA 2007, 331. 
5221 Schadebeperking is mogelijk voorafgaand aan het schadefeit (supra nrs. 1994-1998). Denk aan het Nederlandse RTM-
arrest. Daarin liet de Hoge Raad zo vergoeding toe voor een gedeelte van de vóór het schadefeit gemaakte kosten voor het 
beschikbaar houden van een reservelocomotief, die uiteindelijk werd gebruikt ter vervanging van de beschadigde 
locomotief (HR 31 maart 1950, nr. 592, NJ 1950, 954; aanrijding vrachtwagen met tram; veroorzaker van ongeval is ook 
aansprakelijk voor schadebeperkingskosten). Bevestiging in HR 31 oktober 1958, nr. 29, NJ 1959, 97 (inzet reservematerieel 
bij tijdelijke onbruikbaarheid van autobusmaterieel); HR 1 mei 1959, nr. 571, NJ 1961, 1223 (inzet reservematerieel bij door 
beschadiging tijdelijk onbruikbaar geworden materieel); HR 19 december 1975, nr. 280, NJ 1976, 809; HR 23 september 
1988, nr. 743, NJ 1989, 2848. 
5222 Artikel 1657 BW is in feite een uitdrukkelijk ontbindend beding. In afwijking van artikel 1184, tweede lid BW is echter 
geen voorafgaande ingebrekestelling noch een gerechtelijke uitspraak vereist. De ratio legis is dat de verkoper in staat moet 
zijn om de niet-afgehaalde koopwaar snel door te verkopen en zijn magazijnen zo vrij te maken: TILLEMAN 2012, 803-808. 
5223 Toepassing lost-volumebegroting: Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601; Kh. Sint-Niklaas 26 juli 1955, 
RW 1955-56, 900; LIMPENS 1960, 689. 
5224 Cass. 11 mei 1978, Arr.Cass. 1978-79, 1064 (niet-afhaling en doorverkoop boter). CHRISTIAENS 1997 (ART. 1657 BW), nr. 8; 
TILLEMAN 2012, 808-809. 
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Zelfs indien A uit de doorverkoop dezelfde winst haalt als uit de initiële niet-nagekomen koop, kan die 
wanprestatie hem nog winstderving hebben berokkend. Dit is de vraag naar winstderving bij vermindering van 
het aantal transacties. Deze kwestie geniet continue belangstelling in de common law.5225 De Angelsaksische 
debatten zijn overgenomen onder het Weens Koopverdrag5226 en in Frankrijk5227 en Italië5228. Dit doet verhopen 
dat de lost volume measure ook noodzakelijk is voor correcte winstdervingsberekening naar Belgisch recht.5229  

1897. ANDERE HYPOTHESE: LATERE OVEREENKOMST ALS COLLATERAAL VOORDEEL – De doorverkoopformule 
werkt naar behoren bij verkopen door particulieren en bij verkopen van unieke goederen (supra nr. 
1892).5230  Dit is niet per se het geval bij beroepsverkopers (infra nr. 1910). De vraag naar 
vergoedbaarheid van winstderving valt dan samen met de vraag of de latere overeenkomst wel als 
vervangovereenkomst en als nakoming van de schadebeperkingsplicht is te bezien.5231 In een 
commerciële context leidt de doorverkoopformule, anders dan bij particuliere verkopen, vaak tot 
ondercompensatie. 5232  Volumeverlies doet zich voor wanneer het aanbod van de benadeelde 
verkoper de vraag overstijgt. 5233  Die benadeelde kon tegelijk verschillende soortgelijke 
overeenkomsten nakomen. In deze lost volume situation5234 mag de rechter de tweede (soortgelijke) 
overeenkomst, die de verkoper na de wanprestatie heeft gesloten, niet als dekkingsovereenkomst 
beschouwen. Die overeenkomst is een collateraal voordeel en geen reactie op de wanprestatie.  

1898. REGELING IN AMERIKAANSE UNIFORM COMMERCIAL CODE – Het Amerikaanse recht ziet deze 
begrotingsproblematiek correct in. § 2-708, lid 2 van de Uniform Commercial Code voorziet in een mogelijkheid 
tot afwijking van de doorverkoopformule wanneer deze niet geschikt is om de benadeelde verkoper in de 
positie van uitvoering te plaatsen: “If the measure of damages provided in subsection (1) is inadequate to put 
the seller in as good a position as performance would have done then the measure of damages is the profit 
(including reasonable overhead) which the seller would have made from full performance by the buyer”. 

1899. GEEN BEPERKING VAN WINSTDERVING DOOR DOORVERKOOPFORMULE BIJ VOLUMEVERLIES – Stel dat het 
aanbod van de benadeelde groter is dan de vraag, omdat de benadeelde zoveel goederen kan 
vervaardigen als er besteld worden of omdat hij die onbeperkt kan inkopen.5235 Dan mag de rechter 
schadevergoeding niet via de doorverkoopformule becijferen. De doorverkoopformule vergoedt 
immers enkel alle schade wanneer de benadeelde de vervangingsovereenkomst niet kon nakomen 
indien de eerste overeenkomst zou zijn uitgevoerd. Dit is niet zo wanneer het vermogensvoordeel 
dat de benadeelde kan halen uit een latere identieke of soortgelijke overeenkomst ook zou zijn 
behaald indien de niet-nagekomen overeenkomst wel zou zijn nagekomen.5236 Hoewel de in gebreke 
gebleven koper dit maar al te graag zal beweren om zijn aansprakelijkheid te beperken, is een 
tweede verkoop ("doorverkoop") dan geen dekkingskoop.5237  

                                                             
5225 CHEN-WISHART 2010, 574; FRIDMAN 1995, 366-369; GOETZ/SCOTT 1979, 326; GOLDBERG 1984, 283; HARRIS 1965, 59-64; KRAMER 

2014, 169; OGUS 2008, 136; POOLE 2012, 329; SAIDOV 2002, 318; SCHWENZER/HACHEM 2008, 97.  
5226 BRÖLSCH 2007, 87-90; GALVAN 1998, 31-32; GOTANDA 2011, nr. 36; HONSELL 2010, 1034; KAROLLUS 1991, 220; HUBER 2012, 
nr. 20; MAGNUS 2013-II, nr. 21; SAIDOV 2002, 320 ("Although the CISG does not explicitly address this issue, it is suggested 
that, in the framework of the CISG, loss of volume should be recognized as a valid legal concept."); SCHWENZER 2013, nr. 12. 
5227 PINNA 2007, 247. 
5228 BONELLI 1997, 330-338 (inzichten deels voor Italiaans recht, deels voor Unidroit). 
5229 BONELLI 1997, 331; SAIDOV 2002, 321.  
5230 Vgl. POOLE 2012, 329-330. 
5231 De schadebeperkingsplicht en de dekkingsovereenkomst komen later afzonderlijk aan bod (infra deel III.3). 
5232 GOTANDA 2011, nr. 36; GOETZ/SCOTT 1979, 326 ("Market resales do not replace or substitute for the breached contract 
when such resales would have been made if the buyer had not breached."); TREITEL/PEEL 2011, 1022. 
5233 BONELLI 1997, 332; FRIDMAN 1995, 367; KRAMER 2014, 169; SAIDOV 2002, 318. 
5234  ANDERSON 1988, 256-257; GOTANDA 2011, nr. 36; GOETZ/SCOTT 1979, 326; OGUS 2008, 136; POOLE 2012, 329; 
SCHWENZER/HACHEM 2008, 97. 
5235 KRAMER 2014, 169. 
5236 ANDERSON 1988, 257; GOETZ/SCOTT 1979, 326; OGUS 2008, 136; PINNA 2007, 330 en 336. 
5237 GOTANDA 2011, nr. 36; KRAMER 2014, 169; SCHWENZER 2013, nr. 12. 
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1900. NIET-NAKOMING ZORGT BIJ BENADEELDE VOOR X-1 TRANSACTIES – Van volumeverlies is sprake bij de 
benadeelde verkoper die zelfs bij levering van het goed aan de eerste koper (die de koopprijs niet 
heeft betaald) een andere identieke koopovereenkomst had kunnen nakomen.5238 In dat geval heeft 
die lost-volume seller wegens de wanprestatie X-1 eenheden verkocht. Bijgevolg is geen sprake van 
vermeden en onvergoedbare schade. Niet-nakoming door één koper vermindert zijn 
transactievolume met één transactie.5239 Ter ondersteuning van zijn lost-volumevordering kan de 
benadeelde verkoper dan aantonen dat hoewel hij de niet-afgenomen goederen heeft doorverkocht, 
de andere koper ook bij nakoming door de in gebreke gebleven koper goederen zou hebben gekocht.  

1901. ILLUSTRATIE: NIET-AFNAME BESTELD MENU IN RESTAURANT – Koppel A en B kregen net een dochter. Bente is 
nogal actief. Drie weken na de geboorte wagen A en B het toch op een bezoek aan een Chinees restaurant. 
Daar bestellen zij een menu van € 80 voor twee. Na tien minuten blijkt dat dochterlief niet tuk is op Chinese 
muziek. A en B delen dan ook mee te vertrekken. Schaderechtelijk rijst de vraag welke schadevergoeding zij 
verschuldigd zijn. A en B voeren aan dat de exploitant het niet-afgenomen maar bestelde menu aan de pas 
binnengekomen klanten C en D kan doorverkopen. In dat geval bedraagt de winstderving dus € 0. Als voormalig 
jurist aan de balie van New York is de exploitant echter vertrouwd met de lost volume measure. Bijgevolg 
betoogt hij over voldoende voorraad te beschikken om bij nakoming naast A en B ook C en D te bedienen. Ook 
kan hij aantonen dat C en D dat menu echt zouden hebben besteld. Bijgevolg vraagt hij betaling van de 
volledige prijs en stelt hij, bij wege van schadebeperking, voor om het menu mee te geven aan A en B.  

1902. VERANTWOORDING OP BASIS VAN POSITIEF BELANG EN INBEDBAARHEID IN OPEN ARTIKEL 1149 BW – Het 
positief belang vereist soms begroting via volumeverlies.5240 Artikel 1149 BW laat dat toe.5241 Dat de 
schuldenaar volledig moet instaan voor de winst die de benadeelde derft, impliceert dat deze 
schadeformule ook in België toepasbaar is. Integrale schadevergoeding verlangt niet anders. 
Begroting via volumeverlies kan leiden tot schadevergoeding waar de doorverkoopformule elke 
schadevergoeding zou uitsluiten of tot geringere compensatie zou leiden. Om oververgoeding te 
vermijden moet wel aan twee voorwaarden zijn voldaan: een capaciteitsvoorwaarde (infra nrs. 1903-
1907) en onafhankelijkheidsvereiste (infra nrs. 1908-1910).5242 

2 Vraagoverstijgend aanbod 

1903. CAPACITEITSVOORWAARDE – De capaciteitsvoorwaarde impliceert dat de verkoper bij machte 
was om de niet-nagekomen overeenkomst en de herverkoopovereenkomst tegelijk na te komen. In 
de common law en binnen de internationale rechtsinstrumenten merkt de doctrine dit aan als 
noodzakelijke voorwaarde om de lost-volume measure toe te passen bij winstderving.5243  

                                                             
5238 BRÖLSCH 2007, 87; GOETZ/SCOTT 1979, 326; SAIDOV 2002, 318 ("[T]he second buyer would have purchased these goods from 
the seller, even if the original contract had been performed."). 
5239 ANDERSON 1988, 257 ("A breach by any one buyer decreases a particular seller's volume of transactions by one"); GOTANDA 

2011, nr. 36; GOETZ/SCOTT 1979, 326 ("Therefore, if the breaching buyer had fully performed the contract, the seller would 
have realized two profits from two sales."); HARRIS 1965, 59; KAROLLUS 1991, 220; KRAMER 2014, 169; SAIDOV 2002, 318. 
5240 BRÖLSCH 2007, 87; CHEN-WISHART 2010, 574; GALVAN 1998, 32; GOTANDA 2011, nr. 36; GOETZ/SCOTT 1979, 326; GOLDBERG 1984, 
283-298; HONSELL 2010, 1034; KAROLLUS 1991, 220; MAGNUS 2013-II, nr. 21; OGUS 2008, 136 ("if supply exceeds demand, no 
additional sale can be found and the lost volume measure is appropriate"); POOLE 2012, 329; SAIDOV 2002, 318; SCHWENZER 

2013, nr. 12; SCHWENZER/HACHEM 2008, 97; SUTTON 1989, nr. 4. 
5241 Onder artikel 74 CISG: SUTTON 1989, titel 4 in fine (“The broad language of article 74, which measures damages as the 
‘loss, including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach’ is susceptible to an interpretat ion 
authorizing lost volume damages.”). 
5242 BONELLI 1997, 332; SAIDOV 2002, 323 ("In order to identify a lost volume seller two questions must be answered in 
affirmative: (1) Could the seller have supplied both the original and the resale buyer? (2) Would the seller have sold the 
goods to the resale buyer even if there had been no repudiation by the original buyer?"). 
5243 COMMON LAW: FRIDMAN 1995, 368; GOETZ/SCOTT 1979, 346 ("Obviously, the seller's capacity to supply the breached units in 
addition to its actual output is a necessary condition for a lost-volume claim."); HARRIS 1965, 60; HOLISKY 1998, 380; KRAMER 

2014, 169; TREITEL/PEEL 2011, 1022. CISG: BRÖLSCH 2007, 87; GALVAN 1998, 32; GOTANDA 2011, nr. 36; HONSELL 2010, 1034; 
MAGNUS 2013-II, nr. 21; SAIDOV 2002, 318. UNIDROIT: BONELLI 1997, 332. 
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1904. ILLUSTRATIE VAN CAPACITEITSVOORWAARDE – Eloquent voor de capaciteitsvoorwaarde bij volumeverlies is de 
zaak Thompson v Robinson (Gunmakers).5244 De wanprestant had een Standard Vanguard auto gekocht. 
Uiteindelijk weigerde hij om deze in ontvangst te nemen en te betalen. Bij nakoming van de verkoop zou de 
benadeelde £ 61 winst hebben gemaakt. Geoordeeld werd dat aangezien het aanbod van Vanguardauto's de 
vraag oversteeg, de benadeelde verkoper de twee verkopen en tweemaal de winst zou hebben kunnen 
realiseren. Bijgevolg was sprake van volumeverlies. De schadevergoeding bedroeg dan ook £ 61. 

1905. NIET-VERVULLING CAPACITEITSVOORWAARDE BIJ KMO'S MET KLEINER AANBOD DAN VRAAG – Een 
onderneming waarvan het aanbod kleiner is dan de vraag kan de lost volume measure bij 
wanprestatie van een koper niet inroepen. 5245  Was de in gebreke gebleven koper A zijn 
betalingsverplichting wel nagekomen, dan had de verkoper de goederen, wegens zijn beperkte 
productiecapaciteit, immers niet kunnen doorverkopen aan koper B. De verkoop aan koper B is een 
loutere nakoming van de schadebeperkingsplicht en is dus te bezien als dekkingskoop.  

1906. CAPACITEITSVOORWAARDE IN BELGISCHE RECHTSPRAAK – Belgische rechters gaan bij schadebegroting soms ook 
na of aan de capaciteitsvoorwaarde is voldaan. Zo redeneerde de rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas in 
die zin. De rechtbank sprak zich uit over de opvatting dat de wanprestant niet gerechtigd was te beweren dat 
de benadeelde geen winst had gederfd onder voorwendsel dat hij de waar aan een derde kon verkopen. De 
rechtbank kwam tot de conclusie dat dit alleen was te verdedigen indien aannemelijk was dat de eisende partij 
"over geen waar genoeg kon beschikken om de twee verkopen te verwezenlijken, d.i. de verkoop met 
verweerder en de verkoop met de derde aan wie hij de waar leverde die oorspronkelijk voor verweerster 
bestemd was".5246 De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen verwierp de vordering tot vergoeding van 
volumeverlies daarentegen net omdat vervulling van deze voorwaarde niet was aangetoond: “De stelling van 
de NV M. dat zij door het afhaken van de h. C. alleszins een auto minder verkocht heeft, zodat haar werkelijke 
schade meer bedraagt dan het verschil tussen de met de h. C. overeengekomen prijs en de uiteindelijk 
behaalde prijs, wordt niet aangetoond, terwijl de bewijslast hiervan bij de NV M. berust.”5247 

1907. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING: BEWIJS VAN NIET-VERVULLING CAPACITEITSVOORWAARDE – Om de 
winstdervingsvergoeding te beperken, kunnen kopers dus steeds trachten aan te tonen dat de 
verkoper zonder hun wanprestatie geen ander koopcontract had kunnen nakomen. De verdere 
verkoop van niet-afgenomen goederen is dan geen extra overeenkomst ("collateraal voordeel") maar 
een dekkingsovereenkomst ("nakoming van de schadebeperkingsplicht"). Die dekkingsovereenkomst 
beperkte de winstderving tot het verschil tussen de contractprijs en de dekkingsprijs.5248 Dit blijkt ook 
uit de eerder aangehaalde Engelse case Charter v Sullivan (supra nr. 1893).5249 De koper weigerde 
een aangekochte auto in ontvangst te nemen. De benadeelde verkoper, die met die verkoop £ 97 
winst zou hebben gemaakt, slaagde in de doorverkoop van de wagen tegen dezelfde prijs. De 
verkoper kreeg dan ook geen £ 97 als schadevergoeding. Omdat de vraag groter was dan het aanbod, 
kreeg hij enkel nominal damages. Hij kon immers niet meer auto's verkrijgen van de fabrikant.  

3 Onafhankelijkheidsvoorwaarde 

1908. ONAFHANKELIJKHEIDSVOORWAARDE – De tweede voorwaarde is die van onafhankelijkheid van de 
latere overeenkomst. Dit stelt voorop dat de tweede overeenkomst ook zonder niet-nakoming van 
de oorspronkelijke koopovereenkomst tot stand zou zijn gekomen. Vereist is dat de benadeelde 
verkoper de goederen ook aan de tweede koper (resale buyer) zou hebben verkocht indien de 
oorspronkelijke koper zijn verbintenissen was nagekomen. De tweede verkoop mag niet door de 
wanprestatie en de ontbinding van de oorspronkelijke overeenkomst zijn gesloten.5250 De originele 

                                                             
5244 Thompson (W.L.) Ltd v Robinson (Gunmakers) Ltd [1955]. 
5245 BRÖLSCH 2007, 89. 
5246 Kh. Sint-Niklaas 26 juli 1955, RW 1955-56, 900. 
5247 Rb. Antwerpen 4 februari 2011, RW 2013-14, 909. 
5248 Zie met name Hill & Sons v Showell & Sonts Ltd (1918), 87 L.J.K.B. 1101 (H.L.) (FRIDMAN 1995, 367). 
5249 Charter v Sullivan [1957] 2 QB 117. 
5250 BRÖLSCH 2007, 87; GOTANDA 2011, nr. 36 (“if the contract had not been breached, the seller would have profited from both 
transactions”); HARRIS 1965, 60; HOLISKY 1998, 382; HONSELL 2010, 1034; MAGNUS 2013-II, nr. 21; SAIDOV 2002, 324. 
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(niet-nagekomen) verkoop en de doorverkoop moeten dus losstaan van elkaar. De common law 
spreekt van de wholly independent events test. Basisvraag is of de verkoper de verkoop met de 
tweede koper zou hebben gesloten indien de oorspronkelijke koper niet was tekortgeschoten.5251  

1909. TEGENINDICATIES – Tegenindicaties tegen de onafhankelijkheid van de latere transactie zijn dat 
de verkoper bijzondere inspanningen moest leveren – zoals het maken van reclame – om de 
doorverkoop te doen plaatsvinden.5252 Ook het feit dat de niet-nagekomen verkoop betrekking had 
op specifieke of unieke goederen is een tegenaanwijzing.5253 In Lazenby Garages Ltd v Wright werd 
een tweedehands BMW als uniek goed aangemerkt. De verkoper kreeg geen schadevergoeding voor 
winstderving. De wagen had hij immers voor meer dan de oorspronkelijke prijs aan een tweede 
koper doorverkocht. De kans dat de verkoper eenzelfde tweedehands BMW ter beschikking had om 
beide verkopen tegelijk te realiseren was niet reëel.5254 Uiteraard kon hij wel vergoeding krijgen voor 
de kosten die samenhingen met die doorverkoop.  

1910. BEROEPSVERKOPER DIE BIJ CONTRACTNAKOMING OOK VERVANGOVEREENKOMST KON NAKOMEN – Karakteristiek is de 
situatie van beroepsverkopers die soortgelijke goederen verkopen aan een groot aantal klanten (supra nr. 
1897). Komt één van hun klanten zijn verbintenissen tot betaling en/of afhaling niet na, dan vermindert het 
aantal transacties (loss of volume). Bij uitstek is dit het geval wanneer de onderneming niet op haar 
maximumcapaciteit draait. Dan overstijgt het aanbod de vraag.5255 Vergoeding van het verschil tussen de 
winstmarges van de niet-nagekomen overeenkomst en de dekkingsovereenkomst leidt dan tot 
ondervergoeding. Was de niet-nagekomen overeenkomst wél nagekomen, dan had de verkoper immers één 
winstgevende transactie meer gerealiseerd. Van schadebeperking is dan geen sprake.  

4 Geen vergoedingsbeperking 

1911. WINSTDERVINGSBEGROTING BIJ VOLUMEVERLIES – Bij volumeverlies is de winstmarge uit de niet-
nagekomen overeenkomst integraal verhaalbaar. Deze begrotingsformule ligt vervat in § 2-708, lid 2 
van de Uniform Commercial Code. Daar staat te lezen dat wanneer het verschil tussen de marktprijs 
en de niet-betaalde contractprijs niet volstaat om de benadeelde verkoper te plaatsen in een met 
nakoming vergelijkbare positie, de schadevergoeding neerkomt op “the profit (including reasonable 
overhead) which the seller would have made from full performance by the buyer”.  

1912. GEEN VERMINDERING WEGENS SCHADEBEPERKING – Bij volumeverlies kan de tekortgeschoten koper 
de winstdervingsvergoeding dan niet bij toepassing van de regels inzake de schadebeperkingsplicht 
verminderen met uit andere verkopen behaalde winstmarge.5256 De common law berekent het 
positief belang (expectation loss) dan dus aan de hand van het verloren transactievolume (lost 
volume). Gederfde winst verkrijgt de rechter dan door het verschil te berekenen tussen de niet-
verkregen contractprijs en de gemaakte kosten voor vervaardiging of aankoop van de goederen.5257  

1913. TOEPASSING OP KOOPOVEREENKOMSTEN – In Oostenrijk past het Oberste Gerichtshof deze begroting correct 
toe. Een verkoper had zich ertoe verbonden juwelen te vervaardigen en te verkopen aan een bepaalde koper. 

                                                             
5251 HARRIS 1965, 60; HOLISKY 1998, 382 (“Would the plaintiff have made a sale to the ultimate resale purchaser even if there 
had been no repudiation by the original buyer of the goods?”). 
5252 BRÖLSCH 2007, 90; HOLISKY 1998, 384 (“However, if the plaintiff-seller has made special sales efforts outside the scope of 
his normal business operations in an effort to ‘unload’ the item which the buyer has refused to accept, then resale looks less 
like a normal sale in the regular course of his business and more like an efficient replacement of the breached sale.”); 
TREITEL/PEEL 2011, 1023; SAIDOV 2002, 324 ("Any of these actions indicate that the seller would not have solicited the ultimate 
resale purchaser except for the breach, therefore, any lost volume is illusory."). 
5253 BRÖLSCH 2007, 90; HOLISKY 1998, 384; KRAMER 2014, 170; TREITEL/PEEL 2011, 1023; SAIDOV 2002, 324. 
5254 Lazenby Garages Ltd v Wright [1976] 1 WLR 459 (TREITEL/PEEL 2011, 1023). 
5255 ANDERSON 1988, 257; BRÖLSCH 2007, 87; PINNA 2007, 335. 
5256 SCHWENZER 2013, nr. 12 (“Bei dem Problem des ‘lost volume’ geht es damit in Wahrheit nicht um entgangenen Gewinn 
aus einem Zweitgeschäft, sondern um den Gewinn aus dem gescheiterten Erstgeschäft und die Widerlegung des Einwandes 
der vertragsbrüchigen Partei, der Verlust dieses Gewinns habe durch ein Ersatzgeschäft wett gemacht werden können.”). 
5257 GOETZ/SCOTT 1979, 326-327; POOLE 2012, 329; KRAMER 2014, 169; SCHWENZER/HACHEM 2008, 97. 
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Doordat de koper niet betaalde, ontbond de verkoper de overeenkomst. Het hooggerechtshof verwierp onder 
het Weens Koopverdrag het door de koper aangevoerde begrotingsbezwaar dat de verkoper zijn schade niet 
had beperkt. De verkoper zou uit een soortgelijke transactie dezelfde winst als uit de niet-nagekomen 
overeenkomst hebben gederfd. De schade is dan begrootbaar aan de hand van het verschil tussen zijn eigen 
(verkrijgings- of vervaardigings)kosten en de contractprijs.5258 

1914. TOEPASSINGEN IN BELGISCHE RECHTSPRAAK – Bepaalde doctrine gaf al in 1960 aan dat 
schadebegroting vanuit de doorverkoopformule enkel correct werkt wanneer de verkoper of de 
fabrikant niet over genoeg goederen beschikt om twee verkopen tegelijk te sluiten: de verkoop aan 
de koper zelf en de verkoop aan een derde.5259 In de rechtspraak zijn ook toepassingen te vinden. Bij 
ontbinding wegens wanprestatie van de koper overwoog een rechtbank zo dat de benadeelde niet 
kon beweren dat de wanprestant geen winst had gederfd onder voorwendsel dat hij de waar aan een 
derde kon doorverkopen en zo dezelfde winst kon verwezenlijken (supra nr. 1906). De rechtbank 
preciseerde dat dit alleen viel te verdedigen indien "eiser over geen waar genoeg kon beschikken om 
de twee verkopen te verwezenlijken, d.i. de verkoop met verweerder en de verkoop met de derde 
aan wie hij de waar leverde die oorspronkelijk voor verweerster bestemd was".5260  

1915. VOLUMEVERLIES BIJ WANPRESTATIE TEN NADELE VAN BEROEPSVERKOPER – Volumeverlies komt frequent voor bij 
beroepsverkopers. De vrederechter van Kortrijk moest zich zo uitspreken over een schadebeding dat was 
vastgesteld op 30 % van de verkoopprijs van een hoeksalon. Dit schadebeding liep geen matiging op wegens 
aangetoond volumeverlies. Volumeverlies lag voor op grond dat de normale werkzaamheid bestond in het 
kopen en verkopen, en "werkelijk elke niet gerealiseerde verkoop gederfde winst inhoudt". Mocht de verkoper 
dezelfde meubelen dus aan een andere koper kunnen verkopen, dan zouden er nog twee contracten zijn 
geweest, terwijl er nu maar één was.5261 Anders verging het een autoverkoper waarbij een koper zijn bestelde 
Land Rover niet had afgehaald. De bestelbon gaf aan dat de verkoper bij niet-betaling ontbinding kon eisen van 
de koopovereenkomst met een vergoeding “die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade met een 
maximum van 15 % van de totale verkoopprijs van de wagen”. De benadeelde verkoper verzocht om 
toekenning van dat maximumforfait van 15 % (€ 4500). De rechter matigde dit bedrag krachtens het 
schadebeding echter tot de werkelijke schade (€ 2 727,73). Dat was het verschil tussen de oorspronkelijke 
contractprijs en de lagere doorverkoopprijs.5262 

1916. CIJFERVOORBEELD VAN VOLUMEVERLIES BEROEPSVERKOPER – Volgend cijfervoorbeeld illustreert de 
situatie van winstderving door vermindering van transactievolume.5263 A bestelt voor € 100 000 aan 
goederen bij B. B zou € 20 000 winst maken. A haalt de goederen echter niet af en laat na te betalen. 
B verkoopt de voor A bestemde waren dan ook voor € 90 000 door aan koper C. De door B geleden 
schade verschilt naargelang de koopovereenkomst met C al dan niet als dekkingsovereenkomst en 
dus als nakoming van zijn schadebeperkingsplicht valt te bezien.  

1917. DOORVERKOOP ALS COLLATERAAL VOORDEEL: SITUATIE VAN VOLUMEVERLIES – B beschikte over 
voldoende goederen en C zou de goederen ook los van de door A begane wanprestatie hebben 

                                                             
5258 Oostenrijkse Oberste Gerichtshof 28 april 2000, nr. 1 Ob 292/99v, www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/ 
000428a3.html ("Apart from the fact that the proceedings do not indicate the conclusion of such specific substitute 
transactions, [buyer's] objection that [seller] failed to mitigate the loss (Art. 77 CISG) is ineffective as far as the promisee, in 
performing the substitute transaction, would have lost another similar transaction bringing the same profit as the first 
transaction. In this case, the seller can assess its contractual interest according to the principle of full reparation by taking 
the difference between its own costs (i.e., the costs of acquisition or manufacture) and the contract price."). 
5259 Bijv. J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 689. 
5260 Kh. Sint-Niklaas 26 juli 1955, RW 1955-56, 900. 
5261 Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601. 
5262 Ook de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen wees volumeverlies zo wegens ontbreken van bewijs af: “De stelling 
dat de NV M. dat zij door het afhaken van de h. C. alleszins een auto minder verkocht heeft, zodat haar werkelijke schade 
meer bedraagt dan het verschil tussen de met de h. C. overeengekomen prijs en de uiteindelijk behaalde prijs, wordt niet 
aangetoond [...]”. Rb. Antwerpen 4 februari 2011, RW 2013-14, 909. 
5263 Voorbeeld: HUBER 2012, nr. 20. Andere cijfervoorbeelden: ANDERSON 1988, 257-258; BRÖLSCH 2007, 87-88; PINNA 2007, 
335-336; SAIDOV 2002, 319. 
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gekocht. B derft dan € 20 000 en niet slechts € 10 000 winst. Was A zijn verbintenissen nagekomen, 
dan had de verkoper immers € 20 000 winst gemaakt en had hij eveneens de € 10 000 winst gehaald 
uit zijn transactie met C. De doorverkoop aan C vermindert de winstderving van de verkoper dus niet. 
Die winstderving van € 20 000 is dus verhaalbaar. Zegt de rechter de verkoper slechts € 10 000 aan 
winstderving toe, dan komt hij niet terecht in de positie van contractnakoming. De overeenkomst 
met C was immers geen dekkingsovereenkomst. Dat contract was geen reactie op de wanprestatie, 
maar een collateraal voordeel voor de verkoper. Om die benadeelde volledig te vergoeden, moet de 
wanprestant dus de volledige winstmarge van de niet-nagekomen overeenkomst met A vergoeden, 
en niet louter het verschil tussen de oorspronkelijke contractprijs en de dekkingsprijs.  

1918. DOORVERKOOP ALS SCHADEBEPERKING: DEKKINGSKOOP – Dat voorbeeld leidt tot andere begroting 
indien verkoper B niet over voldoende goederen beschikte om zowel A als C tegelijk te bevoorraden. 
In die hypothese had B hypothetisch sowieso slechts één overeenkomst kunnen nakomen. Dan is de 
overeenkomst met C te bezien als dekkingsovereenkomst voor de door A geschonden overeenkomst. 
Bij die schadebeperking geldt dan dat de vermeden schade onverhaalbaar is. Die vermeden schade is 
geen echt nadeel. In dat geval berekent de rechter winstderving dan ook aan de hand van het 
verschil in prijs tussen beide overeenkomsten: contractprijs minus dekkingsprijs. 

1919. VOLUMEVERLIES BUITEN KOOPPARADIGMA – Begroting op basis van volumeverlies wordt standaard 
geïllustreerd aan de hand van het kooprecht. Dezelfde begrotingsregel gaat echter ook op voor 
andere contracten. In de common law zijn zo verschillende voorbeelden van deze begrotingsformule 
te vinden in het huurrecht (infra nr. 1920) en bij dienstenovereenkomsten (infra nr. 1921). 

1920. HUUROVEREENKOMSTEN – Een geval waarin de volumeverliesformule toepassing vond in het huurrecht 
was Interoffice Telephones Ltd v Robert Freemand Co Ltd.5264 De benadeelde verhuurder van professionele 
telefoonsystemen kon aantonen dat zijn aanbod groter was dan de vraag. Voor de niet-nakoming door een 
huurder kreeg hij dan een vergoeding voor de resterende looptijd van de huurovereenkomst. Zijn 
schadevergoeding werd niet verminderd wegens inkomsten uit de verhuur aan andere klanten. De 
onderneming had die klanten bij nakoming door de wanprestant immers ook kunnen bevoorraden. In de 
Canadese zaak Apeco of Canada Ltd v Windmill Place verbrak de huurder de huur van de helft van een 
opslagplaats.5265 De verhuurder slaagde meteen erin dit deel aan een derde door te verhuren. Van een 
dekkingstransactie was echter geen sprake. De verhuurder had bij nakoming gewoonweg de andere helft van 
het gebouw aan die derde kunnen verhuren. Zijn winstderving bedroeg dan ook het nettohuurverlies van de 
helft van het verhuurde gebouw. Deze voorbeelden nuanceren dus deze specifieke schadebeperkingsplicht die 
is te vinden in artikel 1760 BW, volgens hetwelk de huurder bij ontbinding van de huur door zijn schuld, 
verplicht is "de huurprijs te betalen gedurende de tijd die voor de wederverhuring nodig is" (supra nr. 1819).5266 

1921. DIENSTENOVEREENKOMSTEN – De volumeverliesregel geldt ook voor dienstencontracten. Neem een bedrijf 
dat bij wanprestatie meer personeel heeft dan de dienstenvraag vereist. Haar winstderving is dan via 
volumeverlies te berekenen. Dat een onderhoudsfirma bij wanprestatie haar diensten elders kan inzetten, 
impliceert niet dat zij geen winst derft. Die tweede overeenkomst is geen dekkingstransactie.5267 Annuleert een 
klant een drukopdracht voor de eerste week van mei en zijn de drukpersen in die week volledig bezet, dan kan 
de rechter geneigd zijn te oordelen dat de drukkerij geen schadevergoeding kan claimen. Kan de drukkerij 
echter aantonen dat zij die week heeft opgevuld met werk uit een week in juni en er in die week in juni door 
die werkverschuiving geen of minder werk is, dan kan zij toch een vergoeding voor volumeverlies krijgen.5268  

                                                             
5264 Interoffice Telephones Ltd v Robert Freeman Co Ltd [1958] 1 QB 190 (CA). Bespreking: A. HILLER, "Measure of damages 
for non-acceptance of goods", Sydney Law Review 1959, (125) 128-129. 
5265 Apeco of Canada Ltd v Windmill Palace [1978] 2 SCR 385 (KRAMER 2014, 169, voetnoot 63). 
5266 BAECK 2012-I, 326-327; HANOTIAU 1987, nr. 21; JAFFERALI 2014, 931-932; MUSSON 2006, 196; OLLIVIER 2001, 12; REIFEGERSTE 

2002, 93 en 201. 
5267 KRAMER 2014, 170. 
5268 KRAMER 2014, 170 (met verwijzing naar Amsalem v Ravid [2008] EWHC 3028 (TCC) (Akenhead J), punt 168). 
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1922. NIET OPDAGEN BIJ HOTEL- EN KINDEROPVANGRESERVATIE – Bij niet opdagen van hotelgasten zijn hotelhouders 
krachtens hun schadebeperkingsplicht gehouden de hotelkamers door te verhuren.5269 De hotelgast kan die 
schadebeperkingsplicht enkel tot vermindering van zijn vergoedingslast inroepen indien hij kan aantonen dat 
alle hotelkamers waren verhuurd en de hotelhouder dus in geval van opdagen de latere overeenkomst met de 
andere hotelgast niet had kunnen nakomen. Dan is de boeking van de latere hotelgast een loutere 
dekkingsovereenkomst en is er in hoofde van de hotelhouder geen sprake van X-1 transacties (supra nr. 1900). 
De via de dekkingsboeking vermeden schade is dan niet afwentelbaar. Dezelfde redenering gaat op voor 
reservatiegeld in kinderopvangcontracten (“waarborg”). Neem een moeder van twee kleine kinderen die plots 
opnieuw zwanger blijkt te zijn en besluit haar kinderen thuis te houden tot zij opnieuw gaat werken. Bij tijdige 
inlichting heeft het kinderdagverblijf dan de verplichting om de schade te beperken. De volumeverliesregel zal 
geen toepassing vinden wanneer het kinderdagverblijf over een beperkt aantal plaatsen beschikt. Gezien het 
tekort aan opvangplaatsen, zal dat kinderdagverblijf zelfs snel een dekkingscontract kunnen sluiten, zodat het 
gehouden zal zijn tot terugbetaling van het reservatiegeld. Enkel aan voortijdige schadebeperking (aanleggen 
van wachtlijst) verbonden kosten zijn dan verhaalbaar (infra nr. 1994). 

§ 2. ONVERMIJDBARE SCHADE 

1923. GRENSBEPALING SCHADEBEPERKINGSPLICHT EN ONVERMIJDBARE SCHADE – De schadebeperkingsplicht 
impliceert dat vermeden en vermijdbare schade (deels) buiten vergoeding vallen. De wanprestant is 
hier vrijgesteld van aansprakelijkheid. Daarbuiten vallende schade is onvermijdbaar en is dus wel 
vergoedbaar. Deze schade omvat de nadelen die de benadeelde contractant nog lijdt ondanks zijn 
redelijke schadebeperkende maatregelen. Ook de tot schadebeperking gemaakte kosten verdienen 
vermelding bij deze onvermijdbare schade (infra nrs. 1962-1998).5270 

A Redelijke schadebeperking 

1924. REDELIJKE BENADEELDE IN DEZELFDE OMSTANDIGHEDEN – De schadebeperkingsplicht berust op eigen 
schuld bestaande in niet-nakoming, na de wanprestatie, van de krachtens artikel 1134, derde lid BW 
op de benadeelde rustende verplichting tot loyale samenwerking (supra nr. 1858). Aangezien nalaten 
van schademinimiserend optreden zo aftoetsbaar blijkt aan die solidaire gedragsnorm, fungeert de 
goede huisvader als leidraad. Aanwending van deze maatman vindt steun in rechtspraak5271 en 
rechtsleer5272. Stilzitten van een benadeelde is zo een fout wanneer dat niet te rijmen is met het 
gedrag waarvan een redelijke partij in dezelfde omstandigheden blijk zou geven. 

1925. UNIVERSELE BENADERING VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT VIA BONUS-PATER-FAMILIASCRITERIUM – De maatstaf van 
die redelijke persoon geldt ook in andere rechtsstelsels. Zo volgen de internationale handelsarbitrage en de 
internationale harmoniseringsinitiatieven die maatstaf.5273 Dit reflecteert de civil law en de common law. De 
common law volgt een standard of reasonableness, die laagdrempelig is ingevuld omdat de benadeelde zijn 
situatie niet zelf in de hand heeft gewerkt.5274 Duitsland verwijst naar de bedachtzame persoon voor de 

                                                             
5269 WHINCUP 2006, 363 ("If a guest cancels a booking, the hotel must try to relet the room [...]"). 
5270 Vgl. ACHTARI 2008, 144. 
5271 Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929; Cass. 14 mei 1992, Pas. 1992, I, 798 (benadeelde hoeft alleen de redelijke 
maatregelen te nemen om het nadeel te beperken en is daar alleen toe verplicht indien dat strookt met de houding van een 
redelijk en voorzichtig persoon); Brussel 20 december 2011, TBH 2012, 314 (vereiste van redelijke maatregelen); Luik 4 april 
1996, JLMB 1999, (5) 9 ("[Toute victime] a la simple obligation de prendre toutes les mesures que prendrait un homme 
raisonnable et prudent pour le limiter [...] et, enfin, de faire tout ce qui est possible pour éviter les préjudices [...]"); Gent 
3 november 2011, T.Gez. 2012, (205) 209, punt 1.4; Rb. Brugge 16 mei 2012, Huur 2012, 194, noot S. CAEYERS; Rb. Veurne 
10 oktober 2007, T.Verz. 2008, 440. 
5272 BAECK 2012-I, 303; BAECK 2013, 268; DALCQ 1987, 372; DIRIX 1979, 2925; DIRIX 1998, 57; GEERS 1994, 145; HANOTIAU 1987, 
nr. 38; HUYGENS 2012, 222; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 3; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; LECLERCQ 2009, 214; LÜCHINGER 2002, 
359; PANIS 2009, 222; PHILIPPE 1994, 50; RONSE/DE WILDE 1988, 327; RUTTEN 2006, 325; SAMOY 2013, 1045; SCHUERMANS/VAN 

OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 877; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 38; SIMOENS 1999, 88; SIMOENS 2003, 51; SIMOENS 2004-I, 
425; TILLEMAN 2012, 360; VANDERMERSCH 1994, 66; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; VAN OEVELEN 1994, 1396; VAN OMMESLAGHE 

2010, 1604; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 679. 
5273 HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 131. CISG: LIU 2007, 479; SAIDOV 2002, 354 ("person acting in good faith"). 
5274 Lord Macmillan in Banco de Portugal v Waterlaw [1932] AC 452, p. 506 (in MCGREGOR 2014, 290: "The law is satisfied if 
the party placed in a difficult situation by reason of the breach of a duty owed to him has acted reasonably in the adoption 
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invulling van Mitverschulden wegens niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht (§ 254, lid 2 BGB).5275 
Zwitserland verwijst voor Selbstverschulden naar een verstandige persoon5276, Nederland voor eigen schuld bij 
schadebeperking naar een redelijke persoon5277. Die standaard is eveneens maatgevend voor de Italiaanse 
fatto colposo del creditore (fout van het slachtoffer) bij vermijdbare schade. Artikel 1227, tweede lid CCI 
bepaalt namelijk dat geen schadevergoeding is verschuldigd voor schade die de schuldeiser redelijkerwijs 
(usando l'ordinaria diligenza) kon vermijden.5278 In Louisiana bepaalt artikel 2002 van de Civil Code dat de 
schuldeiser zich redelijke inspanningen moet getroosten om schade wegens wanprestatie te beperken.5279  

1926. GEEN VEREISTE VAN GEKARAKTERISEERDE FOUT – Aan het niet beperken van schade mag de rechter slechts 
gevolgen verbinden wanneer aannemelijk is dat een redelijke persoon anders zou hebben gehandeld. Daarbij 
volstaat een gewone fout. Deze gewone fout kan leiden tot onvergoedbaarheid van redelijkerwijs te vermijden 
maar de facto niet-vermeden schade. Hoewel een bepaalde strekking daar ooit anders over oordeelde5280, is 
een gekarakteriseerde fout niet vereist. De wanprestant die zijn schadevergoedingslast met de redelijkerwijs 
vermijdbare schade verminderd wil zien, hoeft dus niet te bewijzen dat de benadeelde voornemens was zijn 
toestand te verergeren om meer schadevergoeding te verkrijgen.5281  

1927. SCHADEBEPERKING EN SCHADEVOORKOMING – De term “schadebeperkingsplicht” is eigenlijk 
onvoldoende precies. Niet enkel het plichtgehalte is misleidend (infra nr. 2022), ook het beperkende 
gehalte schiet tekort om de onderliggende lading te dekken. Van schadebeperking is strikt genomen 
enkel sprake bij actuele schade.5282 Dat is schade die zowel naar bestaan als omvang vaststaat. 
Anders vergaat het toekomstige schade. Toekomstige schade ziet op een nadeel dat nog niet is 
geleden maar waarvan de toekomstige verwezenlijking met voldoende zekerheid vaststaat. Dan kan 
eigenlijk geen sprake zijn van schadebeperking. De benadeelde is dan gehouden tot voorkoming van 
verdere schade. Nederland is op dit punt terminologisch correcter. Artikel 6:96, lid 2 NBW bepaalt zo 
dat redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade voor vergoeding in aanmerking komen. 
Ook Duitsland onderscheidt de Schadensabwendungspflicht en de Schadensminderungspflicht.5283 In 
lijn daarmee gewaagt Spanje van el deber de evitar o mitigar el daño.5284 

1928.  SCHADEBEPERKINGSPLICHT VEREIST OOK SCHADEPREVENTIE – De "schadebeperkingsplicht" heeft dus 
een ruimer geldingsbereik dan deze term op het eerste gezicht aangeeft. Een benadeelde is immers 
niet enkel gehouden redelijke maatregelen te nemen om zijn schade te beperken. Ook is hij 
gehouden tot redelijke schadepreventie. Hij moet de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen om 
toekomstige schade te voorkomen en moet zich onthouden van onredelijke handelingen die zijn 

                                                                                                                                                                                              
of remedial measures and he will not be held disentitled to recover the cost of such measures merely because the party in 
breach can suggest that other measures less burdensome to him might have been taken."). 
5275 GRUNSKY 1994, 509; LANGE/SCHIEMANN 2003, 577. 
5276 ACHTARI 2008, 13; BRUNNER 1991, 95 ("vernünftiger Mensch in der gleichen Lage"); ROUILLER 2007, 771. 
5277 KEIRSE 2003, 117; KEIRSE 2010, 20-21; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 58. 
5278 Artikel 1227, tweede lid CCI luidt: "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare 
usando l'ordinaria diligenza." Zie ROPPO 2006, 922; SEGALERBA 1999, 117. 
5279 Artikel 2002 CCLo: "An obligee must make reasonable efforts to mitigate the damage caused by the obligor's failure to 
perform. When an obligee fails to make these efforts, the obligor may demand that the damages be accordingly reduced." 
5280 Bijv. Rb. Nijvel 17 januari 1940, RGAR 1940, nr. 3399 (vereiste dat weigering van medische behandeling voortvloeit uit 
wil van slachtoffer om zijn toestand te verergeren en grotere schadevergoeding te krijgen); Vred. Florennes 21 januari 
1928, T.Vred. 1929, (140) 143 ("[La victime] ne doit être déchue du bénéfice de l'indemnité que s'il est prouvé que 
l'aggravation est imputable à son fait, c'est-à-dire à son mauvais vouloir, à son dol, à sa fraude"); J. DELARUWIERE, L. NAMECHE, 
Y. DELARUWIERE EN R. BERTRAND, La réparation des dommages résultant des accidents du travail, Brussel, Bruylant, 1932, 95-96 
("Il faut donc qu'elle ait commis une faute caractérisée, une faute consciente.", zoals aangehaald in KRUITHOF 1989, 37). 
5281 KRUITHOF 1989, 37; SIMOENS 1999, 88; SIMOENS 2004-I, 427. 
5282 BELGIË: DIRIX 1979, 2924; DIRIX 1998, 57. DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 509. 
5283 GRUNSKY 1994, 509; KUCKUK 2000, 740-741; PALANDT/BASSENGE 2005, 314; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 334. 
5284 R.A. FUENTES GUIÑEZ, "El deber de evitar o mitigar el daño", Revista de derecho Universidad de Concepción 2005, 223-248; 
J.P. PÉREZ VELÁZQUEZ, "La carga de evitar o mitigar el daño derivado del incumplimiento del contrato”, InDret 2015, 1-63. 
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schade kunnen doen toenemen.5285 Dienovereenkomstig moet de wanprestant instaan voor de 
kosten die de benadeelde redelijkerwijs maakte voor zowel schadebeperking als schadevermijding. 

1929. VEREISTE VAN REDELIJK KARAKTER VAN SCHADEBEPERKING – De contractuele zorgvuldigheidsnorm 
van artikel 1134, derde lid BW (supra nr. 1856) impliceert dat de rechter de handelwijze van de 
benadeelde beoordeelt vanuit de insteek van de normaal zorgvuldige contractpartij die in dezelfde 
omstandigheden verkeert (supra nr. 1924). Dit perspectief brengt mee dat de benadeelde geen 
passieve houding mag aannemen door schade te laten toenemen. De schadebeperkingsplicht vindt 
zo een grens in de redelijkheid.  

1930. CASSATIONELE BEVESTIGING VAN REDELIJKHEIDSGRENS – Die redelijkheidsgrens kreeg bevestiging in 
de cassatierechtspraak. In 1985 formuleerde het Hof van Cassatie dit criterium op negatieve wijze 
door te oordelen dat de kosten besteed door de schuldeiser om de schade te beperken of te 
vermijden, ten laste van de debiteur vallen, tenzij laatstgenoemde bewijst dat de kosten volledig of 
gedeeltelijk op ondoordachte of onverantwoorde wijze werden gemaakt.5286 In 2001 formuleerde het 
Hof dit criterium op positieve wijze door te redeneren vanuit de goede trouw. Deze voorwaarde legt 
de schuldeiser niet de verplichting op om zijn schade zoveel mogelijk te beperken, maar gebiedt hem 
om loyaal de redelijke maatregelen te treffen om zijn schade te matigen of te beperken.5287 Dit 
redelijkheidsvereiste geniet dan ook unanieme bijval in rechtspraak en rechtsleer.5288  

B Geen vereiste van uitzonderlijke inspanningen 

1 Geen bovenredelijke schadebeperking 

1931. BENADEELDEN HOEVEN NIET TOT UITERSTE TE GAAN VOOR SCHADEBEPERKING – In Frankrijk geldt als 
bezwaar tegen de schadebeperkingsplicht dat deze de benadeelde een te zware last oplegt en hem 
in zijn handelingsvrijheid beperkt (supra nr. 1826).5289 Daar valt iets voor te zeggen voor zover wordt 
aanvaard dat benadeelden al het mogelijke moeten doen om hun schade te beperken.5290 Dit is 
echter niet het geval. Voor de redelijkheidsmaatstaf gelden geen al te strenge eisen. De benadeelde 
is niet gehouden alles in het werk te stellen om aan schadebeperking te doen. Bij schadebeperkende 
initiatieven hoeft een benadeelde niet tot het uiterste te gaan. Rechtens is hij niet tot elke prijs 

                                                             
5285 BELGIË: Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929 ("les frais exposés par le contractant lésé pour limiter ou éviter le 
dommage sont à charge du contractant en défaut d'exécuter"); Bergen 29 juni 1993, JLMB 1994, 61, noot M. VANDERMERSCH 
(twee aspecten); Luik 4 april 1996, JLMB 1999, (5) 9; DALCQ 1987, 364-365; DEKKERS/VERBEKE 2007, 225; HANOTIAU 1987, nr. 4; 
HENS 2009, II.4, 190b; LECLERCQ 2009, 215; ROMAIN 2000, 873; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 880; 
SIMAR/DE ZUTTER 2013, 38-39; STIJNS 1994, 609; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186. DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 509; KUCKUK 2000, 
740-741; PALANDT/BASSENGE 2005, 314; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 334. 
5286 Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929. 
5287 Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889. 
5288 Cass. 7 februari 1946, Pas. 1946, I, 60 (niet-vergoeding vermijdbare schade doordat uitlener door ontlener beschadigde 
goed niet tijdig heeft vervangen); Antwerpen 10 april 2000, Huur 2000, 148; Bergen 10 april 1989, RNB 1989, 539 (redelijke 
doorverkoop huis na ontbinding koopovereenkomst wegens niet-opdagen koper voor notaris); Brussel 19 september 2002, 
RGAR 2003, nr. 13743; Brussel 20 december 2011, TBH 2012, 314; Gent 29 oktober 1993, TGR 1994, 143, noot I. GEERS 

(intrekking bod van 2,27 miljoen BEF op huis door kopers en onredelijke dekkingsverkoop door verkopers tegen 2 miljoen 
BEF, beperking schadevergoeding tot 100 000 BEF ipv 270 000 BEF); Gent 3 november 2011, T.Gez. 2012, (205) 209, 
punt 1.4; Luik 25 mei 1990, RRD 1990, 507; Luik 9 januari 2014, JLMB 2015, (496) 499 (kosten van redelijk dekkingscontract 
door onderaannemer); Rb. Brugge 16 mei 2012, Huur 2012, 194, noot S. CAEYERS; DEKKERS/VERBEKE 2007, 225; DE RIEMAECKER 

2001, 891; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 325; HANOTIAU 1987, nr. 38; HENS 2009, II.4, 190b (niet-vergoeding van op 
onbedachtzame wijze gemaakte kosten); KRUITHOF 1989, 36; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; LECLERCQ 2009, 214; RUTTEN 2006, 
326; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 877; SIMOENS 2004-I, 425; STIJNS 1994, 609; TILLEMAN 2011, 1280; 
TILLEMAN 2012, 360; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 679; WÉRY I (2010), 434.  
5289 LE PAUTREMAT 2006, 214 (vermelding argument, zelf kritisch). 
5290 Voor die strenge opvatting: BELGIË: Brussel 20 juni 1984, RGAR 1986, nr. 11017 ("[...] de burgerlijke partij, die de 
verplichting heeft haar schade te beperken in de mate van het mogelijke [...]"); Rb. Brussel 14 december 1981, RGAR 1982, 
nr. 10550; A. DE BERSAQUES, "L’abus de droit" (noot onder Gent 20 november 1950), RCJB 1953, (272) 281; DERAINS 1987, 380; 
RUTTEN 2006, 325 (schade zo veel mogelijk beperken). ZWITSERLAND: ROBERTO 2002, 230. 
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gehouden tot schadebeperking, maar behoort hij enkel bedachtzaam en redelijk te werk te gaan.5291 
Zo ziet hij zich niet verplicht tot risicovolle en uitzonderlijke schadebeperkende maatregelen. 

1932. MOTIVERING: GRONDSLAG EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Dat gedupeerden bij schadebeperking niet 
tot het uiterste hoeven te gaan, is langs diverse wegen verantwoordbaar. Benadeelden hoeven hun 
schade, conform de grondslagen van de goede trouw (art. 1134, derde lid BW; supra nr. 1856) en de 
eigen schuld van het slachtoffer (supra nr. 1858), zoals een goede huisvader binnen zekere perken te 
houden (supra nr. 1924). De houding van de redelijke persoon is de toetssteen. Meer valt van hen 
niet te verwachten. Bovenredelijke maatregelen zijn niet vereist. Daarbij sluit aan dat als principieel 
uitgangspunt blijft gelden dat de benadeelde recht heeft op integrale schadevergoeding.  

1933. FUNDAMENTEEL GEZICHTSPUNT: ONGEWENSTE BENADEELDENPOSITIE – Fundamenteel mee te wegen is 
dat de benadeelde zijn ongunstige positie niet zelf initieerde (supra nr. 76).5292 Hij kwam door zijn 
medecontractant ongewild in een positie terecht die hem tot schadebeperking noopte. Tegenover de 
contractuele fout van de wanprestant staat zeker een latere fout van de benadeelde (supra nr. 
1858). De beoordeling van die posterieure contractsfout vergt enige terughoudendheid.5293  

2 Schadebeperkingsoverleg 

1934. OVERLEG OVER SCHADEBEPERKING – Vaak verkeert de benadeelde in een geschiktere positie om 
zijn schade te beperken. Deze positie stelt de aansprakelijke echter niet vrij van elke verplichting 
jegens de benadeelde. De verplichting voor de benadeelde om na wanprestatie als een redelijk 
persoon naar normale inzichten schaderemmend te handelen, kan impliceren dat hij de wanprestant 
moet raadplegen alvorens (al dan niet) tot schadebeperking over te gaan.  

1935. OVERLEG BIJ VOORAFGAANDE RECHTSBETREKKING ZOALS CONTRACTVERHOUDING – De gehoudenheid tot 
overleg speelt zeker wanneer tussen partijen een voorafbestaande rechtsbetrekking, zoals een 
contractverhouding, voorligt.5294 Overleg over te treffen maatregelen ligt dan in het verlengde van 
destijds gevoerde precontractuele gesprekken over de draagwijdte van de te verrichten prestaties. 
Zeker wanneer de benadeelde voornemens is dure en risicovolle schadebeperkende initiatieven te 
nemen – denk aan heelkundige ingrepen – kan overleg met de wanprestant geboden zijn.  

1936. OVERLEGVERZUIM RELEVANT VOOR BEOORDELING VAN REDELIJK SCHADEBEPERKINGSKARAKTER – 
Uitblijven van overleg kan de rechter mee betrekken in zijn beoordeling van het al dan niet redelijke 
karakter van een schadebeperkende maatregel. Uit gebrek aan overleg resulterende meerkosten kan 
hij dan ten laste van de benadeelde laten.5295 Schadetoename in de periode van redelijk overleg komt 

                                                             
5291 BELGIË: Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929; Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889; BAECK 2012-I, 303; Rb. Veurne 
10 oktober 2007, T.Verz. 2008, 440; BAECK 2013, 268; DELAHAYE 1984, 272; DELVAUX 2001, 687; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 

1991, 5; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 882; SIMOENS 1999, 85-86; 
SIMOENS 2004-I, 425. FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1932. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 227. ITALIË: Cass.it. 9 april 1996, nr. 3250, 
Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente 1996, 518 (in SEGALERBA 1999, 121); Cass.civ.it. 17 mei 2006, nr. 11498 (in 
CARINGELLA 2011, 795); ROPPO 2006, 922 ("non gli richiede interventi straordinari o particolarmente onerosi"); TRIOLA 2004, 
1109; VISINTINI 2005, 695. ENGELAND: BRIDGE 1989, 399 ("[T]he plaintiff who ought to mitigate will not be held to an 
extraordinary standard of behaviour."); CHEN-WISHART 2010, 572; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1807; MCKENDRICK 2007, 421; 
STANNARD 2007, 249. CANADA: FRIDMAN 1999, 824; WADDAMS 1999, 757. UNIDROIT: BONELL 2002, 332; FRENK/STORME 1997, 199. 
CISG: SAIDOV 2002, 354; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 631; ZELLER 2009, 106. 
5292 DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 601 ("Bei den Anforderungen an die Schadensminderung darf nicht aus den Augen 
gelassen werden, dass das Opfer unfreiwillig in diese möglicherweise für ihn oder sie schwierige Entscheidungssituation 
worden ist."). ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2004, 118; ROUILLER 2007, 775. NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 399; HOFMANN/VAN OPSTALL 

1959, 239; KEIRSE 2003, 118; KEIRSE 2010, 21. ENGELAND: Lord Macmillan in Banco de Portugal v Waterlaw [1932] AC 452, p. 
506 (in MCGREGOR 2014, 290); CHEN-WISHART 2010, 572 ("The standard of mitigation required from the claimant is not high 
for it lies ill in the defendant's mouth to criticise the claimant's actions necessitated by the defendant's own breach.").  
5293 LE PAUTREMAT 2006, 214 (argument pro invoering schadebeperkingsplicht naar Frans recht). 
5294 NEDERLAND: KEIRSE 2003, 128. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 124-128. 
5295 BLOEMBERGEN 1965, 403 (vereiste van overleg); KEIRSE 2003, 127. 
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wel voor rekening van de wanprestant.5296 Dan was de benadeelde immers nog niet gehouden om 
schadebeperkende maatregelen te treffen. Tijdens de overlegperiode is zijn schadebeperkingslast in 
dat opzicht geschorst. Overleg kan tot slot ook relevant zijn wanneer de benadeelde onvoldoende 
draagkrachtig is. Zo kan hij de wanprestant om een voorschot verzoeken. 

3 Feitenkwestie 

1937. REDELIJKHEID VAN SCHADEBEPERKEND OPTREDEN ALS FEITENKWESTIE – De vraag hoe een redelijk 
persoon in dezelfde concrete omstandigheden zou reageren op de wanprestatie is een feitenkwestie. 
Op de feitenrechter rust dan de taak om de redelijkheid van het optreden van de benadeelde te 
beoordelen.5297 De beoordeling van de schadebeperkingsplicht verschilt zo naargelang het geval. Wel 
zijn in de rechtspraak en rechtsleer een aantal specifieke criteria en richtsnoeren uitgewerkt. 
Recurrente veruitwendigingen zijn te vinden in de draagkracht van de benadeelde (infra nrs. 1938-
1953), zijn recht op zelfbepaling (infra nrs. 1954-1955), en het recht van een ongewenst zwangere 
vrouw om te weigeren een abortus te laten uitvoeren of een kind af te staan (infra nrs. 1956-1961). 

C Financiële draagkracht benadeelde 

1 Handelen naar vermogen 

1938. BENADEELDE HANDELT NAAR FINANCIEEL VERMOGEN – Maatregelen tot beperking en voorkoming 
van schade kunnen de benadeelde met aanzienlijke kosten opzadelen. Hoewel de wanprestant deze 
kosten achteraf terugbetaalt, dient de benadeelde deze wel tijdelijk te dragen. Dit kan een impact 
hebben op zijn vermogen om schadebeperkend te handelen. Vermeende afbreuken aan de 
schadebeperkingsplicht dient de rechter echter te toetsen aan wat van een redelijke persoon in 
dezelfde omstandigheden viel te verwachten. Die context geeft bijzondere kleur aan de geboden 
schadebeperkingsgraad en verlegt de grens van die last naargelang het geval. De benadeelde is niet 
gehouden tot het uiterste te gaan (supra nr. 1931). Die soepele grensbepaling biedt zo ruimte om 
oog te hebben voor de beperkte draagkracht van de benadeelde om aan schadebeperking te doen.  

1939. FINANCIËLE ONMACHT TOT SCHADEBEPERKING – De circonstantiële invulling van de redelijke 
persoon (supra nr. 1547) biedt ruimte voor verrekening van het (on)vermogen van de benadeelde 
van wie schadebeperkend optreden viel te verwachten. Schadebeperkend ingrijpen impliceert dat de 
benadeelde tijdelijk kosten voor eigen rekening neemt. Aanzienlijke schade kan financieel 
aanmerkelijk schadebeperkend handelen vergen. Kan geldgebrek de redelijkheidsgrens van 
schadebeperking verschuiven? Oude Nederlandse rechtspraak beantwoordde die vraag ontkennend. 
Financiële onmacht tot schadebeperking kwam voor rekening van de benadeelde.5298  

1940. GELDELIJK ONVERMOGEN TOT SCHADEBEPERKING VOOR REKENING VAN WANPRESTANT – Heden ten dage 
krijgt de vraag of door geldgebrek veroorzaakt schadebeperkingsverzuim eigen schuld van de 

                                                             
5296 ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 75. INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 142-143. 
5297 BELGIË: BAECK 2012-I, 303; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 325; KEIRSE/WEYTS 2016, 64. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 201 
("[C]ette violation [du devoir de minimiser le dommage] est une question de fait lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue du 
dommage évitable."). NEDERLAND: A.L.M. KEIRSE, Schadebeperkingsplicht. Over eigen schuld aan de omvang van de schade, 
Deventer, Kluwer, 2003, 160; KEIRSE 2010, 27. COMMON LAW: BRIDGE 1989, 400 ("The extent to which there should have been 
mitigation is a question of fact [...]"); MCGREGOR 2014, 254; STANNARD 2007, 250. UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 902 ("Whether 
an aggrieved party has, or has not, taken reasonable steps to reduce the harm is a question of fact, not law."). 
INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: Internationaal Arbitragehof maart 1999, ICC nr. 9594, www.unilex.info. 
5298 Rb. Leeuwarden 10 december 1925, Weekblad van het Recht 11562 (1926) (in KEIRSE 2003, 131: "Overwegende dat in 
het algemeen geen verplichting bestaat tot vergoeding van schade, ontstaan doordat de benadeelde heeft verzuimd tijdig 
de nodige voorzieningen te treffen tot beperking der schade [...] Overwegende dat trouwens een beroep op eigen 
financiële onmacht ook zou zijn geweest te onbestemd en daarom ongenoegzaam, omdat iemand die geen geld bezit er 
toch veelal zeer wel in kan slagen zich dit, door het lenen, te verschaffen."); Kantongerecht Amsterdam 24 januari 1940, NJ 
1941, 562; Rechtbank Leeuwarden 30 januari 1947, NJ 1948, 710, nr. 435 (irrelevantie van feit dat eiser niet over nodige 
geld beschikte om schip te laten herstellen). 
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benadeelde oplevert, wereldwijd volmondig een negatief antwoord.5299 Van benadeelden is immers 
te verwachten dat zij naar vermogen handelen. Aan hun positief belang doet dan ook niet af dat zij 
onvoldoende vermogend bleken om schadebeperkend op te treden. Niet-vermeden schade is dus 
ook vergoedbaar indien blijkt dat de benadeelde wegens geldproblemen van schadebeperking heeft 
afgezien. Rechters moeten dus zeker in aanmerking nemen dat de benadeelde onvoldoende 
draagkrachtig was om zijn schade te beperken. Benadeelde kopers die bij snel stijgende marktprijzen 
onvoldoende vermogend blijken om meteen vervanggoederen te kopen, zien hun schade dan ook 
begroot op basis van het verschil tussen de contractprijs en de veel hogere dekkingsprijs.5300  

1941. RATIO: ONGEWENSTE POSITIE EN PREDISPOSITIE TOT SCHADEBEPERKINGSVERZUIM – De regel dat uit 
onvermogen resulterend schadebeperkingsverzuim niet in het nadeel van de benadeelde speelt, lijkt 
verantwoord vanuit de vaststelling dat de benadeelde zijn tot schadebeperking verplichtende positie 
niet zelf veroorzaakte (supra nr. 76). Dat vereiste van handelen naar vermogen is stoelbaar op het 
adagium dat de aansprakelijke de benadeelde moet nemen zoals aangetroffen (supra nr. 1553)5301. In 
Engeland leidde Lord Collins uit die vuistregel af dat de schadeverwekker de benadeelde niet kan 
verwijten onvoldoende middelen tot schadebeperking te hebben: „The wrongdoer must take his 
victim talem qualem, and if the position of the latter is aggravated because he is without the means 
of mitigating it, so much the worse for the wrongdoer [...]”.5302  

1942. RUIME OPVATTING VAN PREDISPOSITIEREGEL – Doorgaans wordt naar de predispositieregel verwezen in 
medische gevallen waarin de benadeelde extra schade lijdt door zijn zwakke fysieke of psychische 
gesteldheid.5303 In Frankrijk is de wetgever voornemens die medische predispositieregel te verankeren: "Les 
préjudices doivent être appréciés sans qu'il soit tenu compte d'éventuelles prédispositions de la victime dès lors 
que celles-ci n'avaient pas déjà eu de conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait 

                                                             
5299 BELGIË: Cass. 19 maart 1980, RW 1980-81, 2322; Brussel 8 juni 1977, RGAR 1979, nr. 10068 (de wanprestant kan zijn 
medecontractant niet verwijten niet eerder tot herstel te zijn overgegaan indien zij niet voorstelde om de nodige gelden 
voor te schieten); DE JONGHE/SAMYN/VERLINDEN 2007, 866; DELAHAYE 1984, 272; DIRIX 1998, 59; HANOTIAU 1987, nr. 38; HOUBBEN 

2015, 547-548; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; VAN OMMESLAGHE 2010, 1605. FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1930; REIFEGERSTE 2002, 
211. NEDERLAND: Hof 's-Hertogenbosch 28 april 1936, NJ 1936, 1324, nr. 819 ("Overwegende dat [de rechtbank] ten onrechte 
is voorbijgegaan aan het verweer van Keep, dat hij in ieder geval een dergelijke behandeling niet kon bekostigen."); 
Kantongerecht Paramaribo 23 juni 1953, NJ 1954, 613 ("[Overwegende] dat echter degene, die bedoelde maatregelen moet 
treffen, daartoe ook in staat moet zijn, zodat wanneer voor hem door geldgebrek het nemen van maatregelen niet mogelijk 
is, dit hem moeilijk zal kunnen worden aangerekend en alsdan de meerdere schade door die ander zal dienen te worden 
gedragen."); KEIRSE 2003, 129; KEIRSE/WEYTS 2016, 70. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 142 ("Pour que le lésé soit tenu d'avancer 
lui-même les frais de la mesure de minimisation, il faut aussi qu'il ait les moyens financiers pour le faire."). COMMON LAW: 
Clippens Oil Co v Edinburgh and District Water Trustees (1907), AC 291, 303; CHEN-WISHART 2010, 572; ELLAND-GOLDSMITH 

1987, 349; MACQUEEN/THOMSON 2007, 241; LE PAUTREMAT 2006, 214; MCGREGOR 2014, 300-301. UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 
903. 
5300 Vgl. Dodd Properties v Canterbury City Council [1980] 1 WLR 433 CA (in MCGREGOR 2014, 301; inzake schade aan een 
gebouw, onvermogen om schade onmiddellijk te herstellen). 
5301 NEDERLAND: KEIRSE 2002, 70; KEIRSE/WEYTS 2016, 70. COMMON LAW: Lord Wright in Bourhill v Young [1943] AC 92 en Lord 
Parker CJ in Smith v Leech Brain [1962] 2 QB 405.  
5302 Clippens Oil Co v Edinburgh and District Water Trustees (1907), AC 291, 303 (waarover: ELLAND-GOLDSMITH 1987, 349; LE 

PAUTREMAT 2006, 214 en in MCGREGOR 2014, 300-301).  
5303 BELGIË: Cass. 13 oktober 1981, Arr.Cass. 1981-82, 222, Pas. 1982, I, 223 ("hartlijdersarrest"; hartpatiënt overlijdt na spurt 
van 400 meter doordat hij wegens geldkwestie op de hielen werd gezeten door een ongeduldige schuldeiser); Cass. 14 juni 
1995, Pas. 1995, I, 630; Cass. 2 februari 2011, Pas. 2011, 394; Gent 6 januari 2010, T.Verz. 2011, 89, noot P. GRAULUS 

(amputatie rechterbeen na ongeval waarbij predispositie voor helft ertoe bijdroeg dat normaal herstel onmogelijk was); 
Gent 10 november 2011, RGAR 2012, nr. 14.878 (overlijden na besmetting met legionellabesmetting, afwijzing 
pathologische predispositie); Luik 17 november 1981, RGAR 1982, nr. 10.539 (neurose slachtoffer); Luik 21 juni 2005, JLMB 
2006, 1180; Pol. Hasselt 22 februari 1980, RGAR 1981, nr. 10331 (verrekening urgentie van herstel van beschadigd wegdek: 
"Als hierbij kostenverhogende factoren spelen dan is dit niet onbillijk en zijn die voor rekening van de schadeverwekker 
(The wrongdoer must take the victim as he finds it.)."; DE SOMER 2013-I, 26-27; DIRIX 1998, 31; FAGNART 2006, 285; JOCQUÉ 

2014, 5; KRUITHOF 1989, 20; LUTTE 2014, 195-210; RONSE/DE WILDE 1988, 191; SIMAR 2015, 1-12; SIMOENS 2002, 73-83; VAN 

OEVELEN 2007, 338-340; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 973-975; WEYTS 2003, 49; WEYTS 2013-II, 301-303. 
NEDERLAND: HR 9 juni 1972, NJ 1972, 360 (neurotische depressie); HR 21 maart 1975, NJ 1975, 372 (coronaire trombose); 
HR 8 februari 1985, NJ 1986, 137; BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 25; KEIRSE 2002, 70; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 58-63. 
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dommageable."5304 Schoolvoorbeeld is degene met een eierschaalschedel die overlijdt door een lichte tik op 
het hoofd.5305 Op die regel zit echter rek. Aangenomen mag worden dat die regel betrekking heeft op de gehele 
persoonlijkheidsstructuur van de benadeelde. Ook financiële predispositie tot onmogelijkheid om 
schadebeperkend op te treden valt daaronder. Bestaand financieel onvermogen kan dus op één lijn worden 
gesteld met fysieke of psychische predispositie voor schade, zodat de binnen de schadebeperkingsleer 
geldende draagkrachtregel met dat adagium is te schragen.  

1943. VERMOGEN EN HANDELSREPUTATIE NIET RISKEREN OM AAN SCHADEBEPERKING TE DOEN – Voorts hoeft 
een benadeelde zijn vermogen en reputatie niet op het spel te zetten om aan schadebeperking te 
doen.5306 Bij onrechtmatige daad oordeelt de rechtspraak zo dat de benadeelde slechts de nodige 
geldsommen voor herstel van zijn wagen hoeft voor te schieten indien dit voor hem geen ernstige 
financiële nadelen teweegbrengt.5307 Het Italiaanse Hof van Cassatie vereist van de benadeelde 
slechts betrekkelijk lichte economische inspanningen tot schadebeperking.5308 De Duitse rechtsleer 
vult dat concreter in door te stellen dat een benadeelde slechts eigen middelen hoeft aan te wenden 
indien dit geen afbreuk doet aan zijn levenswijze of zijn nodige reserves niet aantast.5309  

1944. ILLUSTRATIE: GEEN TE GROTE FINANCIËLE RISICO'S NEMEN – Illustratief voor de regel dat de benadeelde geen 
financiële risico's hoeft te nemen voor schadebeperking is een Engelse zaak uit 1948. Daar luidde de beslissing 
dat de koper van slangenhuiden bij de levering van ondeugdelijke waar, zijn winstderving niet hoefde te 
beperken door andere slangenhuiden aan te kopen in India. Hij kreeg zijn winstderving dan ook integraal 
vergoed. Het risico van die dekkingstransactie leek te groot om van redelijke schadebeperking te spreken: "It is 
one thing to enter into a contract. It would be another thing to have got the goods actually here."5310 Lord 
Goddard CJ wees daarbij treffend op het bovenredelijke karakter van die schadebeperking: "I cannot say that 
the buyers are bound to go hunting the globe to find out where they can get skins." De benadeelde hoeft dus 
niet de hele wereld af te schuimen om aan schadebeperking te doen. 

2 Onvoorzienbaar geldgebrek 

1945. NUANCE DRAAGKRACHTREGEL: ONVOORZIENBAAR ONVERMOGEN – Op die draagkrachtregel bestaan 
nuances. De onvoorzienbaarheidsgrens kan zo inwerken op de vermijdbaarheidslimiet. In Canada 
nuanceren sommigen de schadebeperkingsplicht, wat de draagkracht van de benadeelde betreft, zo 
vanuit die voorzienbaarheidsbeperking. De benadeelde is dan bij financieel onvermogen pas van zijn 
schadebeperkingsplicht bevrijd indien het voor de wanprestant bij het aangaan van de overeenkomst 
redelijkerwijs voorzienbaar was dat de benadeelde onvoldoende middelen zou hebben om schade 
wegens wanprestatie te beperken.5311  

                                                             
5304 Artikel 1268 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Dit is een letterlijke herneming van 
artikel 1379-2 van het Catala-ontwerp. De Franse wetgever had deze bepaling achterwege gelaten bij de hervorming van 
het verbintenissenrecht in 2016 (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016). 
5305 In Amerika wordt de voorbeschiktheid tot schade zelfs aangeduid als de eggshell skull doctrine (WEYTS 2003, 49). 
5306 BELGIË: HANOTIAU 1987, nr. 38. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 227. DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 517; KUCKUK 2000, 740; 
LANGE/SCHIEMANN 2003, 587; PALANDT/BASSENGE 2005, 315; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 339. NEDERLAND: KEIRSE 2010, 26. COMMON 

LAW: BRIDGE 1989, 400; CHEN-WISHART 2010, 572; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1808; ELLAND-GOLDSMITH 1987, 350; GOTANDA 2006, 
12; LE PAUTREMAT 2006, 214; MCGREGOR 2014, 300; STANNARD 2007, 249; WADDAMS 1999, 759 (Canada). UNIDROIT: MCKENDRICK 

2009, 902. CISG: SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 632. 
5307 Vgl. Corr. Neufchâteau 24 november 1965, RGAR 1966, nr. 7700 ("il se conçoit aussi, mais toujours dans une juste 
mesure, que des personnes dont les revenus sont modestes ne fassent pas procéder aux réparations avant que l'expert de la 
Compagnie d'assurances adverse n'ait marqué son accord quant aux coût des réparations"). 
5308 Cass.civ.it. 17 mei 2006, nr. 11498 (in CARINGELLA 2011, 795) ("un sacrificio economico relativamente lieve"). 
5309 GRUNSKY 1994, 517; KUCKUK 2000, 740; LANGE/SCHIEMANN 2003, 587; PALANDT/BASSENGE 2005, 315; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 
339. 
5310 Singleton LJ in Lesters Leather and Skin Co v Home and Overseas Brokers (1948) 64 TLR 569 CA (in MCGREGOR 2014, 293). 
5311 Marigold Holdings Ltd v Norem Const Ltd (1988) 60 Alta LR (2d) 289 op p. 343 (Alta Q.B.) (aangehaald in FRIDMAN 1999, 
821); FRIDMAN 1999, 821 ("[T]he plaintiff is not relieved of this duty to mitigate by any impecuniosity from which he suffers, 
unless, possibly it was reasonably foreseeable by the defendant that the plaintiff would have insufficient funds to mitigate 
his loss following the breach of contract [...]"). 



644 
 

1946. VERANTWOORDING: ONVOORZIENBARE PREDISPOSITIE TOT SCHADEBEPERKINGSVERZUIM – Voor zover verrekening 
van het geldgebrek van de benadeelde wordt beredeneerd vanuit het adagium dat de wanprestant de 
benadeelde neemt zoals aangetroffen (supra nr. 1942), kan die nuance opgaan. Onvoorzienbaarheid kan 
afdoen aan die predispositieregel. Inzake fysieke of psychische predispositie voor schade geldt zo dat de 
schadeverwekker kan opwerpen dat schade resulterend uit de receptiviteit van het slachtoffer onvoorzienbaar 
was bij de contractsluiting (supra nr. 1553).5312 Een aannemer kan zo met onvoorzienbaarheid schermen bij 
meerschade wegens een niet-meegedeelde schimmelallergie.5313 Dit is verruimbaar naar de predispositie van 
de benadeelde tot onmogelijkheid om schade te beperken. 

3 Aangaan lening 

1947. NUANCE DRAAGKRACHTREGEL: AANGAAN VAN LENING – Dat de benadeelde onvoldoende middelen 
heeft voor schadebeperking ontheft hem niet van elke zorg. Gebrek aan draagkracht impliceert niet 
ipso facto dat de benadeelde het beheer van de volledige schade aan de wanprestant mag overlaten. 
De grens van de schadebeperkingsplicht verschuift, maar wettigt niet steeds onmiddellijk de 
conclusie dat alle schade zonder meer vergoedbaar is. De rechter moet verifiëren of de benadeelde 
zijn schade niet kon beperken door het aangaan van een lening.5314  

1948. VERHAAL REDELIJKE INTERESTEN – Bij extern gefinancierde schadebeperking, zoals een 
dekkingstransactie, kan de benadeelde dan wel de rentelast verhalen. Deze subregel geldt uiteraard 
slechts voor zover die rentelast overeenstemt met die van een lening die een redelijke persoon in 
dezelfde omstandigheden zou hebben aangegaan (infra nr. 1971).5315 Verhaalbaarheid van de 
rentelast van een ter schadebeperking aangegane lening vindt dus zijn grens in het redelijke karakter 
van die maatregel. De benadeelde moet redelijke inspanningen leveren om een voordelige lening 
aan te gaan. 5316  Daartoe dient hij wel geen exhaustief marktonderzoek te doen. 5317  Bij 
schadebeperking hoeft de benadeelde immers niet tot het uiterste te gaan (supra nr. 1931).  

1949. GEVOLG VAN MET OOG OP SCHADEBEPERKING ONREDELIJK AANGEGANE LENING – Ging de benadeelde 
een te hoge rentelast aan voor zijn schadebeperking, dan is enkel het normale gedeelte van die 
rentelast verhaalbaar (infra nr. 1971). 5318  Heeft een benadeelde voldoende middelen voor 
schadebeperking, maar gaat hij toch een lening aan, dan vormt de daaruit resulterende rentelast 

                                                             
5312 Vgl. DALCQ 1959, 107 ("Si le débiteur de l'obligation, tenu de réparer le préjudice né de son inexécution, peut démontrer le 
caractère imprévu du dommage, telle, par exemple, une aggravation causée par une prédisposition pathologique de la 
victime, le créancier n'aura d'autre moyen d'obtenir réparation complète que de se placer, s'il le peut, sur le terrain quasi-
délictuel."); FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 165 (onvergoedbaarheid hogere schade wegens niet-meegedeelde allergie). 
5313 Cass.civ.III.fr. 27 juni 1984, RD.imm. 1985, 166, zoals aangehaald in FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007, 165. Enkel via 
buitencontractuele weg kan de benadeelde dan volledige schadevergoeding krijgen. 
5314 BELGIË: DIRIX 1998, 59; KRUITHOF 1989, 40. FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1930; REIFEGERSTE 2002, 211. DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 
517; KUCKUK 2000, 740; LANGE/SCHIEMANN 2003, 587; PALANDT/BASSENGE 2005, 315; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 339. NEDERLAND: 
Rb. Leeuwarden 10 december 1925, Weekblad van het Recht 11562 (1926) (in KEIRSE 2003, 131: "Overwegende dat 
trouwens een beroep op eigen financiële onmacht ook zou zijn geweest te onbestemd en daarom ongenoegzaam, omdat 
iemand die geen geld bezit er toch veelal zeer wel in kan slagen zich dit, door het lenen, te verschaffen."); KEIRSE 2003, 133. 
CISG: SOLER PRESAS 1998, 626. 
5315 BELGIË: Cass. 3 februari 1982, Arr.Cass. 1981-82, 722 (buitencontractueel); Brussel 30 mei 1974, RGAR 1974, nr. 9362 
(samenvatting: "Les intérêts de l'emprunt contracté pour payer la réparation du véhicule constituent un élément du 
dommage, car cet emprunt a permis de limiter le préjudice."); Luik 5 november 1976, JL 1977, 170; Rb. Gent 15 december 
1980, RW 1981-82, 1638 (vergoeding voor kosten van lening voor nieuwe wagen); Corr. Dinant 24 januari 1983, JL 1983, 
218; DIRIX 1998, 58; KRUITHOF 1989, 40; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 468. DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 600; GRUNSKY 1994, 517; 
KUCKUK 2000, 740; LANGE/SCHIEMANN 2003, 587; PALANDT/BASSENGE 2005, 315; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 339. ZWITSERLAND: 
ACHTARI 2008, 138. 
5316 GRUNSKY 1994, 517; KUCKUK 2000, 740; LANGE/SCHIEMANN 2003, 588 (“Er verstöβt gegen die Schadensminderungspflicht, 
wenn er einen gegenüber anderen Finanzierungsmöglichkeiten teureren Überziehungskredit in Anspruch nimmt.”); 
SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 339. 
5317 DUITSLAND: LANGE/SCHIEMANN 2003, 587. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 138. 
5318 GRUNSKY 1994, 517 (“Sofern der Kredit zu überhöhten Bedingungen aufgenommen worden ist, beschränkt sich die 
Verpflichtung des Schädigers auf die erforderlichen Kosten.”). 
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geen redelijke schadebeperkingskost.5319 Het aangaan van een overbodige lening was in die concrete 
omstandigheden immers geen redelijke schadebeperkende maatregel. De rentelast van zonder reden 
aangegane leningen kan de benadeelde dan niet afwentelen op de wanprestant. 

4 Waarschuwingsplicht  

1950. NUANCE DRAAGKRACHTREGEL: WAARSCHUWINGSPLICHT – De verrekening van geldgebrek van de 
benadeelde bij de beoordeling van schadebeperkende maatregelen is nog anderszins relativeerbaar. 
Volgens een naar Belgisch recht transponeerbare 5320  Duits-Nederlandse stroming brengt de 
gehoudenheid tot redelijke schadebeperking mee dat de benadeelde de wanprestant moet 
waarschuwen dat hij wegens financieel onvermogen niet bij machte is schadebeperkend in te 
grijpen.5321 In Duitsland biedt § 254, lid 2 BGB zo een matigingsmogelijkheid wanneer de benadeelde 
zich aan Mitverschulden bezondigt door na te laten de schuldenaar te wijzen op het gevaar van 
ongewoon hoge schade, die de schuldenaar kende noch behoorde te kennen.5322 Krachtens deze 
Warnungsobliegenheit5323 moet de benadeelde de dader waarschuwen voor het wegens geldgebrek 
uitblijven van schadebeperking en dus voor daaruit resulterende ongewoon hoge schade.  

1951. GEVOLG WAARSCHUWINGSPLICHT: SCHADEBEPERKING(SFINANCIERING) DOOR WANPRESTANT – Zodra de 
wanprestant kennis draagt van het feit dat de benadeelde niet in staat is tot schadebeperking, moet 
hij in beginsel zelf schaderemmend ingrijpen. In Nederland geldt zo dat wanneer zowel benadeelde 
als de dader de schade kunnen beperken, het aan de dader staat om tot handelen over te gaan, 
aangezien hij het onrecht zelf initieerde (vgl. supra nr. 76).5324 Aanvaardbaar is dat indien de 
wanprestant niet meteen kan ingrijpen, hij de benadeelde daartoe in staat moet stellen door de 
nodige middelen voor te schieten. Zwitserland onderbouwt dit voorschieten van bereddingskosten 
met de vaststelling dat dit niet meer is dan vooruitlopen op de uiteindelijke vergoedingsplicht.5325 
Finaal is het toch de wanprestant die de kosten van schadebeperking dient te dragen. Gaat de 
wanprestant over tot voorfinanciering of doet hij een redelijk aanbod tot schadebeperking, dan valt 
van de benadeelde wel redelijkerwijs te verwachten dat hij daarop ingaat. Weigering van een 
redelijke aanbod komt neer op schending van de schadebeperkingsplicht, en leidt tot inkorting van 
zijn schadevergoeding.5326 Denk aan de reiziger die niet ingaat op een voorstel van de reisorganisator 
om zijn verblijf zonder prijsverhoging voort te zetten in een hotel van een hogere categorie.5327 

                                                             
5319 Pol. Luik 13 april 1979, RGAR 1980, nr. 10197, noot M. DELACROIX (schadeverwekker behoort de financieringskosten voor 
de aankoop van een nieuw voertuig niet te dragen indien het slachtoffer niet bewijst dat hij onvoldoende geldmiddelen had 
om de aankoop van een vervangvoertuig te bekostigen); DIRIX 1998, 59; HOUBBEN 2015, 558; KRUITHOF 1989, 48. 
5320 Vgl. voorstel naar Frans recht in METTETAL 2005, 1931-1932 (onder verwijzing naar Duits recht). 
5321 DUITSLAND: § 254, lid 2 BGB; FAUST 1996, 342; LANGE 1979, 576; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 333; XYNOPOULOU 2013, 96 en 
200. NEDERLAND: BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 62-63; BLOEMBERGEN 1965, 406; KEIRSE 2003, 132. 
5322 § 254, lid 2 BGB luidt: "Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er 
unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der 
Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern." 
5323 Kwalificatie: FAUST 1996, 342; LANGE 1979, 576; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 333; XYNOPOULOU 2013, 96 en 200. 
5324 KEIRSE/WEYTS 2016, 70 (met verwijzingen naar hogere rechtspraak). 
5325 ACHTARI 2008, 136-137 ("En obligeant le responsable à avancer les frais, on ne fait qu'anticiper le moment du paiement 
de la dette en réparation. En effet, les frais qu'entraînent les mesures raisonnables de réduction du dommage seront de 
toute manière à la charge du responsable."); PICHONNAZ 2004, 118. 
5326 BELGIË: KRUITHOF 1989, 40; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 468. FRANKRIJK: MUSSON 2006, 209 ("Parfois ce devoir [de remplacement] 
est supplanté par le devoir d'accepter une offre équitable."); REIFEGERSTE 2002, 211. DUITSLAND: KUCKUK 2000, 740. ZWITSERLAND: 
ACHTARI 2008, 137. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 132. COMMON LAW: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1815; ELLAND-GOLDSMITH 1987, 350. 
UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 902. 
5327 BELGIË: Brussel 19 september 2002, RGAR 2003, nr. 13743 (reiziger stelde overdreven eisen, zoals eis tot repatriëring, 
terugbetaling van reis en extra schadevergoeding voor immateriële schade); GCR 8 september 2005, nr. 61, www.clv-gr.be, 
(1) 5; GCR 22 oktober 2013, www.clv-gr.be, SAA0097/13 (overboeking, niet-vergoeding morele schade omdat reizigers 
schade niet hadden beperkt door niet in te gaan op voorstel tot alternatief onderkomen).  NEDERLAND: (Nederlandse) 
Geschillencommissie Reizen 23 maart 2004, nr. REI03-2404, www.degeschillencommissie.nl (geen verhaal voor gederfd 
vakantiegenot wegens zoekraken bagage: "Gezien het feit dat de reisverzekering voorzag in de vervanging van hetgeen 



646 
 

1952. INTERNATIONALE PRAKTIJKGEVALLEN – Wereldwijd illustreren praktijkgevallen de aan de draagkrachtregel 
gestelde nuance van het schadebeperkingsaanbod door de wanprestant. Het Internationaal Arbitragehof 
reduceerde zo de schadeclaim van een onderneming die een gebrekkige machine bleef gebruiken en dus 
minderwaardige goederen produceerde, ondanks het aanbod van de verkoper om te onderhandelen.5328 In 
Nederland oordeelde de rechtbank Dordrecht in gelijke zin in een geschil over wie de schadelijke gevolgen 
diende te dragen van het feit dat herstel van een schip, door financieringsproblemen van de benadeelde, 
geruime tijd uitbleef.5329 De rechtbank stelde voorop dat indien de benadeelde buiten zijn schuld niet in staat 
was de herstelwerkzaamheden te betalen, de daaruit voortvloeiende meerschade voor rekening van de dader 
moest komen. Die extra schade had de dader kunnen voorkomen door direct na de vaststelling van de 
reparatiekosten dat bedrag voor te schieten. De schadebeperkingsplicht brengt dan wel mee dat de 
benadeelde de dader in kennis had moeten stellen van het feit dat hij niet in staat was die reparatie te doen 
verrichten. Voor zover de benadeelde in dat opzicht nalatig is geweest, blijven de mede uit die nalatigheid 
resulterende extra kosten voor eigen rekening. De benadeelde heeft wel recht op vergoeding van de extra 
bedrijfsschade in de redelijke periode waarin de benadeelde zijn financieringsmogelijkheden onderzoekt. 

1953. GEVOLG VAN NIET-REACTIE OP WAARSCHUWING DOOR BENADEELDE – Na in kennis te zijn gesteld van 
het financiële onvermogen van de benadeelde om schadebeperkende maatregelen te treffen, staat 
het dus aan de wanprestant om de vereiste maatregelen te nemen of om de nodige middelen 
daartoe voor te schieten. Schiet de wanprestant tekort in deze verplichting, dan komen de gevolgen 
van het achterwege blijven van schadebeperkende maatregelen voor zijn rekening.5330  

D Riskeren van fysieke integriteit  

1954. MEDISCHE BEHANDELINGEN EN HEELKUNDIGE INGREPEN ALS SCHADEBEPERKING – Wie na een ongeval of 
wanprestatie gewond raakt, laat zich behandelen. Dit lijkt niets meer dan logische behartiging van 
eigen belang (supra nr. 1800).5331 Aan die handelwijze koppelt het schaderecht wel gevolgen. 
Ondergaan van een medische behandeling of ingreep kan voor de benadeelde leiden tot 
vermindering van zijn schade. Vanuit zijn schadebeperkingsplicht is een behandeling of ingreep in 
voorkomend geval dan ook te bezien als vorm van schadebeperking die in redelijkheid van de 
benadeelde is te verlangen. Soms valt de weigering om een behandeling te ondergaan dan ook als 
schadebeperkingsverzuim aan te merken, wat leidt tot inkorting van schadevergoeding.5332  

1955. GRENZEN VANUIT REDELIJKHEIDSMAATSTAF – Behandelingen of operaties ondergaan, is soms in 
redelijkheid als schadebeperkende maatregel van de benadeelde te vergen. De reikwijdte van die 
verplichting is afhankelijk van het concrete geval. Uiteraard hoeft de benadeelde ook hier niet tot het 
uiterste te gaan. Afgewogen tegen het recht op fysieke integriteit (noli me tangere) en het recht op 
zelfbepaling (art. 8 § 4 patiëntenrechtenwet5333) vereist de schadebeperkingsplicht zo niet dat een 
benadeelde ingrijpende, pijnlijke en riskante operaties ondergaat.5334 Een rechtsvergelijkende blik 
leert dat deze invulling van de redelijkheidsmaatstaf aanwezig is in zowel de civil law als de common 

                                                                                                                                                                                              
verloren was gegaan ziet de commissie niet in dat het voortzetten van de vakantie niet mogelijk was en dat het noodzakelijk 
was eerder naar huis te reizen."). DUITSLAND: LANGE/SCHIEMANN 2003, 590. 
5328 Internationaal Arbitragehof maart 1999, ICC nr. 9594, www.unilex.info ("Under these circumstances recovery of losses 
due to [Claimant]’s alleged breach of quality is not granted since the losses were mitigable and could have been contained 
by [Defendant] through either further negotiation (by accepting [Claimant]’s offer) or by having taken the timely steps 
required to repair the machinery."). INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 148-149. 
5329 Rechtbank Dordrecht 8 november 1967, Schip en Schade 1968, 26 (in KEIRSE 2003, 132). 
5330 NEDERLAND: BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 62 ("Indien zowel de benadeelde als de dader de mogelijkheid heeft 
schadebeperkende maatregelen te nemen, dan hoort de dader die te nemen en kan stilzitten van de benadeelde niet tot 
vermindering van de aansprakelijkheid leiden."); BLOEMBERGEN 1965, 406; KEIRSE 2003, 133. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 137; 
PICHONNAZ 2004, 118. 
5331 STRENS-MEULEMEESTER 2010, 78. 
5332 Bijv. Engelse zaken Marcroft v Scruttons [1954] 1 Lloyd's Rep 395 CA en McAuley v London Transport Executive [1957] 2 
Lloyd's Rep 500 CA (in MCGREGOR 2014, 294). 
5333 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002. 
5334 Vgl. KEIRSE/WEYTS 2016, 65. 
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law.5335 A claimant need not risk his person too far in the hands of surgeons.5336 Weigeringen om een 
hoornvliestransplantatie5337 of een oorlelreconstructie5338 te ondergaan, volstonden in Nederland zo 
niet voor inkorting van de gevorderde schadevergoeding. Enkel het ontlopen van minieme, niet-
pijnlijke en risicoloze behandelingen lijkt beteugelbaar. Vooral de aard van de behandeling en de 
kans op gezondheidswinst lijken zo bepalend bij de beoordeling of de benadeelde redelijk handelde.  

E Socio-morele aanvaarding 

1956. SOCIO-MORELE ACCEPTATIE VAN SCHADEBEPERKING: ONGEWENSTE ZWANGERSCHAP – Het aan de 
schadebeperkingsplicht gestelde redelijkheidscriterium staat ook onder invloed van de moraal en de 
maatschappelijke acceptatie. Dit doet zich gevoelen bij schadevorderingen uit ongewenste zwangerschappen 
(wrongful-birthclaims). Los van de vraag of essentiële levensbeslissingen niet naar eigen inzichten zijn te nemen 
(infra nr. 2020), en of abortus geen te pijnlijke en risicovolle operatie inhoudt (supra nr. 1955)5339, rijst de vraag 
of gevolgen zijn te verbinden aan verzuim van schadebeperking door geen abortus te plegen of een ongewenst 
kind niet ter adoptie af te staan.5340 De geneeskunde en het recht bieden enige vrijheid om een ongewenste 
zwangerschap vrijwillig af te breken of een kind ter adoptie af te staan. Evenals schadebeperking in het 
algemeen (infra nr. 2025), zijn abortus en afstand ter adoptie zeker niet afdwingbaar. Strikt schaderechtelijk 
zijn die stappen wel schadelimiterende factoren. Dat achterwege laten van abortus en afstand ter adoptie kan 
leiden tot vermijdbare schade. Dit werd meermaals aanvaard in andere rechtsstelsels5341, en zelfs naar Belgisch 
recht5342. Toch stuit die kwalificatie voor de borst. Kan een vrouw zich op haar recht op zelfbeschikking 
beroepen en tegelijk niet-vermeden maar vermijdbare schade op de in gebreke gebleven arts afwentelen, of is 
het verlangen van die schadebeperking niet eerder onredelijk? 

1 Abortus 

                                                             
5335 BELGIË: Vred. Passendale 15 oktober 1912, T.Vred. 1913, 302 ("en vertu de la liberté individuelle le défendeur a 
incontestablement le droit de refuser de subir une opération douloureuse et sérieuse"); Luik 18 oktober 1963, RGAR 1963, 
nr. 7164 (slachtoffer moet deel van schade zelf dragen dat te wijten is aan zijn beslissing om niet-pijnlijke en risicoloze 
operatie niet te ondergaan); DIRIX 1979, 2926; DIRIX 1998, 60; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 9; KRUITHOF 1989, 42-43; 
RONSE/DE WILDE 1988, 334-338; SIMOENS 2004-I, 428; VAN OMMESLAGHE 2010, 1605; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 676-677. 
FRANKRIJK: REIFEGERSTE 2002, 256. LUXEMBURG: RAVARANI 2014, 1172-1173. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 227. ITALIË: ROPPO 2006, 
926; SEGALERBA 1999, 126. DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 512; KUCKUK 2000, 741; LANGE/SCHIEMANN 2003, 579 (“Einer Operation 
muss sich der Geschädigte unterziehen, wenn sie erfolgversprechend, gefahrlos und nicht mit besonderen Schmerzen 
verbunden ist.”); PALANDT/BASSENGE 2005, 315; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 334. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 227; LÜCHINGER 2002, 
352; PICHONNAZ 2004, 122; ROBERTO 2002, 234. NEDERLAND: Gerechtshof Arnhem 23 mei 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AY5110, 
punt 4.10 ("Nu [appellante] geen zekerheid kon worden gegeven over de mate van waarschijnlijkheid dat de operatie tot 
herstel of tot verbetering van haar klachten zou leiden, terwijl het risico van complicaties niet kon worden uitgesloten, kon  
en mocht zij in redelijkheid besluiten geen hersteloperatie te ondergaan."); KEIRSE 2003, 165; STRENS-MEULEMEESTER 2010, 78-
83; COMMON LAW: MCGREGOR 2014, 294-295 ("A claimant need not risk his person too far in the hands of surgeons."). 
5336 MCGREGOR 2014, 294. 
5337 Rb. Amsterdam 24 oktober 1984, VR 1986, 60 (in BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 67; van de man van 67 jaar die 
door een trap in zijn gezicht een ernstig letsel aan zijn linkeroog opliep, viel niet te verlangen dat hij een 
hoornvliestransplantatie zou ondergaan, en dus dat de blijvende schade gedeeltelijk voor zijn rekening zou blijven). 
5338 Rechtbank Den Bosch 6 augustus 2008, 170996/HA ZA 08-344, onuitg. (in STRENS-MEULEMEESTER 2010, 78; geen matiging 
van immateriële schadevergoeding wegens niet ondergaan cosmetische operatie waarbij een stuk weefsel uit de nek van 
het slachtoffer aan zijn oor wordt gehecht, want laat een litteken achter). 
5339 Bijv. Slade LJ in Emeh v Kensington and Chelsea and Westminster Area Health Authority, 1984, 3 All ER 1044 (in 
MCGREGOR 2014, 295: "[T]he operation to terminate the claimant's pregnancy would not have been entirely without risk, and 
no doubt would have involved her in considerable pain and discomfort.") 
5340 Bespreking: HUYGENS 2012, 222; KEIRSE/WEYTS 2016, 70; KRUITHOF 1987, 2771; STEINER 2001, 655. 
5341 NEDERLAND: J. LEIJTEN, "Wankele overtuigingen", NJB 1997, (477) 477 (genuanceerd: "Gelukkig is het recht en is de 
rechtspraak niet zo autonoom en hard geworden dat zij de eis van beperking van de schade in een geval als dit vertaalt in 
een plicht tot abortus of afstand van het kind. Toch zou dat in een geheel geseculariseerde en gejuridiseerde samenleving 
bijna een logische noodzakelijkheid zijn."); KEIRSE 2004, 612 ("Wanneer de vrouw de schade had behoren te beperken, is 
aldus een verdeling van de schadelast op zijn plaats"). ENGELAND: Emeh v Kensington and Chelsea and Westminster Area 
Health Authority, 1984, 3 All ER 1044. ZWITSERLAND: Appellationsgericht 23 oktober 1998, Basler juristische Mitteilungen 
2000, 306. 
5342 Luik 10 mei 2001, T.Gez. 2001-02, (247) 250, noot J. TER HEERDT; Luik 22 januari 2009, T.Gez. 2009-10, (215) 216, noot 
S. PANIS. 
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1957. ABORTUS ALS SCHADEBEPERKENDE MAATREGEL? – Abortus is niet afdwingbaar. De rechtspraak ziet 
dit soms wel als schadebeperkende maatregel bij ongewenste zwangerschap.5343 Uitblijven van 
abortus van een ongewenst kind leidt dan tot verdeling van de schadelast over de gynaecoloog en de 
benadeelde. In Zwitserland verweet een Appellationsgericht zo een vrouw van wie abortus was 
mislukt, dat zij haar verplichting tot schadebeperking niet was nagekomen door geen tweede maal 
abortus te plegen.5344 In Engeland onderging een vrouw een sterilisatie, en een abortus van haar 
vierde kind. Door een fout van de artsen werd zij echter opnieuw zwanger. Ditmaal weigerde zij 
abortus te plegen. Na haar bevalling van een kind met ernstige afwijkingen sprak zij de artsen aan in 
schadevergoeding. In eerste aanleg werd beslist dat die abortusweigering was ingegeven om 
schadevergoeding te krijgen en om niet meer te hoeven werken, zodat zij haar 
schadebeperkingsplicht had geschonden. In hoger beroep vond dat vonnis geen genade op grond dat 
niet redelijkerwijs van de vrouw viel te verwachten dat zij opnieuw abortus zou plegen.5345  

1958. ABORTUS GEEN REDELIJKE SCHADEBEPERKENDE MAATREGEL – Krachtens artikel 350 Sw. is het onder 
bepaalde voorwaarden toegestaan om de zwangerschap af te breken voor het einde van de twaalfde 
week na de bevruchting, wanneer zij zich door haar toestand in een noodsituatie bevindt. Deze optie 
is, ook vanuit ethisch oogpunt, echter niet kwalificeerbaar als een redelijke schadebeperkende 
maatregel.5346 Ingrijpen in lichamelijke integriteit is een dermate persoonlijke aangelegenheid dat het 
vermogensbelang van de aangesprokene hiertegen niet kan opwegen.5347 Over het verweer dat de 
vrouw ter schadebeperking maar voor abortus moet opteren, stelde een Amerikaanse rechter dat 
"[t]he very suggestion carries a pungent odor of moral depravity."5348 Abortus is geen redelijke 
schadebeperkende maatregel. 

1959. HOGE RAAD: ABORTUS VORMT GEEN REDELIJKE SCHADEBEPERKING – In Nederland oordeelde de Hoge Raad reeds 
dat abortus niet redelijkerwijs als schadebeperkende maatregel kan worden verlangd. Een echtpaar met twee 
kinderen leefde van een uitkering en liet bij de vrouw een spiraaltje plaatsen om gezinsuitbreiding te 
voorkomen. Bij een latere operatie werd dit spiraaltje ten onrechte verwijderd. De vrouw werd zwanger en 
beviel van een gezond kind. Daarop sprak zij de gynaecoloog aan in vergoeding van de kosten van een baby-
uitzet, verzorging en opvoeding, inkomensderving en immateriële schade. De Hoge Raad oordeelde dat niet 
kon worden gevergd dat de vrouw ter voorkoming van haar schade de door haar ongewenste zwangerschap 
zou afbreken of het kind na de geboorte aan een derde zou afstaan.5349  

                                                             
5343 Luik 10 mei 2001, T.Gez. 2001-02, (247) 250, noot J. TER HEERDT ("il n'y a pas lieu de mettre à [la charge de l'intimé] les 
frais de paternité ou de la maternité qui trouvent leur cause [...] dans la décision de l'appelante d'élever son enfant, 
intervenue après la faute de l'intimé."); Luik 22 januari 2009, T.Gez. 2009-10, (215) 216, noot S. PANIS ("Le fait pour I.K. 
d'avoir pris en définitive la décision d'élever son enfant a interrompu la relation causale entre la faute retenue et l'existence 
d'un éventuel préjudice pour la période postérieure à la naissance."). 
5344 Appellationsgericht 23 oktober 1998, Basler juristische Mitteilungen 2000, 306 (“Bei fortgeschrittener Schwangerschaft 
rückt der Umstand, dass mit einem Abbruch Leben vernichtet wird, klarer ins Bewusstsein. Der Eingriff bewirkt jedoch im 
Grunde das Gleiche, ob er nun relativ bald mittels Absaug-Curettage oder erst später mittels Einleiten einer Geburt 
vorgenommen wird. [...] Die Klage wäre deshalb auch darum abzuweisen, weil die Klägerin nicht das ihr Zumutbare zur 
Vermeidung des Schadens getan hat.”). 
5345 Emeh v Kensington and Chelsea and Westminster Area Health Authority, 1984, 3 All ER 1044 (MCGREGOR 2014, 295; waar 
Slade LJ oordeelde: "I cannot think it right that the court should ever declare it unreasonable for a woman to decline to have 
an abortion in a case where there is no evidence that there wer any medical or psychiatric grounds for terminating the 
particular pregnancy."). 
5346 BELGIË: Rb. Antwerpen 26 februari 1992, TBBR 1993, (401) 402; Rb. Antwerpen 23 april 2009, T.Gez. 2009-10, (227) 228; 
Rb. Kortrijk 1 februari 1994, RW 1995-96, (57) 58; R. KRUITHOF, “Schadevergoeding wegens geboorte van een ongewenst 
kind”, RW 1987, (2737) 2774; PANIS 2009, 222; TER HEERDT 2001, 255; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 678. DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 

2006, 601. NEDERLAND: HR 21 februari 1997, NJ 1999, 837, nr. 145; KEIRSE 2003, 167; KEIRSE/WEYTS 2016, 70. 
5347 Rb. Antwerpen 23 april 2009, T.Gez. 2009-10, (227) 228; RONSE/DE WILDE 1988, 336 (dat vermogensbelang weegt daar 
enkel tegen op in de zeldzame gevallen waarin de weigering van het slachtoffer als kennelijk schuldig kan worden 
beschouwd). 
5348 Justice Brosky bij de Superior Court of Pennsylvania in Mason v Western Pennsylvania Hospital, 268 Pa. Superior Ct. 354 
(1981) 371 (in antwoord op de vraag "What then of the argument that the mother should abort the unplanned child?"). 
5349 HR 21 februari 1997, NJ 1999, 837, nr. 145. 
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2 Afstand ter adoptie 

1960. AFSTAND TER ADOPTIE ALS SCHADEBEPERKING? – Biedt afstand ter adoptie bij ongewenste 
zwangerschap dan een alternatieve schadebeperkingsmaatregel? Het hof van beroep te Luik 
oordeelde alvast van wel. Dit hof zag afstand ter adoptie als redelijke schadebeperking.5350 Een 
vrouw liet in de achtste week van haar zwangerschap een abortus uitvoeren. De abortus mislukte en 
zij beviel van een gezonde jongen. Zij sprak de arts aan in schadevergoeding voor de kosten die de 
geboorte van haar ongeplande zoon had meegebracht. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep 
ving zij bot. Enkel de kosten van de mislukte abortus kwamen voor vergoeding in aanmerking. Het 
hof van beroep oordeelde dat de vrouw zich ofwel diende te schikken naar het natuurlijke verloop en 
haar kind moest opvoeden, ofwel bij haar wens moest blijven om dat kind niet te houden en het 
maar moest afstaan ter adoptie om haar schade te beperken. 

1961. AFSTAND TER ADOPTIE IS GEEN REDELIJKE SCHADEBEPERKENDE MAATREGEL – Afstand ter adoptie is 
rechtens mogelijk. Toch lijkt ook deze maatregel moreel gezien in redelijkheid niet verlangbaar van 
een benadeelde. In Nederland heeft de Hoge Raad al in die zin geoordeeld (supra nr. 1959).5351 In 
Amerika werd ook beslist dat bij ongewenste zwangerschap niet valt te verwachten dat de 
benadeelde het kind in adoptie geeft.5352 Het is onredelijk te verlangen dat ouders een aanvankelijk 
ongewenst kind ter adoptie afstaan.5353 Het hof van beroep te Gent oordeelde al in die zin.5354 Het 
Hof van Cassatie liet die opvatting overeind (supra nrs. 274-275).5355 Aangezien dergelijke ingrijpende 
maatregelen niet zijn te verwachten van de benadeelde, mag het niet-nemen daarvan ook geen 
consequenties hebben voor de omvang van zijn vergoedbare immateriële (en materiële) schade.5356  

§ 3. BEREDDINGSKOSTEN 

A Verhaalbaarheid 

1 Principe 

1962. SCHADEBEPERKING IMPLICEERT DOORGAANS BEREDDINGSKOSTEN – Schaderemmende initiatieven 
leiden vaak tot schadebeperking. Die maatregelen zijn vaak op zich ook bron van andere schade. 
Doorgaans verlangt de schadebeperkingsplicht immers van de benadeelde dat hij zich financiële 
inspanningen getroost. Die schadebeperkingskosten of bereddingskosten5357 treden als het ware in 

                                                             
5350 Luik 10 mei 2001, T.Gez. 2001-02, (247) 250, noot J. TER HEERDT; Luik 22 januari 2009, T.Gez. 2009-10, (215) 216, noot 
S. PANIS. 
5351 HR 21 februari 1997, NJ 1999, 837, nr. 145. 
5352 Troppi v Scarf, 31 Mich. App. 240 (1971) (buitencontractueel: "It has been suggested that parents who seek to recover 
for the birth of an unwanted child are under a duty to mitigate damages by placing the child for adoption. If the child is 
"unwanted", why should they object to placing him for adoption, thereby reducing the financial burden on defendant for his 
maintenance? [...] The doctrine which requires a plaintiff to take measures to minimize the financial consequences of a 
defendant's negligence requires only that reasonable measures be taken.”) 
5353 BELGIË: Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186, punt 5; Gent 3 november 2011, T.Gez. 2012, (205) 209, punt 1.4; 
Rb. Antwerpen 26 februari 1992, TBBR 1993, (401) 402 (abortus en afstand ter adoptie onredelijk); Rb. Antwerpen 23 april 
2009, T.Gez. 2009-10, (227) 228; Rb. Kortrijk 1 februari 1994, RW 1995-96, (57) 58; HUYGENS 2012, 222; F. KEFER, "La 
naissance d'un enfant après l'échec d'un avortement est-elle constitutive d'un préjudice?" (noot onder Riom 6 juli 1989), JT 
1990, (644) 645; KRUITHOF 1987, 2775; PANIS 2009, 222; TER HEERDT 2001, 255. NEDERLAND: HR 21 februari 1997, NJ 1999, 837, 
nr. 145; KEIRSE 2003, 167; KEIRSE/WEYTS 2016, 70. 
5354 Gent 3 november 2011, T.Gez. 2012, (205) 209, punt 1.4. Vgl. KRUITHOF 1987, 2775. Vgl. STEINER 2001, 655 (stelt dat dit 
het standpunt is van de meerderheid van de Zwitserse rechtsleer). 
5355 Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186, punt 5. 
5356 Vgl. Troppi v Scarf, 31 Mich. App. 240 (1971) (buitencontractueel: “The doctrine which requires a plaintiff to take 
measures to minimize the financial consequences of a defendant's negligence requires only that reasonable measures be 
taken. If the effort, risk, sacrifice, or expense which the person wronged must incur in order to avoid or minimize a loss or 
injury is such that under all the circumstances a reasonable man might well decline to incur it, a failure to do so imposes no 
disability against recovering full damages.”); KRUITHOF 1987, 2772.  
5357 KEIRSE 2003, 280; SALOMONS 1993, 18; SPIER/HARTLIEF 2009, 239. 
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de plaats van de vermeden schade. Welke contractpartij staat finaal in voor de financiële gevolgen 
van de door de benadeelde getroffen schadebeperkende maatregelen?  

1963. VERHAALBAARHEID VAN BEREDDINGSKOSTEN – Complement van de plicht tot schadebeperking is de 
verhaalbaarheid van daartoe gemaakte kosten. Wanneer een benadeelde door wanprestatie 
toegebrachte schade beperkt, kan hij aanspraak maken op terugbetaling van daartoe gemaakte 
kosten. Zijn bereddingskosten kan hij op de wanprestant verhalen.5358 De Nederlandse wetgever 
verankerde dit kostenverhaal in de wet. Artikel 6:96 NBW kwalificeert redelijke kosten ter beperking 
en voorkoming van schade als vermogensschade. Ook de internationale instrumenten voorzien in 
verhaalbaarheid van die kosten.5359 Zo bepaalt de DCFR dat de schuldeiser de kosten kan verhalen die 
hij in redelijkheid heeft gemaakt om zijn schade te beperken (art. III.-3:705, lid 2).5360 De Franse 
wetgever wil dit verhaal invoeren bij de herziening van het aansprakelijkheidsrecht.5361 

1964. BELGISCHE CASSATIERECHTSPRAAK: VERGOEDBAARHEID VAN REDELIJKE SCHADEBEPERKINGSKOSTEN – In 1985 
bevestigde het Hof van Cassatie de verhaalbaarheid van redelijke schadebeperkingskosten.5362 Deze zaak betrof 
een wanprestatie bestaande in niet-levering van koopwaar, waarbij de benadeelde zelf maatregelen had 
getroffen om zijn schade te beperken of te voorkomen. Een koper kreeg zijn zand niet op tijd geleverd. 
Aangezien hij deze koopwaar dringend nodig had om werken uit te voeren bij een derde, kocht hij zand aan bij 
een andere verkoper. Die koopwaar was wel beter en duurder. Het hof van beroep te Antwerpen stemde in 
met zijn vordering tot ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding. Deze schadevergoeding werd 
berekend op basis van de hogere dekkingsprijs. Daarop stelde zijn contractpartner cassatieberoep in. In 
cassatie voerde hij aan dat de benadeelde niet had aangetoond dat dezelfde koopwaar niet tegen de 
contractprijs beschikbaar was op de markt. Het Hof van Cassatie wees dit af en bevestigde het bestreden arrest 
door als regel te stellen dat de kosten besteed door de schuldeiser om de schade te beperken of te vermijden, 
ten laste vallen van de debiteur, tenzij deze bewijst dat de kosten volledig of gedeeltelijk op ondoordachte of 
onverantwoorde wijze werden gemaakt. De meerkost kwam dan ook ten laste van de wanprestant.5363 

1965. CIJFERVOORBEELD: VERHAALBAARHEID VAN BEREDDINGSKOSTEN – Een cijfervoorbeeld kan de verhaalbaarheid 
van bereddingskosten verduidelijken.5364 Een koper bestelt voor € 20 000 goederen. De koper laat de verkoper 
echter weten dat hij de bestelde goederen niet kan gebruiken, en hij deze dus niet zal afhalen. Bij wijze van 
schadebeperking verkoopt de verkoper deze goederen door tegen de redelijke doorverkoopprijs van € 18 000. 
Voor deze doorverkoop betaalde hij € 1 000 commissie aan een tussenpersoon. De schadevergoeding die de 

                                                             
5358 BELGIË: Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929, RCJB 1989, 7, noot KRUITHOF; Cass. 26 januari 2007, www.cass.be 

(vermelding kosten voor instandhouding en onderhoud van pand bij positief belang bij ontbinding koopovereenkomst); 
BAECK 2013, 268; DALCQ 1987, 373; DELAHAYE 1984, 272; DIRIX 1979, 2926; DIRIX 1998, 58; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 
359; HANOTIAU 1987, nr. 38; HENS 2009, II.4, 190b; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 11; KRUITHOF 1989, 46; KRUITHOF/BOCKEN 

1994, 468; LECLERCQ 2009, 214; PETIT 1995, 158; RONSE/DE WILDE 1988, 325; RUTTEN 2006, 326; SAMOY 2013, 1045; SAMOY/DANG 

VU 2012, 86; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 877 en 883; SIMOENS 1999, 89; VAN GERVEN/COVEMAEKER 

2006, 186; VAN OMMESLAGHE 2010, 1604-1605; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 678; WÉRY I (2010), 434; WEYTS 2003, 64. FRANKRIJK: 
FAUVARQUE-COSSON 2008, 383; FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 294; GENICON 2007, 728; LAITHIER 2004, 170. SPANJE: FUENTES 

GUIÑEZ 2006, 228; PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 9. DUITSLAND: KUCKUK 2000, 740; PALANDT/BASSENGE 2005, 314. ZWITSERLAND: BRUNNER 

1991, 96; ENGEL 1997, 717; ROUILLER 2007, 772-773; SCHLOSSER 1996, 162. OOSTENRIJK: KOZIOL 1997, 420. NEDERLAND: Artikel 6:96 
NBW; ASSER/HARTKAMP 2004, 335-336; BLOEMBERGEN 1965, 404; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 86; JOLING/VERMEULEN 2011, 642; 
KEIRSE 2010, 29; VISSCHER 2007-II, 91-92. COMMON LAW: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1820; ELLAND-GOLDSMITH 1987, 352; FARNSWORTH 

1990, 199; MCGREGOR 2008, 336; MCGREGOR 2014, 302; STANNARD 2007, 250; WEI 2008, 224. CISG: GALVAN 1998, 28. 
5359 Zie onder meer artikel 9:505 lid 2 PECL; artikel III.-3:705 lid 2 DCFR; artikel 163, lid 2 CESL. 
5360 Artikel III.-3:705 lid 2 DCFR luidt: "The creditor is entitled to recover any expenses reasonably incurred in attempting to 
reduce the loss." 
5361 Artikel 1237 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile voorziet in de vergoedbaarheid van 
bereddingskosten: "Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou pour 
éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable dès lors qu'elle ont 
été raisonnablement engagées." 
5362 Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929 ("les frais exposés par le contractant lésé pour limiter ou éviter le dommage sont à 
charge du contractant en défaut d'exécuter"). Zie ook Cass. 26 januari 2007, www.cass.be (vermelding kosten voor 
instandhouding en onderhoud van pand bij positief belang bij ontbinding koopovereenkomst). 
5363 Zie DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 359. 
5364 Cijfervoorbeeld gebaseerd op KNAPP 1987, 560. 
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wanpresterende koper is verschuldigd, is als volgt berekenbaar: contractprijs (€ 20 000) - doorverkoopprijs 
(€ 18 000) + commissieloon tussenpersoon (€ 1 000) = € 3 000 schadevergoeding. 

2 Grondslagen 

1966. KOSTENVERHAAL RESULTEERT UIT VEREISTE VAN INTEGRALE SCHADEVERGOEDING – De mogelijkheid om 
bereddingskosten te verhalen, hangt samen met de standaardregels van het aansprakelijkheidsrecht. 
De gemaakte bereddingskosten staan in oorzakelijk verband met de wanprestatie en komen om die 
reden voor vergoeding in aanmerking. Net de wanprestatie verplicht de benadeelde tot 
schadebeperking en de daarmee gemoeide kosten (supra nr. 76). Vanuit het vereiste van integraal 
schadeherstel lijkt het dan ook logisch en billijk dat hij die kosten kan verhalen. Verhaalbaarheid van 
kosten van schadebeperking resulteert zo uit de verplichting tot integrale schadevergoeding.5365  

1967. KOSTENVERHAAL VANUIT POSITIEF BELANG – Dat kostenverhaal is ook schraagbaar via het positief 
belang. De rechter moet de benadeelde verplaatsen naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd 
indien de verbintenissen correct waren nagekomen. Was de wanprestant zijn verbintenissen 
nagekomen, dan had de benadeelde die schadebeperkingskosten niet hoeven te maken. Zwitserland 
spreekt van een nettovermindering van de vergoedingsplicht. De door de benadeelde genomen 
maatregelen hebben de door wanprestatie veroorzaakte vermogensvermindering beperkt, maar 
hebben dat vermogen vooraf of tegelijk met de kosten daarvan verminderd.5366  

1968. VOORZIENBAARHEID VAN BEREDDINGSKOSTEN – Bereddingskosten kunnen stoten op de limiet van 
onvoorzienbaarheid.5367 De wanprestant kan zich doorgaans wel niet achter onvoorzienbaarheid verschuilen, 
aangezien bij contractsluiting redelijkerwijs is te voorzien dat de benadeelde bij niet-nakoming overgaat tot 
schadebeperking en daartoe kosten zal maken.5368 In België volstaat bovendien dat het bestaan van die schade 
voorzienbaar was. Onvoorzienbaarheid van de omvang van bereddingskosten is irrelevant (infra nr. 1583).  

1969. BILLIJKHEID VAN KOSTENVERHAAL – De mogelijkheid voor de benadeelde contractant om met het 
oog op schadebeperking redelijkerwijs gemaakte kosten van de wanprestant te recupereren, strookt 
ook met de billijkheid. De rechter kan niet in redelijkheid verlangen dat de benadeelde in eigen beurs 
moet tasten om de fout van zijn wederpartij te neutraliseren. Onbillijk zou het zijn om de benadeelde 
extra economische inspanningen te doen leveren in het voordeel van de wanprestant.5369 

1970. ECONOMISCHE MOTIVERING: SCHADEBEPERKINGSAANZET – Vergoedbaarheid van bereddingskosten 
spreekt ook economisch voor zich. Benadeelden verkeren in een gunstigere positie om hun schade te 
beperken. Het recht moet hen dan ook tot schadebeperking aansporen. Vergoedbaarheid van 
schadebeperkingskosten geeft die aanzet tot schadebeperking.5370 Dit dient het belang van de 
aansprakelijke. Achterwege laten van schadebeperking zou de aansprakelijke meer geld kosten. 

                                                             
5365 BELGIË: KRUITHOF 1989, 47; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 678-679; WEYTS 2003, 64 ("Dit mag geen afbreuk doen aan het recht 
op integrale schadeloosstelling van het slachtoffer, zodat de kosten van de schadebeperking moeten worden gedragen door 
de schadeverwekker."). FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 459. SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 47. ZWITSERLAND: ROUILLER 2007, 773 
(vergoedbaarheid van kosten van schadebeperking is niets meer dan toepassing van het schadebegrip). OOSTENRIJK: KOZIOL 

1997, 420 ("Denn auch diese Aufwendungen stellen Nachteile dar, die durch die schädigende Handlung adäquat verursacht 
worden."). NEDERLAND: KEIRSE 2003, 279; KEIRSE 2010, 29. COMMON LAW: MCGREGOR 2014, 302. CISG: KNAPP 1987, 560 ("The 
expended sum of money is considered as a loss suffered as a consequence of the breach of contract."); LIU 2007, 485 ("In 
nature, such expenditures incurred in mitigation may be considered as a loss suffered as a consequence of the breach of 
contract."). INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 170. 
5366 ROUILLER 2007, 772-773 ("L'auteur du dommage ne peut limiter son obligation de réparer qu'à concurrence de la 
'réduction nette' du dommage [...]"). 
5367 GALVAN 1998, 28. 
5368 ORTSCHEIDT 2001, 170. 
5369 PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 47 (“Con el reembolso se pretende que el perjudicado que incurre en gastos al intentar mitigar el 
daño no tenga que soportar mayores sacrificios económicos.”). 
5370 COMMON LAW: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1820 ("the claimant, who is usually in the better position to minimise his loss, 
should be encouraged to try to do so"); WEI 2008, 224 (“This indemnity performs to encourage the claimant to mitigate.”). 
CESL: MOŽINA 2012, 650. 
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Vergoeding van door de benadeelde gemaakte bereddingskosten is goedkoper dan 
schadevergoeding bij uitblijven van schadebeperking. 5371  Bovendien dient die stimulans het 
algemeen belang. De samenleving gaat gebaat bij vermijding van middelenverspilling.5372  

3 Typegevallen 

1971. RENTELAST VAN TER SCHADEBEPERKING AANGEGANE LENING – Bij een extern gefinancierde 
schadebeperkende maatregel kan de benadeelde de rentelast op de aansprakelijke verhalen (supra 
nr. 1948). Dit geldt wel enkel binnen de perken van het goede-huisvadercriterium. De rentelast is 
slechts recupereerbaar voor zover een redelijke persoon deze zou zijn aangegaan (supra nr. 
1949).5373 Van benadeelden verwacht Duitsland zo dat zij redelijke inspanningen leveren om voor 
hun dekkingstransactie een gunstige lening aan te gaan.5374 Ging de benadeelde een te hoge 
rentelast aan voor zijn schadebeperking, dan is enkel het normale gedeelte van die rentelast 
verhaalbaar op de wanprestant.5375 

1972. DEKKINGSKOSTEN – Een andere toepassing is de verhaalbaarheid van kosten die de benadeelde 
maakte voor het aangaan van een dekkingstransactie. Soms valt van een benadeelde te verwachten 
dat hij schadebeperkend optreedt door een vervangende overeenkomst te sluiten. Ook hierbij moet 
hij zich als goede huisvader gedragen. Komt een leverancier zijn leveringsplicht niet na, dan moet de 
afnemer zo snel mogelijk vervanggoederen zoeken (supra nr. 1801). Een analoge redenering geldt 
wanneer de afnemer zijn afnameverplichting niet nakomt5376 of een onderaannemer in gebreke 
blijft5377. Aan die dekkingscontracten verbonden kosten zijn dan afwentelbaar op de wanprestant.5378 
Dit verhaal is in de common law verwoord in § 2-710 Uniform Commercial Code: "Incidental damages 
to an aggrieved seller include any commercially reasonable charges, expenses or commissions 
incurred in stopping delivery, in the transportation, care and custody of goods after the buyers' 
breach, in connection with return or resale of the goods or otherwise resulting from the breach." 

1973. ILLUSTRATIES: BIJ DEKKINGSCONTRACTEN VERHAALBARE BEREDDINGSKOSTEN – Een contractant die zich gedwongen 
ziet een tijdelijk onderkomen te vinden tijdens werken door wanprestatie van een verhuurder, een verkoper 
(verkoop gebrekkig goed)5379 of een aannemer (vertraging bij uitvoering)5380, kan zo aanspraak maken op 
vergoeding van de huurprijs.5381 Vergoedbaar zijn zo ook kosten die de benadeelde verkoper moet maken of de 
commissies die hij moet betalen voor stopzetting van de levering.5382 Afwentelbaar zijn ook premies die de 
benadeelde moet betalen om goederen na de wanprestatie te verzekeren.5383 Kosten die noodzakelijk zijn om 

                                                             
5371 BLOEMBERGEN 1965, 404; KEIRSE 2003, 279. 
5372 LAITHIER 2004, 459. 
5373 BELGIË: Cass. 3 februari 1982, Arr.Cass. 1981-82, 722; Luik 5 november 1976, JL 1977, 170; Corr. Dinant 24 januari 1983, 
JL 1983, 218; DIRIX 1998, 58; HOUBBEN 2015, 557-558; KRUITHOF 1989, 40; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 468. DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 
517; KUCKUK 2000, 740; LANGE/SCHIEMANN 2003, 587; PALANDT/BASSENGE 2005, 315; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 339. 
5374 GRUNSKY 1994, 517; KUCKUK 2000, 740; LANGE/SCHIEMANN 2003, 588 (“Er verstöβt gegen die Schadensminderungspflicht, 
wenn er einen gegenüber anderen Finanzierungsmöglichkeiten teureren Überziehungskredit in Anspruch nimmt.”); 
SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 339. 
5375 GRUNSKY 1994, 517 (“Sofern der Kredit zu überhöhten Bedingungen aufgenommen worden ist, beschränkt sich die 
Verpflichtung des Schädigers auf die erforderlichen Kosten.”). 
5376 HANOTIAU 1987, nr. 33; VAN OMMESLAGHE 2010, 1605. 
5377 Luik 9 januari 2014, JLMB 2015, (496) 499. 
5378 BELGIË: Luik 9 januari 2014, JLMB 2015, 496. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 144-145 ("S'ils ne sont pas compris dans le prix 
d'achat, il a aussi droit au remboursement des coûts supplémentaires qu'il a dû supporter pour effectuer le remplacement."). 
COMMON LAW: Artikel 2-710 van de Uniform Commercial Code; TREITEL/PEEL 2011, 1023. CISG: HONSELL 2010, 1033; KAROLLUS 

1991, 220; MAGNUS 2013-II, nr. 21; SCHWENZER 2013, nr. 11 (“Nebenkosten des Deckungsgeschäftes” als “weiterer Schäden”).  
5379 Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, 2093 (met name p. 2099). 
5380 Rb. Nijvel 21 november 1985, T.Aann. 1990, (289) 291, noot C. MARTENS. 
5381 Rb. Nijvel 21 november 1985, T.Aann. 1990, (289) 291, noot C. MARTENS (huur soortgelijk gebouw wegens vertraging in 
uitvoering van ruwbouw). Denk ook aan de huurkosten die de benadeelde koper maakt in de periode tussen de 
wanprestatie en de dekkingskoop (SCHWENZER 2013, nr. 11). 
5382 Vgl. artikel 2-710 van de Uniform Commercial Code. 
5383 Amerikaanse rechtspraak: ANDERSON 1988, 281 (costs incurred in insuring the goods subsequent to breach). 
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het beloofde goed te vervangen of te herstellen, hebben eveneens een vergoedbaar karakter.5384 Hieronder 
vallen ook kosten tot opslag van niet-afgehaalde goederen5385, tot instandhouding en behoud5386, en tot 
vervoer5387 van een doorverkocht goed. Zelfs tijdverlies is verhaalbaar.5388 Stijging van leveringskosten wegens 
vertraging bij de doorverkoop van het verkochte goed waarvoor de koper de prijs niet heeft betaald5389, kosten 
van die doorverkoop5390 – zoals kosten van onderhandelingen5391, gemaakte reclame5392, en de commissie van 
een tussenpersoon5393 – en stijging van prijzen van niet-geleverde goederen5394 zijn ook hier te vermelden.  

1974. EXTRA PERSONEELSKOSTEN ALS SCHADEBEPERKINGSKOSTEN – Bereddingskosten omvatten ook kosten 
die verbonden zijn aan gebruik van extra personeel. Al dan niet tijdelijke aanwerving van bijkomend 
personeel valt soms aan te merken als schadebeperkende maatregel.5395 Aan die schadebeperking 
verbonden kosten zijn vergoedbaar. Kosten van extra personeel waren zo vergoedbaar bij levering 
van een gebrekkig goed zoals een machine5396 of een softwareprogramma5397. De leverancier van 
gebrekkige boekhoudsoftware zag zich zo naast teruggave van voorschotten (na ontbinding) 
veroordeeld tot vergoeding van het aan de extra boekhouder betaalde loon.5398 In de common law 
komt verspilde personeelstijd zo ook voor verhaal in aanmerking. Voorwaarde is dat het personeel 
door wanprestatie aanzienlijk werd afgeleid van de gebruikelijke activiteit.5399 

B Primaire redelijkheid 

1 Redelijke schadebeperking 

                                                             
5384 Luik 9 januari 2014, JLMB 2015, 496; ENGEL 1997, 717; LAITHIER 2004, 170. 
5385 Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, (600) 601 (nutteloze opslagtijd en -ruimte voor meubelverkoper wegens 
niet-afhaling door koper van aangekocht hoeksalon, conventionele schadevergoeding van 30 % conform gemeenrechtelijke 
schadebegroting); Kh. Turnhout 27 oktober 1977, RW 1977-78, 2088; artikel 2-710 van de Uniform Commercial Code; 
ANDERSON 1988, 280; HONSELL 2010, 1033; MAGNUS 2013-II, nr. 21; TILLEMAN 2012, 356 (inzake art. 1646 BW). 
5386 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be; artikel 2-710 van de Uniform Commercial Code; MAGNUS 2013-II, nr. 21; TILLEMAN 

2012, 808 (inzake art. 1657). 
5387 Artikel 2-710 van de Uniform Commercial Code; ACHTARI 2008, 145; ANDERSON 1988, 280; ENGEL 1997, 717; HONSELL 2010, 
1033. 
5388 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be (kosten doordat de benadeelde verkoopster "zich ter beschikking moest houden 
voor menigvuldige bezichtigingen"); Gent 19 oktober 2012, RW 2014, 32, noot R. STEENNOT (vordering tot vergoeding van 
tijdverlies, wellicht vervat onder noemer "ernstige morele schade" waarvoor hof van beroep € 1000 schadevergoeding op 
grond van gemeen recht toekent); HONSELL 2010, 1033. VERBORGEN GEBREKEN: Kh. Turnhout 27 oktober 1977, RW 1977-78, 
2087; DEKKERS 1971, 479; DEKKERS/VERBEKE 2007, 493; HUET 2001, 321; TREITEL/PEEL 2011, 1009; 
STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1550; TILLEMAN 2012, 357; TILLEMAN/VERBEKE 2005, 61; 
TILLEMAN/VERBEKE 2006, nr. 32, 17; VAN CAUWELAERT 1980, 203; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 28. BEGROTING: L.E. GROSS, “Time and 
tide wait for no man: should lost personal time be compensable?", Rutgers Law Journal 2002, 683-711. 
5389 Rb. Namen 24 oktober 2008, T.App. 2009, (36) 38 (aansprakelijkheid vastgoedmakelaar wegens niet inlassen van 
opschortende voorwaarde van betaling voorschot); ANDERSON 1988, 281 (“recovery for increased delivery costs caused by the 
buyer’s delay in performance”). 
5390 Cass.Req.fr. 29 juni 1847, D. 1847, I, 187, verslag TROPLONG; Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, (2093) 2100; ANDERSON 

1988, 280; KAROLLUS 1991, 220. 
5391 ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 145. COMMON LAW: TREITEL/PEEL 2011, 1023.  
5392 ANDERSON 1988, 280. 
5393 Voorbeeld onder CISG: KNAPP 1987, 560. 
5394 ETIENNY, 666, voetnoot 447. 
5395 ENGEL 1997, 717; HONSELL 2010, 1033 ("Zusatzschäden"); PINNA 2007, 471; TREITEL/PEEL 2011, 1009 ("incidental loss"). 
5396 Cass.com.fr. 17 juli 2001, nr. 97-18.592, LexisNexis (vergoeding extra personeelslid wegens gebrekkige machine). 
5397 Montpellier 26 maart 1992, JurisData nr. 1992-034216 (levering gebrekkige software voor onder meer voorraadbeheer 
en boekhouding, ontbinding overeenkomst met schadevergoeding voor onder meer aanwerving extra boekhouder wegens 
gebrekkige software, ten bedrage van zijn volledige jaarloon); Luik 7 maart 2008, JLMB 2008, 1198 (schade wegens wijziging 
backupsysteem ten gevolge van installatie scanner door verkoper, vergoedbaarheid van uren besteed aan gegevensherstel 
afgewezen wegens niet-bewijs oorzakelijk verband); Parijs 9 april 1992, JurisData nr. 1992-020976 (niet-nakoming 
overeenkomst tot programmeren van specifieke software voor abonnementbeheer, ontbinding overeenkomst met 
schadevergoeding van 10 000 FF voor aanwerving stagiair om abonnementen manueel in te voeren). 
5398 Montpellier 26 maart 1992, JurisData nr. 1992-034216. 
5399 Standard Chartered Bank v Pakistan Shipping Corp [2001] EWCA Civ 55 en Verizon UK Ltd v Swiftnet Ltd [2008] EWHC 
551 (Comm) (waarover: TREITEL/PEEL 2011, 1009). 
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1975. PRIMAIRE TOETS: REDELIJKHEID VAN SCHADEBEPERKENDE MAATREGELEN – Voor afwenteling van 
bereddingskosten is uiteraard vereist dat zij samenhangen met de schadebeperkende maatregelen, 
en op die wijze in oorzakelijk verband staan met de wanprestatie. Voor verhaal is wel meer specifiek 
vereist dat de door de benadeelde getroffen schadebeperkende maatregelen een redelijk karakter 
hadden. Deze redelijkheid moet de rechter beoordelen naar het tijdstip van de schadebeperking en 
vanuit het perspectief van de goede huisvader, geplaatst in dezelfde omstandigheden. Dit is een 
feitenkwestie waarvan de beoordeling gebeurt naargelang het specifieke geval (supra nr. 1924). 

2 Bovenredelijke schadebeperking 

1976. BOVENREDELIJKE SCHADEBEPERKING – Benadeelden getroosten zich soms meer inspanningen dan 
redelijkerwijs van hen valt te verwachten (supra nrs. 1881-1889). In dat geval heeft de benadeelde 
vrijwillig meer kosten gemaakt dan redelijkerwijs van hem werd verwacht. Had hij nagelaten om die 
uitgaven te doen, dan zou de rechter hem achteraf geen eigen schuld, en dus geen schending van de 
schadebeperkingsplicht verwijten. Dit betreft dus kosten van niet-vereiste schadebeperkende 
maatregelen die zijn schade wel daadwerkelijk hebben verminderd.  

1977. KOSTENVERHAAL BIJ BOVENREDELIJKE SCHADEBEPERKING – Zijn die vrijwillige kosten van niet-vereiste 
schadebeperking verhaalbaar? Logischerwijs luidt het antwoord hierop bevestigend. De wanprestant 
haalt immers voordeel uit die bovenredelijke schadebeperking.5400 Andersluidende opvattingen 
zouden bij de benadeelde bij schadebeperking telkens de vraag opwerpen of schadebeperking niet 
bovenredelijk is. Dit antwoord luidt enkel anders wanneer die bovenredelijke schadebeperking als 
onredelijke schadebeperking is te bezien. Dit is het geval wanneer de benadeelde zich helemaal niet 
als goede huisvader heeft gedragen en de schadebeperking om die reden is mislukt.  

3 Mislukte schadebeperking 

1978. KOSTENVERHAAL BIJ MISLUKTE SCHADEBEPERKING – De rechter beoordeelt de redelijkheid van 
schadebeperkende maatregelen naar het tijdstip waarop zij zijn genomen. Schadebeperking is een 
middelenverbintenis (infra nr. 2011). Als stelregel geldt dan ook dat bereddingskosten ook 
verhaalbaar zijn wanneer redelijkerwijs genomen schadebeperkende maatregelen niet tot het 
verhoopte resultaat leiden. Dat geldt zelfs wanneer het schadebeperkend handelen de schade heeft 
vergroot of andere schade deed ontstaan.5401 

C Secundaire redelijkheid 

1 Redelijke bereddingskosten 

1979. SECUNDAIRE TOETS: REDELIJKHEID VAN BEREDDINGSKOSTEN? – Sommige Belgische auteurs menen 
dat het redelijkheidsvereiste niet enkel slaat op de schadebeperkende maatregelen zelf (primaire 

                                                             
5400 NEDERLAND: KEIRSE 2003, 284. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 145; ROUILLER 2007, 776. 
5401 BELGIË: DALCQ 1987, 373-374; DELAHAYE 1984, 272; DIRIX 1979, 2926; DIRIX 1998, 58; HANOTIAU 1987, nr. 38; HUYSMANS/VAN 

DER GRAESEN 1991, 11; KRUITHOF 1989, 49; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 468; RONSE/DE WILDE 1988, 333; SCHUERMANS/VAN 

OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 883; SIMOENS 1999, 89; SIMOENS 2004-I, 427; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 679; WEYTS 

2003, 65. FRANKRIJK: R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, IV, Parijs, Rousseau, 1924, 127, nr. 463bis; LAITHIER 2004, 
460. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 228; PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 47 (“El perjudicado tiene derecho al reembolso […] con 
independencia de que dicha finalidad se haya logrado.”). DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 600; KUCKUK 2000, 740 (met 
verwijzing naar BGH NJW 59, 933); PALANDT/BASSENGE 2005, 314. NEDERLAND: ASSER/HARTKAMP 2004, 336; KEIRSE 2003, 126-127, 
277 en 284; KEIRSE 2010, 25; SALOMONS 1993, 19; SPIER/HARTLIEF 2009, 240. ZWITSERLAND: LÜCHINGER 2002, 356; PICHONNAZ 2004, 
119. OOSTENRIJK: KOZIOL 1972, 229; KOZIOL 1997, 420. COMMON LAW: ANDREWS 2011, 578; CHEN-WISHART 2010, 574; KRAMER 2014, 
360; MCGREGOR 2008, 336; MCGREGOR 2014, 303 ("Moreover, the corollary goes further and allows recovery for losses and 
expenses reasonably incurred in mitigation even though the resulting damage is in the event greater than it would have 
been had the mitigating steps not been taken."); STANNARD 2007, 251. DCFR: VON BAR/CLIVE 2009, 937. UNIDROIT: MCKENDRICK 

2009, 903 ("Reasonable expenses can be incurred even if they thad the effect of increasing the total loss."). INTERNATIONALE 

HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 170-171. 
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redelijkheid; supra nr. 1975), maar ook op daartoe gedane uitgaven (secundaire redelijkheid).5402 De 
aansprakelijke staat dan slechts in voor de kosten die deze tweede redelijkheidstoets doorstaan. 
Bereddingskosten zijn in die optiek slechts vergoedbaar voor zover zij met het oog op de af te weren 
schade redelijk zijn. Op die manier kunnen rechters de vergoeding van overdreven, abnormale en 
extravagante uitgaven tot een normaal peil terugbrengen.  

1980. VAN OORSPRONG NEDERLANDSE OPVATTING – Die secundaire rol van het redelijkheidsvereiste is 
van Nederlandse oorsprong. Nederland meet het redelijkheidsvereiste namelijk een dubbele rol toe. 
Naast de schadebeperkende maatregelen moeten ook de bereddingskosten binnen de redelijkheid 
blijven.5403 Luidens artikel 6:96, lid 2, sub a NBW komen als vermogensschade mede voor vergoeding 
in aanmerking de "redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade". Deze redelijkheid van 
bereddingskosten moet de rechter prospectief en niet retrospectief nagaan.5404 Wat achteraf het 
redelijkst zou zijn geweest, is niet doorslaggevend. Ratio is dat de benadeelde niet naar believen mag 
handelen door eender welke kosten te maken en dan af te wentelen op de aansprakelijke.  

1981. TWEELEDIGE ROL VAN REDELIJKHEIDSVEREISTE IN ANDERE RECHTSSTELSELS – Ook buiten Nederland wordt die 
tweeledige rol van dat redelijkheidsvereiste aanvaard. Zo opperen sommigen in Duitsland en Spanje dat kosten 
van schadebeperking niet buiten verhouding mogen staan tot de berokkende schade.5405 Over diverse 
internationale rechtsinstrumenten heen bestaat eveneens een strekking dat bereddingskosten vergoedbaar 
zijn voor zover zij redelijk waren.5406 In navolging van het Catala-ontwerp (art. 1344), lijkt de Franse wetgever 

nu voornemens die tweede redelijkheidstoets van bereddingskosten in de wet in te schrijven.5407 

2 Inbedding in primaire redelijkheidstoets 

1982. GELDING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE VOOR BEREDDINGSKOSTEN – Vanuit het integraliteitsprincipe 
en het positief belang valt de secundaire redelijkheidstoets niet zomaar te onderschrijven. Staan 
bereddingskosten in causaal verband met de wanprestatie, dan komen zij overeenkomstig het 
drieledig aansprakelijkheidsvereiste (fout, schade en oorzakelijk verband) in principe volledig voor 
vergoeding in aanmerking. Was de wanprestant zijn verbintenissen immers nagekomen, dan had de 
benadeelde die kosten tot redelijke schadebeperking immers niet hoeven te maken. 

1983. VERVLECHTING VAN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE REDELIJKHEID – Een nuance is echter te ontlenen aan 
het vereiste dat de benadeelde bij zijn schadebeperkend als goede huisvader moet optreden. 
Rechters kunnen onredelijkheid van bereddingskosten dus wel indirect beteugelen. Denk aan kosten 
die zo buitensporig zijn dat de schadebeperkende maatregelen niet langer als redelijk kwalificeerbaar 

                                                             
5402 DELAHAYE 1984, 272 ("Il importe peu que ces frais n'aient abouti à aucun résultat pour autant qu'ils aient un caractère 
raisonnable."); KEIRSE/WEYTS 2016, 66 (“De kosten zullen aldus door de aansprakelijke partij moeten worden gedragen, 
waarbij als enig vereiste wordt gesteld dat ze de redelijkheidstoets doorstaan.”); VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 679 (“De enige 
voorwaarde is dat de uitgaven redelijk verantwoord waren.”); WEYTS 2003, 64. 
5403 ASSER/HARTKAMP 2004, 336; BLOEMBERGEN 1965, 404; BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 67; KEIRSE 2010, 30. 
5404 NEDERLAND: HR 21 november 1940, NJ 1941, nr. 425, 609 ("dat [...] de door Meyer getroffen maatregel moet beoordeeld 
worden niet naar hetgeen achteraf bezien de goedkoopste weg ware geweest, doch naar den toestand, waarin Meyer zich 
bevond, toen hij door het niet teruggeven van de auto in de noodzakelijkheid kwam tijdelijk in het gemis te voorzien.") ; 
BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 67; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 241; KEIRSE 2003, 286. 
5405 DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 600 ("Deren Kosten [...] sind – im allgemeinen Rahmen der Verhältnismäβigkeit – von dem 
Schädiger zu tragen."); KUCKUK 2000, 740; LOOSCHELDERS 1999, 495. SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 48 (“El segundo presupuesto 
se refiere a que sólo se podrán recuperar aquellos gastos necesarios o razonables.”). 
5406 UNIDROIT: BONELL 2002, 333; FRENK/STORME 1997, 200; MCKENDRICK 2009, 903. CISG: BGH 25 juni 1997, CISG-online nr. 277 
("ersatzfähig sind lediglich angemessene Aufwendungen zur Feststellung des Schadens sowie zu seiner Abwendung oder 
Minderung"); Oberlandesgericht Keulen 8 januari 1997, CISG-online nr. 217; HUBER 2012, nr. 46; LIU 2007, 485 ("This 
incidental expenditure is also recoverable provided it is reasonable."). PECL: DORNIS 2014, 544. 
5407 Bij de herziening van het verbintenissenrecht in 2016 heeft de Franse wetgever de volledige regeling laten vallen. 
Artikel 1237 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile voorziet echter in de vergoedbaarheid 
van bereddingskosten: "Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou 
pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable dès lors qu'elle 
ont été raisonnablement engagées." 
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zijn.5408 Bij schaderemmend optreden onredelijk hoge kosten vertalen zich namelijk doorgaans 
tegelijk in onredelijkheid van de schadebeperkende maatregel zelf. Een in redelijkheid ongunstige 
verhouding tussen de geraamde kosten en de te beperken schade resulteert zo snel in onredelijkheid 
van schadelimiterend ingrijpen.  

1984. REDELIJKHEIDSTOETS VAN BEREDDINGSKOSTEN BINNEN REDELIJKHEIDSTOETS VAN SCHADEBEPERKENDE MAATREGEL – Dat 
redelijkheid van bereddingskosten is na te gaan binnen de toetsing van de redelijkheid van de 
schadebeperkende maatregel, blijkt toonaangevende rechtsleer in Nederland ook impliciet voor te staan. KEIRSE 
verantwoordt de toetsing van de redelijkheid van bereddingskosten zo indirect vanuit de redelijkheid van de 
onderliggende schadebeperkende maatregelen: "Bereddingskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking 
in zoverre ze de grenzen van de redelijkheid te buiten gaan. [...] Als de benadeelde vooraf een zodanig beeld 
kon verkrijgen van de hoogte van de aan de voorgenomen maatregel verbonden kosten en de omvang van de 
anders te lijden schade, dat hij de maatregel achterwege had behoren te laten, blijven de kosten, voor zover zij 
de schade die anders zou zijn gelden te boven gaan, voor eigen rekening."5409 Uit de gecursiveerde passage 
blijkt dat onredelijkheid van de hoogte van de aan de voorgenomen maatregel verbonden kosten dus indirect 
resulteert in onredelijkheid van de genomen maatregel, die hij "achterwege had behoren te laten". 

3 Goedkoopste maatregel 

1985. GEEN VERPLICHTE KEUZE VOOR VOORDELIGSTE MAATREGEL – Schadebeperkingskosten zijn enkel 
vergoedbaar voor zover de onderliggende schadebeperkende maatregel in redelijkheid legitiem was. 
Dit redelijke karakter beoordeelt de rechter soeverein. Maar moet de benadeelde, in het belang van 
zijn tekortgeschoten contractpartner, steeds voor de goedkoopste maatregel kiezen? Dit is niet per 
se het geval. De benadeelde moet zijn schade enkel in de mate van het mogelijke beperken.5410 De 
rechter houdt immers rekening met de belangen van beide partijen, zij het met een lichte voorkeur 
voor het belang van de benadeelde5411, die zijn positie niet zelf heeft gewild (supra nr. 76). 

1986. WEL GEEN KEUZE VOOR DUURSTE SCHADEBEPERKENDE MAATREGEL – Bestaan er twee wijzen om de 
schade te beperken, dan kan de benadeelde wel niet (ongestraft) de duurste weg kiezen. Dat zou 
neerkomen op rechtsmisbruik.5412 De sanctie daarop is herleiding tot normale uitoefening, zodat de 
benadeelde enkel aanspraak heeft op vergoeding van de hypothetisch redelijke schadebeperkende 
maatregel. Ging de benadeelde ter schadebeperking zo een te hoge rentelast aan, dan is enkel het 
normale deel daarvan verhaalbaar.5413 In deze trant wordt in Duitsland van de benadeelde verwacht 
dat hij redelijke inspanningen levert om voor zijn dekkingstransactie een zo voordelig mogelijke 
lening aan te gaan.5414 De common law biedt de benadeelde zo evenmin recht op terugbetaling van 
extra kosten wanneer hij niet voor de voordeligste oplossing heeft gekozen: "[The victim] is fully 
entitled to be as extravagant as he pleases but not at the expense of the defendant."5415 

1987. GEEN VERGOEDING VOOR HERSTELKOSTEN WANNEER DEZE HOGER UITVALLEN DAN VERVANGWAARDE BESCHADIGDE ZAAK 
– Bij toepassing van die regel kan de benadeelde in principe geen aanspraak maken op vergoeding van 
herstelkosten die hoger uitvallen dan de kosten voor vervanging van de beschadigde zaak (supra nrs. 362-365). 
Dit blijkt uit de Belgische rechtspraak over (voertuig)schade bij onrechtmatige daad5416 en uit de common law 

                                                             
5408 KRUITHOF 1989, 34; SIMOENS 2004-I, 426. 
5409 A.L.M. KEIRSE, Schadebeperkingsplicht. Over eigen schuld aan de omvang van de schade, Deventer, Kluwer, 2003, 287. 
5410 HOUBBEN 2015, 549. 
5411 DIRIX 1998, 58. 
5412 Corr. Doornik 30 november 1992, T.Verz. 1993, 286 (tandschade, "s'il existe deux façons équivalentes de réparer le 
préjudice, la victime ne peut exiger celui des modes de réparation qui serait le plus onéreux pour l'auteur du dommage"; 
HOUBBEN 2015, 550; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 12; KRUITHOF 1989, 41; REIFEGERSTE 2002, 278; SIMOENS 2004-I, 427. 
5413 GRUNSKY 1994, 517 (“Sofern der Kredit zu überhöhten Bedingungen aufgenommen worden ist, beschränkt sich die 
Verpflichtung des Schädigers auf die erforderlichen Kosten.”). 
5414 GRUNSKY 1994, 517; KUCKUK 2000, 740; LANGE/SCHIEMANN 2003, 588; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 339. 
5415 Lord Pearson in Darbishire v Warren [1963] 1 WLR 1067, 1075 (in MCGREGOR 2014, 255). Vgl. WADDAMS 1999, 768. 
5416 Cass. 17 oktober 1968, Arr.Cass. 1969, (188) 196 (contractueel, vergoeding herstelkosten plaveisel niet hoger dan 
kosten van nieuw plaveisel); Cass. 23 oktober 1986, Pas. 1987, I, 249 (buitencontractueel); Antwerpen 12 juni 1990, RGAR 
1993, nr. 12088 (totaal verlies wagen); Bergen 30 oktober 1990, RRD 1991, 134 (buitencontractueel); Corr. Luik 13 januari 
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inzake wanprestatieschade5417. De voorkeur gaat dus toch uit naar de goedkopere maatregel.5418 Naargelang de 
kostprijs primeert dus vergoeding van de herstelkosten dan wel vergoeding van het vervanggoed.5419 De 
Belgische rechtsleer5420 én de common law5421 baseren deze regel duidelijk op de schadebeperkingsplicht. 

1988. HUUR VAN DUURDER VERVANGGOED TER COMPENSATIE VAN GEBRUIKSDERVING – Huurt de benadeelde een 
duurder goed dan nodig om zijn gebruiksderving te compenseren, dan is de door zijn toedoen toegenomen 
schade vermijdbaar en onvergoedbaar.5422 Bijgevolg moet hij een goed huren dat naar aard en kwaliteit 
overeenkomt met het niet-geleverde of beschadigde goed.5423 Van de benadeelde valt echter niet te verlangen 
dat hij marktonderzoek verricht om het goedkoopste vervanggoed te vinden.5424 Wel mag hij geen voordeel 
halen uit wanprestatie door huurkosten van een luxueuzer appartement of een duurdere wagen te verhalen. 

1989. KOSTENVERHOGENDE FACTOREN – Soms valt de keuze voor de voordeligste maatregel te 
nuanceren. Kiest de benadeelde niet voor de goedkoopste weg, dan kan de rechter soms rekening 
houden met kostenverhogende factoren. Denk aan urgentie van schadeherstel.5425 Deze verrekening 
kan hij dan funderen op de regel dat de schadeverwekker het slachtoffer neemt zoals aangetroffen 
(predispositieleer; supra nr. 229). Buitencontractueel hield de politierechter te Hasselt zo bij de 
keuze voor een duurdere schadebeperkende maatregel rekening met de urgentie van het herstel van 
een beschadigd wegdek: "Als hierbij kostenverhogende factoren spelen dan [...] zijn die voor 
rekening van de schadeverwekker (The wrongdoer must take the victim as he finds it.)."5426 

1990. BEWIJS VAN ONREDELIJKHEID BEREDDINGSKOSTEN – In bepaalde gevallen kan het optreden van de 
benadeelde ertoe leiden dat de wanprestant een zwaardere schadevergoedingslast oploopt. Denk 
aan de benadeelde die opteert voor het duurste vervoersalternatief wanneer zijn taxichauffeur niet 
tijdig opdaagt of aan de reiziger die omboekt naar het duurste hotel uit de omgeving wanneer zijn 
hotel onafgewerkt blijkt. Dan kan de tekortgeschoten schuldenaar trachten aan te tonen dat zijn 

                                                                                                                                                                                              
1992, JLMB 1992, 676 (totaal verlies wagen); Corr. Verviers 23 mei 1991, RGAR 1993, nr. 12208 (zijn de herstelkosten 
buiten verhouding tot de waarde van het geaccidenteerde voertuig, dan moet de benadeelde voldoende vergoeding krijgen 
om zijn vermogen in dezelfde staat te herstellen als voor het ongeval door aankoop van een soortgelijk voertuig). 
5417 Morris v Redland Bricks Ltd [1970] AC 652 (meer: BEATSON 2010, 540; TREITEL/PEEL 2011, 1011; WINTERTON 2012, 456-460). 
5418 BELGIË: Cass. 17 oktober 1968, Arr.Cass. 1969, (188) 196 (contractueel, vergoeding herstelkosten plaveisel niet hoger 
dan kosten van nieuw plaveisel); Vred. Torhout 16 januari 1996, AJT 1998-99, (991) 993 (vergoeding voor volledige 
vervanging van ondeugdelijk gelegde betonvloer van loods, tiende overweging). Als de uitvoering in natura mogelijk is, dan 
wordt uiteraard daaraan de voorkeur gegeven (Rb. Neufchâteau 26 oktober 1994, RRD 1995, 56, noot P. WÉRY; Kh. Marche-
en-Famenne 5 februari 2001, RRD 2001, 284, noot P. WÉRY). FRANKRIJK: MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 130. 
5419 WINTERTON 2012, 456 ("When both repair and replacement are possible, the court will award the cheaper of these 
alternatives."). 
5420 Antwerpen 12 juni 1990, RGAR 1993, nr. 12088 (totaal verlies wagen); FAGNART 1997, 94; KRUITHOF 1989, 41; SIMAR/DE 

ZUTTER 2013, 7; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 748. 
5421 TREITEL/PEEL 2011, 1012 ("He is, however, required to act reasonably to mitigate his loss, and it is submitted that he 
would have failed to do so if he had insisted on cure even though its cost was wholly disproportionate to the resulting 
benefit"). 
5422 Vgl. Lagden v O'Connor [2004] 1 AC 1067 (HL), Lord Hope, overweging 27 ("If it is reasonable for him to hire a substitute, 
he must minimise his loss by spending no more on the hire than he needs to do in order to obtain a substitute vehicle. If the 
defendant can show that the cost that was incurred was more than was reasonable - if, for example, a larger or more 
powerful car was hired although vehicles equivalent to the damaged car were reasonably available at less cost - the amount 
expended on the hire must be reduced to the amount that would have been needed to hire the equivalent."). 
5423 Brussel 10 november 1989, VR 1990, 149 (buitencontractueel: “Attendu qu'il ne peut être fait grief à l'appelante d'avoir 
pris en location successivement une BMW 316 et une BMW 320, voitures qui peuvent être considérées de la classe de la 
voiture accidentée, qui est une Audi 100.”); Brussel 23 maart 2000, T.Verz. 2000, 489 (huur van Porsche niet verantwoord en 
begroting gebruiksderving naar billijkheid op grond van niet-nakoming schadebeperkingsplicht); Rb. Gent 22 november 
1999, VR 2000, 130; Corr. Verviers 23 mei 1991, RGAR 1993, nr. 12208; Pol. Brussel 26 oktober 2007, VAV 2008, 155 
(overweging); DALCQ 1987, 366; LANGE 1979, 179 (huur van een "gleichrangigen Objektes"); VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE 

TEMMERMAN 2007, 1521. 
5424 Rb. Luik 21 februari 2001, T.Verz. 2001, 530. 
5425 Pol. Hasselt 22 februari 1980, RGAR 1981, nr. 10331 (verrekening urgentie van herstel van beschadigd wegdek); 
Pol. Hasselt 7 december 1979, onuitg. (aangehaald in Pol. Hasselt 22 februari 1980, RGAR 1981, nr. 10331, verrekening 
urgentie van herstel etalageruit); DIRIX 1998, 58; RONSE/DE WILDE 1988, 329. 
5426 Uitdrukkelijk: Pol. Hasselt 22 februari 1980, RGAR 1981, nr. 10331. 
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benadeelde medecontractant zijn schadebeperkingsuitgaven op onbedachtzame of lichtzinnige wijze 
heeft gedaan.5427 Deze bewijsmogelijkheid blijkt ook uit voormeld cassatiearrest van 22 maart 1985 
(supra nr. 1964), waar het Hof van Cassatie oordeelde dat de kosten om schade te beperken of te 
vermijden ten laste van de debiteur vallen, tenzij laatstgenoemde bewijst dat de kosten volledig of 
gedeeltelijk op ondoordachte of onverantwoorde wijze werden gemaakt.5428 

D Voortijdige schadebeperking  

1 Verband tussen kosten en schadebeperking 

1991. BAND TUSSEN KOSTEN EN SCHADEBEPERKING – Binnen welk tijdsbestek moeten kosten zijn gemaakt 
om het label van bereddingskosten te krijgen? Kosten van schadebeperkende maatregelen die na de 
wanprestatie zijn genomen, zijn potentieel verhaalbaar. Daarover bestaat geen betwisting (supra 
nr. 1964). Doorslaggevend is sowieso dat verhaal van bereddingskosten een band vereist tussen de 
door de benadeelde verrichte handeling waarvoor die kosten zijn gemaakt en de feiten waarvoor de 
dader aansprakelijk is gehouden. Kosten zijn verhaalbaar indien zij verband houden met maatregelen 
die zijn getroffen om concrete schade te beperken. Via hun band met de schadebeperking staan die 
bereddingskosten in oorzakelijk verband met de wanprestatie, en zijn zij recuperabel.  

1992. VÓÓR WANPRESTATIE GETROFFEN SCHADEBEPERKING – Fundamenteel is de vraag of de stelregel van 
verhaalbaarheid van bereddingskosten ook geldt voor kosten die resulteren uit schadebeperkende 
maatregelen die vóór de wanprestatie zijn genomen. Neem zo kinderdagverblijven die 
administratieve kosten maken om een wachtlijst aan te leggen voor het geval ouders hun kind toch 
niet naar hun crèche brengen (supra nr. 1922). Denk ook aan luchtvaartmaatschappijen die vluchten 
overboeken ter ondervanging van het niet opdagen van bepaalde passagiers (supra nr. 1894). Zijn 
aan die voortijdige schadebeperking verbonden kosten dan vergoedbaar? In een recent proefschrift 
stond zo te lezen: "Een slachtoffer kan slechts schadebeperkende maatregelen nemen, nadat het 
schade heeft geleden." 5429  Zijn bereddingskosten dan enkel verhaalbaar wanneer zij na de 
wanprestatie zijn gemaakt? 

2 Algemene preventiekosten 

1993. ONVERHAALBAARHEID VAN ALGEMENE PREVENTIEKOSTEN – Uit het vereiste van een band tussen de 
door de benadeelde verrichte handeling waarvoor de kosten zijn gemaakt en de feiten waarvoor de 
dader aansprakelijk is gesteld, spruit voort dat kosten die geheel algemeen ter voorkoming van 
schade zijn gemaakt, niet op de dader verhaalbaar zijn als bereddingskosten.5430 Buitencontractueel 
zijn de kosten van een alarminstallatie ter voorkoming van diefstal en de kosten van een rookmelder 
ter voorkoming van brandschade zo niet verhaalbaar op een inbreker of brandstichter. Die kosten 
vertonen geen verband met de aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenis.5431 In de regel houdt dit 

                                                             
5427 Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, II.4, 190b; DEKKERS/VERBEKE 2007, 225; 
HENS 2009, II.4, 190b; RUTTEN 2006, 326; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 39; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; WÉRY I (2010), 434.  
5428 Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929. 
5429 B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 
64. 
5430 NEDERLAND: BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 67; KEIRSE 2003, 281; KEIRSE 2010, 30; SALOMONS 1993, 20; SPIER/HARTLIEF 

2009, 240. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 77 ("Le lésé potentiel ne peut pas non plus obtenir le remboursement des dépenses 
que de telles mesures anticipées entraînent."). ENGELAND: Bradburn v GWR (1874) LR 10 Ex. 1 (aangehaald in MCGREGOR 2014, 
337: "the damages recoverable will not be diminished by the amount of insurance paid.") 
5431 NEDERLAND: PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 336 ("Dergelijke kosten kunnen niet alleen moeilijk als een gevolg van de 
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, worden gezien maar hebben ook niet gestrekt ter voorkoming of ter 
beperking van de schade die van deze bepaalde gebeurtenis mocht worden verwacht."); KEIRSE 2003, 282; SALOMONS 1993, 
20. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 77. OOSTENRIJK: KOZIOL 1972, 234 ("Ein Aufwendungsersatz für die Warnanlage kommt aber 
auch auf diesem Weg sicherlich nicht in Betracht."). 
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dus in dat pas sprake is van (vergoedbare) bereddingskosten wanneer zij zijn gemaakt wanneer de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich reeds heeft voorgedaan of onmiddellijk dreigt.5432 

3 Voortijdige bereddingskosten 

1994. KOSTEN VAN VÓÓR WANPRESTATIE GETROFFEN SPECIFIEKE SCHADEBEPERKENDE MAATREGELEN – 

Problematisch is dus de situatie waarin nog geen schade is voorgevallen, maar wel dreigt. Komen 
kosten van voortijdige schadebeperking – zoals bij overboeking door luchtvaartmaatschappijen of bij 
aanleg van een wachtlijst door een kinderdagverblijf (supra nr. 1992) – zo voor vergoeding in 
aanmerking? Op buitencontractueel vlak oordelen rechters soms dat kosten van aanhouden van een 
reservewagen niet vergoedbaar zijn, aangezien de benadeelde die kosten ook zou hebben gemaakt 
indien het ongeval niet had plaatsgevonden.5433 Bepaalde auteurs menen echter dat wanneer van de 
benadeelde niet viel te verwachten dat hij voorzorgen zou nemen, er geen voordeelstoerekening 
plaatsvindt en de kosten van het ter beschikking houden van reservevoertuigen afwentelbaar zijn.5434 
Een blik op het Nederlandse en het Duitse recht verschaft inzicht in dit verhaal van voorzorgskosten. 

1995. NEDERLAND: VERGOEDING VAN AAN WANPRESTATIEANTERIEURE SCHADEBEPERKING VERBONDEN KOSTEN – Nederland 
benadert die problematiek vanuit de schadebeperkingsplicht. Sinds lang is het vaste hogere rechtspraak dat de 
benadeelde bereddingskosten niet per se hoeft te nemen in de periode volgend op het schadetoebrengende 
feit. Deze regel kwam tot stand in de context van bedrijfsmiddelen (tram of bus) die wegens een schadefeit 
zoals een aanrijding onbruikbaar werden. Dan beschikt de benadeelde vervoersonderneming doorgaans over 
reservematerieel voor het geval het gebruikte materieel onbruikbaar zou worden. De schadebeperkingsplicht 
brengt dan mee dat de benadeelde dit reservematerieel moet inzetten om bedrijfsschade te beperken. Laat 
het benadeelde bedrijf na om dat materieel in te zetten, dan vervalt haar recht op vergoeding van de (zo 
vermijdbare) bedrijfsschade. In het RTM-arrest kende de Hoge Raad zo een vergoeding toe voor een deel van 
de vóór het schadefeit gemaakte kosten voor het beschikbaar houden van een reservelocomotief, die was 
gebruikt ter vervanging van een beschadigde locomotief.5435 Bij herhaling heeft de Hoge Raad bevestigd dat de 
benadeelde een evenredig deel van de kosten van het aanhouden van materieel op de dader mag verhalen.5436 
Het vereiste van een band tussen de handeling waarvoor de kosten zijn gemaakt en de feiten waarvoor 
aansprakelijkheid bestaat, houdt volgens de Hoge Raad dus niet in dat de kosten na het schadeveroorzakend 
feit moeten zijn gemaakt.5437 Als voorwaarde geldt wel dat de benadeelde dit materieel aanhield in verband 
met of mede met het oog op de dreiging van schade als gevolg van daden waarvoor derden aansprakelijk zijn. 

1996. DUITSLAND: VERGOEDING VAN AAN WANPRESTATIEANTERIEURE SCHADEBEPERKING VERBONDEN KOSTEN – Tien jaar na 
de Hoge Raad oordeelde het Duitse Bundesgerichtshof in 1960 in het zogeheten "Straβenbahnfall" in lijn 
daarmee dat voorzorgskosten ("Vorhaltekosten" of "Vorsorgekosten") verhaalbaar zijn.5438 Het metrobedrijf 

                                                             
5432 NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 407; SALOMONS 1993, 20; SPIER/HARTLIEF 2009, 240. DUITSLAND: LANGE/SCHIEMANN 2003, 302-
303; NIEDERLÄNDER 1960, 619 ("Aufwendungen, die jemand vor Eintritt eines Schadensereignisses zu dessen Abwehr oder zur 
Schadensminderung macht, können nicht in den Schaden einbezogen werden, wenn nicht im Zeitpunkt der Aufwendung 
tatbestandsmäβig ein zum Ersatz verpflichtendes Verhalten eines anderen vorliegt, was zumindest ein drohendes 
Schadensereignis voraussetzt."). CISG: SCHWENZER/MANNER 2008, 480 ("However, the duty to mitigate arises not only when 
the loss or even the breach has occurred, but already exists when a breach is threatening."). 
5433 Uitgebreid: KRUITHOF 1989, 49-50. 
5434 DIRIX 1979, 2927; DIRIX 1998, 61; KRUITHOF 1989, 50. 
5435 HR 31 maart 1950, nr. 592, NJ 1950, 954. 
5436 HR 31 maart 1950, nr. 592, NJ 1950, 954 (aanrijding vrachtwagen met tram; veroorzaker van ongeval is ook 
aansprakelijk voor schadebeperkingskosten); HR 31 oktober 1958, nr. 29, NJ 1959, 97 (inzet reservematerieel bij tijdelijke 
onbruikbaarheid van autobusmaterieel); HR 1 mei 1959, nr. 571, NJ 1961, 1223 (inzet reservematerieel bij door 
beschadiging tijdelijk onbruikbaar geworden materieel); HR 19 december 1975, nr. 280, NJ 1976, 809; HR 23 september 
1988, nr. 743, NJ 1989, 2848. Precieze berekening van dit evenredige deel: KEIRSE 2003, 302-304. 
5437 KEIRSE 2003, 282 en 300-306. 
5438 BGH 10 mei 1960, NJW DE 1960, 1339 ("Wird bei Beschädigung eines Straßenbahnwagens ein Ersatzfahrzeug 
eingesetzt, das der Unternehmer des Straßenbahnbetriebes eigens für fremdverschuldete Fahrzeugausfälle in Reserve hält, 
so gehört der auf die Einsatzzeit entfallende Aufwand für die vorsorgliche Bereitstellung des Ersatzfahrzeugs zu den 
Schäden, für die der Schädiger aufzukommen hat."). Bevestiging in BGH 10 januari 1978, NJW DE 1978, 812 (schade aan 
lijnbus). Meer: BRÜGGEMEIER 2006, 602-603 ("Die Unterhaltskosten ink. Finanzierung und Abschreibung sind als 
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waarvan een metrostel was beschadigd, was gehouden om een reservevoertuig in te zetten en kreeg een 
vergoeding voor die bereddingskosten dankzij haar betoog dat zij zonder het houden van reservevoertuigen 
ook huurkosten had gemaakt. De schadeverwekker moet bij nakoming van de schadebeperkingsplicht dus 
instaan voor bereddingskosten, onverschillig of die schadebeperkende maatregelen voor of na het intreden van 
het schadeverwekkende feit zijn genomen.  

1997. KOSTENVERHAAL VOOR AANHOUDEN RESERVEMATERIAAL ALS VOORTIJDIGE SCHADEBEPERKING – 

Kostenverhaal voor aanhouding van reservematerieel wordt verantwoord als (vooruitziende) 
schadebeperking. Hoewel de maatregel voorafgaat aan het schadefeit, geldt dat sprake is van een 
oorzakelijk verband. Had het schadefeit niet plaatsgevonden, dan had de benadeelde het 
reservematerieel niet hoeven in te zetten.5439 Pendant van deze verplichting om het reservematerieel 
ter beperking van bedrijfsschade in te zetten, is dan het recht op vergoeding van de aan die 
schadebeperking verbonden kosten. Sommigen gewagen van een schadebeperkende maatregel 
onder tijdsbepaling. Voor grote bedrijven is het quasi zeker dat bepaalde wanprestaties zich wel eens 
voordoen. Onzeker is echter op welk moment zij zich zullen voordoen.5440  

1998. KRITIEK OP VERHAAL VAN VOORZORGSKOSTEN VANUIT CAUSALITEITSOOGPUNT – De door de Hoge Raad en het 
Bundesgerichtshof ontwikkelde regel dat de benadeelde voor aanhouden van reservematerieel een vorm van 
vergoeding toekomt, stuit in diverse landen op kritiek.5441 Hoofdbezwaar is dat tussen het schadefeit en de 
vooraf gemaakte kosten een causaal verband ontbreekt. Kosten van gereedhouden van reservematerieel gaan 
vooraf aan de schadeveroorzakende gebeurtenis en zouden hoe dan ook zijn gemaakt.5442 Bovendien zou dit 
vergoedingsbeginsel dikwijls tot te ruime aansprakelijkheid leiden. Eigenlijk komt verhaalbaarheid van kosten 
voor aanhouden van reservematerieel eerder neer op aanwending van een abstract schadebegrip, waarbij de 
rechter vertrekt van de waarde van de ontnomen gebruiksmogelijkheid van het beschadigde materieel.5443  

1999. BIJKOMENDE FUNDERING: GELIJKHEIDSBEGINSEL – Toch lijkt verhaal van voorzorgskosten legitiem. 
Op economische gronden wordt aanvaard dat een causaal verband kan bestaan tussen tevoren 
gemaakte kosten en daaropvolgende schadefeiten. Grote ondernemingen hanteren als 
bedrijfspolitiek het aanhouden van reservematerieel dat inzetbaar is bij schadegevallen. Stel nu dat 
de rechtspraak kostenvergoedingen zou toekennen aan bedrijven die geen reservematerieel 
aanhouden maar na wanprestatie materieel huren. Ontzegging van die vergoeding voor 
bereddingskosten aan bedrijven die wel reservematerieel aanhouden, zou dan op gespannen voet 
staan met het gelijkheidsbeginsel. 5444  Economisch bestaat immers geen verschil tussen beide 

                                                                                                                                                                                              
Schadensminderungsbeiträge anteilig für den unfallbedingten Einsatz von dem Verursacher des Unfalls zu tragen."); 
LOOSCHELDERS 1999, 496-497. 
5439 NEDERLAND: ASSER/HARTKAMP 2004, 336; KEIRSE 2003, 305; OPHOF 1970, 524; STRENS-MEULEMEESTER 2010, 63 (vermelding). 
DUITSLAND: FIKENTSCHER 1992, 305 ("Insoweit sind Vorhaltekosten berechtigte Aufwendungen des Geschädigten und ihre 
zeitliche Vorwegnahme hindert gerade darum nicht die Bejahung der Kausalität."; met verwijzingen). 
5440 Bijv. H.P.J. OPHOF, "De problematiek van de schadebeperkende maatregelen d.m.v. reserve-materieel en de abstracte 
schadeberekening", WPNR 1970, (523) 523 (spreekt van onrechtmatige daad onder tijdsbepaling). 
5441 NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 409-420 (geen oorzakelijk verband); P.A.N. HOUWING, onder bij HR 31 maart 1950, 
NJ 1950, 958-960; J.EV.M. LIPPMANN, "Enige vragen rondom het arrest inzake R.T.M./Schraven Eysbouts (HR 31 maart 1950, 
NJ 1950, No. 592)" in Rechtskundige Opstellen aan Prof. Mr R.P. Cleveringa, Zwolle, Tjeenk Willink, 1952, (215) 239 ("Ten 
onrechte wijst de HR de vordering van de RTM tot vergoeding van de kosten wegens het beschikbaar houden van de 
reservelocomotief op grond van onrechtmatige daad toe; zulks is in strijd met ons wettelijk stelsel van schadevergoeding bij 
onrechtmatige daad."); R.J. POLAK, "Een nieuw R.T.M.-arrest van de Hoge Raad (4 oktober 1957, NJ 1958:12)", NJB 1958, 
(152) 152-155; R.J. POLAK, "Reservekosten en vervangingsschade", NJB 1959, 485-496. DUITSLAND: LANGE/SCHIEMANN 2003, 
299-300 ("Ein Ursachenzusammenhang zwischen schädigdem Ereignis und Aufwendungen besteht in Wirklichkeit nicht."); 
LOOSCHELDERS 1999, 496-497; NIEDERLÄNDER 1960, 619; SCHMIDT 1974, 73. OOSTENRIJK: KOZIOL 1972, 229 ("Gegen diese 
Entscheidung wurd mit Recht eingewendet, dass der Schädiger nur für die von ihm verursachten Schäden einzustehen 
habe."). ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 77 (Zwitsers causaliteitsbezwaar). 
5442 Vgl. KRUITHOF 1989, 49-50. 
5443 BLOEMBERGEN 1965, 413-415; KEIRSE 2003, 301-302. 
5444 DUITSLAND: LANGE/SCHIEMANN 2003, 299 (vermelding argument: "Es könne keinen rechtlich bedeutsamen Unterschied 
machen, ob der Geschädigte ein Ersatzfahrzeug miete oder dies der Betriebsreserve entnehme."). NEDERLAND: OPHOF 1970, 
524-525 ("Het is onaanvaardbaar en onlogisch dat de kosten van het aanhouden van reserve-materieel, indien dit materieel 
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situaties. Denk ook aan kinderopvangcontracten (supra nr. 1992). Kinderdagverblijven doen soms 
aan voortijdige schadebeperking door wachtlijsten aan te leggen voor het geval ouders beslissen om 
hun kind toch niet naar de crèche te brengen. Hier lijkt het in strijd met het gelijkheidsbeginsel om 
deze kinderdagverblijven geen vergoeding voor bereddingskosten toe te kennen omdat zij die kosten 
vóór de wanprestatie hebben gemaakt, terwijl kinderdagverblijven die niet over een wachtlijst 
beschikken en die bereddingskosten na de wanprestatie maken, die vergoeding wel zouden krijgen. 

Afdeling IV. Mislukte schadebeperking 

§ 1. NUTTIGE UITGAVEN 

2000. KOSTENVERHAAL BIJ MISLUKTE SCHADEBEPERKING – Doorgaans hebben redelijke schadebeperkende 
maatregelen nuttige werking en leiden zij daadwerkelijk tot beperking van geleden schade. Dit is echter niet 
steeds het geval. Soms mislukt schadebeperking. Errare humanum est. Maatregelen tot schadebeperking 
vertonen een onzekerheidsfactor. De benadeelde kan maatregelen treffen die op dat moment redelijk 
voorkomen, maar waarvan de kosten achteraf hoger uitvallen dan de schade. De basisregel van verhaal van 
bereddingskosten ligt voor de hand wanneer schadebeperkend optreden tot vermindering of voorkoming van 
wanprestatieschade leidt. Problematischer wordt het dus wanneer redelijke schadebeperkende maatregelen 
hun doel voorbijschieten. Geldt het beginsel van kostenverhaal dan in identieke mate wanneer de benadeelde 
redelijkerwijs heeft getracht om de schade te beperken, maar zijn poging achteraf tevergeefs bleek?  

A Vergoedingsbeperking 

2001. VERGOEDINGSBEPERKING TOT NUTTIGE BEREDDINGSKOSTEN? – Bij sommige Belgische auteurs staat te 
lezen dat de benadeelde nuttige maatregelen tot schadebeperking moet treffen.5445 Onder de CESL 
verlangden bepaalde auteurs dat de kosten objectief noodzakelijk waren om voor vergoeding in 
aanmerking te komen.5446 Wordt deze redeneringslijn doorgetrokken, dan kan een benadeelde die 
niet slaagt in zijn redelijke schadebeperkingspoging geen vergoeding krijgen voor daartoe gemaakte 
kosten. Enkel nuttige uitgaven zijn dan verhaalbaar. In Tsjechië gold zo tot 2014 dat redelijke 
bereddingskosten enkel delgbaar waren voor zover zij niet meer bedroegen dan het totaalbedrag van 
de vermeden schade. § 419 van het voormalige Tsjechische Burgerlijk Wetboek bepaalde dat enkel 
nuttige kosten van schadebeperking verhaalbaar waren.5447 

B Analogie met zaakwaarneming 

2002. ANALOGIE MET VERGOEDING VAN ZAAKWAARNEMINGSKOSTEN – De plafonnering tot nuttige of 
noodzakelijke bereddingskosten doet denken aan de bij zaakwaarneming geldende regeling. Artikel 
1375 BW bepaalt zo dat de eigenaar wiens zaak behoorlijk is waargenomen, de zaakwaarnemer moet 
vergoeden voor "alle nuttige of noodzakelijke uitgaven die hij gedaan heeft". Zaakwaarneming ligt 
echter niet ten grondslag aan de schadebeperkingsplicht (supra nr. 1845). Die beperking tot de 

                                                                                                                                                                                              
in eigen beheer is, niet zonder meer in rekening mag worden gebracht, terwijl de huurprijs van een gehuurde, vervangende 
eenheid, wel zonder meer mag worden toegerekend aan de laedens."). Contra: R.J. POLAK, "Een nieuw R.T.M.-arrest van de 
Hoge Raad (4 oktober 1957, NJ 1958:12)", NJB 1958, (152) 155 ("[...] zulk een preventiegedachte kan en mag stellig niet 
beslissend zijn voor de civielrechtelijke beoordeling van de verhouding tussen gelaedeerde en laedens."). 
5445 A. DE BERSAQUES, "L’abus de droit" (noot onder Gent 20 november 1950), RCJB 1953, (272) 281 ("La victime est tenue de 
prendre toutes les mesures utiles pour limiter le dommage."); P. VAN OMMESLAGHE, "L'exécution de bonne foi, principe 
général de droit?", TBBR 1987, (101) 106 ("En matière contractuelle, on rattache au principe de l'exécution de bonne foi 
l'obligation faite au créancier d'une obligation inexécutée de prendre toutes mesures utiles pour réduire son dommage 
[...]"); VAN OMMESLAGHE 2010, 1604 ("La sanction consiste simplement en une réduction de la réparation dans la mesure où 
celle-ci repose sur un manquement à la bonne foi, c'est-à-dire où la victime ne prend pas les mesures utiles qui sont 
raisonnablement à sa portée pour réduire le dommage."). 
5446 MOŽINA 2012, 651 ("The expenses must have been objectively necessary."). 
5447 Vertaling: www.evropskyspotrebitel.cz/files/civil-code.pdf. Aan deze benadering kwam een eind in 2014. § 2908 van het 
nieuwe Tsjechische Burgerlijk Wetboek bepaalt nu dat eenieder die imminente schade beperkt, recht heeft op 
terugbetaling van de redelijkerwijs gemaakte kosten (vertaling: www.czechlegislation.com/en/89-2012). 
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nuttige uitgaven behoeft dus niet per se extrapolatie naar de figuur van de schadebeperkingsplicht. 
Komen vergeefse bereddingskosten buiten die context voor verhaal in aanmerking? 

§ 2. VERGEEFSE BEREDDINGSKOSTEN 

A Irrelevantie van schadebeperkingsresultaat 

2003. UITKOMST VAN REDELIJKE SCHADEBEPERKING: SCHADERECHTELIJK IRRELEVANT – De finale uitkomst van 
schadebeperking is niet beslissend voor de redelijkheid van optreden. Geslaagde schadebeperking is 
geen extra voorwaarde. Vergoeding van bereddingskosten is niet beperkt tot kosten die tot een 
positief resultaat hebben geleid. Gedroeg de benadeelde zich als redelijke persoon door aan 
adequate schadebeperking te doen, dan komen daaraan verbonden kosten voor vergoeding in 
aanmerking, ook al blijken zij achteraf nutteloos. Voor verhaalbaarheid volstaat dat de kosten ten 
tijde van de schadebeperking vanuit het perspectief van een redelijk persoon nuttig voorkwamen, 
ook al bleken zij naderhand nutteloos. Correctie achteraf is dus onmogelijk. 

2004. UNIVERSELE REGEL – De regel dat de uitkomst van redelijke schadebeperkende maatregelen niet van 
invloed is op vergoeding van daartoe gemaakte kosten geldt transnationaal. Zo acht de Germaanse civil law het 
resultaat van schadebeperking niet van belang. Voor zover de maatregelen redelijk waren, hoeven zij niet 
daadwerkelijk tot voorkoming of beperking van schade te hebben geleid. Het volstaat dat de maatregelen met 
het oog daarop zijn genomen.5448 De parlementaire voorgeschiedenis van het Nederlandse artikel 6:96, lid 2, 
sub a NBW bevestigt dit: "Het is niet nodig dat komt vast te staan dat de maatregelen ter zake waarvan de 
kosten zijn gemaakt, inderdaad tot een voorkoming of beperking van schade hebben geleid. Voldoende is dat 
de kosten tot het bedoelde doel zijn gemaakt en dat zij met het oog op dat doel 'redelijk' waren."5449  

2005. REGEL IN COMMON LAW EN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN – Verhaal van vergeefse bereddingskosten geldt 
ook als stelregel in de common law en binnen de internationale rechtsinstrumenten. In de common law 
verwoordde Winn LJ die stelregel treffend als volgt: "[I]f mitigating steps are reasonably taken and additional 
loss or damage results notwithstanding the reasonable decision to take those steps, then that will be in addition 
to the recoverable damage and not a set-off against the amount of it."5450 In Amerika ligt dit vervat in § 350, lid 
2 Second Restatement of Contracts. Daarin is bepaald dat het feit dat schadebeperking niet succesvol bleek, 
geen vergoeding van daartoe gemaakte kosten belet.5451 Instructief zijn ook de PECL (art. 9:505) en de DCFR 
(art. III.-3:705). Artikel III.-3:705 lid 2 DCFR bepaalt zo: "The creditor is entitled to recover any expenses 
reasonably incurred in attempting to reduce the loss." Een poging om schade te beperken volstaat dus voor 
verhaal van redelijke schadebeperkingskosten.5452 

B Schadetoename 

2006. VERGOEDING VAN SCHADETOENAME NA SCHADEBEPERKINGSPOGING – Als vuistregel geldt dus dat 
bereddingskosten ook verhaalbaar zijn wanneer het verhoopte resultaat niet is bereikt (supra nrs. 
2003-2005). Zolang de maatregelen naar het tijdstip van het treffen van de schadebeperkende 
maatregelen de toets der redelijkheid doorstaan, zijn daaraan gerelateerde bereddingskosten 

                                                             
5448 DUITSLAND: KUCKUK 2000, 740 (met verwijzing naar BGH NJW 59, 933); PALANDT/BASSENGE 2005, 314. ZWITSERLAND: BRUNNER 

1991, 96 ("Hat der Geschädigte aber vernünftige Massnahmen ergriffen, so ist er seiner Schadenminderungspflicht 
nachgekommen, selbst wenn die ergriffenen Massnahmen fehlschlagen."); LÜCHINGER 2002, 356. OOSTENRIJK: KOZIOL 1997, 420 
("Hat der Geschädigte Aufwendungen zur Schadensminderung getätigt, die nicht zum Ziel führten, so sind auch diese vom 
Schädiger verursacht und grundsätzlich zu ersetzen [...]"). NEDERLAND: HR 18 februari 1944, NJ 1944, 226; PARL.GESCH. BOEK 6 

NBW, 334-335; ASSER/HARTKAMP 2004, 336; BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 68 ("ook vergeefse kosten - mits redelijk - 
komen voor vergoeding in aanmerking."); HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 240; KEIRSE 2003, 126-127; KEIRSE 2010, 24-25; 
SALOMONS 1993, 19; SPIER/HARTLIEF 2009, 240.  
5449 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 334-335. 
5450 Winn LJ in The World Beauty [1970] P. 144 CA (p. 156). Vgl. KRAMER 2014, 360; MCGREGOR 2014, 305; STANNARD 2007, 251. 
5451 § 350, lid 2 Second Restatement of Contracts luidt: "The injured party is not precluded from recovery by the rule stated 
in Subsection (1) to the extent that he has made reasonable but unsuccessful efforts to avoid loss." 
5452 Vgl. VON BAR/CLIVE 2009, 937 ("Sometimes a party may take what at the time appears to be a reasonable step to reduce 
the loss but in fact increases it. The full loss suffered is recoverable."); MCKENDRICK 2009, 903 (inzake Unidroit). 
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vergoedbaar, ongeacht het uiteindelijke resultaat. Dat geldt dus zelfs wanneer schadebeperkend 
handelen schade vergroot of andere schade doet ontstaan. 5453  Ook de door mislukte 
schadebeperking veroorzaakte meerschade komt zo bij de wanprestant terecht.  

2007. ILLUSTRATIES – Denk aan wie ter beperking van zijn invaliditeit een operatie ondergaat, maar door de 
narcose komt te overlijden.5454 Met die mislukte schadebeperking samenhangende meerschade komt ten laste 
van de wanprestant. In de afweging is immers te betrekken dat de wanprestant zelf de noodzaak tot het 
nemen van die maatregelen heeft veroorzaakt, en niet de benadeelde (supra nr. 76).5455 Was de wanprestant 
zijn verbintenissen nagekomen, dan had de benadeelde die kosten immers niet hoeven te maken.  

§ 3. RECHTVAARDIGINGSGRONDEN 

2008. VERGOEDBAARHEID VAN VERGEEFSE BEREDDINGSKOSTEN ALS BILLIJKE OPLOSSING – Vergoeding van 
kosten van mislukte schadebeperking leidt tot billijke resultaten. Het zou volstrekt onredelijk zijn om 
de wanprestant te laten profiteren van geslaagde schadebeperkingspogingen, maar niet te belasten 
met het risico dat de bereddingspogingen niet het verhoopte resultaat opleveren.5456 Maar hoe is die 
billijke oplossing nu rechtens onderbouwbaar? Naast de verantwoording dat de benadeelde zijn 
ongunstige positie niet zelf initieerde (supra nr. 2007), is de sleutel te vinden in de rechtsaard van de 
schadebeperkingsplicht (infra nrs. 2009-2011), het beoordelingstijdstip van de redelijkheid (infra nrs. 
2012-2013) en het vereiste om schadebeperking te stimuleren (infra nr. 2014).  

A Schadebeperking als middelenverbintenis 

2009. RECHTSAARD VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Verhaal van vergeefse bereddingskosten is vooral te 
onderbouwen vanuit de rechtsaard van de schadebeperkingsplicht. Het onderscheid tussen 
resultaats- en middelenverbintenissen werkt hier verhelderend.5457 Bij een resultaatsverbintenis 
verbindt de schuldenaar zich tot een resultaat. Bereikt hij dit niet, dan is hij behoudens vreemde 
oorzaak aansprakelijk. Bij een middelenverbintenis zegt hij louter toe inspanningen te leveren om dat 
resultaat te bereiken. Dan staat het aan de schuldeiser om aan te tonen dat de debiteur zich niet als 
goede huisvader heeft gedragen.5458 Welk karakter heeft de schadebeperkingsplicht?  

                                                             
5453 BELGIË: DALCQ 1987, 373-374; DELAHAYE 1984, 272; DIRIX 1979, 2926; DIRIX 1998, 58; HANOTIAU 1987, nr. 38; HOUBBEN 2015, 
558-559; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 11; KEIRSE/WEYTS 2016, 66; KRUITHOF 1989, 49; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 468; RONSE/DE 

WILDE 1988, 333; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 883; SIMOENS 1999, 89; SIMOENS 2004-I, 427; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 679; WEYTS 2003, 65. FRANKRIJK: R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, IV, Parijs, Rousseau, 
1924, 127, nr. 463bis; LAITHIER 2004, 460. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 228; PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 47 (“El perjudicado tiene 
derecho al reembolso […] con independencia de que dicha finalidad se haya logrado.”). DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 600; 
KUCKUK 2000, 740; PALANDT/BASSENGE 2005, 314. NEDERLAND: ASSER/HARTKAMP 2004, 336; KEIRSE 2003, 126-127; KEIRSE 2010, 25; 
SALOMONS 1993, 19; SPIER/HARTLIEF 2009, 240. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 149 ("Dès lors, le lésé ne saurait être sanctionné si les 
mesures qu'il entreprend de bonne foi et qu'il mène avec diligence ne sont pas couronnées de succès."); PICHONNAZ 2004, 119; 
LÜCHINGER 2002, 356. OOSTENRIJK: KOZIOL 1972, 229. COMMON LAW: ANDREWS 2011, 578; CHEN-WISHART 2010, 574; MCGREGOR 2008, 
336; MCGREGOR 2014, 303 ("Moreover, the corollary goes further and allows recovery for losses and expenses reasonably 
incurred in mitigation even though the resulting damage is in the event greater than it would have been had the mitigating 
steps not been taken."); STANNARD 2007, 251. DCFR: VON BAR/CLIVE 2009, 937. UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 903 ("Reasonable 
expenses can be incurred even if they thad the effect of increasing the total loss."). INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: 

ORTSCHEIDT 2001, 170. 
5454 DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 600. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 277; KEIRSE 2010, 25.  
5455 DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 601. ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2004, 118; ROUILLER 2007, 775. NEDERLAND: HR 21 november 
1940, NJ 1941, nr. 425, 609; BLOEMBERGEN 1965, 399 (“Men moet niet vergeten, dat hij tenslotte door een onrechtmatige 
daad van de wederpartij in een positie is geplaatst, die hem tot handelen verplichtte.”); HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 239; 
KEIRSE 2003, 118; KEIRSE 2010, 21. ENGELAND: Lord Macmillan in Banco de Portugal v Waterlaw [1932] AC 452, p. 506 (in 
MCGREGOR 2014, 290); CHEN-WISHART 2010, 572.  
5456 KEIRSE 2003, 285; SALOMONS 1993, 19. 
5457 Oorsprong: R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, V, 1925, 538. 
5458 Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 807, noot N. VAN DE SYPE (verplichting van advocaat tot inachtneming van 
beroepstermijn is resultaatsverbintenis; hof van beroep geeft wel omschrijving van aansprakelijkheid voor 
middelenverbintenissen: “Criterium ter beoordeling van de aansprakelijkheid van de advocaat is derhalve de (abstracte) 
vergelijking van de gedraging van de advocaat met de veronderstelde gedragswijze van een normaal zorgvuldig en omzicht 
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2010. RECHTSAARD: BEDOELING VAN CONTRACTPARTIJEN EN ALEATOIR KARAKTER VAN RESULTAAT – De wet 
gewaagt niet van een onderscheid tussen middelen- en resultaatsverbintenissen. Uiteraard biedt zij 
evenmin richtsnoeren. In navolging van cassatierechtspraak zoekt de rechtspraak en de rechtsleer, 
bij gebreke van uitdrukkelijk beding, een antwoord in de gemeenschappelijke bedoeling van de 
contractpartijen (art. 1156 BW).5459 Doorslaggevend is de wil van contractpartijen. Bijkomende 
leidraad is het aleatoire karakter van het te bereiken resultaat. Hoe meer onzekerheid over het 
bereiken van het na te streven doel, des te sneller er sprake is van een middelenverbintenis.5460  

2011. SCHADEBEPERKING ALS MIDDELENVERBINTENIS – Bij de schadebeperkingsplicht preciseert de 
overeenkomst meestal niet of het een middelen- of resultaatsverbintenis betreft. Wel is het bereiken 
van het resultaat onzeker. De benadeelde hoeft zijn schade immers niet in de mate van het mogelijke 
te beperken.5461 Tot het uiterste hoeft hij niet te gaan (supra nr. 1931). Bijgevolg rust op hem geen 
eigenlijke verplichting, maar enkel een Obliegenheit tot schadebeperking (infra nr. 2025). De 
benadeelde moet enkel de nodige zorg aan de dag leggen om zijn schade te beperken. Hij is niet 
gehouden tot een schadebeperkend resultaat. Redelijke schadebeperkende pogingen volstaan voor 
verhaal van bereddingskosten. Voor zover de benadeelde zulke pogingen ondernam, mag hij geen 
nadeel ondervinden van het uitblijven van een positief resultaat. De schadebeperkingsplicht is dus 
een middelenverbintenis.5462 Door mislukte schadebeperking veroorzaakte meerschade vormt zo 
verhaalbare onvermijdbare schade.5463 

                                                                                                                                                                                              
advocaat (de goede huisvader), geplaatst in dezelfde concrete externe omstandigheden.”); Antwerpen 27 oktober 2014, 
RABG 2015, (776) 777 (aansprakelijkheid van advocaat die nalaat zijn cliënte erover te informeren dat zekerheid omtrent de 
goede uitvoering van het te haren gunste in de regelingsakte EOT uitgewerkte bewoningsrecht begeleidende maatregelen 
vereist opdat ook derden de haar toegekende rechten zouden eerbiedigen, handelt niet zoals een normaal en omzichtig 
advocaat, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden, met nadruk op karakter als middelenverbintenis en expliciete 
toetsing aan gedragswijze van goede huisvader); Luik 3 juni 2015, JT 2015, 847 (instellen vordering binnen gestelde termijn 
als resultaatsverbintenis); Rb. Dendermonde 22 maart 2013, RW 2014-15, 1549 (resultaatsverbintenis carwashuitbater); 
CORNELIS 2000-I, 558-559; CORNELIS 2009, 285-286 ("Op de keper beschouwd, zijn de aldus bepaalde contractuele 
zorgvuldigheidsnormen niets meer dan de veruitwendiging van de algemene zorgvuldigheidsnorm in een specifiek 
contractueel kader.") en 288 ("[E]nkel de aansprakelijkheid op basis van de resultaatsverbintenis is nog contractueel 
authentiek; de inspanningsverbintenis is sinds lang – stommelings – van de contractuele kaart verdwenen en heeft 
integendeel bescherming onder buitencontractuele regelingen gezocht."); E. KRINGS, conclusie bij Cass. 3 mei 1984, Arr.Cass. 
1983-84, 1148; VAN DE SYPE 2015-I, 812; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 32-33. 
5459 Cass. 3 mei 1984, Arr.Cass. 1983-84, 1147 (reiniging bruidsjapon als middelenverbintenis); Cass. 18 mei 1990, Arr.Cass. 
1989-1990, 1195 (vernikkelen en vergulden van schakelingen als resultaatsverbintenis); Rb. Dendermonde 22 maart 2013, 
RW 2014-15, 1549 (resultaatsverbintenis carwashuitbater); E. KRINGS, conclusie bij Cass. 3 mei 1984, Arr.Cass. 1983-84, 
1148; VAN DE SYPE 2015-I, 813. 
5460 Rb. Dendermonde 22 maart 2013, RW 2014-15, (1549) 1549 (resultaatsverbintenis carwashuitbater: “Indien het te 
bereiken resultaat aleatoir is, is de betrokken verbintenis een inspanningsverbintenis.”); E. KRINGS, conclusie bij Cass. 3 mei 
1984, Arr.Cass. 1983-84, 1148; VAN DE SYPE 2015-I, 813. 
5461 Cass. 14 mei 1992, Pas. 1992, I, 798 (buitencontractueel); Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889 (contractueel); Brussel 
20 december 2011, TBH 2012, 314; Luik 4 april 1996, JLMB 1999, (5) 9 (geen specifieke verplichting tot schadebeperking); 
Rb. Brugge 16 mei 2012, Huur 2012, 194, noot S. CAEYERS (geen algemeen rechtsbeginsel van schadebeperkingsplicht, wel 
verplichting om redelijke maatregelen te nemen om nadeel te beperken); BAECK 2013, 268 ("The duty to mitigate the loss is 
however not seen as an enforceable obligation [...]"); DALCQ 1987, 366; DE RIEMAECKER 2001, 891; DIRIX 1979, 2922; DIRIX 1998, 
55; FONTAINE 2004, 306 (“L’'obligation' de plus en plus souvent reconnue à charge du créancier de minimiser le dommage, 
sous peine de ne pouvoir réclamer réparation du préjudice qu’il aurait pu éviter, relève également de l’incombance.”); 
KRUITHOF 1989, 18; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 469; RONSE/DE WILDE 1988, 325; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 

1994, 879; SIMOENS 2003, 51; SIMOENS 2004-I, 426; STIJNS 1994, 609; TILLEMAN 2012, 360, voetnoot 325; VAN OEVELEN 1994, 1395; 
WÉRY I (2010), 433 (spreekt van een verbintenis van "mindere intensiteit"). 
5462 FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1932; REIFEGERSTE 2002, 195. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 149; PICHONNAZ 2004, 119; ROUILLER 2007, 
774 ("Pour que le lésé soit malgré cela responsable du coût de mesures qui s'avèrent vaines, il faudrait que le devoir de 
diminuer le dommage soit une obligation ou incombance "de résultat". Or, à notre connaissance, cela n'a jamais été soutenu 
par quiconque [...]"). INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 123 ("L'obligation n'est qu'une obligation de moyens 
atténuée [...]"). 
5463 ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 150 ("Dans un tel cas, le lésé subit un dommage inévitable que le responsable est tenu de 
réparer."). INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 171. 
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B Prospectieve peildatum 

2012. PROSPECTIEVE BEOORDELING VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Dat de benadeelde niet achterblijft 
met kosten van mislukte schadebeperking vindt ook steun in het tijdstip waarnaar de rechter zich 
richt om het al dan niet redelijke karakter van schadebeperkende maatregelen te beoordelen. Bij zijn 
onderzoek naar de handelwijze van de benadeelde moet de rechter zich namelijk hoeden voor 
wijsheid achteraf.5464 De rechter mag de redelijkheid van een schadebeperkende maatregel niet op 
zijn resultaat beoordelen. Dat redelijke karakter moet hij bepeilen naar het tijdstip waarop die 
maatregel is getroffen, en niet naar de datum van zijn uitspraak.  

2013. VEREISTE OM SCHADEBEPERKENDE MAATREGEL TE NEMEN DIE NAAR DAT TIJDSTIP REDELIJK OVERKOMT – In Nederland 
oordeelde de Hoge Raad in 1940 zo dat de getroffen maatregel niet mag worden beoordeeld naar hetgeen 
achteraf bezien de goedkoopste weg ware geweest, maar naar de toestand waarin de benadeelde zich bevond 
toen hij door toedoen van een ander in de noodzakelijkheid kwam te verkeren tot actie over te gaan.5465 De 
benadeelde dient dus de schadebeperkende maatregel te nemen die naar dat tijdstip redelijk overkomt. Wat 
als redelijk overkwam bij het schadebeperkend ingrijpen kan in het licht van het schaderechtelijke resultaat 
achteraf onredelijk blijken. Posterieure herkwalificatie van dit redelijke karakter is echter uit den boze. 

C Schadebeperkingsstimulans 

2014. BEHOUD VAN SCHADEBEPERKINGSAANZET – Bijkomend gewicht in de schaal legt het argument dat 
niet-vergoeding van extra schadelijke gevolgen van mislukte schadebeperking schadebeperkend 
ingrijpen zou ontraden. De schadebeperkingsplicht als resultaatsverbintenis aanmerken en zodoende 
beoordelen naar de datum van de rechterlijke uitspraak, en dus uit mislukte schadebeperking 
resulterende meerschade van vergoeding uitsluiten, zou de praktische toepassing van de 
schadebeperkingsplicht in het gedrang brengen. Benadeelden laten opdraaien voor alle kosten van 
mislukte schadebeperking zou bereddingspogingen onaantrekkelijk maken. Indien benadeelden 
gevaar zouden lopen om met schadebeperking gemoeide kosten te moeten dragen bij mislukking van 
hun schadebeperking, dan zouden veel benadeelden terugdeinzen voor schadebeperkend 
optreden.5466 Het algemeen belang gaat dus tegelijk gebaat bij verhaal van kosten van zelfs nutteloos 
gebleken schadebeperkende maatregelen. Betogen dat er op de benadeelde een verplichting tot 
schadebeperking rust, impliceert dus dat hij zelfs bij hun doel voorbijschietende maatregelen op de 
wanprestant regres kan nemen voor daartoe gemaakte kosten. 

Afdeling V. Schadebeperkingsverzuim 

§ 1. RECHTSAARD  

A Afdwingbaarheid 

2015. PLICHTGEHALTE VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT: MISLEIDENDE TERMINOLOGIE – Uit moreel oogpunt lijkt 
de mens gehouden om schade waarvoor hij een ander wil aanspreken, binnen redelijke perken te 
houden.5467 Aan deze ethische norm koppelt het recht dus een juridische norm. Verzuim om ethisch 

                                                             
5464 SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 47 („Si en el momento en que se adoptaron resultaban ser razonables, será indiferente para 
que cumpla con el presupuesto que analizamos que no haya mitigado los daños o que incluso los haya incrementado.”). 
DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 600. NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 403; BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 67; HOFMANN/VAN 

OPSTALL 1959, 241; KEIRSE 2003, 126 en 284; KEIRSE 2010, 24-25; SALOMONS 1993, 20. PECL: DORNIS 2014, 544 ("According to the 
PECL commentary, an ex ante perspective should be the governing principle for determining the reasonableness of the steps 
needed to reduce the loss or the expenses incurred."). INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 171. 
5465 HR 21 november 1940, NJ 1941, nr. 425, 609. Vgl. BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 67; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 
241; KEIRSE 2003, 286. 
5466 FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 460 ("Pour encourager les créanciers à adopter un comportement efficace, les conséquences 
pécuniaires des cas où la tentative de minimiser le dommage aura échoué doivent être supportées par le débiteur."). 
ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 150; ROUILLER 2007, 774-775. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 277. 
5467 KEIRSE 2003, 72; KEIRSE 2010, 14. 
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te handelen door schade te beperken, leidt tot schending van de verplichting tot schadebeperking. 
Steevast is dan ook sprake van een schadebeperkingsplicht. Intuïtief neigt dit naar een afdwingbare 
verplichting. Intuïtie heeft het echter soms aan het verkeerde eind (supra nr. 68). Is deze intuïtie 
congruent met de realiteit? Tot voor kort namen sommigen aan dat gedupeerden verplicht waren tot 
schadebeperking.5468  In een Frans juridisch woordenboek staat de schadebeperkingsplicht ook 
omschreven als de verplichting om alle maatregelen te nemen ter beperking van schade uit niet-
nakoming van de overeenkomst.5469 In Luxemburg spreekt men van een verplichting om schade zo 
veel mogelijk te beperken.5470 Maar gaat het wel om een verbintenis in eigenlijke zin?  

2016. SCHADEBEPERKINGSPLICHT IS NIET AFDWINGBAAR – Schadebeperkend optreden is niet in rechte 
afdwingbaar. De wanprestant kan niet verlangen dat de benadeelde schaderemmend handelt.5471 De 
benadeelde is niet aansprakelijk voor verzuim om schadebeperkend op te treden5472, laat staan dat 
hij daarvoor schadeplichtig kan worden5473. Aan verzuim tot redelijke schadebeperking zijn wel 
andere nadelige gevolgen verbonden. Die ongunstige consequenties komen aan de oppervlakte bij 
schadebegroting. Niet-nakoming resulteert voor de benadeelde in (al dan niet gedeeltelijk) verval 
van zijn recht op integrale schadevergoeding (infra nrs. 2032-2048). Vandaag luidt het in zowel 
rechtspraak als rechtsleer dan ook dat de schadebeperkingslast niet neerkomt op een positieve 
verplichting met algemene draagwijdte. De term "schadebeperkingsplicht" is dus misleidend. Dat 
plichtaspect van die term dekt de lading niet. Op de benadeelde rust dus geen verplichting om door 
zijn medecontractant berokkende schade zoveel mogelijk te beperken.5474 

2017. TRANSNATIONALE ERKENNING VAN NIET-AFDWINGBAARHEID SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Dat van een echte 
verplichting geen sprake is, blijkt een universele gedachte. De benadering van de schadebeperkingsplicht als 
niet-afdwingbare verplichting vindt unanieme bijval in andere civil law5475, in de common law5476 en binnen de 

                                                             
5468 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, IV, Parijs, Rousseau, 1924, 127, nr. 463bis; R. PIRSON en A. DE VILLÉ, Traité 
de la responsabilité civile extra-contractuelle, I, Brussel, Bruylant, 1935, 529; A. DE BERSAQUES, "L’abus de droit" (noot onder 
Gent 20 november 1950), RCJB 1953, (272) 281; R. MARTENS, "L’obligation, pour la victime d’un accident, de se soumettre à 
certaines interventions chirurgicales, à une réadaptation ou à une rééducation", T.Verz. 1954, 18; Brussel 20 juni 1984, 
RGAR 1986, nr. 11017; Rb. Brussel 14 december 1981, RGAR 1982, nr. 10550; Vred. Hamme 25 maart 1932, RGAR 1932, 
nr. 1041. 
5469 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Parijs, PUF, 2014 ("minimisation des pertes" staat omschreven als "Obligation, pour le 
créancier, de prendre toute mesure propre à limiter le dommage résultant de l'inexécution du contrat, dont l'inobservation 
l'expose à une réduction des dommages-intérêts si la perte avait pu être évitée."). 
5470 G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Luxemburg, Imprimerie Centrale, 2014, 1172 
("l'obligation de la victime de modérer, de contenir autant que possible son dommage"). 
5471 BELGIË: BAECK 2013, 268; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 3; VANDENBOGAERDE 2015, 334 ; VAN OEVELEN 1994, 1395; VAN 

OMMESLAGHE 2010, 1604. FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1934; MUSSON 2006, 179. 
5472 ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 64 ("la violation de ce devoir n'entraîne pas la responsabilité du lésé"); CISG: SAIDOV 2002, 352 
("However, the breach of the 'duty' to mitigate will not give rise to any form of liability under the CISG."); 
SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 631 ("A party cannot be sued for failing to mitigate."). 
5473 ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2004, 117 (spreekt van "une obligation amoindrie dont le respect ne peut être exigée par la 
sanction de dommages-intérêts ou par une action en exécution"). ENGELAND: SMITH 2007, 428 ("If such a duty existed, a 
person who failed to mitigate could be ordered to do so, or at least ordered to pay damages for breaching the duty."). 
5474 Cass. 14 mei 1992, Pas. 1992, I, 798; Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889 (contractueel); Brussel 20 december 2011, TBH 
2012, 314; Luik 4 april 1996, JLMB 1999, (5) 9; Rb. Brugge 16 mei 2012, Huur 2012, 194, noot S. CAEYERS; BAECK 2013, 268 
("The duty to mitigate the loss is however not seen as an enforceable obligation [...]"); DALCQ 1987, 366; DE RIEMAECKER 2001, 
891; DIRIX 1979, 2922; DIRIX 1998, 55; FONTAINE 2004, 306; KRUITHOF 1989, 18; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 469; RONSE/DE WILDE 1988, 
325; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 879; SIMOENS 2003, 51; SIMOENS 2004-I, 426; STIJNS 1994, 609; 
TILLEMAN 2012, 360, voetnoot 325; VANDENBOGAERDE 2015, 333; VAN OEVELEN 1994, 1395; WÉRY I (2010), 433. 
5475 FRANKRIJK: MUSSON 2006, 179; POPINEAU-DEHAULLON 2008, 609. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 226 ("Respecto a la naturaleza 
del deber de mitigación, podemos indicar que parece existir consenso en la doctrina sobre el hecho de tratarse de una carga 
(onere) y no de una obligación."); PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 21. PORTUGAL: SANTOS JÚNIOR 2007, 365. DUITSLAND: BGH 18 april 1997, 
BGHZ 135, 235, punt 14; DORNIS 2014, 546; GRUNSKY 1994, 509; LANGE/SCHIEMANN 2003, 589; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 

2006, 476; PALANDT/BASSENGE 2005, 314; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 334. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 64; BRUNNER 1991, 94, 
voetnoot 426; LÜCHINGER 2002, 355; ROBERTO 2002, 231; ROUILLER 2007, 769 ("Il s'agit d'une incombance, puisque le lésé, s'il 
enfreint ce devoir, perd un avantage juridique, à savoir le droit de recevoir pleine compensation de son dommage."). 
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internationale rechtsinstrumenten5477. In de common law geldt dat de benadeelde niet per se hoeft te kiezen 
voor de voordeligste oplossing, maar hij geen recht heeft op terugbetaling van extra kosten wanneer hij 
daarvoor niet heeft gekozen. Daarbij werd van de hand gewezen dat sprake zou zijn van een eigenlijke 
verplichting tot schadebeperking: "The claimant is not under any actual obligation to adopt the cheaper 
method [...] he is fully entitled to be as extravagant as he pleases but not at the expense of the defendant."5478 
In Nederland stelt toonaangevende rechtsleer evenzo dat de schadebeperkingsplicht geen afdwingbare 
verplichting uitmaakt, maar dat er aan de vrije keuze tot niet-nakoming een prijskaartje is verbonden.5479 

2018. BUITENCONTRACTUELE ERKENNING – Op buitencontractueel vlak oordeelde het Hof van Cassatie in 1992 dat 
geen sprake is van een afdwingbare verplichting tot schadebeperking. Een wagen was beschadigd tijdens een 
verkeersongeval. Het slachtoffer huurde een vervangwagen en verzocht om terugbetaling van de huurkosten. 
Het hof van beroep te Brussel verwierp deze vordering op grond dat hij zijn schade in de mate van het 
mogelijke had moeten beperken, en hij maar het voertuig van zijn niet-werkende echtgenote had moeten 
gebruiken. Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest op grond dat de benadeelde in principe recht heeft op 
volledige vergoeding van zijn schade, en niet verplicht is om de schade zoveel mogelijk te beperken. De 
benadeelde hoeft alleen redelijke maatregelen te nemen om het nadeel te beperken en is daar alleen toe 
verplicht indien dat strookt met de houding van een redelijke en voorzichtige persoon.5480  

2019. CONTRACTUELE ERKENNING – Ook op contractueel vlak bevestigde het Hof van Cassatie de regel 
dat op de benadeelde geen verplichting rust om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. In 2001 
oordeelde het Hof namelijk dat de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten (art. 1134, 
derde lid BW) de schuldeiser niet de verplichting oplegt om zijn schade zoveel mogelijk te beperken, 
maar hem gebiedt om loyaal de redelijke maatregelen te treffen om zijn schade te matigen of te 
beperken.5481 In de bewoordingen van het hoogste rechtscollege betreft schadebeperking dus geen 
verplichting. Geheel sluitend is dit nu ook weer niet, aangezien het Hof nog steeds spreekt van een 
gebod (“gebiedt”). Toch blijkt dat dit gebod tot schadebeperking niet afdwingbaar is.  

2020. FUNDERING: HANDELINGSVRIJHEID EN GEOORLOOFDHEID VAN VERONACHTZAMING VAN EIGEN BELANG – De afwijzing 
van het verbindende karakter van de schadebeperkingslast verklaren Nederland en de common law vanuit het 
recht om eigen belang te veronachtzamen.5482 Eenieder is heer en meester in eigen rechtssfeer.5483 Ten aanzien 

                                                                                                                                                                                              
OOSTENRIJK: KOZIOL 1998, 598. NEDERLAND: BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 61; BLOEMBERGEN 1965, 395; DE JONG/KRANS/WISSINK 

2014, 11; KEIRSE 2003, 72; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 53.  
5476 Lord Pearson in Darbishire v Warren [1963] 1 WLR 1067, 1075 (in ELLAND-GOLDSMITH 1987, 347); BRIDGE 1989, 399 ("it is 
quite inaccurate to speak of the plantiff having a 'duty' to mitigate"); CHEN-WISHART 2010, 572; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 
1806; CORBIN 1964, 242; FARNSWORTH 1990, 220 ("It is sometimes said that in such cases the injured party is under a 'duty' to 
take appropriate steps to mitigate damages. This is misleading, however, for the injured party incurs no liability to the party 
in breach by failing to take such steps."); GOTANDA 2006, 12; KRAMER 2014, 348 ("The 'duty' is not a duty"); 
MACQUEEN/THOMSON 2007, 241 (Schotland); MCGREGOR 2014, 255; MCKENDRICK 2007, 421; MUSGRAVE 2009, 363; SMITH 2007, 
428; STANNARD 2007, 248; WADDAMS 1999, 756 (Canada); WEI 2008, 221. 
5477 UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 901. CISG: LIU 2007, 482 ("The obligation to mitigate damages is not enforceable, but rather 
a measure to be taken in the aggrieved party's own interests"); SAIDOV 2002, 352; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 631. 
5478 Lord Pearson in Darbishire v Warren [1963] 1 WLR 1067, 1075 (waarover: MCGREGOR 2014, 255). 
5479 BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 66 ("Wie zijn eigen schade zonder goede reden niet beperkt schendt geen 
rechtsplicht, maar moet een deel van zijn schade zelf dragen."); KEIRSE 2010, 14-15; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 53. 
5480 Cass. 14 mei 1992, Pas. 1992, I, 798. 
5481 Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889 ("[...] l'article 1134, alinéa 3, du Code civil dispose que les conventions doivent être 
exécutées de bonne foi; [...] si cette règle n'impose pas au créancier de restreindre son dommage dans toute la mesure du 
possible, elle lui commande de prendre, avec loyauté, les mesures raisonnables qui permettent de modérer ou de limiter son 
préjudice."). Zie ook Luik 4 april 1996, JLMB 1999, (5) 9. 
5482 NEDERLAND: KEIRSE 2003, 16-17; KEIRSE 2010, 15; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 53. COMMON LAW: Lord Pearson in Darbishire v 
Warren [1963] 1 WLR 1067, 1075 (in MCGREGOR 2014, 255: "The claimant is not under any actual obligation to adopt the 
cheaper method [...] he is fully entitled to be as extravagant as he pleases but not at the expense of the defendant."); 
MCKENDRICK 2007, 421 ("The claimant is entirely free to act as he thinks fit but, if he fails to mitigate his loss, he will be unable 
to recover that portion of his loss which is attributable to his failure to mitigate."). In Frankrijk geldt zo tegen de 
schadebeperkingsplicht als dusdanig dat deze de benadeelde in zijn handelingsvrijheid beperkt (supra nr. 1826). 
5483 In principe mag ook geen enkel rechtssubject in andermans rechtssfeer ingrijpen. Een uitzondering hierop is 
bijvoorbeeld zaakwaarneming, wanneer iemand vrijwillig andermans zaak waarneemt (art. 1372 BW). Maar zelfs dan blijft 
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van eigen persoon en eigen goederen mag eenieder doen en laten wat hij wil.5484 Tenzij daardoor tevens 
rechtsbelangen van anderen worden gekrenkt, is die veronachtzaming van eigen belang geoorloofd. Die 
handelingsvrijheid geldt ook wanneer sprake is van een schadefeit waaraan een ander schuldig is. Houd ik een 
letsel over aan een val, dan ben ik niet verplicht om mij te laten behandelen. Dit geldt evenzeer wanneer dat 
letsel door een ander is veroorzaakt. Ook dan blijft het eenieder vrijstaan om eigen persoon en goederen te 
verwaarlozen. Krachtens het recht op zelfbeschikking mag een benadeelde dus onredelijk handelen. Daarmee 
is echter niet gezegd dat hij daaruit resulterende schadetoename op de wanprestant kan afwentelen. 

2021. WEIGERING VAN MEDISCHE INGREPEN UIT GELOOFSOVERTUIGING – Zo kan de benadeelde weloverwogen 
redenen hebben om schadebeperkende maatregelen achterwege te laten. Typegeval is de weigering uit 
geloofsovertuiging om medische ingrepen te ondergaan die op objectieve gronden wel van de benadeelde 
verlangbaar zijn. Mocht worden geoordeeld dat de schadebeperkingsplicht een afdwingbare rechtsverplichting 
uitmaakt, dan zou in dat geval het recht op fysieke en psychische integriteit in het gedrang komen. 
Jehovagetuigen mogen op beide oren slapen. Schaderemmende ingrepen mogen zij weigeren.5485 Daaruit 
resulterende schadetoename kunnen zij echter niet op de wanprestant afwentelen.5486  

B Verbintenistype 

2022. SCHADEBEPERKING IS GEEN KLASSIEKE VERBINTENIS – Hoewel de term "schadebeperkingsplicht" dus 
zonder meer misleidend is, blijft de rechtsleer die term gemaks- en kortheidshalve hanteren5487 
wegens het ontbreken van performantere terminologie. Maar wat is schadebeperking dan wel? Het 
klassieke verbintenisconcept brengt de kenmerken van de schadebeperkingsplicht onvoldoende in 
kaart. Een verbintenis is een rechtsbetrekking tussen (tenminste) twee personen op grond waarvan 
de ene jegens de andere (al dan niet over en weer) een vorderingsrecht heeft. Komt een schuldenaar 
zijn verbintenis niet na, dan kan de rechter hem daartoe dwingen (art. 1136-1145 BW), desgevallend 
met oplegging van een dwangsom (art. 1385bis-octies Ger.W.). Deze afdwingbaarheid onderscheidt 
de (rechts-)verbintenis van andere verbintenissen.5488 De schadebeperkingsplicht is echter niet in 
rechte afdwingbaar. Bijgevolg komt zij zeker niet neer op een klassieke civiele verbintenis.  

2023. SCHADEBEPERKING IS GEEN NATUURLIJKE VERBINTENIS – Betreft de schadebeperkingsplicht dan een 
ander type verbintenis, zoals een natuurlijke verbintenis? Een natuurlijke verbintenis is niet in rechte 
afdwingbaar. De schuldenaar die een natuurlijke verbintenis vrijwillig heeft voldaan, kan het betaalde 
gewoonweg niet terugvorderen (art. 1235, lid 2 BW).5489 Net zoals een natuurlijke verbintenis is 
schadebeperkend optreden niet afdwingbaar. De wanprestant kan niet verlangen dat de benadeelde 
schaderemmend handelt.5490 Anders dan de natuurlijke verbintenis, wordt de schadebeperkingsplicht 

                                                                                                                                                                                              
de handelingsvrijheid primeren. Voor zaakwaarneming is er immers geen plaats wanneer de begunstigde daar niet mee 
instemt (ANDRIES 2011-I, 370; DE PAGE 1964, 1136). 
5484 Vgl. R. BOONE, "We respecteren het recht van de roker om te roken. Maar elk recht heeft een grens”, Juristenkrant 2016, 
9 maart, nr. 325, (8) 9 (“Maar waar ligt dan het verschil met het verbod om drugs te gebruiken? Ook daar zou je gewag 
kunnen maken van een zelfbeschikkingsrecht om jezelf de vernieling in te snuiven of te spuiten?”). 
5485 Algemeen: S. VAN MALDEREN, "Jehovagetuigen en baby sterven nadat zij om religieuze redenen bloedtransfusie 
weigerde", De Morgen 2015, 8 april, online. 
5486 FRANKRIJK: Cass.crim.fr. 30 oktober 1974, D. 1975, 178, noot R. SAVATIER. DUITSLAND (CONTRA): BRÜGGEMEIER 2006, 601 
(geloofsovertuiging is verweer, aangezien de dader het slachtoffer moet nemen zoals hij die aantreft: "M.E. ist es 
angemessener, in diesen und vergleidbaren Fällen, die thin skull-Regel 'entsprechend' anzuwenden."). OOSTENRIJK: H. KALB, 
"Verletzung der Schadensminderungsobliegenheit durch Verweigerung von Bluttransfusionen", JBl 2012, 251-256. 
ZWITSERLAND (CONTRA): Oberlandesgericht Innsbruck, ZVR 1996, 173 (in ACHTARI 2008, 245: geen inperking schadevergoeding 
bij weigering nakoming schadebeperkingsplicht wegens geloofsovertuiging in Zwitsers recht); ACHTARI 2008, 245; PICHONNAZ 

2004, 124 (weigering kan wegens geloofsovertuiging, want dader neemt slachtoffer zoals hij dit aantreft). 
5487 Vgl. KEIRSE 2010, 15, voetnoot 6 ("Ofschoon de term schadebeperkingsplicht misleidend is, hanteer ik deze, omdat de 
term mede vanwege zijn beknoptheid burgerrecht heeft verkregen."). 
5488 VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 30. 
5489 BELGIË: K. WILLEMS, De natuurlijke verbintenis, Brugge, die Keure, 2011, 553 p. FRANKRIJK: LUXEMBOURG 2007, 118-119 
(verschil tussen natuurlijke verbintenissen en Obliegenheiten). 
5490 BELGIË: BAECK 2013, 268; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 3; VAN OEVELEN 1994, 1395; VAN OMMESLAGHE 2010, 1604 
(verwerpt om die reden de grondslag van de fout van het slachtoffer). FRANKRIJK: MUSSON 2006, 179. 
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wel juridisch gesanctioneerd.5491 Die verplichting verlangt gedragingen op straffe van verval van 
toekomende voordelen. Niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht leidt tot verlies van integrale 
schadevergoeding.5492 Net hierin verschilt de schadebeperkingsplicht van de natuurlijke verbintenis.  

C Obliegenheit 

2024. SCHULDEISERSVRIJE VERPLICHTING MET VERLIES VAN VOORDEELPOSITIE BIJ NIET-NAKOMING – De 
zoektocht naar nauwkeurigere terminologie leidt ons vaak naar Duitstalig Europa. Notioneel is het 
Duits preciezer dan het Nederlands, en dus geschikter voor rechtsdenken. Terminologisch 
consequent merkt Duitsland schadebeperking zo niet aan als verbintenis, maar als Obliegenheit.5493 
Franstalig Zwitserland spreekt van een incombance.5494 Dit is een schuldeisersvrije verplichting met 
een sanctie bij niet-nakoming.5495 Anders dan (klassieke civiele) verbintenissen, zijn zij niet vatbaar 
voor gedwongen uitvoering. Dat de schadebeperkingsplicht neerkomt op een Obliegenheit werd ook 
bevestigd door het Duitse Bundesgerichtshof5496 en het Zwitserse Bundesgericht5497.  

2025. SCHADEBEPERKING ALS OBLIEGENHEIT – Ook buiten Duitstalig Europa aanvaardt steeds meer 
doctrine dat de schadebeperkingsplicht neerkomt op een Obliegenheit.5498 Vanuit de Germaanse civil 
law nam de Romaanse civil law dit concept succesvol over onder de termen last5499 , vrije 
verplichting5500 of verbintenis van mindere intensiteit5501. Op Europees niveau krijgt die notie 
doorgaans plicht of verplichting als vertaling.5502 De schadebeperkingsplicht is dus ook naar Belgisch 

                                                             
5491 BELGIË: K. WILLEMS, De natuurlijke verbintenis, Brugge, die Keure, 2011, 20. FRANKRIJK: LUXEMBOURG 2007, 119 ("La non-
exécution d'une obligation naturelle ne produit, elle, aucune conséquence juridique."). 
5492 BELGIË: FONTAINE 2004, 305; KRUITHOF 1989, 22; WERY I (2010), 433, voetnoot 2238. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 76. ZWITSERLAND: 
ACHTARI 2008, 60. 
5493 DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 600 ("Schadensminderungslast oder - obliegenheit"); DORNIS 2014, 546; GRUNSKY 1994, 509; 
KÖTZ 2012, 444; LANGE/SCHIEMANN 2003, 589; LOOSCHELDERS 1999, 473 (titel § 25 luidt: "Obliegenheiten zur Abwendung und 
Minderung des Schadens."); MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 476; PALANDT/BASSENGE 2005, 314; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 
334. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 58; BRUNNER 1991, 94, voetnoot 426; PICHONNAZ 2004, 117; ROBERTO 2002, 231; ROUILLER 2007, 
769 ("Il s'agit d'une incombance, puisque le lésé, s'il enfreint ce devoir, perd un avantage juridique, à savoir le droit de 
recevoir pleine compensation de son dommage."); SCHWENZER 2009, 102 ("Obliegenheitsverletzung"). OOSTENRIJK: KOZIOL 1972, 
228; KOZIOL 1997, 416; KOZIOL 1998, 598. 
5494 ROUILLER 2007, 769 ("Il s'agit d'une incombance, puisque le lésé, s'il enfreint ce devoir, perd un avantage juridique, à 
savoir le droit de recevoir pleine compensation de son dommage."). 
5495 K. WILLEMS, De natuurlijke verbintenis, Brugge, die Keure, 2011, 17. Grondige studie: F. LUXEMBOURG, La déchéance des 
droits. Contribution à l'étude des sanctions civiles, Parijs, LGDJ, 2007, 59-121. Vgl. ANDRIES 2011-II, 325 (procedurele aspect 
van bemiddelingsplicht als Obliegenheit). 
5496 BGH 18 april 1997, BGHZ 135, 235, punt 14 ("Da die Rechtsordnung eine Selbstgefährdung und Selbstbeschädigung nicht 
verbietet, geht es im Rahmen von § 254 BGB nicht um eine rechtswidrige Verletzung einer gegenüber einem anderen oder 
gegenüber der Allgemeinheit bestehenden Rechtspflicht, sondern nur um einen Verstoß gegen Gebote der eigenen 
Interessenwahrnehmung, der Verletzung einer sich selbst gegenüber bestehenden "Obliegenheit"."); BGH 24 juli 2001, NJW 
DE 2001, 3257 (gewaagt van "die Schadensminderungsobliegenheit des Geschädigten nach § 254 II BGB"). 
5497 TF 26 juni 2006, 4C. 83/2006, www.polyreg.ch, punt 4 ("ce devoir ne correspond pas à une véritable obligation du lésé 
mais à une simple incombance"). 
5498 BELGIË: FONTAINE 2004, 306; HOUBBEN 2015, 529-539 (grondig); KRUITHOF 1989, 22; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 469; PANIS 2009, 
222; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 882; STIJNS 1994, 609, voetnoot 494; TILLEMAN 2012, 360, 
voetnoot 325; VANDENBOGAERDE 2015, 334; VAN OEVELEN 1994, 1396; WERY I (2010), 433; P. WÉRY, “Mutations et défis du droit 
belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 212 (vermelding); WEYTS 2003, 58; K. WILLEMS, De natuurlijke verbintenis, 
Brugge, die Keure, 2011, 19. FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1934; MUSSON 2006, 180. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 226 ("carga"); 
PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 21 („no se trata de una obligación jurídicamente exigible, sino de una carga – onere o eine blosse 
Obliegenheit – que tiene el acreedor […]”). NEDERLAND: BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 66; DE JONG/KRANS/WISSINK 2014, 
11-12; KEIRSE 2003, 76-77 (kwalificatie als oneigenlijke Obliegenheit). CISG: SOLER PRESAS 1998, 622. 
5499 BELGIË: STIJNS 1994, 609, voetnoot 494. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 226 ("carga"); PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 21 (“carga”). 
ITALIË: CRISCUOLI 1972, 562 ("onere"). CISG: SOLER PRESAS 1998, 622 (“carga”). 
5500 SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 21 (onder verwijzing naar Italiaanse recht: „dovere libero”). 
5501 HOUBBEN 2015, 539; LUXEMBOURG 2007, 60 ("obligation de moindre intensité"); METTETAL 2005, 1934; MUSSON 2006, 180; 
PANIS 2009, 222; PICHONNAZ 2004, 117 ("obligation amoindrie"); REIFEGERSTE 2002, 18-19; WÉRY I (2010), 433; K. WILLEMS, De 
natuurlijke verbintenis, Brugge, die Keure, 2011, 20 (vermelding Duitse term "Pflicht minderer Zwangintensität"). 
5502 Bijv. HvJ 28 februari 2013, nr. C-460/09, ECLI:EU:C:2013:111; HvJ 25 oktober 2011, nr. C-109/10, ECLI:EU:C:2011:256; 
HvJ 16 februari 2012, nr. C-488/10, ECLI:EU:C:2012:88; HvJ 6 september 2012, nr. C-619/10, ECLI:EU:C:2012:531; HvJ 4 
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recht een Obliegenheit. Bij gebrek aan beter equivalent kan die Obliegenheit tot schadebeperking 
brevitatis causa wel worden aangeduid als schadebeperkingsplicht. 

§ 2. BEREDDINGSKOSTEN 

A Geen kostenverhaal 

2026. GEEN KOSTENVERHAAL BIJ SCHADEBEPERKINGSVERZUIM – Eigenlijk behoeft het geen betoog dat de 
benadeelde geen kostenverhaal toekomt wanneer hij nalaat redelijk te handelen, en dus verzuimt 
schadebeperkende initiatieven te nemen. Aangezien hij geen maatregelen treft, loopt hij ook geen 
kosten op. Niet-gemaakte kosten leveren geen schade op. 5503  Niet-geleden nadelen zijn niet 
afwentelbaar. Dit resulteert ook uit de toestandsvergelijking. Vergelijkt de rechter de huidige 
toestand van de benadeelde met zijn hypothetische toestand bij correcte nakoming, dan blijkt 
duidelijk dat die kosten geen nadeel opleveren. 

B Uitgespaarde bereddingskosten 

2027. VERREKENING VAN UITGESPAARDE BEREDDINGSKOSTEN – Onmogelijkheid om kosten te verhalen bij 
uitblijven van redelijke schadebeperkende maatregelen, neemt volgens sommigen niet weg dat de 
rechter bij de vaststelling van vermindering van de schadeclaim rekening moet houden met die 
kostenuitsparing. Wanneer de benadeelde ten onrechte nalaat om schadebeperkend op te treden, 
maakt hij de aan die schadebeperking verbonden kosten niet. Dit zou de rechter moeten verrekenen 
bij zijn schadebegroting. Zo opperen Nederlandse auteurs dat het in het algemeen onredelijk is om 
meer schade ten laste van de benadeelde te laten dan het schadebedrag dat door het nemen van 
schadebeperkende maatregelen kon worden voorkomen.5504  

2028.  CIJFERVOORBEELD – De rechter zou rekening moeten houden met uitsparing van kosten die met 
schending van de schadebeperkingsplicht gepaard gaat. Neem zo dat de schade € 3000 bedraagt.5505 Bij 
redelijke schadebeperking zou die schade nog slechts € 2000 bedragen. In dat geval had de benadeelde wel € 
500 bereddingskosten gemaakt. De wanprestant was dan voor € 2500 schadeplichtig (€ 2000 initiële schade en 
€ 500 bereddingskosten). Bij uitblijven van redelijke schadebeperking zou het onredelijk zijn om de 
wanprestant slechts voor € 2000 te veroordelen. Had de benadeelde immers redelijk gehandeld door aan 
schadebeperking te doen, dan had de aansprakelijke immers ook € 2500 moeten ophoesten.  

2029. BEZWAREN: OBSTAKEL VOOR SCHADEBEPERKING EN SCHADEBEREKENING EN PUNITIEVE SANCTIE – Die 
verrekening van kostenuitsparing stuit wel op bezwaren. Doet die verrekening van uitgespaarde 
bereddingskosten niet af aan de economische fundering van verhaal van bereddingskosten? Verhaal 
van bereddingskosten beoogt benadeelden aan te sporen tot schadebeperking (supra nr. 1970). 
Mochten benadeelden zelfs bij schending van hun schadebeperkingsplicht voor hypothetische 
schadebeperkingskosten vergoeding kunnen krijgen, dan wordt hun elke aanzet tot schadebeperking 
ontnomen. Waarom zouden zij het risico lopen om schade te beperken indien kostenverhaal hun ook 
bij uitblijven van schadebeperking ten goede komt? Bovendien maakt dat schadeberekening 
nodeloos complexer. De rechter dient een hypothetisch bedrag aan bereddingskosten te ramen, om 
dat bedrag daarna toe te voegen aan de initiële schade. Tot slot krijgt de benadeelde zo ook een 
vergoeding voor in concreto niet-geleden schade. De benadeelde verrijkt zich met de niet-gemaakte 
hypothetische bereddingskosten. De vergoeding van uitgespaarde bereddingskosten zou enkel 
strekken tot bestraffing van de wanprestant, en zou neerkomen op een punitieve vergoeding.  

                                                                                                                                                                                              
oktober 2012, nr. C-115/11, ECLI:EU:C:2012:606; HvJ 8 mei 2013, nr. C-197/11, ECLI:EU:C:2013:288; HvJ 19 december 2013, 
nr. C-209/12, ECLI:EU:C:2013:864; HvJ 12 december 2013, nr. C-361/12, ECLI:EU:C:2013:830. 
5503 KEIRSE 2003, 279. 
5504 BLOEMBERGEN 1965, 405; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 242 ("In het algemeen zal het niet redelijk zijn op grond van het 
door de schuldeiser niet treffen van maatregelen tot voorkoming van schade meer schade voor zijn rekening te laten dan 
die welke door het treffen van die maatregelen zou zijn voorkomen."); KEIRSE 2003, 268. 
5505 Cijfervoorbeeld ontleend aan KEIRSE 2003, 279. Ouder voorbeeld: BLOEMBERGEN 1965, 405. 
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§ 3. VERMIJDBARE SCHADE 

2030. BEPERKING AAN POSITIEF BELANG – Strookt het achterwege laten van schaderemmende 
maatregelen niet met wat van een redelijke schuldeiser is te verwachten, dan verbeurt de 
benadeelde zijn aanspraak op volledige schadevergoeding. Zijn verplaatsing naar de positie waarin hij 
bij contractnakoming zou hebben verkeerd (positief belang), vindt dan een grens in die schending 
van de schadebeperkingsplicht. 5506  Niet-vergoedbaarheid van een deel van de schade is 
verantwoordbaar via de leer van eigen schuld van de benadeelde.5507 Door niet alle redelijke 
maatregelen te treffen om zijn schade te beperken, schendt de benadeelde zijn verplichting om de 
overeenkomst te goeder trouw na te komen (art. 1134, derde lid BW). Op grond van deze 
wanprestatieposterieure fout van de benadeelde splitst de rechter het initiële schadedeel van de 
totale schade af van het extra schadedeel. Dat initiële schadedeel, dat ook bij redelijk handelen door 
de benadeelde zou zijn geleden, komt uiteraard voor rekening van de wanprestant. Alleen voor die 
niet-vermijdbare schade draagt de wanprestant verantwoordelijkheid en is hij vergoedingsplichtig.  

2031. ILLUSTRATIES – Bij de verkoop van een huis waarvan het houtwerk was aangetast door uit een waterlek 
resulterende vochtigheid konden de kopers de huur van een ander onderkomen tussen de indiening van het 
deskundigenverslag en het einde van het proces niet verhalen, aangezien zij al bij de neerlegging van dat 
verslag de herstelwerken hadden moeten aanvatten.5508 Een koper van een tweedehandswagen waarvan de 
koppeling kort na de aankoop aangetast bleek door een verborgen gebrek, kon geen immobilisatievergoeding 
claimen voor de periode van het proces, aangezien een goede huisvader de koppeling inmiddels zou hebben 
laten vervangen of de wagen zou hebben verkocht.5509 Een verkoper had nagelaten bestelde stoffen te leveren. 
De koper kreeg geen vergoeding voor het verlies van een opdracht om schoolkledij te maken, aangezien hij na 
die wanprestatie gemakkelijk elders gelijkaardige stoffen had kunnen verkrijgen.5510 Bijzonder instructief is ook 
de schadeberekening bij dekkingsovereenkomsten. Onder omstandigheden kan de rechter rekening houden 
met de marktprijs van de datum waarop de benadeelde een dekkingsovereenkomst had moeten sluiten, ook al 
betaalde die koper een hogere prijs voor zijn vervanggoederen of kreeg de verkoper een lagere prijs.5511  

2032. INITIËLE SCHADE VOOR WANPRESTANT – Bij onterecht uitblijven van schadebeperking is de 
rechtsgrond tot afwenteling van schade op de wanprestant minder sterk. Langs welke verdeelsleutel 
moet de rechter schade dan over wanprestant en benadeelde verspreiden? Duidelijk is dat de 
aansprakelijkheid van de wanprestant beperkt is tot een deel van de totale schade. Vanzelfsprekend 
blijft de uitsluitend door de wanprestant veroorzaakte schade voor rekening van de wanprestant. 
Enkel de wanprestant staat in voor die initiële schade, die louter resulteert uit zijn wanprestatie en 
die ook bij redelijk handelen van de benadeelde zou zijn geleden.5512 Dit is anders voor de extra, wel 
aan zijn eigen schuld te wijten schade. 

2033. DELINGSMAATSTAF VOOR MEERSCHADE – Welke delingsmaatstaf moet de rechter nu hanteren 
voor het schadedeel dat resulteert uit niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht? Discussie is 
mogelijk over de meerschade die (mede) aan die niet-nakoming is te wijten. Qua eigen-schuldkorting 

                                                             
5506 BELGIË: Bergen 4 december 2006, JLMB 2007, (357) 359 (“Il y a lieu, dès lors, de replacer l’appelant dans la situation qui 
aurait été la sienne s’il avait fait réparer le véhicule […]”). ENGELAND: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1806 ("It is not strictly a 'duty' 
to mitigate, but rather a restriction on the damages recoverable, which will be calculated as if the claimant has acted 
reasonable to minimise his loss."). 
5507 BELGIË: DALCQ 1987, 364; DIRIX 1979, 2924; DIRIX 1998, 56; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 314; KEIRSE/WEYTS 2016, 69; 
KRUITHOF 1989, 52-53; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 466; LECLERCQ 2009, 214; SIMOENS 2004-I, 427; VAN OEVELEN 1994, 1396; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 679-680. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 42; KEIRSE 2010, 31. DUITSLAND: GRUNSKY 1994, 511; 
LANGE/SCHIEMANN 2003, 577. 
5508 Luik 20 maart 2001, JLMB 2001, (1698) 1701. 
5509 Bergen 4 december 2006, JLMB 2007, 357. Vgl. Cass. 19 november 1847, Pas. 1848, 131 (inzake “Tilbury-rijtuig”). 
5510 Simon v Pawsons & Leafs (1933) 38 Com. Cas. 151 CA (MCGREGOR 2014, 272-273). 
5511 Gent 29 oktober 1993, TGR 1994, 143, noot I. GEERS (intrekking bod van 2,27 miljoen BEF op huis door kopers en 
onredelijke dekkingsverkoop door verkopers tegen 2 miljoen BEF, beperking schadevergoeding tot 100 000 BEF ipv 270 000 
BEF); HANOTIAU 1987, nr. 33. 
5512 KEIRSE/WEYTS 2016, 71. 
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bestaan wereldwijd twee dominante strekkingen. Klassiek komt meerschade volledig voor rekening 
van de benadeelde contractant (infra nrs. 2034-2038). Moderner is bestrijding van die deelregel van 
volledige schadeaftrek door in lijn met gewone eigen schuld te pleiten voor bijkomende verdeling 
van die meerschade over wanprestant en benadeelde (infra nrs. 2039-2048). 

A Vergoedingsverval voor meerschade 

1 Wereldwijd dominante stroming 

2034. DOMINANTE STROMING: VOLLEDIG VERGOEDINGSVERVAL VOOR MEERSCHADE (AVOIDABLE LOSS RULE) – 

Wijdverspreid is de opvatting dat aansprakelijkheidsdeling bij niet-nakoming van de 
schadebeperkingsplicht als specifiek kenmerk vertoont dat redelijkerwijs vermijdbare schade 
integraal voor rekening blijft van de benadeelde.5513 De common law spreekt van de avoidable loss 
rule. Deze deelregel van compleet verval van de aanspraak op vergoeding van meerschade 
overheerst thans nog naar Belgisch recht.5514 Deze beschouwingswijze is ook overduidelijk dominant 
in andere civil law5515, in de common law5516 en binnen de internationale instrumenten5517.  

2035. GEZAGHEBBENDE RECHTSPRAAK IN COMMON LAW EN ZWITSERLAND – In de common law geldt schadeverdeling 
bij contributory negligence, maar niet bij schending van de schadebeperkingsplicht. Laatstgenoemde situatie 
leidt tot volledig verval van de aanspraak op vergoeding van de meerschade. De benadeelde kan geen 
vergoeding vorderen voor meerschade uit het niet nemen van redelijke schadebeperkende maatregelen.5518 
Hoewel deze regel contrasteert met de verdeling bij contributory negligence, ziet de common law die regel als 
rechtsbeginsel.5519 In lijn hiervan oordeelt het Bundesgericht in Zwitserland dat de vergoedingsaanspraak voor 
meerschade bij niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht volledig komt te vervallen: "la réparation due par 
l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir 
de diminuer le dommage effectif".5520 

2036. CODIFICATIE VAN ONVERGOEDBAARHEID VAN VERMIJDBARE SCHADE IN DIVERSE RECHTSSTELSELS – De deelregel van 
volledig verlies van vergoedingsaanspraken op meerschade vond in bepaalde rechtsstelsels wettelijke neerslag. 

                                                             
5513 Sommigen spreken dan ook liever niet van aansprakelijkheidsverdeling: LIU 2007, 482 (CISG: "In either case, the injured 
party's failure to prevent avoidable loss does not lead to the loss being shared, but rather to the loss being excluded entirely 
to the extent that the loss was avoidable."). 
5514 Gent 29 oktober 1993, TGR 1994, 143, noot I. GEERS; BAECK 2012-I, 303 ("Doet hij dit niet, dan kan hij geen aanspraak 
maken op vergoeding van de schade die hij bij naleving van zijn schadebeperkingsplicht had kunnen vermijden.");  
DABIN/LAGASSE 1949, 92; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 325; FONTAINE 1991, 38; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 3; 
KRUITHOF 1989, 53; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 466 ("De schuldeiser heeft geen recht op vergoeding van de schade die hij had 
dienen te voorkomen of te vermijden, daar de oorzaak van die schade in zijn eigen fout schuilt."); LECLERCQ 2009, 214; SAMOY 

2013, 1045; SIMOENS 1999, 89; SIMOENS 2003, 51; SIMOENS 2004-I, 427 ; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 680 ("De 'meerdere' schade 
die het slachtoffer lijdt door de niet-naleving van de schadebeperkingsplicht, is uitsluitend het gevolg van zijn foutieve 
gedrag. Hij kan hiervoor bijgevolg geen schadevergoeding vorderen."); WÉRY 1993, 318; WEYTS 2003, 66.  
5515 FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1890 („[…] son indemnisation [est] amputée de la partie du préjudice qu’elle aurait pu éviter en 
prenant des mesures raisonnables.”); MUSSON 2006, 147; REIFEGERSTE 2002, 276. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 228; PÉREZ 

VELÁZQUEZ 2015, 49. DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 601; GRUNSKY 1994, 511. ZWITSERLAND: TF 26 juni 2006, 4C. 83/2006, 
www.polyreg.ch, punt 4; ACHTARI 2008, 181 (kritisch op p. 171); BRUNNER 1991, 96; PICHONNAZ 2004, 116; ROBERTO 2002, 232; 
ROUILLER 2007, 779. NEDERLAND: DE JONG/KRANS/WISSINK 2014, 11 ("Op vergoeding van dat deel van de schade dat hij onnodig 
deed ontstaan, heeft hij geen recht."); SPIER/HARTLIEF 2009, 281. 
5516 ENGELAND: British Westinghouse Electric Co Ltd v Underground Electric Rys [1912] AC 673, 689 ("[...] debars him from 
claiming any part of the damage which is due to his neglect to take such steps."); ANDREWS 2011, 573 ("if there is a failure to 
mitigate, to that extent damages will also be reduced"); CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1806; ELLAND-GOLDSMITH 1987, 349; 
MCGREGOR 2014, 253; SMITH 2007, 428; STANNARD 2007, 248. AMERIKA: CORBIN 1964, 241 (“Damages are not recoverable for 
avoidable consequences.”); FARNSWORTH 1990, 219. CANADA: FRIDMAN 1999, 820.  
5517 UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 903. CISG: CLAEYS 1997, 259; KNAPP 1987, 561; KOMAROV 2008, 261; LOOKOFSKY 2000, 156-157; 
SAIDOV 2002, 350; ZELLER 2009, 108. INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 155. 
5518 British Westinghouse Electric Co Ltd v Underground Electric Rys [1912] AC 673, 689 ("[...] debars him from claiming any 
part of the damage which is due to his neglect to take such steps."; waarover: MCGREGOR 2014, 253). 
5519 STANNARD 2007, 247 ("[T]he court will not allow recovery in respect of losses which he or she could reasonably have 
avoided."). 
5520 TF 26 juni 2006, 4C. 83/2006, www.polyreg.ch, punt 4. 
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In Italië bepaalt artikel 1227, tweede lid CCI zo dat geen schadevergoeding is verschuldigd ("il risarcimento non 
è dovuto") voor schade die de schuldeiser redelijkerwijs had kunnen vermijden.5521 In Louisiana bepaalt 
artikel 2002, tweede lid CCLo dat de schuldeiser zich redelijke inspanningen moet getroosten om schade te 
beperken, en dat de wanprestant om overeenkomstige inkorting van schadevergoeding kan verzoeken indien 
de benadeelde die inspanningen niet levert.5522 De regel van compleet vergoedingsverval voor meerschade bij 
schending van de schadebeperkingsplicht lijkt wereldwijd zo sterk verankerd dat de internationale 
instrumenten deze hebben gecodificeerd. Onder het regime van het Weens Koopverdrag (art. 77 CISG5523), de 
Unidroit-principes (art. 7.4.85524), de PECL (art. 9:5055525), de DCFR (art. III.-3:7055526) en de CESL (art. 163, lid 
15527) kan de benadeelde geen vergoeding krijgen voor vermijdbare schade. Van verdeling van door schending 
van de schadebeperkingsplicht veroorzaakte meerschade is daar geen sprake.  

2037. AANSPRAKELIJKHEIDSVERVAL VOOR MEERSCHADE ALS UNIERECHTELIJK BEGINSEL – Met het voorstel voor een 
verordening voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht stond de opvatting dat uit onterecht 
schadebeperkingsverzuim resulterende meerschade voor rekening van de benadeelde komt, tot voor kort5528 
op het punt te worden verheven tot Unierechtelijke regel. Artikel 163, lid 1 CESL bepaalde: "De schuldenaar is 
niet aansprakelijk voor de door de schuldeiser geleden schade voor zover de schuldeiser de schade had kunnen 
beperken door het treffen van redelijke maatregelen."5529 Deze Unierechtelijke valbijlbenadering5530 ligt dus in 
lijn met de wereldwijd overheersende stroming, en sluit aan bij de andere internationale instrumenten (supra 
nrs. 2034-2036). Toch is deze opvatting niet blindelings te onderschrijven.5531 

2 Causaliteitsdoorbreking 

2038. RATIO: MEERSCHADE STAAT ENKEL IN OORZAKELIJK VERBAND MET SLACHTOFFERFOUT – Compleet 
vergoedingsverval voor meerschade uit schadebeperkingsverzuim wordt verantwoord vanuit 
causaliteitsdoorbreking. In dat opzicht volgt die meerschade nog uitsluitend uit de foutieve gedraging 
van de benadeelde. Zijn fout doorbreekt de causale band van die niet-vermeden vermijdbare schade 
met de wanprestatie.5532 Schade die vermijdbaar was maar de benadeelde niet heeft vermeden, 
komt zo los te staan van de wanprestatie. Wegens het ontbreken van elk causaal verband, kan de 
wanprestant rechtens helemaal niet instaan voor die extra schade. De rechter heeft hier dan geen 
beoordelingsmarge. Redelijkerwijs vermijdbare schade valt ten laste van de benadeelde en kan de 

                                                             
5521 Artikel 1227, tweede lid CCI: "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando 
l'ordinaria diligenza." 
5522 Artikel 2002 CCLo: "An obligee must make reasonable efforts to mitigate the damage caused by the obligor's failure to 
perform. When an obligee fails to make these efforts, the obligor may demand that the damages be accordingly reduced." 
5523 Artikel 77 CISG luidt: "If he fails to take such measures, the party in breach may claim a reduction in the damages in the 
amount by which the loss should have been mitigated." 
5524 Artikel 7.4.8 Unidroit luidt: "(1) The non-performing party is not liable for harm suffered by the aggrieved party to the 
extent that the harm could have been reduced by the latter party's taking reasonable steps. [...]" Bespreking: BONELL 2002, 
332; FRENK/STORME 1997, 199. 
5525 Artikel 9:505, lid 1 PECL bepaalt dat "the non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party to 
the extent that the aggrieved party could have reduced the loss by taking reasonable steps".  
5526 Artikel III.-3:705, lid 1 DCFR luidt: "The debtor is not liable for loss suffered by the creditor to the extent that the creditor 
could have reduced the loss by taking reasonable steps." 
5527 Artikel 163, lid 1 CESL bepaalde: "De schuldenaar is niet aansprakelijk voor de door de schuldeiser geleden schade voor 
zover de schuldeiser de schade had kunnen beperken door het treffen van redelijke maatregelen." 
5528 Eind 2014 trok de Commissie dit voorstel in (ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_nl.pdf).  
5529 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees 
kooprecht [Com(2011) 635 definitief]. 
5530 Vgl. KRAMER 2014, 353 (spreekt van "guillotine approach"). 
5531 Met betrekking tot CISG: KOZIOL 1998, 594 ("Ein derartiger bedauerlicher Rückfall ist im UN-Kaufrecht feststellbar, das 
zwar nicht umfassend das Mitverschulden regelt, jedoch der Verletzung der Schadensminderungspflicht eine 
Sonderbehandlung angedeihen lässt, die zur Wiedererweckung der Kulpakompensation führt [...]"). 
5532 BELGIË: WEYTS 2003, 66; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 680. FRANKRIJK: METTETAL 2005, 1933 ("Le dommage qui aurait pu être 
évité mais que la victime a laissé empirer ne trouve plus sa cause dans le fait dommageable initial."). DUITSLAND: 
LANGE/SCHIEMANN 2003, 577. ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2004, 120. NEDERLAND: HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 96. CISG: ZELLER 2009, 
108 ("It appears logical that the 'voluntary conduct' of a party breaks the causal chain because the actual loss is greater 
than it would have been had the injured party acted reasonably."). 
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rechter niet verder over beide partijen verdelen.5533 Deze opvatting heeft eenvoud als verdienste. 
Vaststelling van vermijdbaarheid van schade volstaat om die schade van vergoeding uit te sluiten.  

B Proportionele meerschadedeling 

1 Kritiek op alles-of-nietsbenadering 

2039. NADEEL VAN KLASSIEKE REGEL: TERUGKEER NAAR ALLES-OF-NIETSBEGINSEL VOOR MEERSCHADE – Een 
dissidente maar aan kracht winnende stroming binnen de Germaanse rechtsfamilie bestrijdt volledig 
aansprakelijkheidsverval voor meerschade wegens inconsistentie.5534 Dat complete verval impliceert 
namelijk een terugkeer naar het archaïsche alles-of-nietsbeginsel.5535 In Duitsland oordeelde het 
Bundesgerichtshof zo dat die regel leidt tot terugval in het alles-of-nietsbeginsel: "Die [...] Ansicht, 
dass der Geschädigte den vermeidbaren Schadensteil stets in vollem Umfang zu tragen habe [...] stellt 
überdies einen teilweisen Rückfall in das [...] überwundene Alles-oder-nichts-Prinzip dar." 5536 
Schadedeling bij ongeoorloofd uitblijven van schadebeperking vereist dus niet zozeer een benadering 
van alles of niets, maar veeleer een verdeling tussen alles en niets.  

2040. ACHTERGROND: VERDWIJNING VAN ALLES-OF-NIETSBENADERING BIJ EIGEN SCHULD – De alles-of-nietsbenadering is 
terugvoerbaar op het Romeinse recht. Behoudens opzet werden schadeverwekkers vrijgesteld van 
aansprakelijkheid wanneer de benadeelde had bijgedragen tot de schade.5537 Door het formulastelsel kon de 
rechter de schadeverwekker enkel tot volledige schadevergoeding veroordelen dan wel integraal vrijspreken 
(supra nr. 1813). In continentaal Europa is deze benadering bij gewone eigen schuld intussen verdwenen. In 
1811 week Oostenrijk in § 1304 ABGB als eerste af van die regel: "Wenn bei einer Beschädigung zugleich ein 
Verschulden von Seite des Beschädigten eintritt; so trägt er mit dem Beschädiger den Schaden 
verhältnißmäßig." Vanaf 1 januari 1900 ging Duitsland dezelfde weg op met § 254, lid 1 BGB: "Hat bei der 
Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz 
sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der 
Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist." In 1911 verliet ook 
Zwitserland de alles-of-nietsbenadering bij eigen schuld: "Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même 
n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont 
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur." (art. 44, lid 1 CO). 
In 1942 volgde Italië, zij het enkel voor gewone eigen schuld: "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a 
cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne 
sono derivate." (art. 1227, lid 1 CCI). In 1992 volgde Nederland: "Wanneer de schade mede een gevolg is van 
een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd 

                                                             
5533 UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 903 ("A tribunal has no discretion in the matter. In such a case the non-performing party 'is 
not liable' and it is not liable for the whole of the loss that is attributable to the failure to take reasonable steps. A tribunal is 
not entitled to apportion the loss in such circumstances."). 
5534 DUITSLAND: BGH 24 juli 2001, NJW DE 2001, 3257; Oberlandesgericht München 23 februari 1990, NJW-RR 1990, 828, 
raadpleegbaar via www.jurion.de ("Es besteht kein Anlaß, die Regel des § 254 Abs. 2 S. 1 BGB, dem zufolge bei Verstößen 
gegen die Schadensminderungsobliegenheit der dadurch verursachte zusätzliche Schaden auf Schädiger und Geschädigten 
zu verteilen ist, auf Ausnahmefälle einzuschränken."); BRUNNER 1991, 96 ("Wer die Obliegenheit zur Schadenminderung 
verletzt, muss [...] mit einer Schadenersatzreduktion wegen Selbstverschuldens rechnen."); LANGE/SCHIEMANN 2003, 577; 
LOOSCHELDERS 1999, 462. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 171 ("[C]ontrairement à la répartition consacrée en présence d'une faute 
concomitante, [le Tribunal fédéral] ne partage pas la part évitable du dommage entre le lésé et l'auteur; il réduit l'indemnité 
à hauteur du dommage évitable."). OOSTENRIJK: KOZIOL 1972, 229 ("Je nach dem Verhältnis des Verschuldens des Schädigers 
und Mitverschuldens des Geschädigten ist die Tragung dieses Nachteiles zu verteilen."); KOZIOL 1997, 418; KOZIOL 1998, 593-
601; KOZIOL 2005, 388. NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 398 ("Bovendien is het niet billijk om de dader wat de meerdere schade 
betreft altijd vrijuit te laten gaan.”); BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 66; KEIRSE 2003, 249-275; KEIRSE 2010, 16 ("Een 
gedeelde verantwoordelijkheid vraagt om een gedeelde toerekening."); KEIRSE 2011, 976; KEIRSE 2012, 252. 
5535 Sprekend is de titel van een bijdrage van een Oostenrijkse auteur: H. KOZIOL, "Rechtsfolgen der Verletzung einer 
Schadensminderungspflicht – Rückkehr der archaischen Kulpakompensation", ZEuP 1998, 593-601. Vgl. VANDENBOGAERDE 

2015, 334. 
5536 BGH 24 juli 2001, NJW DE 2001, 3257. 
5537 HAUSMANINGER 1996, 235-262 (grondig onderzoek); KEIRSE 2003, 20; KOZIOL 1998, 593; ZIMMERMAN 1990, 1010 ("If 
somebody suffered harm through his own fault, he was denied recovery, unless the tortfeasor had acted intentionally (in 
which case he could recover his full damages)."). 
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door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate 
waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen [...]" (art. 6:101 NBW). 
Naar Belgisch recht geldt bij gewone eigen schuld thans de causale bijdrage als verdelingscriterium.5538 

2 Afstemming op gewone eigen schuld 

2041. MODERNE OPVATTING: AFSTEMMING OP GEWONE EIGEN SCHULD – Voormeld archaïsche alles-of-
nietsbeginsel is verdwenen bij gewone eigen schuld, maar is bij bijzondere eigen schuld wegens 
schending van de schadebeperkingsplicht zo dominant dat het op Unieniveau bijna5539 tot regel werd 
verheven (art. 163, lid 1 CESL; supra nr. 2037). Met het Bundesgerichtshof (supra nr. 2039) valt 
echter aan te nemen dat aansprakelijkheidsverval voor die meerschade zich moeilijk laat verdedigen. 
Wat is het alternatief? De sleutel ligt in de grondslag van de schadebeperkingsplicht: eigen schuld 
van de benadeelde (supra nrs. 1858-1859).5540 Bij gewone eigen schuld geldt de causale bijdrage aan 
schade als deelcriterium. Daar eigen schuld bij schadebeperking op één lijn staat met samenloop van 
de daderfout met eigen schuld van de benadeelde, is het merkwaardig dat die bij samenloop 
geldende deling niet ook zou gelden bij eigen schuld aan meerschade.  

2042. ONLOGISCH ONDERSCHEID TUSSEN GEWONE EN BIJZONDERE EIGEN SCHULD IN BELGIË – In België achten weinigen 
het problematisch dat gewone en bijzondere eigen schuld dichotomisch worden ingevuld. Zo staat te lezen: 
"Men moet dan concluderen dat de schade is veroorzaakt door twee fouten, en dat het slachtoffer een deel 
van zijn schade zelf moet dragen: hij verliest het recht op herstel van de schade die het wel naleven van zijn 
plicht zou hebben vermeden."5541 Zelfs specialisten zien geen inconsistentie in de afwijkende behandeling van 
beide eigen-schuldtypes: "De fout van het slachtoffer leidt normaliter tot een aansprakelijkheidsverdeling, op 
voorwaarde dat er een samenloop is tussen die fout en de aansprakelijkheid van een derde. Wanneer de 
schade echter uitsluitend het gevolg is van het foutieve gedrag van het slachtoffer, moet het slachtoffer 
logischerwijs zijn schade zelf dragen. Het is die regel die m.i. in casu moet worden toegepast. De 'meerdere' 
schade die het slachtoffer lijdt door de niet-naleving van de schadebeperkingsplicht, is uitsluitend het gevolg 
van zijn foutieve gedrag. Hij kan hiervoor bijgevolg geen schadevergoeding vorderen."5542 

2043. ONLOGISCHE ONDERSCHEIDEN INVULLING VAN GEWONE EN BIJZONDERE EIGEN SCHULD IN ANDERE RECHTSSTELSELS – De 
qua rechtsgevolgen onderscheiden invulling van gewone eigen schuld en bijzondere eigen schuld is onlogisch, 
maar komt voor in de drie grote rechtsfamilies van West-Europa. Binnen de Romaanse civil law kiest Italië in 
artikel 1227, lid 1 CCI voor het opdelingsprincipe bij gewone eigen schuld, maar geldt bij eigen schuld wegens 
schending van de schadebeperkingsplicht het complete vergoedingsverval voor meerschade als regel (art. 
1227, lid 2 CCI). Binnen de Germaanse civil law getuigt het Zwitserse Bundesgericht van incoherentie door bij 
samenlopende fouten aansprakelijkheidsverdeling toe te passen, maar dit na te laten bij posterieure fouten 

                                                             
5538 Cass. 29 januari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 669 (“Overwegende, voor het overige, dat de rechter in geval van samenloop 
van fouten op onaantastbare wijze oordeelt in welke mate ieders fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade 
en op grond daarvan ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge verhouding bepaalt.”); Cass. 7 november 
1990, Arr.Cass. 1990-91, 280 (verdeling op grond van invloed van fout op totstandkoming van schade); Cass. 1 februari 
1994, Arr.Cass. 1995, 129 (verdeling a rato van aandeel in ongeval); Cass. 5 oktober 1995, Arr.Cass. 1995, 844 (verdeling a 
rato van aandeel in ongeval). Oorspronkelijk gold de ernst van de fout als verdelingscriterium (Cass. 12 januari 1948, Pas. 
1948, I, 26; Cass. 27 januari 1981, Arr.Cass. 1981-82, 570). Overzicht: WEYTS 2003, 383-389. Zienswijze dat het criterium van 
de causale bijdrage van de fouten en hun ernst niet steeds duidelijk onderscheidbaar zijn: G. JOCQUÉ, "Verdelende 
rechtvaardigheid bij het verdelen van aansprakelijkheid", RW 2014-15, (1322) 1322. 
5539 Eind 2014 trok de Commissie dit voorstel in (ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_nl.pdf).  
5540 Luik 25 mei 1990, RRD 1990, 507; DALCQ 1987, 368-369; DE RIEMAECKER 2001, 892; DIRIX 1979, 2924; DIRIX 1998, 56; 
HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 3; KEIRSE/WEYTS 2016, 64; KRUITHOF 1989, 23; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 466; LECLERCQ 2009, 214; 
PANIS 2009, 222; ROMAIN 2000, 874 (fout als centraal criterium); RONSE/DE WILDE 1988, 326; RUTTEN 2006, 325; SCHUERMANS/VAN 

OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 880; SIMOENS 2003, 51; VANDENBOGAERDE 2015, 334; VANDERMERSCH 1994, 66; VAN 

OEVELEN 1994, 1396; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 675; WÉRY I (2010), 434; WEYTS 2003, 51.  
5541 D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Deel II. Schade en schadeloosstelling, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 
89. 
5542 B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 
66. 
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zoals bij schending van de schadebeperkingsplicht.5543 In Duitsland passen sommigen ook ondoordacht andere 
sancties toe op beide foutvormen: "Mitverschulden führt zur Quotelung des Gesamtschadens nach dem 
Verschuldens(mit)anteil des Geschädigten an dem Unfall. Unterlassene Schadensminderung führt zur 
Nichtersetzbarkeit des vermeidbaren (Folge-)Schadens."5544 De common law is zich ervan bewust dat bij 
contributory negligence proportionele deling toepassing vindt, maar bij verzuim tot schadebeperking de 
meerschade volledig bij de benadeelde blijft.5545 Deze benadering is ook te vinden in de internationale 
rechtsinstrumenten. In de Unidroit-principes voorziet artikel 7.4.7 voor gewone eigen schuld in een 
aansprakelijkheidsverdeling naargelang het gedrag van beide partijen.5546 Artikel 7.4.8 bepaalt echter voor de 
schadebeperkingsplicht dat vermijdbare schade onvergoedbaar is.5547 

2044. CONSISTENTIE-EIS: VERDELING VAN MEERSCHADE NAARGELANG CAUSALE BIJDRAGE – Beide varianten van 
de benadeeldenschuld verlangen uniformiteit qua rechtsgevolgen. Bij samenloop van fouten verdeelt 
de rechter de vergoedingsplicht over beide partijen naargelang hun fouten. Conform de consistentie-
eis5548 of het gelijkheidsbeginsel5549 zou dit delingsprincipe ook bij schadebeperkingsverzuim moeten 
gelden voor meerschade. Onlogisch lijkt het om bij gewone schuld (aan ontstaan van initiële schade) 
een andere deling toe te passen dan bij bijzondere schuld (aan ontstaan van meerschade).5550 Dit zou 
ook consistenter zijn met de tendens om alles-of-nietsbenaderingen te verlaten (supra nr. 75).  

2045. DUBBEL CAUSAAL VERBAND VOOR MEERSCHADE – Die meerschade is zeker mede het gevolg van aan 
de benadeelde toerekenbaar schadebeperkingsverzuim. Zij is echter evenzeer toerekenbaar aan de 
wanprestant. Zonder zijn wanprestatie was van meerschade geen sprake geweest. Ook de 
wanprestant had die meerschade kunnen vermijden, met name door zijn verbintenissen correct na 
te komen. Het Franse Hof van Cassatie koppelt hieraan het extreme gevolg van totale afwijzing van 
elke schadebeperkingsplicht. Zo beklemtoont het dat de aansprakelijke instaat voor de niet-
vermeden schade omdat deze nog steeds volgt uit de fout van de aansprakelijke (“alors que l'auteur 
d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences”5551; supra nr. 1826). Naar Belgisch recht is de 
tekortgeschoten schuldenaar verantwoordelijk voor de wanprestatie en dient hij dus ook deels in te 
staan voor de extra schade. De causale band tussen de wanprestatie en die meerschade is evenmin 
doorbroken door de fout van de benadeelde.5552 De door schending van de schadebeperkingsplicht 

                                                             
5543 A. ACHTARI, Le devoir du lésé de minimiser son dommage, Zürich, Schulthess, 2008, 171 ("[C]ontrairement à la répartition 
consacrée en présence d'une faute concomitante, [le Tribunal fédéral] ne partage pas la part évitable du dommage entre le 
lésé et l'auteur; il réduit l'indemnité à hauteur du dommage évitable."). Hierbij doelt deze auteur op TF 26 juni 2006, 4C. 
83/2006, www.polyreg.ch, punt 4 ("la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui 
subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif"). 
5544 BRÜGGEMEIER 2006, 602. 
5545 WHINCUP 2006, 365 (wijst op onlogisch onderscheid: "If a claimant's loss is caused partly by his own fault as well as by 
the defendant's breach of contract, one might think the effect would be to reduce the defendant's liability accordingly."). 
5546 Artikel 7.4.7 Unidroit luidt: "Where the harm is due in part to an act or omission of the aggrieved party or to another 
event for which that party bears the risk, the amount of damages shall be reduced to the extent that these factors have 
contributed to the harm, having regard to the conduct of each of the parties." 
5547 Artikel 7.4.8, eerste lid Unidroit luidt: "The non-performing party is not liable for harm suffered by the aggrieved party 
to the extent that the harm could have been reduced by the latter party's taking reasonable steps. [...]" 
5548 Voor redeneringen op basis van een dergelijke algemene consistentieregel: BARENDRECHT 1997, 159. 
5549 KOZIOL 1998, 600 ("Dies spricht wiederum für die Gleichbehandlung im Sinne einer Schadensteilung und nicht für eine 
Kulpakompensation."). 
5550 BELGIË: VANDENBOGAERDE 2015, 334. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 171. OOSTENRIJK: KOZIOL 1998, 600 ("Die starre, völlige 
Aberkennung eines Ersatzanspruches für nicht verhinderte, jedoch vermeidbare Schäden [...] steht in einem unleugbaren 
Wertungswiderspruch zu der allgemeinen Schadensteilungsregel bei Mitverschulden [...]"). NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 
398; KEIRSE 2003, 265. 
5551 Cass.civ.III.fr. 10 juli 2013, nr. 12-13.851, ECLI:FR:CCASS:2013:C300853 (“Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'un 
dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du 
responsable, la cour d'appel a violé [l’article 1147 du code civil].”). 
5552 ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 200 ("Sans le fait générateur de responsabilité de l'auteur, le lésé ne se serait pas vu imposer 
un devoir de minimiser le dommage; on peut dire que l'auteur du dommage crée la nécessité des mesures de minimisation 
du dommage [...]"). OOSTENRIJK: KOZIOL 1998, 600 ("Für den Schaden, für den der Geschädigte eine conditio sine qua non 
setzte, ist die Lage stets gleich: Für diesen haben sowohl Schädiger als auch Geschädigte in zurechenbarer Weise eine 
Ursache gesetzt."). NEDERLAND: KEIRSE 2003, 265. 
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veroorzaakte meerschade staat bij ons wel in dubbel causaal verband: enerzijds met de wanprestatie 
van de wanprestant en anderzijds met de eigen schuld van de benadeelde. Resultante is dat zich een 
schadedeling opdringt naar evenredigheid van hun bijdrage tot dit schadedeel. 

2046. GENUANCEERDE BESCHOUWINGSWIJZE IN BEPAALDE RECHTSLEER – Meerdere Belgische auteurs redeneren 
correct vanuit de eigen-schuldkwalificatie voor door schending van de schadebeperkingsplicht veroorzaakte 
meerschade door te wijzen op een a-ratoschadedeling. DIRIX poneert zo op verdedigbare gronden: "Indien 
zowel de fout van de eiser als die van verweerder oorzaak kunnen genoemd worden van de schade, in die zin 
dat zonder de fout de schade niet zou zijn ontstaan, dan moet op grond van de gelijkwaardigheid der oorzaken 
de aansprakelijkheid tussen de partijen worden verdeeld en zulks in verhouding tot hun toedoen."5553 Bij RONSE 
stond terecht te lezen: "De aansprakelijkheid wordt tussen de partijen verdeeld naarmate van hun 
toedoen."5554 Ook VAN OEVELEN redeneert voor meerschade vanuit die delingsmaatstaf: "De gevolgen van het 
niet-nemen van redelijke maatregelen om de schade te beperken [...] worden op dezelfde wijze geregeld als 
iedere andere samenloop van een fout van de aansprakelijke met de eigen fout van de benadeelde, namelijk 
door de schadelast tussen beiden te verdelen in dezelfde evenredige mate waarin hun beider fouten de schade 
hebben veroorzaakt. Concreet betekent dit dat de door het schuldige verzuim van de benadeelde veroorzaakte 
vermeerdering van de omvang van de schade te zijnen laste zal blijven, in de mate van dit toedoen."5555 

2047. COMPLEXITEIT DOET NIET AF AAN VERDEDIGBAARHEID VAN MODERNE OPVATTING – Meerschadedeling is minder 
eenvoudig qua toepassing dan compleet vergoedingsverval. Dit belet echter niet dat die verdeling plaatsvindt 
bij eigen schuld aan ontstaan van initiële schade. Een blik op andere aspecten van het aansprakelijkheidsrecht 
leert dat complexiteit daar ook geen afbreuk doet aan de geldigheid van delicate begrotingsregels. Over 
immateriële schade wegens onrechtmatige daad oordeelde het Franse Hof van Cassatie reeds in 1833 dat 
moeilijkheid om schade vast te stellen, niet afdoet aan vergoedbaarheid daarvan: “la difficulté d’apprécier un 
dommage ne rend pas non recevable l’action en réparation de ce dommage”.5556 Dezelfde gedachte gaat ook op 
voor meerschadedeling wegens onterecht uitblijven van schadebeperking.  

2048. MEERSCHADEDELING ALS BILLIJKE TUSSENOPLOSSING: GEEN ALLES-OF-NIETSBENADERING – Bovenal valt de 
moderne deelregel ook te verantwoorden vanuit de redelijkheid van het resultaat. Opnieuw is hier 
niet te vergeten dat de wanprestant, en niet de benadeelde, aan de basis ligt van de noodzaak tot 
het nemen van schadebeperkende maatregelen (supra nr. 76).5557 Soepelere schadeverdeling is dan 
ook billijker bij zowel gewone eigen schuld5558 als bijzondere eigen schuld wegens verzuim tot 
schadebeperking5559. Wanneer de reactie van een benadeelde op een wanprestatie onvoldoende 
nalatig is om van schending van de schadebeperkingsplicht te gewagen, staat de wanprestant in voor 
alle schade. De benadeelde wordt geacht redelijk te hebben gehandeld en behoudt zijn recht op 

                                                             
5553 E. DIRIX, "De schadebeperkingsplicht van de benadeelde" (noot onder Rb. Hasselt 26 februari 1979), RW 1979-80, (2921) 
2924-2925, zoals bevestigd in DIRIX 1998, 56 ("De gevolgen van het schuldig verzuim de schade te beperken of te voorkomen 
moeten dan ook dezelfde wijze geregeld worden als bij iedere andere samenloop van de fout van de dader met de eigen 
schuld van de benadeelde. D.i. door de verdeling van de aansprakelijkheid in verhouding tot de zwaarte van de respectieve 
fouten van beide partijen."). Vgl. VANDENBOGAERDE 2015, 334. 
5554 J. RONSE EN L. DE WILDE, Schade en schadeloosstelling, Gent, Story-Scientia, 1988, 332. 
5555  A. VAN OEVELEN, "De zgn. schadebeperkingsverplichting van de benadeelde in het buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht" (noot onder Cass. 14 mei 1992), RW 1993-94, (1395) 1396. 
5556 Cass.fr. 15 juni 1833, S. 1833, I, (458) 461, vierde overweging (vordering tot vergoeding van schade wegens 
onrechtmatige mededinging door onwettige uitoefening van farmacie). 
5557 DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 2006, 601 ("Bei den Anforderungen an die Schadensminderung darf nicht aus den Augen 
gelassen werden, dass das Opfer unfreiwillig in diese möglicherweise für ihn oder sie schwierige Entscheidungssituation 
worden ist."). ZWITSERLAND: PICHONNAZ 2004, 118 ; ROUILLER 2007, 775. NEDERLAND: BLOEMBERGEN 1965, 399; HOFMANN/VAN 

OPSTALL 1959, 239 ("men blijve in het oog houden dat het tenslotte de wanprestatie van de schuldenaar was die het treffen 
van die maatregelen nodig maakte"); KEIRSE 2003, 118; KEIRSE 2010, 21; KEIRSE/WEYTS 2016, 69 (“Het is door toedoen van de 
dader dat de benadeelde in de benarde situatie is terechtgekomen die tot schadebeperking noopt.”). ENGELAND: Lord 
Macmillan in Banco de Portugal v Waterlaw [1932] AC 452, p. 506 (in MCGREGOR 2014, 290); CHEN-WISHART 2010, 572.  
5558 ACHTARI 2008, 163 ("En effet, il est aujourd'hui admis qu'une règle flexible qui répartit le poids de la réparation entre les 
parties est plus juste que celle du 'tout ou rien' qui fait supporter l'entier de la réparation du dommage à l'une d'elles."); 
KEIRSE/WEYTS 2016, 69.  
5559 BLOEMBERGEN 1965, 398 ("Bovendien is het niet billijk om de dader wat de meerdere schade betreft altijd vrijuit te laten 
gaan.”); KEIRSE 2003, 266-267; KEIRSE/WEYTS 2016, 71. 
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integrale schadevergoeding. Wanneer zijn reactie echter iets nalatiger blijkt, zodat wél sprake is van 
schending van de schadebeperkingsplicht, dan zou de benadeelde elke aanspraak op vergoeding van 
meerschade verbeuren. De proportionele opvatting vermijdt die alles-of-nietsonbillijkheid.5560 De 
wetgever kan die zienswijze dan ook verankeren (infra nr. 3283).  

2049. NUANCE: VAAK GROTERE BENADEELDENSCHULD – Bij verdeling van door schadebeperkingsverzuim 
veroorzaakte meerschade moet de rechter wel in aanmerking nemen dat de benadeelde vaak het best 
geplaatst was om zijn schade te beperken. Hieruit wordt afgeleid dat de verantwoordelijkheid van de 
benadeelde voor vermijdbare schade in principe groter is dan die van de wanprestant. Hoewel het oorzakelijk 
verband met de schadeveroorzakende gebeurtenis niet doorbroken is, kan de zwaardere fout van de 
benadeelde de rechter dan ook ertoe brengen om de benadeelde te laten instaan voor het grootste deel van 
de vermijdbare schade.5561 De rechter kan de benadeelde zelfs elk verhaal voor vermijdbare meerschade 
ontzeggen. In feite bestaat dan qua resultaat geen verschil met de klassieke alles-of-nietsbenadering.  

§ 4. VERHULDE SCHADEBEPERKING  

A Abstracte schadebegroting 

2050. INGEBOUWDE SCHADEBEPERKING BIJ ABSTRACTE SCHADEBEGROTING – De schadebeperkingsplicht komt 
vaak niet aan de oppervlakte. Typegeval is abstracte schadebegroting waarbij de rechter 
schadevergoeding begroot aan de hand van het verschil tussen de contractprijs en de courante 
marktprijs. Bij abstracte schadebegroting gaat de schadebeperkingsplicht op in die schadeformule. 
Die schadeformule hangt zo nauw samen met de schadebeperkingsplicht5562 dat valt te gewagen van 
ingebouwde schadebeperking (built-in mitigation).5563 De rechter abstraheert van de schade die de 
benadeelde in concreto lijdt.5564 Het abstracte bestaat daarin dat de rechter uitgaat van de schade die 
zich in een normaal geval (volgens de gewone gang van zaken) voordoet.5565  

2051. KOOPPARADIGMA: SCHADE ALS VERSCHIL TUSSEN CONTRACTPRIJS EN MARKTPRIJS – Typegeval is begroting van 
schade via het verschil tussen de contractprijs en de marktprijs. Aan deze schadeformule ligt ten grondslag dat 
benadeelden in de gewone gang van zaken aan schadebeperking doen door andere goederen aan de marktprijs 
te kopen of door niet-afgenomen goederen aan de marktprijs door te verkopen. Neem de verkoop van een 
soortzaak waarvoor een marktprijs bestaat. Sluit de benadeelde geen dekkingsovereenkomst, dan 
veronderstelt het recht die schadebeperkende maatregel door uit te gaan van abstracte schadeberekening. Bij 
dalende marktprijzen krijgt de benadeelde verkoper zo enkel het verschil tussen de contractprijs en de 
marktprijs op de overeengekomen leveringsdatum. Bij stijgende marktprijzen krijgt de benadeelde koper enkel 
het verschil tussen de contractprijs en de marktprijs op de overeengekomen afhaaldatum.5566 Bij abstracte 

                                                             
5560 Illustratie ontleend aan A.L.M. KEIRSE, Schadebeperkingsplicht. Over eigen schuld aan de omvang van de schade, 
Deventer, Kluwer, 2003, 266-267. 
5561 ACHTARI 2008, 186-187; KEIRSE/WEYTS 2016, 71; LOOSCHELDERS 1999, 598 ("Je gewichtiger die Umstände sind, die [...] gegen 
die Zurechenbarkeit des in Frage stehenden Folgeschadens zum Verantwortungsbereich des Schädigers sprechen, desto eher 
wird man im Rahmen der Abwägung zu dem Ergebnis gelangen, dass der Geschädigte den überwiegenden Teil des Schadens 
tragen muss."). 
5562 ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 17 en 144-145 ENGELAND: HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002, 109; KRAMER 2014, 352 (abstracte 
schadeberekening als veronderstelde schadebeperking); MCGREGOR 2008, 332; MCGREGOR 2014, 266. CISG: 
SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 632. CESL: BEHESTHI 2013, 9 ("The rules of mitigation are related to the 'market price' rules."). 
5563 H. MCGREGOR, "The role of mitigation in the assessment of damages” in D. SAIDOV en R. CUNNINGTON (eds.), Contract 
Damages. Domestic and International Perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2008, (329) 332 ("[T]he way to mitigation being 
so clear, mitigation has become incorporated into the normal measure of damages."). 
5564 BAMBERGER/ROTH 2014, § 249 BGB, nr. 15. 
5565 VANSWEEVELT/WEYTS 2014, 244 (buitencontractueel). 
5566 Cass. 26 juni 1953, Arr.Cass. 1953, 752 (afwijzing van abstracte schadebegroting wanneer schade in concreto 
begrootbaar is, in contractenrecht); Brussel 20 juni 1972, RW 1972-73, 1770 (vergelijking met marktprijs ten tijde van 
ontbinding); Kh. Gent 10 juli 1954, RW 1955-56, 1636; BAECK 2013, 263-264; BRIDGE 1989, 408; BRUNNER 1991, 65; CARTWRIGHT 

2007, 263; GÓMEZ POMAR 2007, 21; LIMPENS 1960, 688; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 480 ("[...] the creditor may 
demand the difference between the contract price and the market price of the goods at the time and place when they ought 
to have been delivered.”); PINTO OLIVEIRA 2011, 682; SCHWENZER 2009, 93; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 624; TREITEL 1991, 111. 
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schadeberekening is het irrelevant dat de benadeelde verkoper het goed heeft doorverkocht aan een hogere 
prijs dan de marktprijs of dat de koper een dekkingskoop heeft gesloten en zo zijn nadeel kon beperken.5567  

2052. INGEBOUWDE SCHADEBEPERKING BIJ REFERENTIEPERIODE VOOR WEDERBELEGGINGSVERGOEDINGEN – Even illustratief 
voor ingebouwde schadebeperking is de inwerking van de schadebeperkingsplicht op de referentieperiode 
voor berekening van wederbeleggingsvergoedingen wegens vervroegde terugbetaling van kredieten (supra nr. 
568). Winstderving komt daar neer het verschil tussen de interesten die de kredietgever had verworven indien 
het krediet tot de vervaldatum was nagekomen en de interesten die hij kan krijgen door het vervroegd 
terugbetaalde kapitaal tegen marktvoorwaarden te herbeleggen.5568 Dit vermoeden van herbelegging is een 
vorm van ingebouwde schadebeperking.5569  

B Uitgebleven dekkingstransactie 

2053. ONREDELIJK DEKKINGSVERZUIM: ABSTRACTE SCHADEVERGOEDING – De common law ziet de 
schadebeperkingsplicht als noodzakelijk obstakel tegen speculatie ten koste van de wanprestant.5570 
De benadeelde mag de omvang van schadevergoeding niet naar goeddunken beïnvloeden. Dit aspect 
van de schadebeperkingsplicht komt tot uiting in de schadeformule die toepassing vindt bij onterecht 
uitblijven van dekkingsovereenkomsten. Laat de benadeelde na een dekkingscontract te sluiten 
terwijl dat van hem viel te verwachten, dan berekent de rechter de schade in abstracto vanuit de 
veronderstelde dekkingstransactie. Redelijkerwijs vermijdbare schade is dan niet (volledig) 
verhaalbaar. Amerikaanse rechtsleer verklaart die abstracte schadeberekening (verschil tussen 
contractprijs en marktprijs) dan ook via de schadebeperkingsplicht. 5571  Wereldwijd lijkt de 
dekkingsovereenkomst zelfs de recurrentste illustratie in dit verband.5572 

2054. ABSTRACTE SCHADEBEREKENING BIJ UITBLIJVEN DEKKINGSHUUR – Een verhuurder kan de huurovereenkomst 
ontbinden bij wanprestatie van de huurder (art. 1741 BW juncto art. 1184 BW). Artikel 1760 BW regelt de 
invloed van de schadebeperkingsplicht op de referentieperiode voor geleden winstderving. De huurder is 
verplicht "de huurprijs te betalen gedurende de tijd die voor de wederverhuring nodig is". Algemeen aanvaard 
wordt dat die periode neerkomt op de tijd die objectief gezien voor wederverhuring nodig is, en niet op de tijd 
die daadwerkelijk tot de wederverhuring is verstreken. Van de verhuurder valt tijdige wederverhuring als 
schadebeperkende maatregel te verwachten (supra nr. 1819). Bepaalde rechtspraak beperkt de 
wederverhuringsvergoeding dan ook tot de schade die de verhuurder had geleden indien hij was ingegaan op 
schadebeperkende voorstellen van de huurder (zoals voorgedragen nieuwe huurders), en hij het goed snel had 
wederverhuurd.5573 Onredelijk uitblijven van die dekkingstransactie komt ten goede aan de huurder. 

                                                             
5567 LIMPENS 1960, 689 (bepleit dan concrete schadeberekening); MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 481; TREITEL 1991, 114. 
5568 Brussel 12 februari 2009, NFM 2010, 45, noot D. GOYENS ("La perte de la banque correspond à la différence entre l’intérêt 
produit par le placement du crédit remboursé anticipativement et les intérêts au taux de ce crédit qu’elle ne perçoit plus"); 
Brussel 11 juni 2009, DAOR 2009, 338, noot ("L'indemnité de funding loss [...] s'élève à la différence entre, d'une part, les 
intérêts que lui aurait procurés le crédit s'il n'avait pas été remboursé avant terme, et, d'autre part, les intérêts que la 
banque pourra percevoir en replaçant le capital remboursé aux conditions de marché."); GOYENS 2010, 52 (geeft aan dat deze 
winstderving vaak hoger uitvalt dan de zes maanden interest van art. 1907bis BW); WEINBERGER 2014, nr. 7. 
5569 Vgl. WEINBERGER 2014, nr. 8. 
5570 BRIDGE 1989, 408 ("The duty to mitigate may also be seen as disfavouring what might be called a one-way speculation at 
the defendant's expense."). 
5571 CORBIN 1964, 246. 
5572 BELGIË: DE JONGHE/SAMYN/VERLINDEN 2007, 866; FONTAINE 1991, 38; HANOTIAU 1987, nr. 23; JAFFERALI 2014, 932; KRUITHOF 1989, 
39; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 467; STIJNS 1994, 610; TILLEMAN 2011, 1279; TILLEMAN 2012, 804; VAN OMMESLAGHE 2010, 1605; VAN 

RYN/HEENEN 1981, 537; WÉRY 1993, 318. FRANKRIJK: FABRE-MAGNAN 2012, 713; LAITHIER 2004, 451. SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 
28. ITALIË: CARLO ROSSELLO 1990, 94-145; SEGALERBA 1999, 121. DUITSLAND: KUCKUK 2000, 743; LANGE/SCHIEMANN 2003, 590; 
SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 340. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 16; LÜCHINGER 2002, 352. NEDERLAND: KEIRSE 2003, 177; KEIRSE 2011, 
952; KEIRSE 2012, 231. COMMON LAW: ANDREWS 2011, 575; CORBIN 1964, 246; FARNSWORTH 1990, 224; MCGREGOR 2014, 267; 
MCKENDRICK 2007, 421; STANNARD 2007, 247; WADDAMS 1999, 756 (Canada). CISG: KNAPP 1987, 559; SAIDOV 2002, 355; 
SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 632; SCHWENZER/MANNER 2008, 480. CESL: BEHESTHI 2013, 8; MOŽINA 2012, 650. INTERNATIONALE 

HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 133. 
5573 Vred. Namen 28 oktober 1977, RRD 1978, 415, noot M. COIPEL (matiging gevorderde betaling huurgelden tot einde 
huurcontract op basis van algemeen beginsel van schadebeperking: "un principe général du droit veut que la victime d'un 
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2055. ABSTRACTE SCHADEBEREKENING BIJ UITBLIJVEN REDELIJKE DEKKINGSKOOP BINNEN REDELIJKE TERMIJN – Ook 
niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht door het niet binnen redelijke termijn sluiten van een 
redelijke dekkingskoop leidt tot abstracte schadeberekening. Dan vermoedt de rechter dat de schade 
neerkomt op het verschil tussen de contractprijs en de courante prijs bij de ontbinding. Deze formule 
ligt vervat in de internationale rechtsinstrumenten (art. 76 CISG; art. 165 CESL; art. III.-3:707 DCFR). 
Daar blijkt dat concrete schadeberekening wel prevaleert wanneer sprake is van een binnen redelijke 
termijn gesloten redelijke dekkingskoop (art. 75 CISG; art. 164 CESL; art. III.-3:706 DCFR). In die 
hypothese kan de benadeelde niet kiezen voor abstracte schadeberekening indien dit voor hem 
gunstiger uitvalt, bijvoorbeeld omdat de koopprijs bij de dekkingskoop onder de marktprijs ligt.5574 
De toelichting op artikel 7.4.6 Unidroit geeft aan dat deze regeling beoogt de bewijslast te verlichten 
wanneer geen dekkingstransactie is gesloten en een courante prijs voor de prestatie bestaat.5575  

2056. VERKLARING: VERMOEDEN VAN SCHADEBEPERKING VIA DEKKINGSTRANSACTIE – Dat schade bij uitblijven 
van schadebeperking toch via het verschil tussen de contractprijs en de marktprijs wordt begroot, 
resulteert uit een vermoeden dat de benadeelde koper of verkoper een dekkingstransactie heeft 
gesloten.5576 Het verlangde schadebeperkend gedrag is zo gesteld op de courante marktprijs die hij 
bij redelijk handelen kan verkrijgen.5577 Ook de rechtspraak gaat soms uit van dit vermoeden. Zo 
werd een olieleveringscontract ontbonden omdat de koper onvoldoende afnam. Het hof van beroep 
te Brussel overwoog dat de schade neerkwam op “het verschil tussen de overeengekomen 
verkoopprijs en de marktprijs van de dag waarop, krachtens de ontbinding, de verkoper over de 
goederen mocht beschikken om ze opnieuw verder te verkopen.”5578 Bij deze schadeberekening gaat 
de rechter dus niet na of de verkoper daadwerkelijk een dekkingstransactie heeft gesloten, maar 
neemt hij gewoon aan dat hij dit heeft gedaan tegen de toen geldende marktprijs. 

2057. DEKKINGSVERMOEDEN: PRIMAUTEIT VAN ABSTRACTE SCHADEBEGROTING IN DUITS, ZWITSERS EN ENGELS KOOPRECHT – 

In diverse rechtsstelsels primeert abstracte schadeberekening in het kooprecht. In Duitsland is die 
schadeberekening slechts toegelaten in de door de wet voorziene gevallen.5579 Zo bepaalt § 376, tweede lid 
HGB dat wanneer schadevergoeding wegens niet-nakoming wordt gevorderd en de goederen een beurs- of 
marktprijs hebben, het verschil tussen de koopprijs en de beurs- of marktprijs ten tijde en op de plaats van de 
verschuldigde prestatie kan worden gevorderd.5580 Het Zwitserse artikel 191, lid 3 CO leunt aan bij die regeling. 

                                                                                                                                                                                              
dommage fasse en sorte de le limiter" en rechtsmisbruik); Rb. Luik 13 juni 1986, JL 1987, 874, noot B.C. (abusievelijke 
weigering om vervroegde opzegging door wederzijdse toestemming te betrachten); Rb. Luik 19 mei 1989, JLMB 1989, 1316 
(gerechtsdeurwaarder wil driejarige huurcontract na één jaar vroegtijdig beëindigen omdat gehuurd lokaal te klein blijkt 
voor zijn bloeiende praktijk, hij zoekt huuropvolger en ontruimt het goed voortijdig; de beroepsrechter ziet de houding van 
de verhuurder, die gedwongen uitvoering van de overeenkomst tot het einde van de eerste driejarige periode eist, als 
misbruik van zijn keuzerecht tussen uitvoering en ontbinding en als schending van de schadebeperkingsplicht doordat hij 
het goed sneller had moeten terugnemen en wederverhuren); Kh. Hasselt 13 juni 2007, TBH 2007, 885 (verhuurder van 
machines schendt schadebeperkingsplicht door uitvoering in natura te vorderen van huurovereenkomst wanneer dergelijke 
uitvoering voor de huurder materieel onmogelijk is geworden wegens stopzetting van de bedrijfsactiviteit; beperking 
schadevergoeding tot termijn die overeenkomstig art. 1760 BW nodig is om tot wederverhuring te kunnen overgaan). 
5574 ALPA 2011, 387-388 (“nell’ipotesi in cui non sia stato concluso dal creditore un accordo sostitutivo, questi può ottenere il 
riconoscimento della differenza tra il prezzo stipulato e il prezzo corrente al momento della risoluzione del contratto”); JUD 

2003, 233; SCHÖNLE/KOLLER 2010, 1006; SCHLECHTRIEM 2006, 392; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 625; VON BAR/CLIVE 2009, 940. 
5575 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit Principles of international commercial contracts, Rome, 
Unidroit 2010, www.unidroit.org, 274 (courante prijs is prijs die in het algemeen wordt aangerekend voor soortgelijke 
goederen of diensten, die niet noodzakelijk de prijs op een georganiseerde markt is). 
5576 ELLAND-GOLDSMITH 1987, 351-352 (inzake art. 50 en 51 van Sale of Goods Act). 
5577 ACHTARI 2008, 17 ("Dans ce cas, le comportement que doit adopter l'acheteur pour minimiser son dommage est fixé de 
manière normative par référence au prix courant que l'acheteur peut obtenir s'il se comporte raisonnablement."). 
5578 Brussel 20 juni 1972, RW 1972-73, 1770. 
5579 BAMBERGER/ROTH 2014, § 249 BGB, nr. 15. 
5580 § 376, tweede lid HGB luidt: “Wird Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt und hat die Ware einen Börsen- oder 
Marktpreis, so kann der Unterschied des Kaufpreises und des Börsen- oder Marktpreises zur Zeit und am Orte der 
geschuldeten Leistung gefordert werden.” Hier gaat het duidelijk om abstracte schadeberekening 
(MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 480-481; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 625). Ook § 252, tweede volzin BGB laat 
abstracte berekening van winstderving toe, maar laat deze niet primeren. Dit gaat om loutere verlichting van de bewijslast, 
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Op grond van die bepaling kan de koper immers opteren voor abstracte schadeberekening.5581 Ook het Engelse 
recht laat soms abstracte schadeberekening primeren. De artikelen 50, lid 35582 (remedies verkoper) en 51, lid 
35583 (remedies koper) van de Sale of Goods Act 1979 volgen die berekening. Daaruit blijkt dat de abstracte 
berekeningsmethode naar Engels recht enkel mogelijk is wanneer een markt bestaat. 

2058. ARGUMENTEN PRO PRIMAUTEIT VAN ABSTRACTE SCHADEBEREKENING – Bij abstracte schadeberekening 
kan de rechter de schadeproblematiek sneller afwikkelen omdat hij niet hoeft na te gaan welke 
handelingen de benadeelde heeft verricht.5584 Die begroting fungeert zo ook als bewijsverlichting.5585 
Bovendien kunnen rechters via deze primauteit standaard voorkomen dat een schuldenaar listig 
gebruikmaakt van gestegen marktprijzen en opzettelijk overgaat tot wanpresteren. Gemaakte winst 
is via abstracte berekening afroombaar. De rechter kan deze dan als schadevergoeding toekennen 
aan de benadeelde.5586 Uiteraard vereist toepassing van abstracte schadeberekening dat een markt 
bestaat voor de niet-nagekomen prestatie, zoals niet-geleverde goederen.5587 

C Onredelijke dekkingstransactie 

2059. SCHADEBEPERKINGSPLICHT EN VEREISTE VAN REDELIJKE DEKKINGSTRANSACTIE – Dekkingstransacties 
sluiten, komt neer op schadebeperking. Ook hier moet de benadeelde zich als goede huisvader 
gedragen door aan redelijke schadebeperking te doen. Een benadeelde mag dus niet eender welke 
dekkingstransactie sluiten om daaraan verbonden kosten op de wanprestant af te wentelen. Zo biedt 
het Zwitserse artikel 191, lid 2 CO de benadeelde koper de mogelijkheid tot concrete 
schadeberekening, zijnde een vergoeding op basis van het verschil tussen de koopprijs en de prijs 
waartegen hij te goeder trouw een vervanggoed heeft verworven.5588 Ook uit de internationale 
instrumenten is af te leiden dat de dekkingstransactie een redelijk substituut moet zijn voor de niet-
nagekomen overeenkomst, die binnen redelijke termijn is aangegaan.5589 Van een benadeelde is wel 
niet te verwachten dat hij een zo gunstig mogelijke dekkingstransactie aangaat (infra nr. 1931).  

                                                                                                                                                                                              
waarbij concrete schadeberekening nog primeert (BGH 17 december 1963, NJW 1964, 661; GRUNSKY 1994, 482 en 484; JUD 

2003, 241; LANGE 1979, 211-214). 
5581 Artikel 191, lid 3 CO bepaalt: "Bei Waren, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, kann er, ohne sich den Ersatz 
anzuschaffen, die Differenz zwischen dem Vertragspreise und dem Preise zur Erfüllungszeit als Schadenersatz verlangen." 
5582 Artikel 50, lid 3 Sale of Goods Act (1979) luidt: “Where there is an available market for the goods in question the 
measure of damages is prima facie to be ascertained by the difference between the contract price and the market or current 
price at the time or times when the goods ought to have been accepted or (if no time was fixed for acceptance) at the time 
of the refusal to accept.” 
5583 Artikel 51, lid 3 Sale of Goods Act (1979) luidt: “Where there is an available market for the goods in question the 
measure of damages is prima facie to be ascertained by the difference between the contract price and the market or current 
price of the goods at the time or times when they ought to have been delivered or (if no time was fixed) at the time of the 
refusal to deliver.” 
5584 VAN DUNNÉ 2004, 682. 
5585 BGH 17 december 1963, NJW 1964, 661; BAMBERGER/ROTH 2014, § 249 BGB, nr. 15; BRUNNER 1991, 64 ("Beweisrechtlich ist 
die Lage des Geschädigten insofern erleichtert, als er keine konkreten Aufwendungen nachzuweisen hat."); GRUNSKY 1994, 
482 en 484; JUD 2003, 233 en 237; LANGE 1979, 211-214; SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 628. 
5586 VAN DUNNÉ 2004, 682. 
5587 Bijv. Brussel 20 juni 1972, RW 1972-73, 1770. Voor marktafbakening: SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012, 629. Naar Engels 
recht blijkt dit vereiste duidelijk uit de artikelen 50, lid 3 en 51, lid 3 van de Sale of Goods Act van 1979 (“Where there is an 
available market for the goods in question”). 
5588 Artikel 191, lid 2 CO luidt: "Der Käufer kann als seinen Schaden im kaufmännischen Verkehr die Differenz zwischen dem 
Kaufpreis und dem Preise, um den er sich einen Ersatz für die nicht gelieferte Sache in guten Treuen erworben hat, geltend 
machen." 
5589 Artikel 75 CISG ("op een redelijke wijze en binnen een redelijke termijn na de ontbinding een dekkingskoop heeft 
gesloten"); artikel 164 CESL ("has made a substitute transaction within a reasonable time and in a reasonable manner 
may"); artikel 7.4.5 Unidroit ("has made a replacement transaction within a reasonable time and in a reasonable manner"); 
artikel III.-3:706 DCFR ("has made a substitute transaction within a reasonable time and in a reasonable manner"); artikel 2-
712, lid 1 Uniform Commercial Code ("by making in good faith and without unreasonable delay any reasonable purchase of 
or contract to purchase goods in substitution"). 
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2060. CONCRETE SCHADEBEGROTING BIJ SCHADEBEPERKING DOOR REDELIJKE DEKKINGSTRANSACTIE – A verhuurt zijn 
kunstgalerij in Antwerpen voor € 1000 aan B. Net vóór de tentoonstelling laat A aan B weten dat zijn galerij niet 
beschikbaar is. B ontbindt de overeenkomst en kan nog snel een gelijkaardige galerij huren voor € 1500. Die 
dekkingshuur komt redelijk voor. De schade is dan ook in concreto begrootbaar. B heeft recht op vergoeding 
van het verschil tussen de contractprijs (€ 1000) en de dekkingsprijs (€ 1500).5590 Even duidelijk is een geval dat 
voorkwam voor het hof van beroep te Antwerpen.5591 Een verkoper van krieken en frambozen schoot tekort in 
deelleveringen. Aangezien de markt onderhevig was aan sterke prijsschommelingen, ging de benadeelde koper 
over tot dekkingskopen. Doordat de dekkingsprijs voor de krieken overeenkwam met de contractprijs, zag hij 
daarvoor enkel zijn administratieve kosten vergoed. De frambozen moest hij wel duurder inkopen. Dat 
prijsverschil kreeg hij dan ook als schadevergoeding toegekend. 

2061. CONCRETE SCHADEBEGROTING BIJ DEKKINGSKOOP – De internationale instrumenten bieden de 
benadeelde een indirect keuzerecht tussen concrete en abstracte schadeberekening. Doen zij aan 
schadebeperking door een redelijke dekkingskoop te sluiten, dan geldt de concrete schadebegroting. 
Bij verzuim daarvan geldt de abstracte schadebegroting. Krachtens zowel artikel 76 CISG, artikel 165 
CESL, als artikel III.-3:707 DCFR kan de rechter schade bij ontbinding namelijk abstract berekenen, op 
voorwaarde evenwel dat de waren een marktprijs (current price) hebben en de koper geen 
dekkingskoop (art. 75 CISG, art. 164 CESL, art. III.-3:706 DCFR) heeft gesloten. In die stelsels heeft de 
benadeelde koper zo een indirect keuzerecht tussen abstracte en concrete berekening.  

2062. ONREDELIJKE DEKKINGSTRANSACTIE: NIET-VERGOEDING VAN ABSTRACTE SCHADE OVERSTIJGENDE CONCRETE 

SCHADE – Ook bij daadwerkelijk aangaan van een dekkingstransactie moet de benadeelde zich redelijk 
gedragen. De wanprestant kan dan ook aangeven dat een gunstigere dekkingstransactie mogelijk 
was en de schade dan ook op die grond is te berekenen.5592 Ongunstige gevolgen van een onredelijke 
dekkingskoop mag de rechter niet afwentelen op de verkoper. Die vermijdbare schade is 
onvergoedbaar. Vaststellingen van onredelijke dekkingskopen zijn legio in de CISG-rechtspraak.5593 
Concrete schade die abstracte schade overschrijdt, is een gevolg van niet-redelijke nakoming van de 
schadebeperkingsplicht.5594 De benadeelde krijgt dan geen hogere vergoeding dan de vergoeding op 
basis van de marktprijs (abstracte berekening). Al midden negentiende eeuw was dit Belgische 
rechtspraak, zij het dat dergelijke schade zich dan niet wegens vermijdbaarheid maar wegens 
onvoorzienbaarheid van vergoeding liet uitsluiten.5595 

2063. ILLUSTRATIE: ABSTRACTE SCHADEBEREKENING BIJ SCHADEBEPERKINGSVERZUIM DOOR VERKOPER – Instructief in de 
Belgische rechtspraak is een geval van ontbinding van een koop van een onroerend goed ten nadele van de 
koper, met aanvullende schadevergoeding ten voordele van de verkoper (art. 1184 BW). Koper A bood 2,27 
miljoen BEF voor een woonhuis. Kort nadien deelde hij de notaris van de verkoper mee dat hij zijn bod introk. 
De verkoper vond gauw een nieuwe koper, die 2 miljoen BEF bood. A ondertekende een verklaring dat hij afzag 
van de aankoop. Daarna werd hij door de verkoper aangemaand om de woning alsnog aan te kopen voor 2,27 

                                                             
5590 VON BAR/CLIVE 2009, 940. 
5591 Antwerpen 13 november 2006, 2005/AR/2879, onuitg., zoals besproken in DE JONGHE/SAMYN/VERLINDEN 2007, 866. 
5592 BELGIË: Antwerpen 29 oktober 1860, JPA 1861, I, 131; Brussel 15 maart 1848, BJ 1848, 971 (zoals aangehaald in 
PANDECTES BELGES 1889, 136: "[L']acheteur ne peut réclamer contre le vendeur, à titre de dommages-intérêts, que la différence 
entre le prix d'achat et le prix courant de la marchandise au jour où elle devait être livrée. Le bénéfice perdu sur une revente 
en dehors de cette différence n'est pas un dommage que le vendeur primitif devait prévoir."); TILLEMAN 2011, 1280. 
DUITSLAND: SCHLECHTRIEM 2006, 394. RECHTSVERGELIJKEND: TREITEL 1991, 114. 
5593  Bijv. Oberlandesgericht Hamm 22 september 1992, www.cisg-online.ch, nr. 57 ("Aus der in Artikel 77 CISG 
niedergelegten Schadensminderungspflicht folgt, daß die Klägerin als Verkäuferin zur Vornahme eines vorteilhaften 
Deckungsverkaufes sogar verpflichtet ist, soweit dies möglich und zumutbar ist"); Oberlandesgericht Celle 2 september 
1998, www.cisg-online.ch, nr. 506. Meer rechtspraak: DE JONGHE/SAMYN/VERLINDEN 2007, 866-867; GOTANDA 2011, nrs. 27-32. 
5594 HANOTIAU 1987, nr. 33 (impliciet); TREITEL 1991, 114 ("Where a buyer covers at a cost considerably above, or where the 
seller resells considerably below the market, the aggrieved party is unlikely to recover more than damages based on the 
market price; any extra loss is likely to be irrecoverable under the mitigation rules."). 
5595 Antwerpen 29 oktober 1860, JPA 1861, I, 131; Brussel 15 maart 1848, BJ 1848, 971 (zoals aangehaald in PANDECTES BELGES 

1889, 136: "[L']acheteur ne peut réclamer contre le vendeur, à titre de dommages-intérêts, que la différence entre le prix 
d'achat et le prix courant de la marchandise au jour où elle devait être livrée. Le bénéfice perdu sur une revente en dehors de 
cette différence n'est pas un dommage que le vendeur primitif devait prévoir."). 
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miljoen BEF, dan wel 270 000 BEF schadevergoeding te betalen (verschil tussen contractprijs en dekkingsprijs). 
In eerste aanleg werd die concrete schadeberekening gevolgd. Het hof van beroep bevestigde de ontbinding, 
maar beperkte de schadevergoeding tot 100 000 BEF. Daartoe overwoog het hof dat de verkoper niet de 
normale inspanningen had gedaan om meerdere kandidaat-kopers te zoeken, en zo was tekortgeschoten in zijn 
schadebeperkingsplicht. De verkoper verloor dan ook zijn aanspraak op de vermijdbare schade door in te 
stemmen met een merkelijk lager bod van een andere kandidaat-koper.5596 De concrete schadeberekening 
werd zo verlaten ten voordele van abstracte (billijkheids)begroting. 

§ 5. SCHORSING NALATIGHEIDSINTEREST BIJ BENADEELDENINERTIE  

A Aan benadeelde te wijten vertraging 

1 Grotere schadevergoeding dankzij peildatum? 

2064. AAN BENADEELDE TE WIJTEN VERTRAGING BIJ SCHADELOOSSTELLING – Een wanprestatieslachtoffer kan 
talmen met het instellen van een schadevordering. Ook kan hij de procedure niet benaarstigen of 
zelfs systematisch vertragen door hardnekkig te procederen. Zo kan hij zonder acceptabele reden 
deskundigenverslagen betwisten.5597 Bij de wanprestant wekt dit uiteraard wrevel op. Inertie van de 
benadeelde kan de omvang van compensatoire of moratoire interest immers doen toenemen.  

2065. ARGUMENT TEGEN UITSPRAAKDATUM ALS PEILDATUM? – Dat de passieve houding van de 
benadeelde kan leiden tot interesttoename is een van de verantwoordingsgronden die de common 
law inroept om de wanprestatiedatum in plaats van de uitspraakdatum als peildatum te hanteren 
(infra nr. 2836). Vanuit common-lawperspectief heeft een benadeelde bij de Belgische peildatum 
immers alle baat bij het zo lang mogelijk uitstellen van een uitspraak in laatste aanleg, omdat hij op 
die manier meer schadevergoeding zou krijgen.5598 In Zwitserland wordt om die reden bepleit om de 
wanprestatiedatum te volgen.5599  

2066. SCHADERECHTELIJKE WEERSLAG VAN BENADEELDENINERTIE – De benadeelde kan de procedure jaren 
laten aanslepen en zo voordeel halen uit op schadevergoeding verschuldigde vertragingsrente, bij 
geldschulden in de vorm van verwijlinterest en bij waardeschulden in de vorm van vergoedende 
interest. Niet onbelangrijk is dus vraag naar de weerslag van stilzitten van de benadeelde op 
vergoeding van die vertragingsschade. Mogen of moeten rechters bij begroting van vertragingsrente 
in aanmerking nemen dat vertraging in schadeloosstelling aan de benadeelde is te wijten? 

2 Verrekening van benadeeldeninertie 

2067. TRADITIONELE OPVATTING: PASSIVITEIT BENADEELDE ZONDER IMPACT OP VERGOEDENDE INTEREST – 

Klassiek namen rechtspraak en rechtsleer aan dat het late tijdstip waarop de benadeelde zijn eis 
deed gelden, geen invloed had op de omvang van vergoedende of moratoire interest.5600 De reden 
voor vertraging in schadeloosstelling bleek irrelevant. Vergoedende interest was verschuldigd 

                                                             
5596 Gent 29 oktober 1993, TGR 1994, 143, noot I. GEERS. 
5597  Achtergrond door gerechtsexpert: J. RAMPELBERG, "Trage gerechtsexpertise: vooral door stilzitten partijen", De 
Juristenkrant 2016, 27 januari, (1) 13.  
5598 WADDAMS 1981, 458. 
5599 B. CHAPPUIS, Le moment du dommage, Zürich, Schulthess, 2007, 412 ("le lésé est le seul maître du moment auquel il initie 
son procès. Sans qu'il n'ait quelque justification que ce soit à donner, il lui est en effet loisible d'introduire une action en 
justice à la veille du délai de prescription."). 
5600 Antwerpen 23 juni 1998, RW 1999-2000, 1298, noot P. GEUENS; Bergen 23 september 1992, JLMB 1994, 549; Brussel 
23 november 1988, RGAR 1990, nr. 11678; Brussel 7 maart 1990, RGAR 1993, nr. 12.091; Brussel 20 februari 1996, RGAR 
1997, nr. 12.824 (weigering van slachtoffer om vergoedingskwijting te ondertekenen heeft geen invloed op omvang 
vergoedende interest); Rb. Brussel 5 december 2003, RGAR 2005, nr. 13990; Corr. Brussel 6 juni 1989, RGAR 1992, 
nr. 12.055; Corr. Charleroi 30 maart 1984, RGAR 1986, nr. 11072; Corr. Nijvel 11 juni 1987, RGAR 1988, nr. 11407; Vred. 
Namen 13 november 1984, JL 1984, 631; Pol. Brussel 29 maart 1996, T.Verz. 1996, 538, noot V. BUSSCHAERT; Pol. Brussel 
11 oktober 2007, TBBR 2008, 225, noot D. SIMOENS; Pol. Kortrijk 28 februari 1996, Wegverkeer 1996, 20; RONSE 1954, 329 
(met nuances); SIMOENS 2001, 445; SIMOENS 1999, 103. Vgl. Engelse rechtspraak: MCGREGOR 2014, 650-651. 
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ongeacht of de vertraagde betaling te wijten was aan nalatigheid van de schuldenaar, traagheid van 
het onderzoek, met het oog op een dading gevoerde onderhandelingen, of het late tijdstip waarop 
de benadeelde zijn recht had doen gelden.5601 Vergoedende interest was zo ook verschuldigd voor de 
periode waarin de benadeelde had nagelaten zijn schadevordering in te stellen5602, voor het 
slachtoffer dat pas lange tijd na de neerlegging van het deskundigenverslag zijn schadevordering 
indiende5603, en zelfs voor de benadeelde die de werkzaamheden van de deskundige vertraagde5604.  

2068. VERANTWOORDING VAN KLASSIEKE OPVATTING: VERTRAGINGSINTEREST VERGOEDT ENKEL VERTRAGING IN BETALING 

SCHADEVERGOEDING EN GEEN EXTRA NADEEL VOOR AANSPRAKELIJKE WANT COMPENSATIE DOOR BIJHOUDEN VAN HOOFDSOM – De 
klassieke opvatting genoot bijval op grond dat de plicht tot schadeherstel ontstaat zodra schade zich voordoet 
en vertragingsinterest enkel schade vergoedt wegens vertraging waarmee de schadeverwekker de 
schadevergoeding betaalt. Met betrekking tot de impact van het geval waarin de benadeelde nodeloos lang 
wachtte om zijn vordering in te stellen, meende RONSE dat interesten dan "kunnen worden geweigerd indien de 
aansprakelijke door het stilzitten van het slachtoffer een verlies heeft geleden dat in verhouding met de 
interesten zou kunnen gewaardeerd worden". 5605  Ter verantwoording van de weigering om bij 
interestberekening rekening te houden met benadeeldeninertie gaf de rechtspraak aan dat de aan de 
benadeelde te wijten vertraging de aansprakelijke geen nadeel berokkende. Het extra bedrag aan vergoedende 
interest dat de wanprestant door die vertraging moest betalen, zag hij gecompenseerd door de extra 
interesten die hij intussen kon krijgen door het langer bijhouden van de hoofdsom.5606 

2069. KRITIEK VIA MET WINSTAFDRACHT ANALOGE REDENEERWIJZE – Door het voordeel dat de wanprestant 
via wanprestatie realiseert – verwerving van extra interest door het langer bijhouden van de 
hoofdsom – via aanrekening op schadevergoeding af te romen, gaf de rechter indirect toepassing aan 
de figuur van winstafdracht.5607 Winstafdracht is een sanctie die is gericht op het afnemen van winst 
die de aansprakelijke verkreeg dankzij een onrechtmatige handeling of een wanprestatie (supra nr. 
1331). Deze figuur wordt echter niet algemeen aanvaard in België (supra nr. 1440). Rechters mogen 
geen rekening houden met voordelen die een wanprestant uit zijn wanprestatie haalt. Die remedie 
rijmt niet met de doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht, dat focust op de benadeelde. Enkel 
zijn schade is maatgevend voor schadevergoeding. De positie van de wanprestant is niet pertinent. 

2070. COMMON LAW VERREKENT BENADEELDENINERTIE – De meeste rechtsstelsels slaan bij begroting van 
nalatigheidsinterest acht op vertraging die aan de benadeelde is te wijten. Naar Engels recht geldt 
dat vergoedbaarheid van renteverlies zoals elke schadevordering aan de schadebeperkingsplicht en 
de voorzienbaarheidsbeperking is onderworpen.5608 Recentelijk oordeelde de House of Lords zo dat 
"[t]hese losses will be recoverable, subject to the principles governing all claims for damages for 
breach of contract, such as remoteness, failure to mitigate and so forth."5609 Sinds de jaren 1980 
houden Engelse rechters dan ook rekening met ongerechtvaardigde vertraging vanwege de eisende 

                                                             
5601 Vgl. SIMOENS 1999, 103. 
5602 Brussel 23 november 1988, RGAR 1990, nr. 11678; Corr. Nijvel 11 juni 1987, RGAR 1988, nr. 11407; Vred. Namen 
13 november 1984, JL 1984, 631. 
5603 Corr. Charleroi 30 maart 1984, RGAR 1986, nr. 11072. 
5604 Cass. 25 november 1981, Arr.Cass. 1981-82, 419 (eiser had betaling van in der minne voorstel belet, maar kreeg voor 
periode van niet-aanvaarding voorstel toch vergoedende interest).  
5605 J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier,  1954, 329. 
5606 Antwerpen 23 juni 1998, RW 1999-2000, 1298, noot P. GEUENS; Bergen 23 september 1992, JLMB 1994, 549; Brussel 
23 november 1988, RGAR 1990, nr. 11678; Pol. Brussel 11 oktober 2007, TBBR 2008, 225, noot D. SIMOENS; 
SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 557; SIMOENS 1999, 103. 
5607 Die link is ook te vinden bij de Zwitserse auteur BOCK, die een studie wijdde aan winstafdracht bij wanprestatie. A.-F. 
BOCK, Gewinnherausgabe als Folge einer Vertragsverletzung, Basel, Helbing, 2010, 177 ("Auch bei Verzugszinsen [...] kann 
davon ausgegangen werden, dass der Gläubiger auf die zu spät bezahlte Summe zumindest Zinsen erhalten hat."). 
5608 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1894 (“Such a claim is subject to all the ordinary rules on damages, such as those on 
remoteness and mitigation.”); TREITEL/PEEL 2011, 1025 ("[...] loss of interest [...] is subject only to the same limits as any other 
claim for damages, e.g. mitigation and remoteness."). 
5609 Sempra Metals Ltd (formerly Metallgesellschaft Ltd) v IRC [2007] UKHL 34, [2008] 1 AC 561, www.bailii.org (punt 94). 
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partij, door een lagere rentevoet toe te kennen.5610 Zo werd al met inertie van de benadeelde 
rekening gehouden door de rente op te schorten in de periode van aan hem te wijten vertraging.5611  

2071. OOK NEDERLAND EN DUITSLAND VERREKENEN BENADEELDENINERTIE – Ook Nederland en Duitsland 
verdisconteren benadeeldeninertie. In Nederland stelt artikel 6:119a NBW wettelijke rente voorop als 
schadevergoeding wegens vertraging in voldoening van een geldsom bij handelstransacties. In lid 4 luidt het 
echter dat “[g]een wettelijke rente is verschuldigd wanneer de schuldeiser zelf in verzuim is.” In Duitsland 
oordeelt het Bundesgerichtshof inzake laatijdige betaling van een geldsom evenzeer dat de schuldeiser die het 
voorstel van de in gebreke zijnde schuldenaar (Verzugsschuldner) tot belegging van de betwiste geldsom 
afwijst, handelt in strijd met zijn schadebeperkingsplicht en zo eventueel renteverlies zelf moet dragen.5612 

2072. INERTIEVERREKENING IN BELGIË – Die oplossing maakt ook in België een onstuitbare opgang. 
Nagenoeg de voltallige rechtsleer houdt dan ook meer dan terecht voor dat de rechter wel degelijk 
rekening moet houden met het feit dat (een deel van) de vertraging aan de benadeelde is te 
wijten. 5613  Deze stroming vindt steun in cassatierechtspraak 5614 , en kent navolging in de 
feitenrechtspraak5615. Legitimatie is te vinden in de schadebeperkingsplicht (infra nrs. 2073-2081), al 
dan niet aangevuld met rechtsmisbruik (infra nrs. 2082-2085). 

B Schadebeperkingsverzuim 

1 Aan benadeelde toerekenbare vertraging 

2073. TOEREKENBAARHEIDSVEREISTE ZOALS IN GEMEEN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – De regeling van de 
nalatigheidsinterest wijkt op het punt van het toerekenbaarheidsvereiste niet af van het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht.5616 Volgens artikel 1147 BW kan de schuldenaar niet tot betaling van 
schadevergoeding worden veroordeeld indien hij bewijst dat de niet-nakoming "het gevolg is van een 
vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend". Artikel 1148 BW herhaalt dat "[g]een 
schadevergoeding is verschuldigd, wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is 
geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat 
hem verboden was". Inzake verwijlinterest wordt in het algemeen, ook buiten de context van aan 
een benadeelde te wijten vertraging, geoordeeld dat deze interest niet is verschuldigd wanneer de 

                                                             
5610 Suggestie van rechter STAUGHTON in La Pintada Compania Navegacion v President of India [1983] 1 Lloyd’s Rep 37; Derby 
Resources AG v Blue Corinth Marine Co, The Athenian Harmony [1998] 2 Lloyd’s Rep 410 (halvering van rentevoet; 
waarover: MCGREGOR 2014, 665). 
5611 Metal Box v Currys [1988] 1 WLR 175 (waarover: MCGREGOR 2014, 665). 
5612 BGH 12 januari 1987, II ZR 99/86, juris, punt 11. 
5613 BELGIË: CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 198f; DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 375; FAGNART 2006, 201; P. GEUENS, 
"Omtrent de aanspraak op vergoedende interesten bij inertie van het slachtoffer" (noot onder Antwerpen 23 juni 1998), 
RW 1999-2000, (1299) 1300; GRAULUS 2009, 87; LACONTE 2005, 537-540; MORTIER 1999, 235; PAPART 2008, 474; ULRICHTS 2002, 
1150; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 462; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 1001; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 
667-668; VANHEUVERZWIJN 2014, 6bis/4. FRANKRIJK: PINNA 2007, 292. LUXEMBURG: RAVARANI 2006, 852. 
5614 Cass. 17 mei 1989, Pas. 1989, I, 986; Cass. 18 september 1996, Pas. 1996, I, 824; Cass. 3 februari 2010, Pas. 2010, 351; 
Cass. 3 oktober 2013, RW 2014-15, afl. 24, 1 (verwijlinterest). 
5615  Antwerpen 10 mei 1988, T.Verz. 1988, 545, noot C. KONINGS; Antwerpen 29 april 2003, RW 2006-07, 405 
(verwijlinterest); Antwerpen 9 december 2009, RW 2011-12, 1303; Bergen 31 oktober 2012, JLMB 2014, 228 (afwijzing 
omdat vertraging niet aan slachtoffer maar aan deskundigen was te wijten); Brussel 4 januari 1984, RGAR 1986, nr. 11.116; 
Brussel 13 mei 2002, RGAR 2003, nr. 13.695; Luik 8 maart 2007, JT 2007, 356; Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, 73; Rb. 
Gent 24 december 2007, T.Verz. 2009, 80; Rb. Leuven 21 oktober 2009, Huur 2011, 24; Rb. Namen 6 september 1990, 
T.Verz. 1990, 833; Pol. Brugge 10 september 2002, T.Verz. 2003, 224; Pol. Brussel 17 oktober 2012, VAV 2013, 57; Pol. 
Charleroi 17 januari 2006, EPC 2007, afl. 12, 7; Pol. Gent 17 december 2001, T.Verz. 2005, 778; Pol. Luik 10 mei 2005, EPC 
2006, III.4., 5; Pol. Luik 14 februari 2008, EPC 2008, 121; Pol. Mechelen 3 juni 2002, T.Verz. 2002, 969, noot P. GRAULUS; Pol. 
Vilvoorde 20 mei 1989, T.Verz. 1989, 551, noot D. VAN ORSHOVEN; Vred. Oostende 27 november 2000, TAVW 2001, 177. 
5616 BIQUET-MATHIEU 2012, 289.  
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schuldenaar kan bewijzen dat de te late uitvoering van zijn verbintenis te wijten is aan een vreemde 
oorzaak.5617 Wat is nu de impact van inertie in hoofde van de benadeelde medecontractant? 

2074. AAN BENADEELDE TOEREKENBARE VERTRAGING – Laattijdige betaling van schadevergoeding wordt 
vermoed toerekenbaar te zijn aan de wanprestant.5618 Om te ontkomen aan zijn aansprakelijkheid 
voor die nalatigheidsinterest kan de wanprestant wel aantonen dat door die inertie berokkende 
schade deels buiten oorzakelijk verband staat met zijn fout. Nalatig stilzitten van de benadeelde 
werkt in op de causale band tussen zijn wanprestatie en die schade.5619 Volgens het Hof van Cassatie 
kan de fout van een derde of van de benadeelde immers overmacht of vreemde oorzaak 
opleveren.5620 De aansprakelijke kan zich dus (deels) bevrijd zien bij een fout van de benadeelde.  

2075. AAN BENADEELDE TE WIJTEN VERTRAGINGSSCHADE ALS VERMIJDBARE SCHADE – Toerekening van 
benadeeldeninertie op vergoedende interest is dus verantwoordbaar door daardoor veroorzaakte 
schade als vermijdbare schade te kwalificeren. Schade is vermijdbaar en rechtens onvergoedbaar 
wanneer de benadeelde niet heeft voldaan aan zijn verplichting tot schadebeperking. Hier bestaat 
die schending in laattijdige indiening van zijn schadevordering. De feitenrechtspraak geeft vaak 
toepassing aan deze denkwijze.5621 Dat het deskundigenonderzoek lang aansleept, leverde zo geen 
fout op.5622 Dat een schuldeiser vijf jaar wachtte om te dagvaarden, was wel een houding die niet 
spoorde met die van een zorgvuldig schuldeiser in dezelfde situatie.5623 

2076. CAUSALITEITSDOORBRAAK: ONVERGOEDBAARHEID VAN VERMIJDBARE SCHADE? – De eigen fout van de benadeelde 
die bestaat in het laattijdig vorderen van schadevergoeding zou het oorzakelijk verband tussen de meerschade 
en het schadefeit doorbreken. Vergoedende interest compenseert schade die de benadeelde lijdt doordat de 
wanprestant schadevergoeding met vertraging betaalt. Overeenkomstig het vereiste van oorzakelijk verband 
geldt dit slechts voor zover die vertraging toerekenbaar is aan die wanprestant. Voor zover de vertraging 
uitsluitend te wijten is aan een fout van de benadeelde, ligt het voor de hand dat hij daarvoor geen 
schadevergoeding kan vorderen.5624 Van aansprakelijkheidsdeling (supra nrs. 2039-2048) is dan geen sprake.  

2077. GEEN VERGOEDING VOOR NADEEL DOOR AAN BENADEELDE TE WIJTEN VERTRAGING – Op 
buitencontractueel vlak benaderde het Hof van Cassatie toekenning van verwijlinterest meermaals 
vanuit het causaliteitsvereiste. 5625  Zo oordeelde het dat "compensatoire interest strekt tot 
vergoeding van de schade die de getroffene lijdt ten gevolge van de vertraging waarmee de 

                                                             
5617 Arbh. Brussel 12 juli 1990, Soc.Kron. 1991, 391, noot M. DELANGE (Inzake verzoek aan Sluitingsfonds om overeenkomstig 
de sluitingswet van 1966 zijn tussenkomst te verlenen. Opdat de ingebrekestelling de verwijlinterest zou doen lopen, is 
echter ook vereist dat sprake is van vertraging in de uitvoering van de verbintenis. Nu het Sluitingsfonds moet onderzoeken 
of de wettelijke voorwaarden voor zijn tussenkomst zijn vervuld, is het bestaan van deze verplichting een vreemde oorzaak 
die nakoming van de verbintenis belet. Deze vreemde oorzaak verdwijnt zodra het Sluitingsfonds zijn taak niet langer met 
de vereiste zorg en spoed vervult); BIQUET-MATHIEU 2000, 466; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 293. 
5618 BIQUET-MATHIEU 2012, 289. 
5619 Pol. Brugge 10 september 2002, T.Verz. 2003, 224; Pol. Mechelen 3 juni 2002, T.Verz. 2002, 969, noot P. GRAULUS; 

P. GEUENS, "Omtrent de aanspraak op vergoedende interesten bij inertie van het slachtoffer" (noot onder Antwerpen 23 juni 
1998), RW 1999-2000, (1299) 1299-1300; LACONTE 2005, 538. 
5620 Cass. 21 september 1990, Pas. 1991, I, 62; DE PAGE 1964, 595 („le fait du créancier”). 
5621  Antwerpen 9 december 2009, RW 2011-12, 1303; Luik 4 juni 2002, JLMB 2003, 1498 (verwijlinterest, 
schadebeperkingsplicht en rechtsmisbruik); Luik 17 juni 2002, TBBR 2003, 446, noot K. VANDERSCHOT (verwijlinterest, 
schadebeperkingsplicht en rechtsmisbruik); Rb. Leuven 21 oktober 2009, Huur 2011, 24 (verwijlinterest, verhuurder 
wachtte vijf jaar met vorderen niet-betaalde huur, schorsing tot dagvaarding); Pol. Brussel 17 oktober 2012, VAV 2013, 57; 
Pol. Gent 17 december 2001, T.Verz. 2005, 778; Pol. Luik 14 februari 2008, EPC 2008, 121; INDICATIEVE TABEL 2012, 124. Zie 
ook D. SIMOENS, "Talmen met het intstellen van een rechtsvordering of met een deskundigenonderzoek, bekeken vanuit de 
schadebeperkingsplicht" (noot onder Pol. Brussel 11 oktober 2007), TBBR 2008, (226) 226. 
5622 Bergen 31 oktober 2012, JLMB 2014, (228) 231, punt 3. 
5623 Rb. Leuven 21 oktober 2009, Huur 2011, 24 (verwijlinterest, verhuurder wachtte vijf jaar met invorderen niet-betaalde 
huur, schorsing tot dagvaarding). 
5624 LACONTE 2005, 538; PETIT 2000, 250; VANHEUVERZWIJN 2014, 6bis/4; VAN OEVELEN 1995, 833. 
5625 Cass. 19 oktober 1983, Pas. 1984, I, 171; Cass. 17 mei 1989, Pas. 1989, I, 986; Cass. 18 september 1996, Pas. 1996, I, 
824. 
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aansprakelijke derde de schade heeft vergoed" en dat "in zoverre die vertraging te wijten is aan de 
schuld of de nalatigheid van de getroffene, deze niet het recht heeft de vergoeding ervan te 
vorderen, ook al heeft de aansprakelijke derde ten gevolge van die vertraging geen schade 
geleden".5626 De rechter die vergoedende interest toekent voor aan de benadeelde te wijten 
vertragingsnadeel, miskent volgens het Hof van Cassatie dan ook het vereiste van een oorzakelijk 
verband tussen de fout en de schade.5627  

2 Impact op nalatigheidsinterest 

2078. GEEN NALATIGHEIDSINTEREST VOOR AAN EIGEN FOUT TE WIJTEN VERTRAGING – Voor 
wanprestatievergoedingen fungeren de artikelen 1147 en 1148 BW volgens sommigen als rechtsbasis 
om de aan de benadeelde te wijten vertraging op vergoedende interest toe te rekenen.5628 Voor 
vertraging die aan zijn eigen fout of nalatigheid is te wijten, kan de benadeelde dan geen 
vergoedende interest vorderen.5629 Bij wanprestaties is die vergoedbaarheidsuitsluiting dus ook 
beredeneerbaar vanuit de schadebeperkingsplicht en bijgevolg vanuit de grondslagen van de 
uitvoering te goeder trouw (art. 1134, derde lid BW) en de eigen fout van de benadeelde. Uitsluitend 
aan de benadeelde te wijten schade is vermijdbaar en dus onvergoedbaar. 

2079. RECHTER MOET NAGAAN OF LAATTIJDIGE BETALING TOEREKENBAAR IS AAN WANPRESTANT – Stelt de 
rechter niet vast dat laattijdige betaling toerekenbaar is aan de schuldenaar, dan kan hij deze niet 
zonder schending van artikel 1153 BW tot verwijlinterest veroordelen. De schuldenaar is dan ook 
geen verwijlinterest verschuldigd voor niet aan hem toerekenbare vertragingen. Het Hof van Cassatie 
oordeelde in die zin in een geding dat meer dan anderhalf decennium stillag wegens passiviteit van 
de schuldeiser. Het Hof overwoog dat de in artikel 1153 BW bedoelde vertraging die is welke te 
wijten is aan de schuld van de schuldenaar. Het concludeerde dat het arrest dat eiser veroordeelt tot 
betaling van verwijlinterest "zonder daarbij na te gaan of de door die partij veroorzaakte vertraging 
bij de nakoming van haar onderhoudsplicht haar schuld is, artikel 1153 [BW] schendt".5630 Een 
benadeelde heeft dus enkel recht op schadevergoeding voor zover de laattijdige betaling 
toerekenbaar is aan de schuldenaar. 

2080. SCHADEBEPERKINGSPLICHT EN VERGOEDENDE INTEREST: ILLUSTRATIE – In Antwerpen bestond discussie over de 
invloed van de lakse proceshouding van de benadeelde op de vergoedende interest. In eerste aanleg was 
vergoedende interest toegekend voor de achttienjarige periode tussen de dagvaarding en de eerste conclusies. 
Het hof van beroep aanvaardde de argumentatie dat die inertie schending van de schadebeperkingsplicht 
uitmaakte. De vergoedende interest werd zo geschorst voor de periode waarin de benadeelde had nagelaten 
de procedure te benaarstigen. Tegelijk verwierp het hof het klassieke bezwaar (supra nr. 2068)5631 dat de 
aansprakelijke geen schade leed door vertraging in de afhandeling van de zaak omdat hij de schadevergoeding 
intussen niet diende te betalen en deze zo in zijn vermogen interesten kon opbrengen.5632  

2081. SCHADEBEPERKINGSPLICHT EN VERWIJLINTEREST: ILLUSTRATIE – De schadebeperkingsplicht geldt uiteraard ook 
voor verwijlinterest. Illustratief voor de impact van onterechte schending daarvan op verwijlinterest is een 
geschil tussen een aannemer en zijn onderaannemer van 1969 tot 1971. De aannemer meende dat de 
onderaannemer zijn verplichtingen tot afbraak- en schilderwerken niet was nagekomen. De onderaannemer 

                                                             
5626 Cass. 18 september 1996, Pas. 1996, I, 824;  
5627 Cass. 17 mei 1989, Pas. 1989, I, 986. 
5628 LACONTE 2005, 538. 
5629 Cass. 17 oktober 2002, Pas. 2002, 1974 (verwijlinterest); Pol. Mechelen 3 juni 2002, T.Verz. 2002, 969, noot P. GRAULUS. 
5630 Cass. 17 oktober 2002, Pas. 2002, 1974. 
5631 Antwerpen 23 juni 1998, RW 1999-2000, 1298, noot P. GEUENS; Bergen 23 september 1992, JLMB 1994, 549; Pol. Brussel 
11 oktober 2007, TBBR 2008, 225, noot D. SIMOENS. 
5632 Antwerpen 9 december 2009, RW 2011-12, 1303, met name punt 3.3.5. Vgl. bedenking in VANHEUVERZWIJN 2014, 6bis/4 
("Si la victime a subi un dommage supplémentaire par suite de son retard fautif, il est juste qu'elle en supporte les 
conséquences, sans avoir à considérer que son débiteur a pu en bénéficier."). De klassieke stroming leek zo enigszins 
winstafdracht toe te passen door het voordeel dat de wanprestant haalt uit zijn wanprestatie via aanrekening op de 
schadevergoeding af te romen. 
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was echter van mening dat die werken buiten zijn opdracht vielen. De aannemer talmde echter zestien jaar 
met het activeren van een geding. Pas in 1989 wordt de onderaannemer veroordeeld tot betaling van € 4 958 
(zoals eerder bij compromis was overeengekomen), vermeerderd met verwijlinterest vanaf 1971.5633 Beide 
partijen stellen hoger beroep in. In 2002, ruim dertig jaar na de feiten, hervormt het hof van beroep te Luik dat 
vonnis door de verwijlinterest gedurende meer dan 16 jaar te schorsen. Een redelijk persoon laat een 
procedure immers geen zestien jaar aanslepen alvorens betaling van vertragingsschade vanaf de datum van de 
dagvaarding te vorderen. Het recht op verwijlinterest heeft als keerzijde dat de schuldeiser gehouden is 
redelijke maatregelen te nemen om de schade te beperken. Een rechter die vaststelt dat een schuldeiser zijn 
recht op verwijlinteresten misbruikt, kan de looptijd van verwijlinterest dan ook schorsen.5634 

3 Rechtsmisbruik 

2082. RECHTSMISBRUIK BIJ AAN BENADEELDE TE WIJTEN VERTRAGINGSNADEEL – Rechtsmisbruik bleek 
overbodig als grondslag voor de schadebeperkingsplicht (supra nrs. 1841-1842). Toch wordt dit 
bijkomend ingeroepen als verweermiddel tegen vorderingen tot vergoeding van vertragingsnadelen 
die (ten dele) aan de benadeelde zijn te wijten.5635 Net als de schadebeperkingsplicht vindt het 
verbod op rechtsmisbruik in contractuele verhoudingen zijn grondslag in het beginsel van uitvoering 
te goeder trouw van overeenkomsten.5636 Dit gebiedt een contractpartij zijn contractuele rechten uit 
te oefenen op een wijze die strookt met wat van een redelijke contractpartij valt te verwachten. 
Rechtsmisbruik ontstaat bij uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten 
gaat van die normale uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon.5637  

2083. RECHTSMISBRUIK BIJ VORDERING TOT INTERESTTOEKENNING BIJ BENADEELDENINERTIE – Bij een lange 
inertieperiode wekt de benadeelde bij de schuldenaar een gewettigd vertrouwen dat hij zijn 
schuldvordering niet meer wenst te innen. Dat hij na een lange periode zijn schuldvordering toch 
plots int, is dan als rechtsmisbruik kwalificeerbaar.5638 Zo verminderde het hof van beroep te Luik 
verwijlinterest wegens rechtsmisbruik op grond dat de schuldeiser afbreuk deed aan het principe van 
uitvoering te goeder trouw door de procedure na jaren van passiviteit voort te zetten, en de 
schuldenaar zo had doen geloven dat hij niet meer zou optreden.5639 In een andere zaak oordeelde 
dat hof van beroep dat de benadeelde door twaalf jaar stilzitten zijn schadebeperkingsplicht had 
geschonden, en dus rechtsmisbruik pleegde door de volledige verwijlinterest te vorderen.5640  

2084. SCHADEBEPERKINGSVERZUIM ALS TOETSINGSCRITERIUM VOOR RECHTSMISBRUIK – Rechtsmisbruik is een 
generiek criterium dat de rechter via specifieke criteria kan toetsen. Een manifest onredelijke 
rechtsuitoefening kan zo blijken uit het exclusieve oogmerk om schade toe te brengen, het 
uitoefenen van een recht zonder enig belang of het kiezen van de meest schadelijke 
rechtsuitoefening.5641 In deze context is niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht één van die 
bijzondere criteria. Eigenlijk is rechtsmisbruik hier dus een overbodige omweg. 

                                                             
5633 Zie ook besproken in VANDERSCHOT 2003-II, 449. 
5634 Luik 17 juni 2002, TBBR 2003, 446, noot K. VANDERSCHOT. 
5635 Luik 4 juni 2002, RRD 2002, (455) 457 (combinatie schadebeperkingsplicht en rechtsmisbruik); Kh. Kortrijk 10 maart 
2008, TBH 2009, 917 (onder verwijzing naar rechtsmisbruik laat de rechtbank de interest pas lopen vanaf de datum waarop 
de eisende partij haar vordering heeft ingesteld); LACONTE 2005, 541; VANDERSCHOT 2003-II, 449-453; WÉRY 2011-I, 581. 
5636 Cass. 19 september 1983, Pas. 1984, I, 55; Cass. 17 mei 1990, Pas. 1990, I, 1061 ("Overwegende dat in artikel 1134, 
derde lid [BW] het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten is vastgelegd; Overwegende dat een 
partij dat artikel niet schendt en dat beginsel niet miskent wanneer zij het recht hanteert dat zij uit de wettelijk gesloten 
overeenkomst haalt en niet is vastgesteld dat zij daarvan misbruik heeft gemaakt."). 
5637 Cass. 10 september 1971, Pas. 1972, I, 28; Cass. 16 december 1982, Pas. 1983, I, 472; Cass. 11 juni 1992, Pas. 1992, I, 
898.  
5638 Hier wordt soms ook verwezen naar rechtsverwerking. Het Hof van Cassatie verwierp dit leerstuk echter als autonoom 
rechtsbeginsel (Cass. 17 mei 1990, Pas. 1990, I, 1061). In dit verband wordt dit echter indirect toegepast via het verbod op 
rechtsmisbruik (VANDERSCHOT 2003-II, 451-452). 
5639 Luik 4 december 1998, JLMB 1999, 1732. 
5640 Luik 4 juni 2002, RRD 2002, (455) 457. 
5641 Zie verwijzingen bij VANDERSCHOT 2003-II, 449. 
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2085. TOEPASSING UIT RECHTSPRAAK – In een reeds besproken arrest (supra nr. 2081) schorste het hof van 
beroep te Luik de verwijlinterest op grond van rechtsmisbruik. De appelrechter relateerde rechtsmisbruik 
daarbij aan de schadebeperkingsplicht. Bij de beoordeling van rechtsmisbruik nam het hof van beroep zo 
uitdrukkelijk in aanmerking dat de benadeelde zijn verplichting tot schadebeperking niet was nagekomen.5642 
De sanctie is te onderschrijven. Verwijlinterest vorderen voor de periode waarin de benadeelde zijn schade niet 
heeft beperkt, is immers een handelwijze die niet strookt met wat een redelijke contractpartij zou doen.  

C Sanctionering van benadeeldeninertie 

2086. MOGELIJKE SANCTIES OP BENADEELDENINERTIE – Dat een deel van de vertraging te wijten is aan het 
slachtoffer van de wanprestatie moet de rechter bij toekenning van nalatigheidsinterest verrekenen. De 
benadeelde heeft geen recht op vergoeding van schade die hij zelf heeft veroorzaakt. De mogelijke 
verrekeningswijzen werden naar Engels recht kernachtig gesuggereerd door rechter STAUGHTON: “[H]ere are 
three possible solutions. One is to award no interest at all during the period of the plaintiff's delay […] Another is 
to award interest at the rate ordinarily given, despite the plaintiff's delay […] My own preference is to take 
account of culpable delay on the part of the plaintiff in the rate rather than the period for which interest is 
awarded.”5643 STAUGHTON zag dus drie opties: geen interest toekennen in de periode van benadeeldeninertie, 
normale interest toekennen voor die periode, of de aan die benadeelde te wijten vertraging verrekenen. 

1 Te vermijden sancties 

2087. AFWIJZING VAN VERTRAGINGSRENTE ALS ONAANVAARDBARE OPTIE – De gesuggereerde oplossing om 
helemaal geen vergoedende interest toe te kennen (supra nr. 2086), overtuigt niet. Die benadering 
druist in tegen de regel van integraal schadeherstel.5644 Bij schending van de schadebeperkingsplicht 
staat een deel van de schade wel nog in uitsluitend causaal verband met de wanprestatie. Het 
andere deel is wel mede een gevolg van de benadeeldeninertie. Neemt de rechter de omweg van 
rechtsmisbruik, dan bestaat de sanctie ook niet in volledig verval van het abusievelijk uitgeoefende 
recht, maar in herleiding tot normale uitoefening daarvan.5645 Bij inertie van de benadeelde kan de 
rechter de benadeelde dus niet elke aanspraak op interest ontzeggen omdat hij rechtsmisbruik heeft 
gepleegd. Voor de periode waarin de benadeelde (foutief) heeft verzuimd zijn recht te doen gelden, 
kan de rechter de verwijlinterest wel schorsen (infra nrs. 2089-2091).5646  

2088. VERTRAGINGSRENTE AAN LAGERE RENTEVOET – Stelt de rechter vast dat een deel van de inertie aan 
de benadeelde is te wijten, dan is het onlogisch en incoherent om toch voor de volledige periode 
interest toe te kennen. Nochtans bestaat er rechtspraak in die zin.5647 Een bepaald deel van de 
Belgische rechtspraak ligt in lijn van de suggestie van rechter STAUGHTON door vergoedende interest 
aan een lagere rentevoet toe te kennen. 5648  Uit schaderechtelijk oogpunt en vanuit het 
integraliteitsplafond is dit geen al te elegante oplossing.  

                                                             
5642 Luik 17 juni 2002, TBBR 2003, 446, noot K. VANDERSCHOT. 
5643 La Pintada Compania Navegacion v President of India [1983] 1 Lloyd’s Rep 37 (waarover: MCGREGOR 2014, 665, citaat: 
www.lawteacher.net). 
5644 Pol. Gent 17 december 2001, T.Verz. 2005, (778) 779. 
5645 Cass. 16 december 1982, Pas. 1983, I, 472; Cass. 18 februari 1988, Pas. 1988, I, 728;  
5646 De kredietinstelling die zonder geldige reden zeventien jaar wacht vooraleer zij zich beroept op haar recht op betaling 
van een geldsom, heeft bij de schuldenaar een gewettigd vertrouwen gewekt dat zij haar schuldvordering niet meer wenste 
te innen en pleegt zo rechtsmisbruik. Bij wege van herleiding tot de normale uitoefening wees de rechtbank van 
koophandel te Bergen de vordering tot betaling van conventionele interest af voor de periode waarin de kredietinstelling 
foutief had nagelaten om haar rechten uit te oefenen. Kh. Bergen 3 februari 2004, DAOR 2004, 61, noot. 
5647 Antwerpen 23 juni 1998, RW 1999-2000, 1298, noot P. GEUENS; Bergen 23 september 1992, JLMB 1994, 549; Brussel 
7 maart 1990, RGAR 1993, nr. 12.091; Brussel 20 februari 1996, RGAR 1997, nr. 12.824 (weigering van slachtoffer om 
vergoedingskwijting te ondertekenen heeft geen invloed op omvang vergoedende interest); Rb. Brussel 5 december 2003, 
RGAR 2005, nr. 13990; Corr. Brussel 6 juni 1989, RGAR 1992, nr. 12.055; Pol. Brussel 29 maart 1996, T.Verz. 1996, 538, noot 
V. BUSSCHAERT; Pol. Brussel 11 oktober 2007, TBBR 2008, 225, noot D. SIMOENS; Pol. Kortrijk 28 februari 1996, Wegverkeer 
1996, 20; SIMOENS 2001, 445. Vgl. bepaalde Engelse rechtspraak: MCGREGOR 2014, 650-651. 
5648 Brussel 13 mei 2002, RGAR 2003, nr. 13.695; Vred. Oostende 27 november 2000, TAVW 2001, 177. Zie evenwel 
analoog: BGH 12 januari 1987, II ZR 99/86, juris, punt 11 (beperking van Verzugszinsen tot 2,25 % wegens niet-nakoming 
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2 Interestschorsing 

2089. SCHORSING VAN NALATIGHEIDSINTEREST – Een niet door rechter STAUGHTON gesuggereerde, maar 
elders vaak toegepaste oplossing bestaat in renteschorsing in de periode van vertraging die aan de 
benadeelde is te wijten.5649 Deze benadering draagt de voorkeur weg van de Belgische rechtspraktijk. 
Rechters houden namelijk rekening met de fout van de benadeelde, bestaande in niet-nakoming van 
zijn schadebeperkingsplicht. Dit doen zij door de looptijd van nalatigheidsinterest te schorsen.  

2090. SCHORSINGSDUUR – In principe oordeelt de feitenrechter soeverein over de periode van 
interestschorsing.5650 Logische aanname is dat die schorsing kan lopen tot het ogenblik waarop de 
benadeelde de schadeafhandeling heeft geactiveerd.5651 Voor onrechtmatige daad komt deze regel 
ook aan bod in de indicatieve tabel van 2012. Daar heet het dat het slachtoffer geen recht heeft op 
vergoedende interest wanneer de tardieve betaling van schadevergoeding te wijten is aan zijn fout of 
nalatigheid "en dit voor de duur van de periode ingevolge die fout of die nalatigheid".5652  

2091. BEOORDELING VAN BENADEELDENINERTIE ALS FEITENKWESTIE – De kwalificatie van een handelwijze van de 
benadeelde als "inertie" of "passiviteit" valt onder de soevereine beoordeling van de rechter. De opvattingen 
over wat "traag" of "langzaam" is, verschillen. Terwijl de ene rechter oordeelt dat de benadeelde een fout 
begaat door zijn schadeclaim niet binnen het jaar na het einde van de huurovereenkomst in te stellen5653, 
stellen andere rechters zich strenger op door te vereisen dat benadeelden hun schadevordering binnen drie 
maanden5654 of zelfs binnen een maand5655 na het deskundigenverslag formuleren. Werden als toerekenbare 
passiviteit met bijhorende interestschorsing aangemerkt het vier5656, acht5657 of tien5658 jaar wachten om een 
schadevordering in te stellen, het vijftien jaar wachten om eerste conclusies neer te leggen5659, het acht jaar 
wachten met schadebegroting5660, het drie maanden5661 of een maand5662 wachten met concluderen na 
neerlegging van het deskundigenverslag, het dertien jaar na schrapping van de zaak wachten alvorens het 

                                                                                                                                                                                              
schadebeperkingsplicht). Angelsaksische toepassing: Derby Resources AG v Blue Corinth Marine Co, The Athenian Harmony 
[1998] 2 Lloyd’s Rep 410 (halvering van rentevoet; besproken bij MCGREGOR 2014, 665). 
5649 MCGREGOR 2014, 652-653. 
5650 Dit is ook de Engelse visie: MCGREGOR 2014, 653. 
5651 Antwerpen 10 mei 1988, T.Verz. 1988, 545, noot C. KONINGS; Antwerpen 9 december 2009, RW 2011-12, 1303; Brussel 
4 januari 1984, RGAR 1986, nr. 11.116; Luik 4 juni 2002, RRD 2002, 455; Luik 8 maart 2007, JT 2007, 356; Rb. Leuven 
21 oktober 2009, Huur 2011, 24 (verhuurder wachtte vijf jaar met invorderen huur, schorsing tot dagvaarding); Rb. Namen 
6 september 1990, T.Verz. 1990, 833; Pol. Brugge 10 september 2002, T.Verz. 2003, 224; Pol. Brussel 17 oktober 2012, VAV 
2013, 57; Pol. Charleroi 17 januari 2006, EPC 2007, afl. 12, 7; Pol. Gent 17 december 2001, T.Verz. 2005, 778; Pol. Luik 14 
februari 2008, EPC 2008, 121; Pol. Vilvoorde 20 mei 1989, T.Verz. 1989, 551, noot D. VAN ORSHOVEN. 
5652 INDICATIEVE TABEL 2012, 124. 
5653 Rb. Leuven 21 oktober 2009, Huur 2011, (24) 26, nr. 17. 
5654 Pol. Mechelen 3 juni 2002, T.Verz. 2002, 969, noot P. GRAULUS. 
5655 Pol. Brugge 10 september 2002, T.Verz. 2003, 224. 
5656 Rb. Dinant 18 mei 1988, T.Verz. 1988, 741, noot M. LAMBERT. 
5657 Antwerpen 10 mei 1988, T.Verz. 1988, 545. 
5658 Rb. Bergen 14 juni 1988, RGAR 1992, nr. 12023. 
5659 Antwerpen 9 december 2009, RW 2011-12, 1303, met name punt 3.3.5. 
5660 Rb. Namen 6 september 1990, T.Verz. 1990, 833. 
5661 Pol. Mechelen 3 juni 2002, T.Verz. 2002, 969, noot P. GRAULUS; GRAULUS 2002, 974. 
5662 Pol. Brugge 10 september 2002, T.Verz. 2003, 224. 
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geding te heractiveren5663, het weigeren van een acceptabel voorschot op de schadevergoeding5664, en het 
nodeloos verlengen van de procedure door om een nieuw deskundigenonderzoek te verzoeken5665. 

Afdeling VI. Processuele aspecten 

§ 1. RECHTS- EN FEITENKWESTIE 

2092. GEMENGDE RECHTS- EN FEITENKWESTIE – Evenals onvoorzienbaarheid van wanprestatieschade 
(supra nrs. 1673-1675), komt vermijdbaarheid van schade in wezen neer op een gemengde rechts- 
en feitenkwestie. Toetsing van deze kwestie is een met feitelijke waarderingen verweven 
rechtsbeoordeling. Uiteraard is het de feitenrechter voorbehouden om in elk concreet geval te 
oordelen of de reactie van de benadeelde op de wanprestatie overeenkwam met de handelwijze van 
een redelijk persoon in dezelfde omstandigheden.5666 Dit belet niet dat zijn beoordeling van de 
strekking van de schadebeperkingsplicht vanuit diverse opzichten in cassatie toetsbaar is. Nederland 
en Zwitserland nemen zo aan dat de vraag of sprake is van eigen schuld, tot op zekere hoogte een in 
cassatie toetsbare rechtsvraag uitmaakt.5667 Evenzo kan het Hof van Cassatie nagaan of de rechter bij 
de beoordeling van de nakoming van de schadebeperkingsplicht de juiste criteria heeft gehanteerd 
en daaraan de vereiste rechtsgevolgen heeft verbonden.  

2093. VERNIETIGBAARHEID VAN BESLISSING DIE ONJUISTE GEVOLGEN VERBINDT AAN NIET-NAKOMING VAN 

SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Feitelijke beoordelingen kunnen grond opleveren voor cassatie wanneer de 
beslissing ter zake niet regelmatig is gemotiveerd (art. 149 GW).5668 Het verbinden van onjuiste 
schadegevolgen aan schending van de op de benadeelde rustende schadebeperkingsplicht biedt 
daarvan een illustratie. Zodra een feitenrechter heeft geconstateerd dat de benadeelde de hem 
initieel door de wanprestatie berokkende schade onrechtmatig liet toenemen door niet redelijkerwijs 
schadelimiterend in te grijpen, komt zijn beslissing voor vernietiging in aanmerking indien hij daaraan 
niet de juiste rechtsgevolgen heeft verbonden.5669 Van een onlogische redenering is zo sprake 
wanneer de rechter vaststelt dat de benadeelde zijn schadebeperkingsplicht heeft geschonden, maar 
toch concludeert tot vergoedbaarheid van de redelijkerwijs vermijdbare schade.  

2094. TOEPASSING: ONTERECHTE INTERESTTOEKENNING IN AAN BENADEELDE TE WIJTEN VERTRAGINGSPERIODE – Volgens 
oudere rechtspraak was interest ook verschuldigd voor de periode waarin de benadeelde had nagelaten zijn 
schadevordering in te stellen5670, voor het slachtoffer dat pas anderhalf jaar na neerlegging van het 

                                                             
5663 Luik 17 juni 2002, TBBR 2003, 446, noot K. VANDERSCHOT. 
5664 Luik 4 maart 1985, JL 1985, 297 (als het slachtoffer een provisioneel kwijtschrift van 500 000 BEF weigert, heeft hij geen 
recht op vergoedende interest op die som vanaf de dag dat het kwijtschrift hem werd aangeboden); Rb. Bergen 3 februari 
1989, T.Verz. 1989, 528, noot M. LAMBERT (als blijkt na expertise dat het slachtoffer slechts recht heeft op de vergoeding die 
haar reeds vier jaar tevoren werd aangeboden, heeft zij geen recht op rente en moet zij zelf de expertisekosten dragen); 
Rb. Namen 6 september 1990, T.Verz. 1990, 833 (de verwijlinterest wordt verminderd wanneer blijkt dat het slachtoffer 
gedurende acht jaar nagelaten heeft zijn schade te begroten en de aansprakelijke reeds vóór de neerlegging van het 
deskundig verslag een voorschot had betaald, dat groter was dan wat volgens hem de verschuldigde schadevergoeding zou 
kunnen bedragen). Vgl. BGH 12 januari 1987, II ZR 99/86, juris, punt 11. 
5665 Corr. Charleroi 24 april 1986, RGAR 1988, 11382, noot P. FRANCE. 
5666 BELGIË: BAECK 2012-I, 303; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 325. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 201 ("[C]ette violation [du 
devoir de minimiser le dommage] est une question de fait lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue du dommage évitable."). 
COMMON LAW: BRIDGE 1989, 400 ("The extent to which there should have been mitigation is a question of fact [...]"); MCGREGOR 
2014, 254; STANNARD 2007, 250. UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 902. INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: Internationaal Arbitragehof 
maart 1999, ICC nr. 9594, www.unilex.info. 
5667 NEDERLAND: KEIRSE/JONGENEEL 2013, 67-68. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 201 ("Par contre, l'application du principe de la 
minimisation du dommage est une question de droit qui peut être revue par le Tribunal fédéral."). 
5668 Uitgebreid: B. MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent, Mys en Breesch, 1993, 427-428. 
5669 Bijv. Cass. 3 februari 1982, Arr.Cass. 1981-82, 722 (buitencontractueel, vernietiging beslissing waarin aan verweerder 
hogere vergoeding was toegekend dan waarop hij recht had). 
5670 Brussel 23 november 1988, RGAR 1990, nr. 11678; Corr. Nijvel 11 juni 1987, RGAR 1988, nr. 11407; Vred. Namen 
13 november 1984, JL 1984, 631. 
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deskundigenverslag zijn schadevordering indiende5671, en voor de benadeelde die de werkzaamheden van de 
deskundige vertraagde5672. Die rechtspraak wordt thans terecht verworpen (supra nrs. 2086-2091). Zodra de 
rechter vaststelt dat een deel van de vertraging in de verkrijging van schadevergoeding aan de benadeelde zelf 
is te wijten, is hij gehouden de nodige rechtsgevolgen te verbinden aan die eigen fout. Zo floot het Hof van 
Cassatie appelrechters terug die oordeelden dat de benadeelde mede schuld had aan laattijdige betaling, maar 
nalieten daarmee rekening te houden bij toekenning van verwijlinterest: "Wanneer de rechter vaststelt dat de 
vertraging in de betaling mede te wijten is aan de schuld van de schuldeiser, kan de moratoire interest, die de 
vertraging in de betaling forfaitair vergoedt, niet integraal ten laste van de schuldenaar worden gelegd."5673  

2095. SCHENDING SCHADEBEPERKINGSPLICHT NIET VOOR EERST IN CASSATIE AANVOERBAAR – Het oordeel over 
welke schade nu precies als redelijkerwijs vermijdbaar is aan te merken, is eerder van feitelijke aard. 
Een beroep op de schadebeperkingsplicht vergt dus een onderzoek van feitelijke aard. Dit impliceert 
dat het betoog dat bepaalde schade wegens redelijke vermijdbaarheid onverhaalbaar is, niet voor 
het eerst in cassatie aanvoerbaar is. In Nederland oordeelt de Hoge Raad in die zin. Een beroep op 
eigen schuld aan schade kan de wanprestant daar niet voor het eerst in cassatie aanvoeren.5674  

§ 2. PEILDATUM 

2096. INVLOED VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT OP PEILDATUM – De datum van de rechterlijke uitspraak 
geldt als peildatum voor begroting van schadevergoeding wegens wanprestatie. In deze context rijst 
de vraag of het nemen van schadebeperkende maatregelen van invloed kan zijn op die peildatum. Dit 
komt aan bod bij de bespreking van de peildatum bij wanprestatie (infra nrs. 2837-2849).  

§ 3. STELPLICHT EN BEWIJSLAST 

2097. STELPLICHT: GEEN AMBTSHALVE VERGOEDINGSREDUCTIE BIJ SCHADEBEPERKINGSVERZUIM – Bij de 
schadebeperkingsplicht zijn ook de processuele aspecten voor ogen te houden. Ook hier is de rechter 
gebonden aan de grenzen van het geschil. Partijen moeten de feiten en argumenten aanreiken op 
basis waarvan hij gemotiveerd kan beslissen. De rechter kan de vergoedingsplicht zo niet ambtshalve 
reduceren op grond dat naar zijn oordeel sprake is van een niet-nagekomen schadebeperkingsplicht 
en dus van redelijkerwijs vermijdbare schade. In Italië en Nederland vindt dit steun in 
cassatierechtspraak.5675 Aansluitend op deze stelplicht rijst de vraag naar de bewijslast. Op dit punt 
dringt zich een onderscheid op tussen het bewijs van gemaakte schadebeperkingskosten (infra nr. 
2098) en het bewijs van niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht (infra nr. 2099). 

2098. BEWIJS VAN GEMAAKTE BEREDDINGSKOSTEN RUST OP BENADEELDE – Bij toepassing van het adagium 
actori incumbit probatio (art. 870 Ger.W. en art. 1315, lid 1 BW) moet de benadeelde het bewijs 
aanbrengen van bestaan en omvang van wegens wanprestatie geleden schade.5676 Dit geldt in 

                                                             
5671 Corr. Charleroi 30 maart 1984, RGAR 1986, nr. 11072. 
5672 Cass. 25 november 1981, Arr.Cass. 1981-82, 419.  
5673 Cass. 3 oktober 2013, RW 2014-15, afl. 24, 1 (verwijlinterest). 
5674 HR 9 januari 1998, NJ 1998, 1490, nr. 272 (verkoop jonge rashond met verborgen gebreken; beroep van de verkoopster 
op de schadebeperkingsplicht kan niet voor het eerst in cassatie); HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.10. 
5675 ITALIË: Cass.civ.it. 23 januari 2006, nr. 1213 (in CARINGELLA 2011, 793: "non puó essere rilevata dal giudice d'ufficio"). 
NEDERLAND: HR 26 september 2003, NJ, 3836, nr. 460 (“Het mede in art. 6 EVRM verankerde fundamentele beginsel van 
hoor en wederhoor brengt mee dat de rechter pas tot die vermindering mag overgaan indien de aansprakelijk gestelde 
persoon een voldoende gemotiveerd beroep op eigen schuld van de benadeelde aan zijn schade heeft gedaan.”). 
5676 BELGIË: Cass. 10 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 235 (rechter mag geen uitspraak doen over niet-gevorderde 
schadevergoeding); Cass. 28 november 1984, Arr.Cass. 1984-85, 432 (rechter mag schadevergoeding niet vaststellen op een 
lager bedrag dan waarover partijen het eens waren geworden); Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24; Cass. 13 oktober 2011, 
Pas. 2011, 2237, vijfde en zesde overweging (inzake bijkomende schade bij ontbinding); Antwerpen 16 april 2012, RABG 
2015, (805) 807, noot N. VAN DE SYPE (aansprakelijkheid van advocaat bij niet-inachtneming van beroepstermijn, punt 4.2.4: 
“Krachtens artikel 870 Ger.W. moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert. Bij een 
aansprakelijkheidsbetwisting komt dat hierop neer dat de bewijslast van de fout/onzorgvuldigheid/wanprestatie, de schade 
en het oorzakelijk verband behoort aan degene die vergoeding vordert voor de schade die hij heeft geleden.”; geen 
vergoeding kansverlies want geen reële kans). FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 8 juli 1987, nr. 85-14.052, JurisData nr. 1987-701245. 
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dezelfde mate voor bereddingskosten waarvoor hij om vergoeding verzoekt.5677 Vergoedbaarheid 
van die uitgaven vindt immers ook haar basis in die wanprestatie. Wil de benadeelde dus kosten van 
schaderemmend optreden verhalen, dan moet hij bestaan en omvang daarvan aantonen. Voor de 
hand ligt dat de wanprestant daarbij gerechtigd is om bewijsondersteunend te stellen dat de kosten 
onbedachtzaam of lichtzinnig zijn gemaakt.5678 Kosten van schadelimitering komen immers slechts 
voor vergoeding in aanmerking wanneer zij redelijkerwijs zijn verantwoord (supra nrs. 1929-1930).  

2099. BEWIJSLAST VAN SCHADEBEPERKINGSVERZUIM RUST OP WANPRESTANT – Niet-nakoming van de 
schadebeperkingsplicht leidt tot inbreuken op het beginsel van integrale schadevergoeding. Deze 
vermijdbaarheidslimiet komt de wanprestant ten goede, aangezien hij de met de vermijdbare 
nadelen overeenstemmende feitelijke schade niet (volledig) hoeft te vergoeden. Evenals bij de 
voorzienbaarheidsgrens (supra nr. 1689), draagt hij de bewijslast van deze vermijdbaarheidslimiet. 
De wanprestant moet bewijzen dat zijn medecontractant niet als goede huisvader heeft gehandeld 
door geen redelijke schadebeperkende maatregelen te nemen.5679 De wanprestant kan wel niet 
volstaan met de algemene vaststelling dat de schadebeperkingsplicht is geschonden. Deze schending 
moet hij preciezer motiveren. Onder het Weens Koopverdrag geldt zo dat de wanprestant moet 
bewijzen welke maatregelen de benadeelde had behoren te nemen, en moet aangeven met welk 
bedrag de schade reduceerbaar was.5680 Daarnaast kan de schuldenaar ook bewijzen dat zijn 
medecontractant zijn bereddingsuitgaven op lichtzinnige wijze heeft gemaakt (supra nr. 1990).5681  

2100. FUNDERING VAN BEWIJSLAST – Aan de wanprestant staat het dus om te bewijzen dat de benadeelde heeft 
nagelaten om veroorzaakte schade redelijkerwijs te beperken. Deze tenlastelegging is legitimeerbaar op grond 
dat net de wanprestant zich op de fout van het slachtoffer beroept om zijn vergoedingsplicht in te korten.5682 
Dit betreft een hem ter beschikking staand verweermiddel, waarvan hij dus de bewijslast draagt. Precies hij 
haalt voordeel uit het bewijs van niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht.5683 Succesvol bewijs van 
beperkingsverzuim kan immers leiden tot mildering van zijn vergoedingsplicht. Hoewel buiten kijf staat dat de 
benadeelde bestaan en omvang van zijn schadebeperkingskosten moet bewijzen (supra nr. 2098), zou een 
vereiste dat het slachtoffer bij elke schadeclaim moet aantonen dat hij zijn schade in redelijkheid beperkte, 
neerkomen op een extra aansprakelijkheidsvoorwaarde die zijn bewijslast onrechtvaardig zou verzwaren.  

                                                             
5677 BRIDGE 1989, 399 ("[T]he burden of proof that mitigation should have taken place rests on the defendant, though the 
plaintiff has to show that the loss incurred was in fact caused by the defendant's breach of contract."). 
5678 Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929, RCJB 1989, 7, noot KRUITHOF; HENS 2009, II.4, 190b; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 
186; WÉRY I (2010), 434. Vgl. HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 86. 
5679 BELGIË: Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929; HANOTIAU 1987, nr. 42; HOUBBEN 2015, 562; KRUITHOF 1989, 53-54; 
KRUITHOF/BOCKEN 1994, 469; LECLERCQ 2009, 215; RONSE/DE WILDE 1988, 321. FRANKRIJK: MUSSON 2006, 180-181; REIFEGERSTE 2002, 
267. LUXEMBURG: RAVARANI 2014, 1172. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 229; PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 50. ITALIË: Cass.it. 20 november 
2001, nr. 14592 (in TRIOLA 2004, 1110: "La prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il 
risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte 
[...]"); CARINGELLA 2011, 794. DUITSLAND: KUCKUK 2000, 740. ZWITSERLAND: ACHTARI 2008, 177 (samenwerkingsplicht). NEDERLAND: 
ELZAS 2010, 103; KEIRSE/JONGENEEL 2013, 63-64. COMMON LAW: Blain J in Yetton v Eastwoods Froy Ltd [1966] 3 All ER 353, op 
p. 362 (in FRIDMAN 1999, 820); ANDREWS 2011, 574; BRIDGE 1989, 399; CHEN-WISHART 2010, 572; CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1806; 
CORBIN 1964, 251; ELLAND-GOLDSMITH 1987, 349; FARNSWORTH 1990, 220; FRIDMAN 1999, 820 (Canada); GOTANDA 2006, 12; KRAMER 

2014, 363; MCGREGOR 2008, 331; MCGREGOR 2014, 257 ("The onus of proof on the issue of mitigation is on the defendant."); 
STANNARD 2007, 250; WEI 2008, 222. CISG: LIU 2007, 486; SCHLECHTRIEM 2005, nr. II.2 in fine; SOLER PRESAS 1998, 627; ZELLER 2009, 
104. CESL: MOŽINA 2012, 651. UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 904. INTERNATIONALE HANDELSARBITRAGE: ORTSCHEIDT 2001, 138. 
5680 CISG: Arbit.Besl. Rusland 23 december 2004, nr. 97/2004, cisgw3.law.pace.edu/cases/041223r1.html. Vgl. CESL: MOŽINA 

2012, 651. 
5681 Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, II.4, 190b; DEKKERS/VERBEKE 2007, 225; 
HENS 2009, II.4, 190b; RUTTEN 2006, 326; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 39; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; WÉRY I (2010), 434.  
5682 ELZAS 2010, 103. 
5683 FRANKRIJK: MUSSON 2006, 181 ("Il s'agit d'un moyen de défense laissé à la discrétion du défendeur."). SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 

2006, 229; PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 50 (de bewijslast rust op de wanprestant "puesto que es quien se beneficiaría de la 
reducción de la indemnización en proporción a los que eran evitables.”).  
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Afdeling VII. Conclusie 

2101. SCHADEBEPERKINGSPLICHT ALS WEZENLIJK ONDERDEEL VAN CONTRACTUEEL SCHADERECHT – Nadat een 
benadeelde contractant zijn feitelijke schade heeft bewezen, kan de schadebeperkingsplicht nog om 
de hoek komen kijken als schadelimiet. Hoewel het Burgerlijk Wetboek zich hier in stilzwijgen hult, is 
de schadebeperkingsplicht en de (soms partiële) onvergoedbaarheid van vermeden en redelijkerwijs 
vermijdbare schade een wezenlijk onderdeel van het verbintenissenrecht.5684 Niet zoveel later dan de 
common law – Vertue v Bird (1677)5685 – kwam de schadebeperkingsplicht reeds impliciet voor bij de 
grondleggers van de Code Napoléon. De door DOMAT en POTHIER uitgewerkte toepassingsgevallen 
bleken wel niet abstract genoeg om in 1804 tot algemeen voorschrift te worden verheven (supra nr. 
1818). Dat de schadebeperkingsregel niets meer is dan een juridische reflectie van redelijk menselijk 
gedrag om schade te beperken (supra nr. 1800), ziet België in. Na aanvaarding op buitencontractueel 
vlak5686, accepteerde het Hof van Cassatie de schadebeperkingsplicht ook in contractueel verband5687.  

2102. RESULTANTE VAN CONTRACTUELE SOLIDARITEIT – Klassiek focust het aansprakelijkheidsrecht op de 
schadeverwekker. Dit verdient afwijking wanneer de benadeelde bijdraagt aan totstandkoming van 
meerschade. Verdiscontering van zijn toedoen blijkt mogelijk op grond van de gedachte dat de overeenkomst 
neerkomt op een microkosmos waarbinnen partijen tot solidariteit zijn gehouden. Dat vereiste van 
samenwerking resulteert uit de verplichting tot goede-trouwuitvoering (art. 1134, derde lid BW), die partijen 
ook na wanprestatie tot loyauteit verplicht (supra nrs. 1852-1857). Krachtens die samenwerkingsplicht is de 
benadeelde dan na wanprestatie gehouden tot redelijke maatregelen om schade te beperken. Laat de 
benadeelde schade toch haar beloop, dan schendt hij die verplichting, en begaat hij een fout. In dat geval kan 
hij zijn schadeclaim verminderd zien.5688  

2103. SCHADEBEPERKINGSPLICHT DIENT ALGEMEEN BELANG – Naast dat individuele belang gaat ook het 
algemene belang gebaat bij schadebeperking (supra nr. 1809). Als correctief op het 
integraliteitsprincipe versterkt het de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht, maar dan 
tegenover de benadeelde. Economisch gezien bleek schadebeperking ook interessant voor de 
benadeelde die bij niet-levering van goederen zo gelijksoortige goederen kan inkopen bij een derde. 
Zo verzekert hij continuïteit van handelsrelaties. De rechtsorde moet die vervangtransacties 
stimuleren, door te voorzien in terugbetaling van bereddingskosten. Vergoeding van kosten van zelfs 
mislukte schadebeperkende maatregelen draagt daar ook toe bij (supra nrs. 1962-1998). De common 
law ziet voorkoming van middelenverspilling in de samenleving zelfs als hoofddoel van de 
schadebeperkingsplicht.5689 De schadebeperkingsgedachte heeft zo een heilzame invloed.  

2104. SCHADEBEPERKINGSPLICHT ALS NIET-AFDWINGBARE OBLIEGENHEIT – De schadebeperkingsplicht doet zich 
gevoelen in de omvang van de schadeclaim van de benadeelde. Slachtoffers van een wanprestatie worden dus 
zelf ook tot op zekere hoogte voor hun verantwoordelijkheid gesteld. Schadebeperking past echter niet binnen 
het keurslijf van de klassieke civiele verbintenis. Schadebeperking is niet afdwingbaar. Niet-nakoming leidt niet 
tot aansprakelijkheid. Om een natuurlijke verbintenis gaat het evenmin, aangezien toch nadelige gevolgen zijn 
verbonden aan het onterecht uitblijven van schadebeperking. Overeenkomstig hun recht op zelfbeschikking 
zijn benadeelden veeleer belast met een niet-afdwingbare Obliegenheit tot schadebeperking (supra nr. 2024). 
De vrijheid van de benadeelde om over eigen vermogen en persoon te beschikken, vindt een grens in de 
bescherming van de wanprestant. Schadebeperking is dus niet afdwingbaar, maar heeft bij niet-nakoming 
ongunstige schaderechtelijke gevolgen voor de benadeelde contractant.  

                                                             
5684 HANOTIAU 1987, nr. 45. 
5685 Vertue v Bird (1677) 84 Eng. Rep. 1000 (in FARNSWORTH 1990, 219; MUSGRAVE 2009, 362 en C. VINER, General Abridgment of 
Law and Equity, I, Londen, Robinson, 1741, books.google.lu, 587-588). 
5686 Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, I, (570) 577. Vgl. Cass. 7 februari 1946, Pas. 1946, I, 60 (niet-vergoeding vermijdbare 
schade doordat uitlener door ontlener beschadigde goed niet tijdig heeft vervangen). 
5687 Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889. 
5688 KEIRSE/WEYTS 2016, 72. 
5689 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1806 ("The purpose of the rules on mitigation is to prevent the waste of resources in society, 
since they are obviously limited."). 
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2105. BEGROTINGSRECHTELIJKE STREKKING VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Verzuim tot schadebeperking 
impliceert een vergoedingslimiet voor de eigenschuldige benadeelde. Deze eigen-schuldkorting 
werkt in op redelijkerwijs vermijdbare schade. Redelijke schadebeperking vertaalt zich daarentegen 
in drie duidelijke hoofdregels. Allereerst plukt de wanprestant vruchten van schadeafname die 
resulteert uit de inspanningen van de benadeelde (supra nrs. 1868-1878). Deze onvergoedbaarheid 
van vermeden schade is niets meer dan een toepassing van de regel dat enkel daadwerkelijk geleden 
nadelen voor vergoeding vatbaar zijn. Doet de benadeelde meer dan van hem werd verwacht, dan 
komen de voordelen van die bovenredelijke schadebeperking ten goede van de wanprestant in de 
mate dat de werkelijke schade is verminderd (supra nrs. 1879-1887). Collaterale voordelen komen 
echter de benadeelde ten goede (supra nrs. 1890-1922). De tweede regel is die van kostenverhaal 
(supra nrs. 1962-1965). De benadeelde kan bereddingskosten verhalen. Deze kosten resulteren 
immers uit de wanprestatie. Als derde regel geldt dat het schadebeperkingsresultaat niet bepalend is 
voor dat kostenverhaal (supra nrs. 2000-2014). Dat de maatregelen hun doel voorbijschieten, is dus 
irrelevant. Schadebeperking is slechts een middelenverbintenis, die bovendien qua redelijkheid naar 
het tijdstip van de schadebeperking en niet achteraf is te beoordelen.  

2106. CONCLUSIE: BEPERKING AAN POSITIEF BELANG – Hoewel schade en causaliteit ook hier zijn 
vervlochten (supra nr. 51)5690, valt te stellen dat de schadebeperkingsplicht het vereiste van integrale 
vergoeding van de feitelijk door de benadeelde geleden schade terecht corrigeert.5691 Met dit 
verfijnde mechanisme komt de praktijk bij wederzijdse verantwoordelijkheid voor na wanprestaties 
opgetreden schade tot een billijke benadering.5692 Het positief belang is zo volledig verhaalbaar voor 
zover dit geen redelijkerwijs vermijdbaar karakter vertoont (supra nr. 1806).  
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Hoofdstuk IV. Onzekerheid 

Afdeling I. Kansverlies 

2107. KANSVERLIES IN CONTRACTUELE CONTEXT – Door een onjuiste instelling van zijn gps brengt een taxichauffeur 
zijn klant naar een verkeerde plaats. Hierdoor misloopt die klant een miljoenendeal.5693 Is zijn winstderving 
vergoedbaar? 5694  Een tuinaanlegger gebruikt een verkeerde grassoort voor de kalkrijke tuin van een 
horecazaak, waardoor die tuin lange tijd niet exploiteerbaar is. Op welke schadevergoeding kan die horecazaak 
aanspraak maken? Een webdesigner is twee maanden te laat met de oplevering van een online winkel. Hoe 
springt het schaderecht om met deze situatie? Een arts laat een patiënt met tekenen van koudvuur aan zijn lot 
over. Uiteindelijk verliest hij zijn rechterbeen. Verloor die patiënt niet de kans om geen of een minder zware 
amputatie te ondergaan?5695 Een dierenarts gaat niet in op het verzoek om een maagsondage uit te voeren bij 
een paard. Dit paard overlijdt aan een maagruptuur. Hebben de eigenaars een aanspraak op vergoeding van de 
kans op overleving van hun paard?5696 Een uitgever publiceert een proefschrift na de overeengekomen 
deadline zodat de auteur niet kan meedingen naar een prestigieuze prijs. Kan de benadeelde verzoeken om 
vergoeding van het verlies van een kans om die prijs te winnen, en zijn academische loopbaan overeenkomstig 
gelanceerd te zien?5697 Kan diezelfde auteur, wanneer intussen een ander werk over hetzelfde onderwerp is 
gepubliceerd, aanspraak maken op schadevergoeding voor de door die wanprestatie veroorzaakte lagere 
oplage?5698 Een advocaat verzuimt hoger beroep in te stellen. In hoeverre kunnen zijn cliënten aanspraak 
maken op het verlies van een redelijke kans om in hoger beroep te winnen?5699 Een notaris miskent het 
voorkooprecht van een sociale huisvestingsmaatschappij. Kan de rechter hem veroordelen tot vergoeding van 
de mislopen kans op het realiseren van een sociaal woningbouwproject?5700 

2108. VERLIES VAN KANS OP VERWERVING VAN VERHOOPT RESULTAAT – Naar gewoon taalgebruik duidt een 
kans op een gunstige opportuniteit of op een mogelijkheid of waarschijnlijkheid dat iets zal 
gebeuren.5701 In positieve zin wijst een kans dus op de mogelijkheid tot voordeelverwerving of tot 
nadeelvermijding. Kansverlies is dan het mislopen van een dergelijke opportuniteit. De uitkomst van 
die kans is echter onzeker, en blijft bij een verloren kans zelfs altijd onbekend.5702 Rechtens doet 
kansverlies zich voor in hypothesen waarin de benadeelde aanvoert dat de schadeverwekker hem de 
kans ontnam om een voordeel te verwerven of een nadeel te vermijden.5703 Slaagt een benadeelde 
niet in het bewijs dat het verhoopte resultaat (voordeelverwerving of nadeelvermijding) resulteert 
uit de aangevoerde fout, dan geldt als mogelijk redmiddel de theorie van het verlies van een kans. 
Andere schade ("autonome kansschade") dan de finaal geleden schade komt dan in beeld om de 
benadeelde bij causale onzekerheid toch enige vergoeding te bieden.  

                                                             
5693 Zo hield het hof van beroep te Dijon rekening met het overeengekomen tijdstip van vertrek om een taxibedrijf te 
veroordelen tot € 5000 schadevergoeding, voor de gemiste vlucht en de zo mislopen cruise in Griekenland, aan klanten die 
op zondagochtend naar een treinstation moesten worden gevoerd voor hun trein naar de luchthaven. Dijon 7 oktober 
2003, JurisData nr. 2003-223826.  
5694 Vergoedbaarheid overeenkomstig de equivalentieleer van het verlies, door een wegblokkade, van een kans op het 
sluiten van een succesvolle deal: F. AUVRAY, S. JANSEN, S. DE GROOF, T. GLADINEZ, P. PECINOVSKY, I. SAMOY en E. VERJANS, "Schade na 
wegblokkade: geen zwart-wit maar ochtendgrijs", De Juristenkrant 2015, 25 november, (12) 12. 
5695 Cass. 19 januari 1984, Arr.Cass. 1983-84, 585. 
5696 Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425. 
5697 Soortgelijk voorbeeld: JANSEN 2015-II, 158. 
5698 In geval van vertraging bij publicatie kan de auteur de uitgever aanspreken in vergoeding van de auteursrechten die hij 
zou hebben verkregen indien zijn werk op de oorspronkelijk overeengekomen datum was gepubliceerd. Parijs 13 oktober 
1993, JurisData nr. 1993-023642 (enkel vergoeding voor eerste oplage, ten bedrage van 6 000 FF voor 250 exemplaren, en 
niet 24 000 FF voor vier oplagen zoals in hoger beroep gevorderd, aangezien benadeelde na ontbinding verdere publicaties 
kon verzekeren bij andere uitgevers). 
5699 Rb. Brugge 14 mei 1991, RW 1993-94, 266. 
5700 Brussel 19 juni 2012, T.Not. 2013, 185. 
5701 Van Dale woordenboeken online. Vgl. MOLFESSIS 2008, 111 (Frankrijk); RAVARANI 2012, 293 (Luxemburg). 
5702 FAGNART 2009, 135 (definitie); SIMOENS 1999, 54; SIMOENS 2004-II, 319. 
5703 Vgl. conclusie adv.-gen. P. MENGOZZI van 3 september 2015, nr. C-407/14, ECLI:EU:C:2015:534, Arjona Camacho, punt 54. 
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§ 1. ZEKERHEIDSVEREISTE 

A Causale zekerheid 

2109. KLASSIEKE CAUSALE-ZEKERHEIDSEIS – Schade is in principe pas verhaalbaar wanneer sprake is van 
een voldoende zeker oorzakelijk verband. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet 
vaststaan dat de schade zonder de wanprestatie niet op dezelfde wijze zou zijn ingetreden. De 
beoordeling of aan dit conditio-sine-qua-nonvereiste is voldaan, vergt een constructie van de 
hypothese waarin de verweerder rechtmatig zou hebben gehandeld, terwijl alle andere 
omstandigheden van het schadegeval ongewijzigd blijven ("hypothetisch rechtmatig alternatief").5704  

2110. GERECHTELIJKE ZEKERHEID: HOGE WAARSCHIJNLIJKHEID DIE ERNSTIGE TWIJFEL UITSLUIT – Absolute of wiskundige 
zekerheid over de causale band is niet vereist.5705 Gerechtelijke zekerheid volstaat. Hiervan is sprake bij een zo 
hoge waarschijnlijkheid dat niet ernstig aan het tegendeel valt te denken.5706 De rechter mag echter geen 
genoegen nemen met een hoge waarschijnlijkheid.5707 80 %5708 of 90 %5709 zekerheid over de causale band met 
de uiteindelijke schade volstaan daartoe niet. Het moet nog steeds gaan om een werkelijke zekerheid. 

2111. STRENGE CAUSALITEITSEIS: GEEN SCHADEVERGOEDING BIJ ONTBREKEN VAN GERECHTELIJKE ZEKERHEID – 

Hoewel geen wiskundige zekerheid is vereist, ligt het bewijs van de causale band vaak niet voor de 
hand. Ongeacht de kansgrootte geldt dan dat de rechter elke schadeloosstelling moet uitsluiten 
indien de benadeelde niet met gerechtelijke zekerheid kan bewijzen dat de schade zonder die 
wanprestatie niet op dezelfde wijze zou zijn ingetreden. Hoewel de rechter genoegen kan nemen 
met bijzonder hoge ("gerechtelijke") zekerheid, volstaat de waarschijnlijkheid dat de schade zich niet 
had voorgedaan zonder de fout, niet om van een causale band te gewagen.5710 Causale onzekerheid 
komt zo dus integraal voor rekening van de benadeelde.  

B Tempering via kanstheorie 

                                                             
5704 Uitgebreid: BOCKEN 2010, 124-127; WEYTS 2013-I, 1024-1026. 
5705 Gent 3 november 2011, T.Gez. 2012, (205) 208 (afwijzing wrongful-lifeclaim van kind via Differenzhypothese; punt 1.3.2: 
"Een volledige vergoeding van de werkelijk geleden schade veronderstelt dat met gerechtelijke zekerheid - d.i. een 
redelijke, maar daarom niet noodzakelijk absolute/wetenschappelijke zekerheid - wordt aangetoond dat de schade zich 
zonder de fout niet zou hebben voorgedaan"); Luik 20 juni 2013, RGAR 2014, 15036 ("la certitude judiciaire n'est pas une 
certitude absolue"); BOCKEN 2007, 276-277; BOONE 2004, 92; DURANT 2010-II, 64; LIERMAN 2007, 259; PHILIPPE 2013, 1009. 
5706 J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 159. Overname: Brussel 
17 november 2008, TRV 2011, 300, noot B. BELLEN; Luik 20 juni 2013, RGAR 2014, 15036 ("Le juge peut retenir comme 
certaine une relation très vraisemblable lorsqu'il ne doit pas raisonnablement considérer que le contraire est possible, bien 
que, théoriquement, ce ne soit pas absolument exclu."); BOCKEN 2010, 136 ("hoge mate van waarschijnlijkheid [...] die voor 
de rechter ernstige twijfel uitsluit"); BOONE 2004, 92; FAGNART 2009, 165; LIERMAN 2007, 259; SIMOENS 2004-II, 319; 
VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 63; VAN OEVELEN 2014, 996. 
5707 J.-L. FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2009, 164-165. 
5708 Cass. 1 april 2004, Arr.Cass. 2004, 549, concl. T. WERQUIN. Op verwijzing oordeelde het hof van beroep te Brussel dat de 
vrouw zonder de zwavelzuuraanval 80 % kans had op vermijding van de uiteindelijke schade (Brussel 4 januari 2001, 
Journ.proc. 2001, 22, noot J. FERMON). In 2004 vernietigde het Hof van Cassatie dit verwijzingsarrest, met de precisering dat 
de rechter degene die een fout begaat niet kan veroordelen tot vergoeding van de werkelijk geleden schade indien hij 
beslist dat onzekerheid blijft bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. 
5709 Cass. 23 september 1974, Arr.Cass. 1975, 97 ("Overwegende echter dat het arrest niet kon beslissen dat er tussen de 
fout en het overlijden een oorzakelijk verband bestond, zonder er op te wijzen dat onder de omstandigheden van de zaak 
de ondoeltreffendheid van de behandeling in 10 procent der gevallen moest worden uitgesloten.”). 
5710 BELGIË: Luik 20 juni 2013, RGAR 2014, 15036 ("si l'on peut envisager de se contenter d'une certitude judiciaire, c'est-à-
dire d'un degré de probabilité élevé, cela ne signifie pas pour autant qu'un lien de causalité "propobable" ou "possible" 
suffise pour fonder une responsabilité."); Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 835, noot J. VAN DONINCK en 

S. WIJNS (contractuele aansprakelijkheid arbiter wegens nietigheid arbitrale uitspraak, afwijzing schadevordering als volgt: 
"Dit causale verband tussen de aangevoerde schadeposten die betrekking hebben op de werkelijke door eiseres geleden 
schade en de fouten van verweerder staat niet afdoende vast. [...] Deze onzekerheid verhindert dat eiseres aanspraak zou 
kunnen maken op de vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade."); BOCKEN 2007, 279; BOCKEN 2008, 421; BOONE 

2004, 92; GENICOT 2009, 1169; PÜTZ/MONTERO 2006, 1091; SAMOY/VERJANS 2012, 116. FRANKRIJK: BACACHE 2013, 620. 
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2112. TEMPERING VAN STRENG CAUSALITEITSVEREISTE VIA KANSTHEORIE – Bij ontbreken van gerechtelijke 
zekerheid over de causale band tussen de fout en de uiteindelijke schade ontzegt de rechter klassiek 
elke schadeloosstelling aan de benadeelde. Bad luck? Vroeger wel. Thans geldt dit niet meer in alle 
hypothesen. Gelet op het feit dat de benadeelde zijn ongunstige positie niet zelf initieerde (supra nr. 
76), blijkt die rigoureuze regel onbillijk. Dit is zeker het geval wanneer de benadeelde door de fout 
van een ander de kans is ontnomen om een voordeel te verwerven of een nadeel te vermijden (infra 
nr. 2160).5711 Wanneer die kans verloren gaat, kan de rechter niet achterhalen of die kans zich zou 
hebben gerealiseerd. Als tegemoetkoming tempert de rechtspraak dan het zekerheidsvereiste via de 
kanstheorie, door de schadelast evenwichtiger toe te rekenen.  

2113. TYPEGEVAL: VERLIES VAN GENEZINGSKANSEN – Denk voor tempering van de gestrengheid van de klassieke 
causaliteitsregels via de kanstheorie aan de patiënt die bij goede verzorging een genezingskans bezit.5712 Stelt 
de arts een verkeerde diagnose en overlijdt de patiënt, dan kunnen de erfgenamen van de benadeelde niet 
met zekerheid bewijzen dat de benadeelde zonder de fout van de arts zou zijn genezen. Zijn overlijden staat 
niet met gerechtelijke zekerheid in oorzakelijk verband tot die fout. Conform de klassieke bewijsregels en de 
equivalentieleer heeft een aansprakelijkheidsvordering tegen die arts wegens onzekerheid over het causale 
verband dus geen kans op slagen. Niettemin staat vast dat de arts de patiënt een kans op genezing heeft 
ontnomen. Is het dan billijk dat de benadeelde met lege handen achterblijft, terwijl de verweerder vrijuit gaat?  

2114. EVENWICHTIGE SCHADEVERDELING ALS BELEIDSMATIG ALTERNATIEF – Beleidsmatig blijkt de afwijzing 
van schadevergoeding bij ontbreken van gerechtelijke zekerheid onrechtvaardig. In bovenstaand 
geval (supra nr. 2113) is dit zeker zo wanneer sprake is van een ernstige kans dat de fout van de arts 
de oorzaak is van zijn overlijden. Alternatieven zijn de bewijsstandaard te verlagen of de bewijslast 
ten nadele van de schadeverwekker om te keren (infra nrs. 2148-2149). Deze mechanismen leiden 
wel evenzeer tot alles-of-nietsoplossingen, zij het ten nadele van de aansprakelijke (infra nr. 
2168).5713 De tussenoplossing schuilt in de creatieve invulling van het schadevereiste: kwalificatie van 
kansverlies als van werkelijke schade losstaande schade.5714 Hoewel de causale band met de 
uiteindelijke schade niet vaststaat, krijgt de benadeelde zo toch schadevergoeding. Deze vergoeding 
wordt vastgesteld op een percentage van die uiteindelijke schade, naargelang de waarschijnlijkheid 
dat die schade al dan niet in causaal verband staat tot de fout. 

C Kansverlies als autonome schade 

                                                             
5711 BELGIË: BOCKEN 2007, 287 ("Het vergoeden van het verlies van een kans vermijdt de alles-of-niets oplossing waartoe de 
toepassing van de bewijsregelen leidt bij causale onzekerheid. Dit is terecht."); BOCKEN 2008, 421; BOCKEN 2010, 140; 
BOCKEN/BOONE 2011, 55; BOONE 2004, 95; DE RAEDT 2013-I, 314; DUBUISSON 2007, 495; DEPUYDT 2006, 33; LIERMAN 2007, 269-270; 
PHILIPPE 2014-II, 80; PÜTZ/MONTERO 2006, 1091; SAMOY/VERJANS 2012, 118; VAN DEN BERGH 2012, 261; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 
646; WEYTS 2014-I, 1065; WEYTS/DE RAEDT 2013, 72. NEDERLAND: HR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092 (aanvaarding van 
proportionele aansprakelijkheid: “uit overwegingen van redelijkheid en billijkheid [is het] onaanvaardbaar de onzekerheid 
over de mate waarin de tekortkoming van de werkgever heeft bijgedragen tot de schade van de werknemer, in zijn geheel 
op de werknemer af te wentelen.”); AKKERMANS 2000, 100; BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 54; FAURE 2000, 161; ŽIVKOVIĆ 2010, 
42-43. FRANKRIJK: GERBAY 2011, nr. 2 (“L’indemnisation de la perte de chance […] répond à un impérieux souci d’équité.”). 
DUITSLAND: STREMITZER 2008, 677 (onbillijkheid Duitse alles-of-nietsbenadering). ZWITSERLAND: THÉVENOZ 2002, 240 (onbillijkheid 
Zwitserse alles-of-nietsbenadering). COMMON LAW: DeBukarte v Louvar 393 NW 2d 131 (Iowa 1986); CARDONA FERREIRA 2013, 
70; EVATT 1997, 984 ("The fairest and most equitable of all loss of chance theories is the King approach."); JANSEN 1999, 293. 
5712 Voorbeeld: BOCKEN 2008, 422. 
5713 Arizona Supreme Court, Thompson v Sun City Community Hosp. 688 P2d 605, 141 Ariz. 597 (Arizona Supreme Court nam 
genoegen met “probability that defendant’s negligence was a cause of plaintiff’s injury”); New Jersey Supreme Court 
(Scafidi v Seiler, 574 A2d 398, 1990; vereiste van “reasonable degree of medical probability”); Washington Supreme Court 
(Herskovits v Group Health Coop. of Puget Sound, 664 P2d 474, 1983; vermindering van overlevingskans van 39 % tot 25 % 
volstaat voor causale zekerheid). Meer rechtspraak: R.S. BRUER, "Loss of a chance as a cause of action in medical malpractice 
cases, Missouri Law Review 1994, (969) 974-975. 
5714 Vgl. BOONE 2004, 93 ("De vergoeding voor het verlies van een kans vangt de onzekerheid over het conditio sine qua non-
verband op door de schade anders te omschrijven."). 
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2115. KANSVERLIES ALS AUTONOME SCHADE – Kansverlies wordt bezien als autonome schade, die zelfs 
vergoedbaar is wanneer niet met zekerheid vaststaat dat de finale schade uit de fout resulteert.5715 
Kansschade staat los van de onderliggende schade waarop de kans slaat. De werkelijke schade is de 
niet-verkrijging van een voordeel of de niet-vermijding van een nadeel. Kansschade is dan de kans op 
verkrijging van dat voordeel of vermijding van dat nadeel. Dat kansverlies acht de rechtsleer te 
voldoen aan het gangbare schadevergoedingsvereiste van de krenking van een rechtmatig belang.5716 
In Frankrijk is de wetgever voornemens dit autonome karakter in het Burgerlijk Wetboek te 
verankeren: “Le préjudice de perte de chance est distinct de l'avantage qu'aurait procuré cette chance 
si elle s'était réalisée.”5717 Dit autonome schadeconcept is een verdedigbare wijze om causale 
onzekerheid met uiteindelijke schade te omzeilen (infra nr. 2216). 

2116. BIJZONDER COMPLEXE PROBLEMATIEK – Wereldwijd is de kanstheorie bezig aan een onstuitbare opmars 
(infra nrs. 2134-2142). Toch blijkt haar strekking bijzonder complex.5718 Diverse aspecten leiden tot niet 
aflatende controverse. Staat kansschade wel volledig los van uiteindelijke schade, zoals de rechtsleer pleegt te 
betogen om het ontbreken van een zekere causale band tussen de fout en de uiteindelijke schade te omzeilen? 
Was kansschade volledig autonoom, waarom spreekt de rechtsleer met betrekking tot het (mislopen) 
verhoopte resultaat dan nog van de uiteindelijke of definitieve schade (infra nr. 2214) en waarom knoopt de 
rechtspraak voor begroting van die kansschade dan nog terug naar die uiteindelijke schade (kansschade als 
procentueel deel van die uiteindelijke schade; infra nr. 2215)? Is de kanstheorie toepasbaar wanneer geen 
zekerheid bestaat over het oorzakelijk verband met de uiteindelijke schade (infra nr. 2127)? Dat het gaat om 
een loutere kans maakt begroting daarvan nog veel delicater dan vaststelling van het hypothetische resultaat.  

D Frequente toepassing 

2117. UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN VAN KANSTHEORIE – De kansleer geldt transversaal doorheen het 
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. De praktijk kent uiteenlopende illustraties. 
Buitencontractueel spreken vooral het verlies van carrièrekansen 5719 , het verlies van een 

                                                             
5715 BELGIË: Cass. 23 februari 2005, Pas. 2005, 442; Luik 28 maart 1991, JLMB 1992, 77 ("la perte d'une chance peut 
constituer un dommage susceptible d'être réparé […]"); BOCKEN/BOONE 2011, 55; BOONE/RONSIJN 2015-I, 39; LIERMAN 2005, 615; 
PÜTZ/MONTERO 2006, 1090; VAN DEN BERGH 2012, 261; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 642; WEYTS 2014-I, 1067. FRANKRIJK: BACACHE 

2013, 620 ("La chance représentant en soi une valeur, sa perte peut être analysée comme un dommage.”). 
5716 BELGIË: PÜTZ/MONTERO 2006, 1090. Schade als krenking van rechtmatig belang: Vereiste van krenking van rechtmatig 
belang: Cass. 16 januari 1939, Pas. 1939, I, 25; Cass. 19 december 1978, Pas. 1979, I, 472; Gent 27 januari 2005, RW 2006-
07, 1568 (wie vergoeding vordert van schade wegens prijsbewimpeling waaraan hij heeft meegewerkt, heeft geen 
rechtmatig belang om schadeloosstelling te vorderen voor dat verlies); Rb. Nijvel 7 maart 1997, TBBR 1997, nr. 221 
(buitencontractueel, vergoeding affectieve band met paard: “Iedere aanslag op een rechtmatig belang vormt een te 
herstellen schade. Het staat vast dat affectieve banden kunnen bestaan tussen mens en dier, en een foutieve aanslag op die 
banden betekent een immateriële schade, op voorwaarde dat het bestaan van die banden tenminste is bewezen.”). De 
Franse wetgever is voornemens het vereiste van een krenking van een rechtmatig belang in de wet te verankeren (art. 1235 
Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Est réparable tout préjudice certain résultant d'un 
dommage et consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou collectif."). ITALIË: 
GALGANO 2009, 1051 ("è stato qualificato come ingiusto anche il danno consistente nella lesione di un semplice interesse, non 
elevato a diritto soggettivo, purché meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico"). 
5717 Artikel 1238, tweede lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile, zoals gebaseerd op 
artikel 1346 van het Catala-ontwerp. 
5718 BELGIË: DEPUYDT 2006, 35; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 350 ("L'évaluation de la perte d'une chance est un exercice 
complexe car ce que l'on cherche à évaluer, c'est précisément une chance perdue et non pas un résultat qui ne s'est pas 
réalisé."); PHILIPPE 2014-II, 79; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 984; VAN OMMESLAGHE 2008, 700. 
FRANKRIJK: GERBAY 2011, nr. 2 in fine ("Les juges de la responsabilité vont devoir réaliser une véritable gymnastique 
intellectuelle proche de la schizophrénie.”); MAZEAUD 2011, 234. COMMON LAW: R.S. BRUER, "Loss of a chance as a cause of 
action in medical malpractice cases, Missouri Law Review 1994, (969) 969; BURROWS 2008, 31 (kansleer als de "single most 
problematic topic"). 
5719 BELGIË: Cass. 7 april 1978, Arr.Cass. 1978, 910 (afwijzing vergoeding van promotiekansen van overleden echtgenoot 
want niet redelijk te verwachten); Cass. 9 mei 1979, Arr.Cass. 1978-79, 1072 (rechter moet rekening houden met 
promotiekansen); Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, 46 (verlies van kans op aanstelling van doorlopende 
duur bij onregelmatig ontslag); Brussel 5 juni 1986, RGAR 1987, nr. 11261 (verlies van kans om normale loopbaan te 
ontwikkelen door vertraging bij vaste benoeming leerkracht); Gent 24 december 1990, T.Verz. 1992, 132 (verlies van kans 
op geschikte job na ongeval); Corr. Brussel 31 oktober 1996, T.Verz. 1997, 511 (gemiste promotiekansen). FRANKRIJK: 
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schooljaar5720 en het verlies van een kans op een overheidsopdracht5721 tot de verbeelding. In 
contractueel verband vindt de kansdoctrine vooral toepassing bij medische aansprakelijkheid (infra 
nr. 2118) en andere beroepsaansprakelijkheden (infra nrs. 2119-2120). 

2118. KANSVERLIES IN MEDISCH VERBAND – Medische fouten leiden vaak tot vergoedingen voor kansschade. Denk 
aan het verlies van een kans op genezing of overleving of op een minder ingrijpende behandeling. Qua kansen 
op (snellere) genezing of een minder ingrijpende behandeling kwamen zo voor vergoeding in aanmerking het 
verlies van een kans op snellere genezing door het verzuim van een huisarts om een opdoemende infectie 
passend te behandelen5722, het verlies van genezingskansen door een laattijdig onderzoek omdat de huisarts de 
risico’s had onderschat5723, het verlies van een kans op genezing door uitstel van een operatie5724, het verlies 
van een kans om opnieuw een deeltijdse baan te vinden bij een ongewenste zwangerschap na een mislukte 
sterilisatie5725, het verlies van een kans op uitstel van een ingreep door het verzuim om onderzoeken te 
verrichten en alternatieven uit te testen5726 en het verlies van een kans op niet-amputatie van een been na een 
laattijdige behandeling5727. Qua overlevingskansen valt te denken aan het verlies van een kans om een baby te 
redden door geen keizersnede uit te voeren5728, het verlies van een overlevingskans door het verzuim van 
anesthesisten om hyperthermie vast te stellen5729 en het verlies van een kans op overleving (van een paard) 
door het verzuim van een dierenarts om een gevraagde maagsondage uit te voeren5730. 

2119. KANSVERLIES BIJ ANDERE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEDEN – Vergoedingen voor kansschade doen zich ook vaak 
voor bij andere beroepsaansprakelijkheden. In de verzekeringssector valt te denken aan het verlies van een 
kans op verzekeringsdekking door een fout van de verzekeringsmakelaar.5731 Notarissen mogen vrezen voor 
veroordeling tot vergoeding van het verlies van een kans op realisatie van een woningbouwproject wanneer zij 
voorbijgaan aan het voorkooprecht van een huisvestingsmaatschappij.5732 Voor gerechtsdeurwaarders is te 
denken aan het verlies van een kans op gegrondverklaring van het verzet tegen een pachtoverdracht en 
pachtvernieuwing door laattijdige betekening van de dagvaarding tot verzet5733, het verlies van een kans op het 
slagen van een geldig ingestelde rechtsvordering wanneer zij een dagvaarding betekenen voor een niet 
bestaande zitting en de zaak niet op de rol laten inschrijven5734, en het verlies van een kans op succesvolle 

                                                                                                                                                                                              
Cass.civ.II.fr. 14 oktober 1992, JurisData nr. 1992-002143 (gemiste promotiekansen); Cass.civ.II.fr. 20 september 2005, 
JurisData nr. 2005-029779 (gemiste promotiekansen). 
5720 Brussel 17 april 1996, RGAR 1997, nr. 12838 (verlies van ernstige kans om beroepsstudies voort te zetten); Brussel 
28 april 1997, TAVW 1998, 32, noot J. SCHRYVERS (verlies van twee jaar universiteit); Brussel 22 april 2014, RGAR 2014, 
nr. 15122 (verlies van kans om diploma met kwalificatie te behalen wegens verwondingen door ontploffing tijdens stage in 
gebouwen van universiteit); Gent 5 mei 2011, NJW 2012, 300, noot I. BOONE (verlies van kans om geslaagd te worden 
beschouwd na niet-correct gemotiveerde beslissing van hogeschool); Rb. Brussel 8 november 1988, RW 1988-89, 1443, 
noot L. VÉNY (verlies van kans om op normale leeftijd universiteitsstudies aan te vatten); I. BOONE, "Verlies van een kans om 
op school geslaagd te worden verklaard” (noot onder Gent 5 mei 2011), NJW 2012, 302. 
5721 Cass. 19 september 2002, JT 2003, 212 (99 % kans om overheidsopdracht toegewezen te krijgen nadat aanbestedende 
overheid offerte van een inschrijver had verminderd en offerte van eisende inschrijver had verhoogd); Cass. 15 mei 2015, 
Pas. 2016, 1199; Antwerpen 10 november 2003, RW 2006-07, 1524; Gent 3 oktober 2002, NJW 2003, 457 (kansverlies na 
vernietiging gunningsbeslissing door Raad van State; geen kans op toewijzing); Gent 15 november 2002, RABG 2003, 883, 
noot J. GOETHALS (schending formele motiveringsplicht). 
5722 Antwerpen 22 maart 1999, T.Gez. 2000-01, 298. 
5723 Rb. Antwerpen 30 november 1987, T.Gez. 1990, 213, noot T. VANSWEEVELT. 
5724 Luik 16 september 1996, RGAR 1998, nr. 12896. 
5725 Luik 11 februari 2002, RGAR 2003, nr. 13691. 
5726 Rb. Leuven 10 februari 1998, TBBR 1998, 163. 
5727 Cass. 19 januari 1984, Arr.Cass. 1983-84, 585.  
5728 Luik 26 maart 1991, Pas. 1991, II, 132. 
5729 Antwerpen 2 mei 1989, T.Gez. 1988, 301, noot R. HEYLEN. 
5730 Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425. 
5731 Luik 30 juni 2006, JLMB 2007, (347) 349 (verlies van 50 % kans op verzekeringsdekking doordat verzekeringsmakelaar 
cliënt niet inlichtte over opzegging van polis). 
5732 Brussel 19 juni 2012, T.Not. 2013, 185. 
5733 Gent 26 februari 1981, RW 1982-83, 439, noot A. VAN OEVELEN. 
5734 Antwerpen 29 november 1994, RW 1996-97, 1029 (kansverlies geraamd op 100 % en dus toekenning van de in de 
mislukte rechtspleging gevorderde bedragen als schadevergoeding). 
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uitvoering van een vonnis door hun fout5735. Signaleer in deze juridische context ook het verlies van een kans 
om een schuldvordering te innen door een fout van een sekwester.5736 

2120. KANSVERLIES BIJ CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID ADVOCAAT – Bijzonder vaak leiden procedurele fouten van 
advocaten tot vergoedbaar kansverlies.5737  Denk aan vergoedingen voor het verlies van een kans op 
hernieuwing van handelshuur door een ongeldige aanvraag tot huurhernieuwing5738, het verlies van een kans 
op vermijding van het faillissement van een vennootschap5739, het verlies van een kans op uitwinning van 
gehypothekeerde goederen doordat de advocaat niet adviseerde over de hernieuwing van een hypothecaire 
inschrijving5740, het verlies van een kans op vermindering van belastingaanslagen doordat de advocaat niet 
tijdig een procedure instelde tegen de beslissing van de gewestelijk directeur om de bezwaren te 
verwerpen5741, het verlies van een kans om in hoger beroep een hogere onteigeningsvergoeding te krijgen door 
het verzuim om hoger beroep in te stellen5742, het verlies van een kans om zich burgerlijke partij te stellen na 
een zwaar ongeval5743, het verlies van een kans op hervorming van een beslissing door een cliënt hierover niet 
te adviseren5744 of door laattijdig dan wel onregelmatig hoger beroep of cassatieberoep in te stellen5745, het 
verlies van een kans om een aansprakelijkheidsvordering toegewezen te zien door het verzuim om een 
aannemer ten gronde te dagvaarden vóór het verstrijken van de tienjarige verjaringstermijn van de artikelen 
1792 en 2270 BW5746, het verlies van een kans om in het gelijk te worden gesteld door de vordering te laat in te 
stellen5747, en het verlies van een kans op bescherming door de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden 
door op foutief aanraden van een advocaat eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst5748.  

§ 2. AANVAARDINGSPROCES 

2121. OORSPRONG VAN KANSTHEORIE IN COMMON LAW EN CIVIL LAW – De kansleer drong zowel de civil law 
als de common law binnen in de negentiende eeuw. De common law was de civil law voor. Amerika 
is de bakermat voor de Angelsaksische variant. Al in 1868 erkende de Court of Appeals of New York 
de vergoedbaarheid van kansverlies: "His damages are what he lost by being deprived of his chance 
of profit."5749 In de civil law ligt Frankrijk aan de bron.5750 Reeds in 1889 erkende het Franse Hof van 

                                                             
5735 Antwerpen 28 oktober 2013, P&B 2014, 208. Vgl. Cass.Req. 17 juli 1889, S. 1891, I, 399 (verlies van kans om procedure 
voort te zetten door fout van gerechtsdeurwaarder). Vele toepassingsgevallen: P. DEPUYDT, De aansprakelijkheid van de 
gerechtsdeurwaarder, Brussel, Larcier, 2009, 27-45. 
5736 Cass.civ.I.fr. 21 februari 1995, JurisData nr. 1995-000343. 
5737 Onuitgegeven rechtspraak: P. DEPUYDT, De aansprakelijkheid van de advocaat, Brussel, Larcier, 2006, 32-56. Ruimere 
achtergrond: A. BEUSCART, G. DAVID, P. DEMOLIN et al., Responsabilité(s) de l'avocat, Brussel, Anthemis, 2015, 220 p. 
5738 Bergen 16 maart 2010, JLMB 2010, 1429 (met fout van cliënt); Brussel 29 april 2003, RW 2006-07, 15. 
5739 Luik 13 mei 2004, JT 2004, 912. 
5740 Brussel 22 april 2002, NJW 2003, 379. 
5741 Brussel 15 oktober 2013, RW 2014-15, 1510 (minimale slaagkans en vergoeding van € 1000). 
5742 Rb. Brugge 14 mei 1991, RW 1993-94, 266. 
5743 Bergen 16 januari 1997, JLMB 1997, 443. 
5744 Bergen 21 september 2012, JLMB 2013, 1742; Rb. Verviers 29 oktober 2002, JLMB 2003, 1665, noot J. BUYLE. 
5745 BELGIË: Antwerpen 7 oktober 2002, NJW 2003, 493, noot E. BREWAEYS (laattijdig hoger beroep); Brussel 10 juni 2002, RW 
2005-06, 352 (laattijdig hoger beroep); Gent 23 juni 1998, TBBR 1999, 351 (laattijdig cassatieberoep); Rb. Antwerpen 26 juni 
2003, TBBR 2004, 174 (verlies van 50 % kans om in eerste aanleg vrijgesproken bestuurder in hoger beroep veroordeeld te 
zien); Rb. Brussel 14 april 2000, JLMB 2001, 426, noot J.P. BUYLE (verlies van 10 % kans op herziening van beslissing door 
onregelmatig hoger beroep in te stellen); Rb. Neufchâteau 6 november 1985, RRD 1986, 412 (laattijdig hoger beroep). 
FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 7 februari 1989, JurisData nr. 1989-700351 (verlies van kans op hoger beroep); Cass.soc.fr. 
14 februari 2001, JurisData nr. 2001-008303 (verlies van kans op cassatieberoep); Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011, JurisData 
nr. 2011-021031 (verlies van kans om cassatieberoep in te stellen); Cass.civ.I.fr. 4 december 2001, JurisData nr. 2001-
012183 (verlies van kans op hoger beroep); Cass.civ.I.fr. 22 november 2007, JurisData nr. 2007-041470 (verlies van kans op 
cassatieberoep). ITALIË: Cass.it. 6 februari 1998, nr. 1286, Mass. Foro it. 1998 (in GALGANO 2009, 1050; verlies van kans om te 
winnen in hoger beroep). COMMON LAW: Corfield v Bosher & Co [1992] 1 EGLR 163 (waarover: TREITEL/PEEL 2011, 1024). 
5746 Rb. Turnhout 4 mei 1992, RW 1993-94, 201. 
5747 Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277 (kans van 10 %); Bergen 19 januari 2011, T.Verz. 2012, 264 (verlies van 
kans op schadevergoeding doordat advocaat vergat om binnen wettelijke termijn verzoek in te dienen bij Fonds voor 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden); Luik 22 januari 2013, JLMB 2013, 1756; Luik 3 juni 2015, JT 2015, 847. 
5748 Kh. Brussel 4 februari 2014, DAOR 2014, noot D. PHILIPPE. 
5749 Taylor v Bradley, 39 NY 129 (1868) (de benadeelde mocht de overeengekomen landbouwgrond niet bewerken en 
verloor zo de kans op het halen van winst uit die landbewerking). 
5750 Bevestiging van Franse oorsprong: CARINGELLA 2011, 780 (Italië); CHAPPUIS 2010, 185 (Zwitserland). 
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Cassatie de vergoedbaarheid van kansverlies. Daarbij ging het om het verlies van een kans op het 
winnen van een proces door een fout van een gerechtsdeurwaarder.5751  

2122. GRILLIGE VOORGESCHIEDENIS VAN KANSTHEORIE – In navolging van voormelde overvloedige 
rechtspraak (supra nrs. 2117-2120), vermeldt de voltallige Belgische rechtsleer kansschade als 
vergoedbare schadepost.5752 Deze algemene erkenning verhult echter een grillig aanvaardingsproces. 
Vroege erkenningen dateren uit de jaren dertig van vorige eeuw. Het amputatiearrest uit 1984 
betekende de doorbraak (infra nrs. 2123-2124). Hoewel het zwavelzuurarrest in 2004 de doodsklok 
leek te luiden over deze kanstheorie (infra nrs. 2125-2129), en de Franstalige afdeling van het Hof 
van Cassatie in 2013 (effectenarrest; infra nrs. 2194-2195) een uitschuiver maakte, staat sinds het 
Prizrakarrest (2008) vast dat kansschade verhaalbaar is (infra nrs. 2130-2132).  

A Doorbraak: amputatiearrest (1984) 

2123. BELGIË: OPGANG VAN KANSTHEORIE IN TWEEDE HELFT VAN TWINTIGSTE EEUW – In België kwam de 
kansleer voor het eerst voor in een arbitrale beslissing uit 1927: “Le docteur C. a néanmoins fait 
preuve en l’occurrence d’un optimisme exagéré qui a fait perdre à la blessée les chances de guérison 
ou de limitation de son mal qui pouvaient exister.”5753 Tien jaar later erkende het Hof van Cassatie de 
kanstheorie in een geval waarin een kind door toedoen van een derde was overleden: “le préjudicié 
[…] a droit à la réparation de tout le dommage que lui cause la violation de ses droits, encore que ce 
dommage ne consiste que dans la suppression de chances qu’il pouvait escompter”.5754 In de jaren 
zestig kwam het leerstuk voor in diverse cassatiearresten in gevallen waarin de NMBS de kans had 
verloren om reizigers te vervoeren die een busbedrijf zonder vergunning had vervoerd.5755  

2124. MIJLPAAL VOOR ERKENNING KANSTHEORIE: AMPUTATIEARREST 1984 – De absolute doorbraak van de 
kanstheorie kwam er met het amputatiearrest.5756 Dit betrof vergoeding van het verlies van een kans 
op niet-amputatie van een been. Een patiënt met zware beenbreuken werd met hevige pijn 
opgenomen in het ziekenhuis. Hoewel hij tekenen van koudvuur vertoonde, liet de arts hem aan zijn 
lot over. Uiteindelijk verloor hij zijn rechterbeen. Van mening dat deze amputatie vermijdbaar was, 
verzocht hij om schadevergoeding. De arts bracht in dat onzeker was dat zonder zijn fout geen 
amputatie was verricht. Onzeker was dat een amputatie bij tijdig ingrijpen vermijdbaar was. Het Hof 
van Cassatie bevestigde echter de veroordeling tot vergoeding van 80 % van de schade, aangezien 
die patiënt de kans had verloren om geen of een minder zware amputatie te ondergaan.  

B Twijfel: zwavelzuurarrest (2004) 

2125. CASSATIONELE VERNIETIGINGEN VAN KANSLEERTOEPASSINGEN – Na het amputatiearrest kende de 
kanstheorie talrijke toepassingen in de rechtspraak. Rond de millenniumwende zag deze opmars zich 

                                                             
5751 Cass.Req. 17 juli 1889, S. 1891, I, 399. 
5752 BOCKEN/BOONE 2011, 55; BOONE 2004, 92; BOONE/RONSIJN 2015-I, 39; DE BOECK 2000, 505; DE CORTE/DE GROOTE 2012, 741-
743; DE RAEDT 2013-II, 230; GENICOT 2012, 1087; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 646; LIERMAN 2007, 260; LIERMAN 2009, 796; PHILIPPE 

2013, 1009; PHILIPPE 2014-II, 79; SAMOY/RONSIJN 2014, 125-127; SAMOY/VERJANS 2012, 121; VAN DEN BERGH 2012, 261; VAN DE SYPE 

2015-I, 814; VAN OMMESLAGHE 2008, 698-708; VAN OMMESLAGHE 2014, 212; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 647; WÉRY 2011-I, 534; 
WEYTS/DE RAEDT 2013, 72. 
5753 Arbit.Besl. 10 oktober 1927, RGAR 1928, nr. 292, noot HVL (aangehaald in FAGNART 2009, 138). 
5754 Cass. 19 oktober 1937, Pas. 1937, I, 298 (afwijzing van verlies, voor vader, van kans op inkomsten uit arbeid van zijn 
overleden kind wegens onrechtmatig karakter van die inkomsten). 
5755 Cass. 6 februari 1961, Arr.Cass. 1961, 608 (vergoedbaar kansverlies in geval waarin de NMBS aanvoerde dat zij kans had 
verloren om reizigers te vervoeren die een busbedrijf zonder de vereiste vergunning had vervoerd: “[Le dommage] est 
également considéré comme suffisamment certain lorsqu’il consiste dans la perte d’une chance sur laquelle la victime 
pouvait compter.”); Cass. 17 april 1961, Arr.Cass. 1961, 882 (idem); Cass. 26 juni 1961, Arr.Cass. 1961, 1174 (idem). Andere 
toepassing: Cass. 8 december 1958, Arr.Cass. 1958, 302 (verlies van kans op verzoening tussen echtgenoten als zeker en 
vaststaand nadeel). 
5756 Cass. 19 januari 1984, Arr.Cass. 1983-84, 585. Kwalificatie als mijlpaal: LIERMAN 2007, 264; PHILIPPE 2013, 1009; 
SAMOY/VERJANS 2012, 117; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 642; WEYTS/DE RAEDT 2013, 69. 
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gestuit. In verschillende arresten vernietigde het Hof van Cassatie de toepassing van dit leerstuk.5757 
In 2004 leek het zwavelzuurarrest zelfs de voorbode van het einde van deze leer.5758 Tot tweemaal 
toe vernietigde het Hof van Cassatie een veroordeling tot schadevergoeding voor kansverlies.  

2126. ZWAVELZUURARREST: STREKKING – Een jonge vrouw was verminkt na een zwavelzuuraanval door haar ex-
vriend. Samen met haar ouders stelde zij een claim in tegen de stad Luik en de Belgische staat wegens fouten 
van het parket en de politie. Voordien had zij immers meermaals klacht ingediend tegen haar ex-vriend wegens 
bedreigingen. Omdat nooit gevolg was gegeven aan haar klachten verzocht zij de stad Luik en de Belgische 
staat om vergoeding van de gevolgen van de aanslag. Volgens het hof van beroep te Luik had de vrouw zonder 
die fout 50 % kans gehad op vermijding van de uiteindelijke schade (verminking).5759 In 1998 vernietigde het 
Hof van Cassatie dit arrest op grond dat de vordering van de vrouw vergoeding beoogde van door de agressie 
berokkende schade.5760 Dat het hof van beroep de stad Luik en de Belgische staat in solidum met een pro-
rataschadeverdeling had veroordeeld, was niet in rechte verantwoord. Het hof van beroep sloot immers niet 
uit dat de schade zich ook zonder de fout had kunnen voordoen. Op verwijzing oordeelde het hof van beroep 
te Brussel dat de vrouw zonder voormelde fout 80 % kans had op vermijding van de uiteindelijke schade.5761 In 
2004 vernietigde het Hof van Cassatie ook dit verwijzingsarrest, met als precisering dat de rechter degene die 
een fout begaat niet kan veroordelen tot vergoeding van de werkelijk geleden schade indien hij beslist dat 
onzekerheid blijft bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.5762 

2127. BEPERKENDE OPVATTING: GEEN KANSVERLIES BIJ CAUSALE ONZEKERHEID (BIJ INTREDEN FINALE SCHADE) – 

Dat zwavelzuurarrest veroorzaakte opschudding. Volgens een minderheidsstrekking sluit dit arrest 
kansverlies uit bij onzekerheid over het oorzakelijk band met de uiteindelijke schade.5763 Deze 
opvatting sluit aan bij een onderscheid dat Franse doctrine5764 naar aanleiding van gelijkluidende 
Franse cassatierechtspraak5765 maakte tussen onzekerheid over geleden schade en onzekerheid over 
causaliteit. Klassiek betrof de kanstheorie gevallen waarin de schade onzeker was, met name 
wanneer de benadeelde een toekomstige kans door een fout nooit meer kon beproeven. Denk aan 
het verlies van een schooljaar5766, het verlies van een kans op promotie5767 of het verlies van een kans 

                                                             
5757 Cass. 19 juni 1998, Arr.Cass. 1998, 721; Cass. 1 april 2004, Arr.Cass. 2004, 549, concl. T. WERQUIN; Cass. 12 oktober 2005, 
Arr.Cass. 2005, 1914; Cass. 12 mei 2006, Arr.Cass. 2006, 1083. 
5758 Cass. 19 juni 1998, Arr.Cass. 1998, 721; Cass. 1 april 2004, Arr.Cass. 2004, 549, concl. T. WERQUIN.  
5759 Luik 27 november 1996, Journ.proc. 1997, 22, noot J. FAGNART. 
5760 Cass. 19 juni 1998, Arr.Cass. 1998, 721. 
5761 Brussel 4 januari 2001, Journ.proc. 2001, 22, noot J. FERMON. 
5762 Cass. 1 april 2004, Arr.Cass. 2004, 549, concl. T. WERQUIN. 
5763 Bergen 10 april 2008, T.Verz. 2008, 430, noot A. SCHOLLEN (“Attendu que le préjudice corporel […] ou l’aggravation de ce 
préjudice constituent des dommages réels et ne peuvent dès lors pas être qualifiés de perte d’une chance. Que dès lors, une 
telle qualification ne peut pas être utilisée pour pallier le caractère incertain du lien causal entre la faute et le dommage.”); 
Luik 21 juni 2005, JLMB 2006, 1180 (kanstheorie betreft enkel onbekend toekomstige gebeurtenis en dus niet toepasselijk 
bij overlijden van patiënt); Luik 2 september 2010, JLMB 2011, (467) 470 (“La théorie de la perte d’une chance peut recevoir 
application lorsqu’elle n’altère pas le lien de causalité pour pallier l’incertitude de celui-ci par une répartition entre l’auteur 
de la faute et la victime d’un dommage réellement subi et consacré.”); K. BEIRNAERT, "'Verlies van een kans'-theorie terug van 
weggeweest?" (noot onder Cass. 5 juni 2008), Juristenkrant 2008, 15 oktober, 3; FAGNART 2009, 137-146; FAGNART 2010, 100; 
GENICOT 2009, 1167; VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 64. 
5764 F. CHABAS, “Vers un changement de nature de l’obligation médicale”, JCP 1973, I, 2541; R. SAVATIER, “Une faute peut-elle 
engendrer un dommage sans l’avoir causé?”, D. 1970, chron., 123-126. 
5765 Cass.civ.I.fr. 17 november 1982, nr. 81-13530, Bull.civ. 1982, I, nr. 333 (cassatie van arrest wegens schending van 
art. 1147 BW op grond dat arts niet kon gehouden zijn tot vergoeding van kansverlies wanneer feitenrechters hadden 
vastgesteld dat er geen sprake was van een oorzakelijk verband tussen zijn fout en de schade). 
5766 Brussel 17 april 1996, RGAR 1997, nr. 12838 (verlies van ernstige kans om beroepsstudies voort te zetten); Brussel 
28 april 1997, TAVW 1998, 32, noot J. SCHRYVERS (verlies van twee jaar universiteit); Brussel 22 april 2014, RGAR 2014, 
nr. 15122 (verlies van kans om diploma met kwalificatie te behalen wegens verwondingen door ontploffing tijdens stage in 
gebouwen van universiteit); Gent 5 mei 2011, NJW 2012, 300, noot I. BOONE (verlies van kans om geslaagd te worden 
beschouwd na niet-correct gemotiveerde beslissing van hogeschool); Rb. Brussel 8 november 1988, RW 1988-89, 1443, 
noot L. VÉNY (verlies van kans om op normale leeftijd universiteitsstudies aan te vatten); I. BOONE, "Verlies van een kans om 
op school geslaagd te worden verklaard” (noot onder Gent 5 mei 2011), NJW 2012, 302. 
5767 Cass. 7 april 1978, Arr.Cass. 1978, 910 (afwijzing vergoeding van promotiekansen van overleden echtgenoot want niet 
redelijk te verwachten); Cass. 9 mei 1979, Arr.Cass. 1978-79, 1072 (rechter moet rekening houden met promotiekansen); 
Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, 46 (verlies van kans op aanstelling van doorlopende duur bij 
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op het winnen van een procedure5768. Daar is het resultaat – en dus de schade (slagen voor 
schooljaar, krijgen van promotie of winnen van procedure) – onzeker, maar staat het oorzakelijk 
verband met de fout niet ter discussie.5769 Bij verlies van genezings- of overlevingskansen betreft die 
leer echter gevallen waarin het causale verband onzeker is. De benadeelde had een verleden kans 
beproefd waarbij de uitkomst (genezing of overleving) bekend was. Hier is de uiteindelijke schade 
(overlijden) zeker, maar ontbreekt zekerheid over het oorzakelijk verband. Onzeker is of het 
overlijden van de patiënt resulteert uit de fout van de arts. De kanstheorie zou de rechter dan 
onorthodox aanwenden om onzekerheid over dat oorzakelijk verband te verbergen. Voor deze 
stroming is schadevergoeding voor kansverlies onmogelijk wanneer de uiteindelijke schade is 
ingetreden (verlies van genezings- of overlevingskansen). De rechter mag geen (zelfs gedeeltelijke) 
vergoeding toekennen onder voorwendsel dat een kans bestond dat de fout de schade heeft 
veroorzaakt. Aansluitend benadrukken diverse auteurs dat een slachtoffer pas schadegerechtigd is 
wanneer zijn uiteindelijke schade resulteert uit een fout van de verweerder.5770 

2128. KUNSTMATIG ONDERSCHEID: KANSVERLIES BIJ ONZEKERHEID OVER CAUSAAL VERBAND MET FINALE SCHADE – 

In weerwil van die kritiek bevestigde het Franse Hof van Cassatie meermaals de kanstheorie.5771 Ook 
in België kan de beperkende invulling van de kanstheorie niet overtuigen.5772 Het onderscheid tussen 
orthodoxe en onorthodoxe toepassingen is kunstmatig. In beide gevallen ziet de benadeelde zich 
geconfronteerd met voldongen feiten. Het verlies van een schooljaar is minder tastbaar dan het 
overlijden van een patiënt. Toch is dat schooljaarverlies even definitief als dat overlijden. In beide 
gevallen kon de benadeelde zijn kans niet beproeven. Zo is even onzeker dat de patiënt bij een juiste 
diagnose langer had geleefd als de student bij examendeelname zou zijn geslaagd5773. In beide 
gevallen is de werkelijke schade definitief ingetreden bij de uitspraak over de schadevordering. 
Telkens is echter onzeker of deze schade zich ook zonder de fout had voorgedaan.5774 Elke keer gaat 
de rechter onzekerheid over de causale band tussen fout en definitieve schade uit de weg door 
andere ("autonome") schade te vergoeden, zijnde het verlies van een kans op een gunstige uitkomst. 
Het onderscheid tussen beide typegevallen is dus te vaag om het kansverlies in het ene geval te 
vergoeden en in het andere geval buiten vergoeding te laten.  

2129. ONZEKER CAUSAAL VERBAND TUSSEN FOUT EN FINALE SCHADE: VERZOEK OM KANSVERGOEDING – Vergoeding van 
kansverlies houdt geen omzeiling in van het causaliteitsvereiste. Het Hof van Cassatie vereist een oorzakelijk 

                                                                                                                                                                                              
onregelmatig ontslag); Brussel 5 juni 1986, RGAR 1987, nr. 11261 (verlies van kans om normale loopbaan te ontwikkelen 
door vertraging bij vaste benoeming leerkracht); Gent 24 december 1990, T.Verz. 1992, 132 (verlies van kans op geschikte 
job na ongeval); Corr. Brussel 31 oktober 1996, T.Verz. 1997, 511 (gemiste promotiekansen).  
5768 Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277 (kans van 10 %); Bergen 19 januari 2011, T.Verz. 2012, 264 (verlies van 
kans op schadevergoeding doordat advocaat vergat om binnen wettelijke termijn verzoek in te dienen bij Fonds voor 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden); Luik 22 januari 2013, JLMB 2013, 1756; Luik 3 juni 2015, JT 2015, 847. 
5769 Aangenomen wordt dat de benadeelde zonder de fout zou hebben deelgenomen aan het examen, de promotieronde of 
het proces. Enkel het resultaat daarvan is onzeker. Was de student bij deelname wel geslaagd? 
5770 BELGIË: FAGNART 2009, 160; GENICOT 2009, 1169; STORME 1990, nr. 19. LUXEMBURG: RAVARANI 2012, 297. 
5771 Cass.civ.I.fr. 7 februari 1989, JurisData nr. 1989-700351 (verlies van kans op hoger beroep); Cass.soc.fr. 14 februari 
2001, JurisData nr. 2001-008303 (verlies van kans op cassatieberoep); Cass.civ.I.fr. 4 april 2001, nr. 98-11364, JurisData 
nr. 2001-009011 (verlies van kans op vergoeding door verzekeraar doordat advocaat verjaringstermijn niet had gestuit); 
Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011, JurisData nr. 2011-021031 (verlies van kans op cassatieberoep); Cass.civ.I.fr. 4 december 2001, 
JurisData nr. 2001-012183 (verlies van kans op hoger beroep); Cass.com.fr. 7 januari 2004, nr. 01-17426, JurisData nr. 2004-
021745 (verlies van kans om effecten over te dragen); Cass.civ.III.fr. 28 maart 2007, nr. 06-11313, JurisData nr. 2007-
038219 (verlies van kans op uitvoering van garantie); Cass.civ.I.fr. 19 september 2007, nr. 05-15139, JurisData nr. 2007-
040382 (verlies van kans op gunstigere beslissing door fout van advocaat); Cass.civ.I.fr. 22 november 2007, JurisData nr. 
2007-041470 (verlies van kans op cassatieberoep); Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011, JurisData nr. 2011-021031 (verlies van kans 
op cassatieberoep); Cass.civ.I.fr. 20 maart 2013, nr. 12-17094, JurisData nr. 2013-005191, ECLI:FR:CCASS:2013:C100285 
(verlies van kans op winst uit reservoirverkoop door fout van advocaat bij redactie van koopovereenkomst). 
5772 BOCKEN 2007, 310-311; BOONE 2004, 95; DEPUYDT 2006, 33; ESTIENNE 2013, 102; EYBEN 2005, 311; JANSEN 2015-II, 159; LIERMAN 

2005, 616; LIERMAN 2007, 265; LIERMAN 2009, 796; PÜTZ/MONTERO 2006, 1090-1092; SAMOY/VERJANS 2012, 120; 
VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 70; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 646; WEYTS/DE RAEDT 2013, 71-72. 
5773 Toegegeven, bij de ene student is die onzekerheid al wat groter dan bij de andere. 
5774 LIERMAN 2009, 796; SAMOY/VERJANS 2012, 121. 
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verband, zij het niet tussen de fout en de uiteindelijke schade, maar tussen de fout en het kansverlies (infra nr. 
2190).5775 Het is zelfs juist omwille van onzekerheid over het oorzakelijk verband tussen de fout en de 
uiteindelijke schade dat de kanstheorie toepassing vindt. De zwavelzuurrechtspraak vormde dus geen 
kentering, maar net een bevestiging van de kanstheorie.5776 Het slachtoffer en haar ouders beriepen zich 
immers niet op het verlies van een kans, maar verzochten om vergoeding van hun definitieve schade 
(verminking). De feitenrechters oordeelden dat er geen oorzakelijk verband vaststond tussen het 
politieverzuim en de verminking, maar pasten de kansverliesleer wel ambtshalve toe. In plaats van vergoeding 
toe te kennen voor de gevorderde definitieve schade, stonden zij een niet-gevorderde vergoeding toe voor het 
verlies van de kans op het uitblijven van de zwavelzuuraanval. In het zwavelzuurarrest stootte de vergoeding 
van kansschade dus eerder op een procesrechtelijk obstakel. Het arrest liep cassatie op omwille van schending 
van het beschikkingsbeginsel (infra nr. 2196). De partijen hadden niet verzocht om vergoeding van kansverlies, 
maar enkel om vergoeding van hun “werkelijk geleden” schade. Deze schade was onvergoedbaar door het 
ontbreken van een causale band met de fout. 

C Bevestiging: Prizrakarrest (2008) 

2130. ULTIEME BEVESTIGING VAN KANSTHEORIE – De feitenrechters stoorden zich niet aan de 
vernietigende interpretaties van het zwavelzuurarrest. De kansleer bleef onverkort toepassing 
vinden.5777 Ook het Hof van Cassatie bevestigde meermaals de kanstheorie.5778 Aan de controverse 
kwam in 2008 een einde met het Prizrakarrest.5779 Hier oordeelde het Hof van Cassatie dat het verlies 
van reële genezings- of overlevingskansen vergoedbaar is wanneer tussen de fout en dat kansverlies 
een conditio-sine-qua-nonverband bestaat. Dit bevestigde dat het Hof in het zwavelzuurarrest (supra 
nr. 2129) het bestreden arrest enkel had vernietigd wegens schending van het beschikkingsbeginsel.  

2131. FEITENCONSTELLATIE – Het Prizrakarrest ontleent zijn naam aan een Arabische dekhengst. De eigenaars 
van Prizrak verzochten een dierenarts om een maagsondage. Deze vond dit onnodig en stuurde hen 
huiswaarts. Weinig later moest een dierenkliniek het paard euthanaseren nadat een maagbreuk was 
vastgesteld. De eigenaars meenden dat het niet verrichten van een maagsondage hun de kans had ontnomen 
op overleving van het paard. Op die grond verzochten zij om schadevergoeding voor het overlijden en 
subsidiair voor het verlies van een kans op genezing van hun paard. Het Antwerpse hof van beroep oordeelde 
dat sprake was van een grote kans op een causaal verband met de fout. Het raamde deze kans dan ook op 80 % 
van de uiteindelijke schade (overlijden van het paard).5780 

                                                             
5775 Cass. 17 december 2009, NJW 2010, 660, noot I. BOONE (verlies van kans op gunstigere stedenbouwkundige bestemming 
binnen gewestplan; cassatie wegens vergoeding volledige uiteindelijke schade bij kansverlies); Cass. 15 maart 2010, NJW 
2010, 660, noot I. BOONE (punt 3: "Het verlies van een reële kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden van 
een nadeel komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van een kans een conditio sine qua non 
verband bestaat. Het bestaan van een kans vereist geen zekerheid op het verwerven van het verhoopte resultaat. De 
benadeelde kan aldus schadevergoeding verkrijgen voor het verlies van een kans zelfs indien zonder de fout het verhoopte 
resultaat niet met zekerheid zou zijn verkregen."; verlies van kans op nieuwe vergunning kansspelinrichting na naderhand 
door Raad van State vernietigde beslissing van gemeente om geen convenant te sluiten voor die inrichting). 
5776 BOONE/RONSIJN 2015-I, 39; LIERMAN 2007, 267; LIERMAN 2009, 796; SAMOY/VERJANS 2012, 121; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 647; 
WEYTS/DE RAEDT 2013, 72. 
5777 Antwerpen 7 juni 2004, NJW 2005, 205, noot S. CALLENS (verlies van overlevingskansen door patiënt niet dag eerder te 
opereren); Luik 16 februari 2006, JLMB 2007, 362; Rb. Dinant 27 juni 2005, TBBR 2005, 491 (vermindering 
overlevingskansen door fout geneesheer); Corr. Dinant 31 mei 2004, T.Gez. 2005-06, 224 (verlies van kans op overleven van 
baby door fout van gynaecoloog). 
5778 Cass. 23 februari 2005, Pas. 2005, 442 (verlies van kans om van schuldenaar van faillissement betaling van 
verschuldigde bedragen te verkrijgen bij misdrijf van bedrieglijk onvermogen); Cass. 27 februari 2008, Pas. 2008, 539; Cass. 
5 juni 2008, Pas. 2008, 1425. 
5779 Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425. 
5780 Bemerk dat een gelijklopend geval in Nederland recentelijk op identieke wijze is beslecht, maar het succespercentage 
daar slechts op 40 % werd geraamd. Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 30 mei 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BW6763 
(aansprakelijkheid dierenarts voor verlies van kans op overleving paard met kolieken door maagruptuur na laattijdige 
consultatie en niet verrichten van sondage; punt 2.23: “Wel is zeker dat indien [gedaagde sub 2] geen fout had gemaakt het 
paard een kans had gehad te overleven en volledig te herstellen. Door de fout van [gedaagde sub 2] is deze kans op een 
betere uitkomst verloren gegaan. De rechtbank zal de schade als gevolg van het overlijden van het paard daarom aan 
[gedaagde sub 2] toerekenen op basis van die verloren gegane kans.”). 
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2132. BEVESTIGING VAN KANSLEER – Het Hof van Cassatie bevestigde dat arrest op grond dat "de 
rechter vergoeding kan toekennen voor het verlies van een kans op het verwerven van een voordeel 
of het vermijden van een nadeel indien het verlies van deze kans te wijten is aan een fout". Voor dit 
oorzakelijk verband verwees het Hof naar de conditio-sine-qua-nontest: "Degene die 
schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals die zich heeft 
voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat. Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de 
schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan.” In dit concrete geval 
concludeerde het Hof van Cassatie dat de appelrechters schadevergoeding voor kansverlies mochten 
toekennen. Verweerders hadden daar immers in ondergeschikte orde om verzocht. 5781  De 
controverse omtrent de aanvaarding van de kanstheorie nam op die manier een einde.  

§ 3. BLIK OP ANDERE RECHTSORDEN 

2133. INTERNATIONALE VERSPREIDING VAN KANSTHEORIE – Een blik over de grenzen leert dat België niet alleen staat 
met vergoeding van kansverlies.5782 De kanstheorie gaat terug op het Franse recht van eind negentiende eeuw, 
kent de laatste jaren toenemende aanhang in de Zuid-Romaanse civil law (infra nrs. 2134-2137), is tegelijk aan 
een opmars bezig in de common law (infra nrs. 2138-2142), maar kent – behalve in Nederland (infra nrs. 2143-
2145) – geen bijval in de Germaanse civil law (infra nrs. 2146-2149).5783 Ook gaan de harmoniseringsprojecten, 
behalve de Unidroit-principes, niet direct in op dat leerstuk (infra nr. 2150). 

A Verankering in Romaanse civil law 

2134. INTEGRALE AANVAARDING IN NOORD-ROMAANSE CIVIL LAW – De kanstheorie gaat terug op Franse 
cassatierechtspraak van eind negentiende eeuw (supra nr. 2121). Al in 1889 erkende het Franse Hof 
van Cassatie de vergoedbaarheid van het verlies van (proces)kansen.5784 Rechtsleer die zich kritisch 
uitliet over vergoedbaarheid van genezings- of overlevingskansen5785 kreeg in de praktijk weinig 
invloed. Op zowel contractueel als buitencontractueel vlak bevestigt het Franse Hof van Cassatie 
frequent de kanstheorie, sinds eind negentiende eeuw bij beroepsaansprakelijkheden5786, en sinds de 
jaren zestig ook in de medische sfeer (overlevingskansen)5787. Het Franse recht past de kanstheorie 

                                                             
5781 Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425 ("De appelrechters oordelen aldus dat het paard bij de toepassing van de juiste 
thérapie een reële overlevingskans had en laten geen twijfel bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en de 
schade, te weten het verlies van de overlevingskans en sluiten aldus uit dat deze schade zich ook zonder de fout van de 
veearts zou hebben voorgedaan.”). 
5782 Overzicht: BOCKEN 2007, 288-291; R. CARDONA FERREIRA, "The loss of chance in civil law countries: a comparative and 
critical analysis”, Maastricht Journal 2013, 56-74; KADNER GRAZIANO 2008-I, 63-64; THÉVENOZ 2002, 243-251. 
5783 In Europa stuit de kanstheorie op kritiek in de Duitstalige rechtstradities (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk), in de 
Noordse rechtstradities (Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland) en in Estland, Hongarije, Tsjechië, Slovenië en 
Griekenland. Zie punt 52 van conclusie adv.-gen. P. MENGOZZI van 22 november 2007, nr. C-348/06, ECLI:EU:C:2007:705, 
Commissie/Girardot; KADNER GRAZIANO 2008-I, 63; KADNER GRAZIANO 2008-II, 1023. 
5784 Cass.Req. 17 juli 1889, S. 1891, I, 399. 
5785 F. CHABAS, “Vers un changement de nature de l’obligation médicale”, JCP 1973, I, 2541; R. SAVATIER, “Une faute peut-elle 
engendrer un dommage sans l’avoir causé?”, D. 1970, chron., 123-126. 
5786 Cass.Req. 17 juli 1889, S. 1891, I, 399; Cass.civ.I.fr. 7 februari 1989, JurisData nr. 1989-700351 (verlies van kans op hoger 
beroep); Cass.soc.fr. 14 februari 2001, JurisData nr. 2001-008303 (verlies van kans op cassatieberoep); Cass.civ.I.fr. 4 april 
2001, nr. 98-11364, JurisData nr. 2001-009011 (verlies van kans op vergoeding door verzekeraar doordat advocaat 
verjaringstermijn niet had gestuit); Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011, JurisData nr. 2011-021031 (verlies van kans op 
cassatieberoep); Cass.civ.I.fr. 4 december 2001, JurisData nr. 2001-012183 (verlies van kans op hoger beroep); Cass.com.fr. 
7 januari 2004, nr. 01-17426, JurisData nr. 2004-021745 (verlies van een kans om effecten over te dragen); Cass.civ.III.fr. 
28 maart 2007, nr. 06-11313, JurisData nr. 2007-038219 (verlies van kans op uitvoering van garantie); Cass.civ.I.fr. 19 
september 2007, nr. 05-15139, JurisData nr. 2007-040382 (verlies van kans op gunstigere beslissing door fout van 
advocaat); Cass.civ.I.fr. 22 november 2007, JurisData nr. 2007-041470 (verlies van kans op cassatieberoep); Cass.civ.I.fr. 
6 oktober 2011, JurisData nr. 2011-021031 (verlies van kans om cassatieberoep in te stellen); Cass.civ.I.fr. 20 maart 2013, 
nr. 12-17094, JurisData nr. 2013-005191, ECLI:FR:CCASS:2013:C100285 (verlies van kans om winst te halen uit verkoop van 
reservoirs door fout van advocaat bij redactie van koopovereenkomst). 
5787 Eerste bevestiging: Cass.civ.I.fr. 14 december 1965, JCP 1966, II, 14753, noot R. SAVATIER (verlies van genezingskans). 
Reeds: Grenoble 24 oktober 1961, RTDCiv 1963, 334, noot A. TUNC. 
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dan ook toe in heel uiteenlopende gevallen.5788 Deze leer staat zelfs op het punt het Franse Burgerlijk 
Wetboek binnen te dringen: “Le préjudice de perte de chance est distinct de l'avantage qu'aurait 
procuré cette chance si elle s'était réalisée.”5789 Luxemburg leunt aan bij die aanvaarding, en 
beschouwt kansverlies als autonome schade die afwentelbaar is wanneer zij een reëel karakter 
heeft.5790 Zelfs in medisch verband neemt de rechtspraak kansverlies op in schadevergoedingen.5791 

2135. AANVAARDING IN ITALIË – Ook de Zuid-Romaanse civil law kent de kansverliesleer. In Italië acht 
het Hof van Cassatie kansschade (“perdita di chances”) sinds 1985 vergoedbaar: "la chance o 
probabilità [...] è anch'essa un bene patrimoniale, un'entità economicamente e giuridicamente 
valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile".5792 In 2012 preciseerde het Italiaanse 
Hof van Cassatie wel dat de benadeelde specifiek moet verzoeken om vergoeding van zijn 
kansschade, en dus niet kan volstaan met een vordering tot vergoeding van het mislopen 
resultaat.5793 Dit sluit perfect aan bij eerderbesproken Belgische cassatierechtspraak (supra nr. 2129). 
In Italië vindt de kanstheorie toepassing in uiteenlopende casusposities, zoals bij fouten van 
advocaten5794 en bij verlies van overlevingskansen5795 of van kansen op langer kwalitatief leven5796. 
Belangrijke kanttekening is dat bepaalde Italiaanse rechtspraak al causale zekerheid aanvaardt en 
integrale schadevergoeding toestaat bij een waarschijnlijkheid van meer dan 50 % ("logica del più 
probabile che non").5797 Op dit punt sluit Italië aan bij de common law (infra nr. 2142).  

2136. SPANJE: EVOLUTIE VAN KWALIFICATIE VAN VERLOREN PROCESKANSEN ALS IMMATERIËLE SCHADE NAAR 

AUTONOOM KANSSCHADEBEGRIP – Ook Spanje erkent, zelfs in medisch verband, de vergoedbaarheid van 

                                                             
5788 MAZEAUD 2011, 235 ("Une journée ne suffirait pas pour recenser toutes les manifestations de la réparation de la perte 
d'une chance en droit positif."); REISS 2003, 225-230; WILLIATTE-PELLITTERI 2009, 185-208. 
5789 Artikel 1238, tweede lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile, zoals gebaseerd op 
artikel 1346 van het Catala-ontwerp. 
5790 Luxemburg 4 juli 2001, nr. 248/01 IX; Luxemburg 21 april 2004, Pas. 32, 476; Luxemburg 5 november 2003, nr. 26712, in 
RAVARANI 2012, 293-300; Luxemburg 4 juli 2012, nr. 36967, JTL 2013, 57. 
5791 Luxemburg 24 januari 2007, nr. 29367, in RAVARANI 2007, 86; RAVARANI 2012, 297 (verlies van kans om risicovolle operatie 
niet te ondergaan door niet-nakoming informatieplicht door arts). 
5792 Cass.civ.it. 19 december 1985, nr. 6506 (verlies van kans op binnenrijven van overheidsopdracht); Cass.it. 16 oktober 
2007, nr. 21619 in BIANCA 2011, 146; Cass.civ.III.it. 29 november 2012, nr. 21245, www.altalex.com (“La domanda per 
perdita di chances è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del 
risultato sperato, perché in questo secondo caso l'accertamento è incentrato sul nesso causale, mentre nel primo oggetto 
dell'indagine è un particolare tipo di danno, e segnatamente una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente, 
incidente su di un diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale.”). Rechtsleer: BIANCA 2011, 144-150; 
BIANCA 2012, 178-183; CARINGELLA 2011, 779-786; GALGANO 2009, 1050; ROPPO 2006, 958-960; SCOGNAMIGLIO 2009-II, 219-236. 
5793 Cass.civ.III.it. 29 november 2012, nr. 21245, www.altalex.com (“La liquidazione di quest'ultimo non può essere operata 
d'ufficio dal giudice, non essendo la relativa domanda insita, come un minus, in quella volta a far valere il pregiudizio 
derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato in quanto trattasi di domanda tutt'affatto diversa, sulla quale, 
ove non proposta, il giudice non può pronunciare.”). 
5794 Cass.it. 6 februari 1998, nr. 1286, Mass. Foro it. 1998 (in GALGANO 2009, 1050; verlies van kans om te winnen in hoger 
beroep); Cass.it. 27 januari 1999, nr. 722 (in CHINDEMI 2010, 62); Cass.it. 13 december 2001, nr. 15759, Giust.civ. 2002, 1288 
(aansprakelijkheid van advocaat; in CHINDEMI 2010, 93-94); Cass.it. 27 maart 2006, nr. 6967, Giust.civ. 2006, I, 2036 (in BIANCA 
2011, 145; verlies van kans op hoger beroep). 
5795 Cass.civ.III.it. 4 maart 2004, nr. 4400, www.altalex.com (“La chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di 
conseguire un determinato bene o risultato, non é una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, 
giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della 
possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed 
attuale.”). Bespreking: CARINGELLA 2011, 784; SCOGNAMIGLIO 2009-II, 234. 
5796  Cass.civ.III.it. 27 maart 2014, nr. 7195, www.altalex.com (kansverlies als “un'entità patrimoniale a sé stante, 
giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma salutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della 
possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed 
attuale”). 
5797 Cass.civ.III.it. 16 oktober 2007, nr. 21619, www.altalex.com (“la causalità civile obbedisce alla logica del "più probabile 
che non".”). Zie ook BIANCA 2012, 182 ("La nostra giurisprudenza è orientata nel senso di ammettere il risarcimento 
dell'intero danno quando sussista la rilevante probabilità (più del cinquanta per cento) della sua derivazione dal fatto del 
presunto responsabile."). 
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kansschade (“pérdida de la oportunidad”).5798 Dit verliep echter niet zonder slag of stoot. Traditioneel 
gold bij causale onzekerheid ook de alles-of-nietsbenadering. Bij ontbreken van causaal verband 
bestond geen aanleiding tot aansprakelijkheid. 5799  Tot heel recentelijk vertoonde de Spaanse 
rechtspraak de neiging om de moeilijk becijferbare kansschade als immateriële schade te 
kwalificeren, om die zo naar billijkheid te kunnen begroten. Zelfs de hoogste rechtspraak merkte 
verlies van proceskansen aan als immateriële schade, resulterend uit schending van het grondrecht 
op een doeltreffende voorziening in rechte.5800 In een geval van vernieling van een graafmachine 
vergat een advocaat zo te verzoeken om vergoeding van winstderving en liet hij na hoger beroep in 
te stellen. Hoewel dat verlies van een kans op vergoeding van winstderving zonder twijfel materiële 
schade uitmaakt, gewaagde het Tribunal Supremo van immateriële schade, en ging het zonder 
nadere motivering over tot billijkheidsbegroting.5801 Intussen heeft Spanje dit pad verlaten voor 
objectievere begroting van kansschade. Het hooggerechtshof gaat nu uit van autonome 
vergoedbaarheid van kansschade als materiële schade.5802 Gevolg is dat de Spaanse feitenrechters nu 
ook terecht ramingen verrichten van de precieze slaagkansen van een mislopen proces.  

2137. PORTUGAL: RECENTE AANVAARDING VAN KANSTHEORIE – In Portugal wees het Supremo Tribunal de 
Justiça in 2012 de vergoedbaarheid van kansschade nog af wegens schending van het vereiste van 
causale zekerheid: "A doutrina da perda de chance não tem, em geral, apoio na nossa lei civil que 
exige a certeza dos danos indemnizáveis e a existência de nexo de causalidade entre eles e a conduta 
do lesante."5803 Intussen maakte het hooggerechtshof een ommezwaai en erkent het wel het 
vergoedbare karakter van kansschade. In mei 2015 bevestigde het Portugese hooggerechtshof zo: "a 
perda de chance deve ser considerada como um dano atual, autonomo". 5804  De Portugese 
rechtspraak kent zo onder meer vergoedingen toe voor het verlies van proceskansen.5805 

B Opmars in common law 

2138. AANVAARDING VAN KANSTHEORIE IN COMMON LAW – Binnen de common law kan de kanstheorie 
ook op steun rekenen. Al in 1868 merkte de Court of Appeals of New York verlies van een kans op 
winst (uit bewerking van landbouwgrond) aan als vergoedbare schade: "His damages are what he 
lost by being deprived of his chance of profit." (supra nr. 2121).5806 Het referentiepunt kwam pas een 
halve eeuw later. In Chaplin v Hicks (1911) werd het verlies van een kans op het winnen van een 

                                                             
5798 STS 10 oktober 1998, RJ 1998, 8371 (verlies van kans op behoud van geamputeerde hand na foutieve invriezing). 
5799 Uitgebreid: A. LUNA YERGA, "Oportunidades perdidas. La doctrina de la pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil 
médico-sanitaria", InDret 2005, 1-18; J. MOREO ARIZA, "La compleja configuración del daño en la responsabilidad civil del 
abogado", InDret 2007, 12-22. 
5800 STS 20 mei 1996, RJ 1996, 3793 (immateriële schadevergoeding voor verlies van kans op hoger beroep); STS 
11 november 1997, RJ 1997, 7871 (immateriële schadevergoeding voor verlies van kans op hoger beroep); STS 14 juli 2005, 
RJ 2005, 6532 (€ 12000 immateriële schadevergoeding voor verlies van kans op cassatieberoep); STS 14 december 2005, RJ 
2006, 1225 (immateriële schadevergoeding voor verlies van kans op hoger beroep). Bespreking: J. MOREO ARIZA, "La 
compleja configuración del daño en la responsabilidad civil del abogado", InDret 2007, 12-22. 
5801 STS 14 december 2005, RJ 2006, 1225. 
5802 STS 26 januari 1999, RJ 1999, 323 (niet-instellen cassatieberoep); STS 8 april 2003, RJ 2003, 2956; STS 9 juli 2004, RJ 
2004, 5121 (kansverlies wegens laattijdig ingestelde vordering; geen nieuw fictief onderzoek); STS 27 juli 2006, RJ 2006, 
6548 (verlies van proceskansen als autonome materiële schade, want doel van procedure is het verkrijgen van economisch 
voordeel); STS 22 april 2013, RJ 2013, 3690 (verlies proceskansen als autonome materiële schade); STS 5 juni 2013, RJ 
2013/4971 (advocaat liet termijn verstrijken waardoor huurder kans verloor op verwerven onroerend goed; € 50 000 
materiële schadevergoeding). 
5803 STJ 29 mei 2012, 8972/06.5TBBRG.G1.S1, www.dgsi.pt. 
5804 STJ 5 mei 2015, 614/065TVLSB.L1.S1, www.dgsi.pt ("a perda de chance deve ser considerada como um dano atual, 
autonomo"). Vgl. STJ 30 september 2014, 739/09.5TVLSB.L2-A.DS1, www.dgsi.pt ("a ressarcibilidade do dano da perda de 
chance ou de oportunidade é admissível"); STJ 5 februari 2013, 488/09.4TBESP.P1.SA, www.dgsi.pt (kans als door 
overeenkomst beschermd goed; zware procesfouten van advocaat). 
5805 STJ 30 september 2014, 739/09.5TVLSB.L2-A.DS1, www.dgsi.pt; STJ 5 mei 2015, 614/065TVLSB.L1.S1, www.dgsi.pt; 
Coimbra 15 oktober 2013, 166/10, JusNet 5162/2013 (verlies van kans op herziening vonnis is hoger beroep). 
5806 Taylor v Bradley, 39 NY 129 (1868) (de benadeelde mocht de overeengekomen landbouwgrond niet bewerken en 
verloor zo de kans op het halen van winst uit die landbewerking). 
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wedstrijd zo vergoedbaar geacht (infra nr. 2139).5807 Ook is kansverlies vergoedbaar bij fouten van 
een advocaat. Zo kreeg een weduwe een vergoeding voor het verlies van een kans, wegens een door 
haar advocaat te laat ingestelde vordering, op veroordeling van een stroombedrijf tot 
schadevergoeding voor het overlijden van haar echtgenoot door elektrocutie.5808  

2139. CHAPLIN V HICKS (1911): MIJLPAALARREST – Mijlpaalarrest blijft de Engelse zaak Chaplin v Hicks (1911).5809 
Chaplin was een actrice die deelnam aan een wedstrijd die theateragent Hicks organiseerde. Hoofdprijs was 
een acteerrol. In de eerste ronde werd Chaplin geselecteerd uit 6000 kandidaten. In de tweede ronde zou een 
selectiecomité twaalf winnaars kiezen. In strijd met de overeenkomst werd Chaplin echter nooit uitgenodigd 
voor een interview. In eerste aanleg en in hoger beroep kreeg zij £ 100 schadevergoeding voor het verlies van 
een kans om de wedstrijd te winnen. De common law ziet deze case als eerste toepassing van de kansleer.5810 

2140. BEPERKTE AANVAARDING IN MEDISCH VERBAND – In de common law bestrijkt de kanstheorie een 
beperkter domein dan in de Romaanse civil law. Bij medische schade lopen de opvattingen in de 
common law zo sterk uiteen. Engeland (House of Lords), Canada (Supreme Court), Australië (High 
Court) en Zuid-Afrika verwerpen de kansleer in medisch verband.5811 Amerika leunt dichter aan bij 
het Belgische recht. In 1981 hield KING in de Yale Law Journal een invloedrijk pleidooi voor die 
erkenning van kansverlies: "The results produced by a misalliance of the more-likely-than-not 
standard of proof and the all-or-nothing approach to loss of a chance are difficult to justify. The 
plaintiff who is able to demonstrate a probability of 50 % or less that some future loss attributable to 
the tort will occur will be denied redress for that prospective loss. Yet it is manifest that the plaintiffs 
interests have been adversely affected."5812 Vijf jaar later vond zijn betoog weergalm bij de Iowa 
Supreme Court, die vergoeding van kansverlies de billijkste benadering achtte. 5813  Sindsdien 
aanvaarden steeds meer Amerikaanse staten kansverlies ook in medisch verband.5814 Nog slechts een 
minderheid wijst deze doctrine af ten behoeve van de traditional rule (alles-of-nietsregel).5815  

                                                             
5807 Chaplin v Hicks [1911] 2 KB 786. 
5808 Kitchen v Royal Air Force Association [1958] 1 WLR 563. Bevestiging: Allied Maples Group Ltd v Simmons & Simmons 
[1995] 1 WLR 1602 (verlies van kans op betere deal door fout van advocaat); Wellesley Partners LLP v Withers LLP [2014] 
EWHC 556 (Ch) (verlies van kans op winst wegens fouten in redactie van limited liability partnership (LLP) agreement). 
5809 Chaplin v Hicks [1911] 2 KB 786. 
5810 AMERIKA: J.H. DRAKE, "The rule of certainty in damage and the value of a chance”, Michigan Law Review 1913, 392-394 
(met vermelding: “the loss of a chance of winning a competition is assessable”). 
5811 ENGELAND: Hotson v East Berkshire Area Health Authority [1987] 2 ALL ER 909; Gregg v Scott [2005] UKHL 2 AC 176. 
CANADA: Laferrière v Lawson [1991] 1 SCR 541 (eerdere behandeling van borstkanker zou kansen op langer leven hebben 
vergroot, maar niet voldoende “on a balance of probability” om te leiden tot schadevergoeding). AUSTRALIË: Tabet v Gett 
[2010] HCA 12; (2010) 240 CLR 537 (geen kansverlies in personal injury cases; geval van laattijdig ontdekte hersentumor). 
ZUID-AFRIKA: L.C. COETZEE, "Medical malpractice and compensation in South Africa", Chicago-Kent Law Review 2011, (1263) 
1289 (wijst op angst voor vloed aan speculatieve claims); P. VAN DEN HEEVER, The application of the doctrine of a loss of a 
chance to recover in medical law, Pretoria, PULP, 2007, www.pulp.up.ac.za/pdf/2007_07/2007_07.pdf, 60.  
5812 J.H. KING, "Causation, valuation, and chance in personal injury torts involving preexisting conditions and future 
consequences", Yale Law Journal 1981, 1353-1397 en citaat: 1372-1373. 
5813 DeBukarte v Louvar 393 NW 2d 131 (Iowa 1986) ("Allowing recovery for the lost chance is the most equitable 
approach.", zoals in EVATT 1997, 984). 
5814 Denk aan Missouri (Missouri Supreme Court erkende kansverlies bij medische fouten in Wollen v DePaul Health Center, 
828 SW2d, 681 (Missouri 1992); 30 % kans op overleven van patiënt bij correcte diagnose, punt 35: “The harm suffered is 
not, however, the loss of life or limb. The harm is the loss of the chance of recovery. While, in the end, damages can only be 
expressed by multiplying the value of a lost life or limb by the chance of recovery lost.”). Amerikaanse staten die kanstheorie 
in medisch verband aanvaarden: BRUER, 973, voetnoot 29; PALMER 2010, 642, voetnoot 16 (in 2010: Arizona, Arkansas, 
Delaware, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, 
Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Dakota, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin en Wyoming). 
5815 Toonaangevend is de vroegere redenering van de Ohio Supreme Court in Cooper v Sisters of Charity of Cincinnati (272 
NE 2d 97, 1971) (“Lesser standards of proof are understandably attractive in malpractice cases where physical well being, 
and life itself, are the subject of litigation. […] However, we have trepidations that such a rule would be so loose that it 
would produce more injustice than justice. Even though there exists authority for a rule allowing recovery based upon proof 
of causation by evidence not meeting the standard of probability, we are not persuaded by their logic.”); de Ohio Supreme 
Court aanvaardde de kanstheorie echter in Roberts v Ohio Permanente Medical Group, 668 NE 48 (Ohio 1996). Recentelijk: 
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2141. ENGELSE AFWIJZING VAN KANSTHEORIE IN MEDISCH VERBAND – Hoewel het kansverliesconcept in bepaalde 
domeinen stevig is verankerd naar Engels recht, kan het vooralsnog niet op steun rekenen in medische context. 
In Hotson v East Berkshire Area Health Authority (1987) hield een dertienjarige jongen een heupletsel over aan 
een val uit een boom. Dit leidde tot blijvende invaliditeit. De raadsman van Hotson beargumenteerde een 
verlies van een genezingskans van 25 %. Indien 100 mensen eenzelfde ongeval was overkomen als Hotson, 
zouden 75 van hen invalide zijn geraakt. 25 van hen zouden bij goede behandeling zijn genezen. Bijgevolg stond 
met 75 % zekerheid vast dat dit heupletsel zich ook zonder de fout van de arts had voorgedaan. In eerste 
aanleg en hoger beroep kreeg de verzoeker dan ook een vergoeding a rato van 25 % van de totale schade. De 
House of Lords vernietigde deze beslissing echter op grond dat het causale verband met de fout niet vaststond. 
Hier was het immers meer waarschijnlijk dan niet ("more probable than not") dat hij ook zonder de fout 
invalide was geworden.5816 In Greg v Scott (2005) verzocht een patiënt om vergoeding van de aan een onjuiste 
diagnose te wijten vermindering van kansen op genezing van kanker van 45 % tot 25 %.5817 De House of Lords 
wees deze vordering af. Lord Nicholls gaf echter te verstaan dat dit kansverlies voor vergoeding in aanmerking 
moest komen: "the law should recognise the manifestly unsatisfactory consequences which would follow from 
adopting an all-or-nothing balance of probability approach as the answer to this question".  

2142. ANGELSAKSISCHE CAUSALE ZEKERHEID: MORE-PROBABLE-THAN-NOT-TEST (51 % ZEKERHEID VOLSTAAT) – 

Merk op dat kansverlies in de common law enkel speelt bij verlies van kansen van minder dan 50 %. 
Eisende partijen dienen geen zekerheid te bewijzen. De eiser kan volstaan met het bewijs "on the 
balance of probabilities". Dit bewijs slaagt wanneer hij aannemelijk maakt dat de feiten eerder waar 
dan onwaar zijn (“more probable than not”). Wiskundig gezien volstaat 51 %. Bij waarschijnlijkheden 
van meer dan 50 % dat de schade resulteert uit de fout van de arts is dus geen sprake van 
kansverlies. Dan is de causale band tussen de fout en de uiteindelijke schade bewezen en heeft de 
benadeelde recht op integrale schadevergoeding.5818 Bij 49 % waarschijnlijkheid is echter geen sprake 
van causale zekerheid en komt de Angelsaksische benadeelde klassiek geen schadevergoeding toe. 
De bewijspositie van benadeelden bij causale onzekerheid is in de common law dus wel gunstiger 
dan naar Belgisch recht. In België komt benadeelden traditioneel immers enkel schadevergoeding toe 
bij volledige (gerechtelijke) zekerheid. Naar Belgisch recht is de kanstheorie relevant vanaf 99 % 
zekerheid, in de common law vanaf 49 % zekerheid. 

C Afwijzing in Duitstalige civil law 

2143. AANVAARDING VAN KANSTHEORIE IN NEDERLAND – Binnen de Germaanse civil law is kansschade 
enkel in Nederland verhaalbaar. De kansleer biedt daar een uitweg voor benadeelden die niet met 
redelijke waarschijnlijkheid kunnen bewijzen dat de schade het gevolg is van de tekortkoming of het 
onrechtmatig handelen. De rechtspraak past kansleer zo toe in de gebruikelijke casusposities. Sinds 
lang vindt deze leer toepassing bij beroepsaansprakelijkheden, zoals bij fouten van advocaten.5819 In 
het Baijingsarrest (1997) keurde de Hoge Raad deze proportionele benadering bij advocatenfouten 
goed bij verzuim van een advocaat om hoger beroep in te stellen tegen een deelvonnis.5820 Lagere 
rechtspraak geeft ook toepassing aan de kanstheorie in medisch verband, zoals bij verlies van 

                                                                                                                                                                                              
Kemper v Gordon 272 SW 3d 146 (Kentucky 2008; geen schadevergoeding bij minder dan 50 % overlevingskansen). 
Overzicht van Amerikaanse staten die kanstheorie in medisch verband afwijzen: BRUER, 986, voetnoot 119; EVATT 1997, 980, 
voetnoot 2 (destijds: Alabama, Florida, Idaho, Minnesota, New Hampshire, South Carolina, Texas). 
5816 Hotson v East Berkshire Area Health Authority [1987] 2 ALL ER 909. 
5817 Gregg v Scott [2005] UKHL 2 AC 176. 
5818 BRUER 1994, 971; BURROWS 2008, 33; PALMER 2010, 641-642; EVATT 1997, 983. 
5819 HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 257; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 juni 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5033 
(adviesfout advocaat bij beëindiging arbeidsovereenkomst werknemer; punt 4.18); Rechtbank Den Haag 18 september 
2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:13316 (verlies van kans op betere echtscheidingsconvenant); Rechtbank Utrecht 28 oktober 
1942, NJ 1943, 231 (verloren proceskans van 50 % doordat procedure wegens fout van advocaat niet-ontvankelijk werd 
verklaard: "De kans op slagen moet in het algemeen en bij het ontbreken van verdere gegevens gesteld worden op 50 %"; 
waarover: AKKERMANS 2000, 107; HARTLIEF 2000, 16; VAN DIJK 2000, 30; ŽIVKOVIĆ 2010, 38); Rechtbank Zwolle 12 oktober 1994, 
Advocatenblad 1995, 341, in VAN DIJK 2000, 38 (verlies van kans van 50 % op herziening vonnis in hoger beroep). 
5820 HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 257. 
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genezings- of overlevingskansen.5821  Signaleer dat Nederland de kanstheorie onderscheidt van 
zuivere proportionele aansprakelijkheid, en de Hoge Raad groen licht gaf voor proportionele 
aansprakelijkheid.5822 Dit valt echter buiten het bestek van deze studie.  

2144. EERSTE NEDERLANDSE AANVAARDING KANSLEER IN MEDISCH VERBAND (BABY-RUTH-ARREST 1993) – In medisch 
verband paste Nederland de kansleer voor het eerst toe in het Baby-Ruth-arrest (Wever/De Kraker 1993). Een 
baby hield blijvende hersenafwijkingen over aan een hersenbloeding, die de kinderarts te laat had ontdekt. De 
arts betwistte het oorzakelijk verband tussen zijn diagnosefout en die schade, stellende dat de baby ook bij 
tijdige diagnose een blijvend letsel zou hebben overgehouden. Over die causaliteitsonzekerheid stapte de 
rechtbank heen door de vraag naar de causale band met de definitieve schade onbeantwoord te laten en zich 
op de kansschade te richten. De fout van de kinderarts had een kans van 25 % op een beter 
behandelingsresultaat verloren doen gaan. Deze kansschade kwam voor vergoeding in aanmerking.5823 

2145. STERKERE BEWIJSPOSITIE: BEWIJSOMKERING BIJ OVERTREDING NORM TER BESCHERMING VAN ONDESKUNDIGE PARTIJEN 

(DICKY-TRADING-ARRESTEN) – Nederland versterkt de bewijspositie van benadeelden bij causale onzekerheid met 
de omkeringsregel. Het Nederlandse uitgangspunt is ook actori incumbit probatio (vgl. art. 1315 BW en 870 
Ger.W.). De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van 
die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere 
verdeling van de bewijslast voortvloeit (art. 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Op grond van de 
hoofdregel moet de benadeelde de causale band tussen zijn schade en de fout of wanprestatie aantonen. Net 
op dit punt verbetert Nederland de bewijspositie van de benadeelde. In de Dicky-Trading-arresten voorzag de 
Hoge Raad met de omkeringsregel in een bijzondere regel in de zin van artikel 150 Rv.5824 Een notaris had een 
ondeskundige cliënt niet gewezen op de risico's van een voorgenomen transactie. De notaris betwistte het 
causale verband en stelde dat de cliënt moest bewijzen dat hij die transacties niet was aangegaan indien hij op 
die risico's was gewezen. De Hoge Raad vestigde echter als stelregel dat bij schending van een specifieke 
zorgvuldigheidsnorm het causale verband in principe is gegeven, indien zich een risico verwezenlijkt dat de 
notaris had behoren te voorkomen. Aan de notaris stond het dan ook om te bewijzen dat die schade ook 
zonder zijn nalaten zou zijn ontstaan. Deze bewijsomkering impliceert dat indien door een onrechtmatige daad 
of wanprestatie aan te merken gedraging een risico ter zake het ontstaan van schade in het leven is geroepen 
en dit risico zich vervolgens verwezenlijkt, daarmee het causale verband tussen die gedraging en de zo 
ontstane schade in principe is gegeven en het is aan degene die op grond van die gedraging wordt 
aangesproken, om te stellen en te bewijzen dat die schade ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan.  

2146. AFWIJZING KANSTHEORIE IN DUITSTALIGE CIVIL LAW – Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk laten 
kansverlies niet toe tot schadevergoeding. 5825  Voor tempering van causale zekerheid via de 

                                                             
5821 Rb. Amsterdam 15 december 1993, NJ 1997, 213; bevestigd in Hof Amsterdam 4 januari 1996, NJ 1997, 213 (waarover: 
PEEPERKORN 2000, 60; ŽIVKOVIĆ 2010, 38). Recentelijk: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 mei 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1265 
(verlies van kans op beter behandelingsresultaat door laattijdige interventie huisarts); Rechtbank Breda 19 december 2012, 
ECLI:NL:RBBRE:2012:BY7399 (verlies van kans op beter behandelingsresultaat door laattijdige diagnose; afwijzing wegens te 
speculatief); Rechtbank Rotterdam 2 mei 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW4845 (vergoeding verlies van kans op probleemloze 
genezing van steekwond in buik door laattijdige laparotomie (buiksnede); afwijzing bewijsomkering: “Het ligt in de visie van 
de rechtbank in de rede de onzekerheid over hetgeen zou zijn geschied in de hypothetische situatie "op te lossen" door de 
theorie van het verlies van een kans […]”); Rechtbank Groningen 14 februari 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7177 (verlies 
van 75 % kans op vermijden zenuwletsel van baby na fouten bij bevalling). Oudere rechtspraak: ŽIVKOVIĆ 2010, 38. 
5822 HR 31 maart 2006, Nefalit/Karamus, ECLI:NL:HR:2006:AU6092 (kettingrokende arbeider Karamus was tijdens zijn 
werkzaamheden bij Nefalit langdurig blootgesteld aan asbest en overleed aan longkanker, zodat het onzeker was waaruit 
die kanker voortvloeide: “uit overwegingen van redelijkheid en billijkheid [is het] onaanvaardbaar de onzekerheid over de 
mate waarin de tekortkoming van de werkgever heeft bijgedragen tot de schade van de werknemer, in zijn geheel op de 
werknemer af te wentelen.”). Aansprakelijkheid wordt dan aangenomen voor een percentage van de schade dat 
overeenkomt met de kans dat de schade resulteerde uit het schadefeit (waarover: ŽIVKOVIĆ 2010, 40-42). 
5823 Rb. Amsterdam 15 december 1993, NJ 1997, 213; bevestigd in Hof Amsterdam 4 januari 1996, NJ 1997, 213 (waarover: 
VAN DIJK 2000, 33; ŽIVKOVIĆ 2010, 38). 
5824 HR 18 december 1992, NJ 1994, 91 (Dicky Trading I); HR 26 januari 1996, NJ 1996, 607 (Dicky Trading II). Bevestiging in 
onder meer HR 16 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6233; HR 18 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2969. Uitgebreid: BOKS 2002, 
229; NIEUWENHUIS 2002, 1707-1710; WANDERS 2000, 71-73. 
5825 DUITSLAND: G. MÄSCH, Chance und Schaden. Zur Dienstleisterhaftung bei unaufklärbaren Kausalverläufen, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2004, 468 p. ZWITSERLAND: CHAPPUIS 2010, 185-186; KADNER GRAZIANO 2008-I, 61-68; ROBERTO 2002, 226; L. THÉVENOZ, “La 
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kanstheorie bestaat geen ruimte. In Zwitserland leek hier bijna verandering in te komen. In een 
herzieningsontwerp uit 1999 leek Zwitserland voornemens de kanstheorie te codificeren. Bij 
onmogelijkheid tot zeker bewijs zou de rechtbank genoegen kunnen nemen met een overtuigende 
waarschijnlijkheid, en zelfs de omvang van de schadevergoeding kunnen afstemmen op die graad van 
waarschijnlijkheid. 5826  Dit herzieningsontwerp is nooit wet geworden. Niettemin gaan in de 
Duitstalige rechtskring steeds meer stemmen op om de kanstheorie te hanteren.5827  

2147. ZWITSERLAND: AFWIJZING WEGENS STRIJDIGHEID MET TOESTANDSVERGELIJKING – In 2007 wees het Zwitserse 
Bundesgericht de kanstheorie van de hand in een geval van medische aansprakelijkheid. De benadeelde had 
een hersenvliesontsteking. Het ziekenhuis stelde enkel griep vast en gaf pijnstillers. Deze brachten geen 
verzachting. Bij een nieuwe ziekenhuisopname kreeg hij antibiotica. Toch belandde hij in coma. Pas maanden 
later ontwaakte hij, met gehoorschade. Tot op het hoogste rechtsprekend niveau werd causaliteit tussen de 
laattijdige behandeling en zijn gehoorschade afgewezen, aangezien ook bij vroegere toediening van antibiotica 
gehoorschade kon zijn ingetreden. Het Bundesgericht verwierp de kanstheorie wegens strijdigheid met de 
(patrimoniale) toestandsvergelijking: "Vu son caractère dynamique ou évolutif, la chance n'est pas destinée à 
rester dans le patrimoine. Or, la théorie de la différence, applicable en droit suisse au calcul du dommage, se 
fonde sur l'état du patrimoine à deux moments précis; elle ne permet ainsi pas d'appréhender économiquement 
la chance perdue. Il résulte de ce qui précède que la réception en droit suisse de la théorie de la perte d'une 
chance développée notamment par la jurisprudence française est, à tout le moins, problématique."5828  

2148. WEL GUNSTIGERE BEWIJSPOSITIE VIA VERLAAGDE BEWIJSSTANDAARD – Net als in de common law 
(supra nr. 2142), is de bewijspositie van benadeelden in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk in 
bepaalde gevallen wel gunstiger dan in België. Dit resulteert allereerst uit een verlaging van de 
bewijsstandaard. In Duitsland vereist het Bundesgerichtshof zo geen aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid, maar neemt het genoegen met een in het praktische leven bruikbare 
zekerheidsgraad. 5829  Evenzo stellen het Zwitserse Bundesgericht en het Oostenrijkse Oberste 
Gerichtshof zich voor het oorzakelijk verband tevreden met een overwegende waarschijnlijkheid.5830 
Dit is een lagere bewijsstandaard dan de Belgische gerechtelijke zekerheid (supra nrs. 2109-2111).  

                                                                                                                                                                                              
perte d’une chance et sa réparation” in Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilité civile: actualités et 
perspectives, Bern, Stämpfli, 2002, (237) 251-257. OOSTENRIJK: KADNER GRAZIANO 2008-I, 63; MÄSCH 2004, 158-162. 
5826 Artikel 56d, lid 2 avant-projet de révision de la responsabilité civile 1999, www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/ 
gesetzgebung /archiv/haftpflicht/vn-ve-f.pdf: “Si la preuve ne peut être établie avec certitude ou si on ne peut 
raisonnablement en exiger l’administration de la personne à qui elle incombe, le tribunal pourra se contenter d’une 
vraisemblance convaincante; il sera en outre habilité à fixer l’étendue de la réparation d’après le degré de la 
vraisemblance.”).  
5827 DUITSLAND: C. BOLKO EHLGEN, Probabilistische Proportionalhaftung und Haftung für den Verlust von Chancen, Tübingen, 
Mohr Siebeck, 2013, 443 p. (kritisch); G. MÄSCH, Chance und Schaden. Zur Dienstleisterhaftung bei unaufklärbaren 
Kausalverläufen, Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, 468 p.; STREMITZER 2008, 676-698. ZWITSERLAND: CHAPPUIS 2010, 185 (afwijzing 
van kansleer berust op te enge opvatting van schadebegrip); C. MÜLLER, La perte d'une chance. Etude comparative en vue de 
son indemnisation en droit suisse, notamment dans la responsabilité médicale, Bern, Stämpfli, 2002, 431 p.; THEVENOZ 2002, 
254 (“Rien ne s’oppose en effet à ce que la théorie française de la perte d’une chance soit reçue en droit suisse.”); WERRO 

2005, 25 ("il n'y a aucune raison de ne pas consacrer cette théorie en droit suisse"). 
5828 TF 13 juni 2007, ATF 133 III 462, punt 4.4.3. 
5829 BGH 17 februari 1970, BGHZ 53, 245 (Anastasia-arrest; "Der Richter darf und muss sich aber in tatsächlich zweifelhaften 
Fällen mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad an Gewissheit begnügen, der den Zweifeln Schweigen gebietet, 
ohne sie völlig auszuschließen."); BGH 28 januari 2003, BGH NJW 2003, 1116 ("Die nach § 286 ZPO erforderliche 
Überzeugung des Richters erfordert keine absolute oder unumstößliche Gewißheit und auch keine "an Sicherheit grenzende 
Wahrscheinlichkeit", sondern nur einen für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewißheit, der Zweifeln Schweigen 
gebietet."). 
5830 ZWITSERLAND: TF 8 mei 1981, ATF 107 II 269, c. 1b, JdT 1971, I, 446 (“Es muss vielmehr genügen, wenn der Richter in 
Fällen, wo der Natur der Sache nach ein direkter Beweis nicht geführt werden kann, die Überzeugung gewinnt, dass die 
überwiegende Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Kausalverlauf spricht.”; THÉVENOZ 2002, 252); TF 13 juni 2007, ATF 
133 III 462, punt 4.4.2 ("L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage 
est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante."). OOSTENRIJK: 
OGH 2 februari 1972, JBl 1972, 426; OGH 12 december 2007, ECLI:AT:OGH0002:2007: 0070OB00255.07M.1212.000 ("Nach 
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2149. OOK GUNSTIGERE BEWIJSPOSITIE DOOR BEWIJSLASTOMKERING – De gunstigere bewijspositie volgt in 
Duitsland daarnaast uit de bewijsomkering ten nadele van de arts wanneer lichamelijke letsels 
resulteren uit een zware fout van een arts. Deze rechtspraak van het Bundesgerichtshof5831 vond in 
2013 via het Patientenrechtegesetz wettelijke neerslag in § 630 h, lid 5 BGB: "Liegt ein grober 
Behandlungsfehler vor und ist dieser grundsätzlich geeignet, eine Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, wird vermutet, dass der 
Behandlungsfehler für diese Verletzung ursächlich war." Terwijl Zwitserland niet vertrouwd is met dit 
alternatief voor de klassieke alles-of-nietsbenadering5832, aanvaardt het Oberste Gerichtshof in 
Oostenrijk een soortgelijke bewijsomkeer in medisch verband5833.  

D Harmoniseringsprojecten 

2150. AANVAARDING IN UNIDROIT-PRINCIPES, GEEN REGELING IN EUROPESE HARMONISERINGSPROJECTEN – 

Internationaal achten de Unidroit-principes kansverlies vergoedbaar (art. 7.4.3, lid 2). Artikel 7.4.3, 
lid 2 Unidroit bepaalt zo: "Compensation may be due for the loss of a chance in proportion to the 
probability of its ocurrence." Andere harmoniseringsprojecten maken echter geen melding van 
kansschade.5834 Zo voorzien de PECL (art. 9:501, lid 2, sub b), de DCFR (art. III.-3:701, lid 2) en de CESL 
(art. 159, lid 2) uitdrukkelijk in vergoedbaarheid van toekomstige schade, maar laten zij kansverlies 
buiten beschouwing. De commentaar bij de PECL wijst wel uit dat toekomstige schade vaak de vorm 
aanneemt van kansverlies.5835 Dit wijst uit dat kansschade ook daar voor verhaal vatbaar is, zij het 
enkel voor toekomstig kansverlies. Deze veronachtzaming van (zeker verleden) kansschade in de 
Europese harmoniseringsinitiatieven steekt schril af tegen de bevinding dat de kanstheorie steeds 
dieper wortelt in de nationale rechtsorden en zelfs door het Hof van Justitie wordt erkend5836. 

Afdeling II. Evenwichtige benadering 

2151. KLASSIEKE BEWIJSREGELS: CAUSALE ONZEKERHEID VOOR REKENING VAN BENADEELDE – Traditioneel komt causale 
onzekerheid voor rekening van de benadeelde. De benadeelde draagt de bewijslast. Slaagt een benadeelde in 
het bewijs van causale zekerheid tussen zijn uiteindelijke schade en de wanprestatie, dan komt hem integrale 
vergoeding van die schade toe. Blijft hij onder de bewijsdrempel van gerechtelijke zekerheid, dan blijft hij met 
lege handen achter. Dat de schade zonder de fout waarschijnlijk niet was ingetreden, volstaat dan niet voor de 
aanname van een causale band.5837 Tegen de kansleer wordt ingebracht dat zij ingaat tegen de kern van het 
aansprakelijkheidsrecht (infra nrs. 2152-2153), tot ondercompensatie leidt (infra nrs. 2154-2155), willekeurige 
kansberekening impliceert (infra nrs. 2156-2157), en een risico inhoudt op toename van procedures (infra nrs. 
2158-2159). De kansleer blijkt echter wel billijker dan de alles-of-nietsbenadering via de equivalentieleer (infra 
nrs. 2160-2163), versterkt de preventieve (neven)werking van het aansprakelijkheidsrecht (infra nrs. 2164-
2165), en is verkiesbaar boven de alternatieven (infra nrs. 2166-2169). 

                                                                                                                                                                                              
ständiger Rechtsprechung genügt es beim Anscheinsbeweis, dass „überwiegende Gründe" für die Verursachung des 
Schadens sprechen."). 
5831 BGH 11 juni 1968, VI ZR 116/67 ("Beweislastumkehr bei groben ärztlichen Behandlungsfehlern"); BGH 9 mei 1978, VI ZR 
81/77; BGH 11 juni 1996, VI ZR 172/95 (zware behandelingsfout als "er Arzt eindeutig gegen bewährte ärztliche 
Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse verstoßen und einen Fehler begangen hat, der aus objektiver 
Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf").  
5832 MÜLLER 2002, 201-202. 
5833 OGH SZ 63/90; JBl 1992, 522 ("Wird durch einen ärztlichen Kunstfehler das Operationsrisiko nicht unwesentlich erhöht, 
trifft den Behandler die Beweislast dafür, dass schädliche Folgen auch ohne den Kunstfehler eingetreten wären."); OGH 
29 oktober 1998, 6 Ob 3/98d, ECLI:AT:OGH0002:1998:0060OB00003.98D.1029.000; OGH 10 maart 2008, JBl 2008, 654. 
5834 Vgl. KADNER GRAZIANO 2008-I, 64; KADNER GRAZIANO 2008-II, 1028; MAZEAUD 2011, 235. 
5835 Commentaar F bij artikel 9:501 PECL (www.cisg.law.pace.edu): "Future loss often takes the form of the loss of a chance." 
5836 Denk met name aan het verlies van een kans om te worden aangeworven (HvJ 21 februari 2008, nr. C-348/06, 
ECLI:EU:C:2008:107, Commissie/Girardot), het verlies van carrièrekansen door te late opneming van beoordelingsrapporten 
in het personeelsdossier (Ger.EU 17 maart 1993, nr. T-13/92, ECLI:EU:T:1993:22; Ger.EU 31 januari 2007, nr. T-166/04, 
ECLI:EU:T:2007:24; immateriële schadevergoeding), het verlies van een kans om eerder te worden aangeworven en dus om 
een salaris te ontvangen (Ger.Ambt.EU 13 september 2011, nr. F-101/09, ECLI:EU:F:2011:133; Ger.Ambt.EU 11 juli 2013, nr. 
F-9/12, ECLI:EU:F:2013:116). Uitgebreid: J.-M. BINON, "La réparation de la perte d'une chance dans la jurisprudence 
européenne: une question de chance?" in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Limal, Anthemis, 2008, 379-396. 
5837 BOCKEN 2008, 421; BOONE 2004, 92; SAMOY/VERJANS 2012, 116. 
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§ 1. BEZWAREN TEGEN KANSTHEORIE 

A Doorkruising aansprakelijkheidsprincipes 

2152. DOORKRUISING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT? – De kansleer zou het aansprakelijkheidsrecht 
aantasten.5838 Klassieke pijler is immers dat een slachtoffer pas recht heeft op vergoeding wanneer 
zijn schade resulteert uit een fout. Net zoals vrouwen niet een beetje zwanger kunnen zijn, kan er 
toch geen sprake zijn van een beetje causaal verband? Sommigen zien een onderscheid tussen 
primaire causaliteit (aansprakelijkheidsvestiging) en secundaire causaliteit (schadebegroting). De 
vraag naar het primaire causaal verband is een ja-nee-vraag, waarbij een proportionele benadering 
ongeoorloofd is (supra nr. 1798). De vraag naar het secundaire causaal verband is daarentegen een 
meer- of mindervraag, waarbij de proportionele benadering wel nuttig is.5839  

2153. BEZWAAR NIET OVERTUIGEND – Die kritiek kan niet overtuigen. NIEUWENHUIS illustreert die kritiek 
als volgt: "Hoe vervelend is het voor een arts te worden veroordeeld tot vergoeding van schade die 
hij met een grote mate van waarschijnlijkheid (75%) niet heeft veroorzaakt?"5840 Geldt dit echter niet 
in dezelfde mate in het voordeel van de benadeelde? Daar staat zelfs vast dat de arts een fout beging 
die met enige waarschijnlijkheid de schade deed ontstaan. Hoe aberrant is het dan niet dat hij geen 
schadevergoeding krijgt wanneer die arts voor 75 % aan de basis ligt van zijn schade? Probleem is nu 
juist dat het hier gaat om situaties waarin geen enkele zekerheid te verkrijgen is over hoe de situatie 
van de benadeelde zou zijn geweest indien de schadeverwekkende gebeurtenis was uitgebleven.5841 

B Ondercompensatie  

2154. SLACHTOFFERONVRIENDELIJKE KANSTHEORIE: GEEN VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING – Verder bezwaar 
tegen de kansleer is de gedeeltelijke schadevergoeding. De uit de kansleer resulterende 
proportionele vergoeding doet afbreuk aan het beginsel van integrale schadevergoeding. Op zich 
klopt dit. De schadeformule bij kansschade doet daaraan afbreuk (infra nrs. 2210-2215). Op basis van 
die bevinding zien sommigen de kansleer als uitgesproken slachtofferonvriendelijk. Meer bepaald 
achten zij het meer verdedigbaar om een kleine kring slachtoffers volledige schadevergoeding toe te 
kennen dan een grote benadeeldenkring een proportioneel beetje toe te kennen. Causale 
onzekerheid zou namelijk geen tegenbeginsel vormen dat een uitzondering toelaat op het centrale 
beginsel van het schaderecht dat geleden schade volledig afwentelbaar is.5842  

2155. PROPORTIONELE AANSPRAKELIJKHEID RECHTVAARDIGER – Beleidsmatig overtuigt dat bezwaar niet. 
Slachtoffers moeten zich soms inderdaad tevreden stellen met gedeeltelijke schadevergoeding 
terwijl zij in de klassieke alles-of-nietsbenadering volledige compensatie hadden gekregen. 
Omgekeerd geldt echter evenzeer dat benadeelden met lege handen achterblijven wanneer zij 
causaliteit niet met zekerheid kunnen bewijzen en zij via de kanstheorie toch schadevergoeding 
krijgen in gevallen waarin zij daar klassiek geen recht op hadden. Volgens Duitse rechtsleer is ook 
deze potentiële overcompensatie een bezwaar tegen de kansleer.5843 Volledige toewijzing van de 
schadevordering ("alles") gaat dan voorbij aan de reële mogelijkheid dat de schade niet resulteert uit 

                                                             
5838 BELGIË: FAGNART 2009, 160; GENICOT 2009, 1169; STORME 1990, nr. 19. LUXEMBURG: RAVARANI 2012, 297. NEDERLAND: 

NIEUWENHUIS 2002, 1716; PEEPERKORN 2000, 59-83; VAN MAANEN 2000, 43-44. 
5839 VAN MAANEN 2000, 43 (reikt als alternatief het collectief verhaal via fondsvorming aan). 
5840 J.H. NIEUWENHUIS, "Eurocausaliteit. Agenda voor het Europese debat over toerekening van schade", TPR 2002, (1695) 
1716-1717. Uiteraard valt hier opnieuw te benadrukken dat de benadeelde sowieso beter af is dan gebruikelijk, aangezien 
hij bij toepassing van de klassieke bewijsregels bij 80 % causale zekerheid helemaal geen schadevergoeding zou krijgen. 
5841 ŽIVKOVIĆ 2010, 47. 
5842 PEEPERKORN 2000, 61 en 77 ("Schatten van kanspercentages is willekeurig en leidt vrijwel steeds tot aanzienlijke - en 
slechts als 'korting' te begrijpen - reducties van de schadevergoeding. De proportionele leer is, naar de praktijk in België en 
Frankrijk aantoont, uitgesproken slachtofferonvriendelijk.").  
5843 BOLKO EHLGEN 2013, 289 ("Damit setzt sich die Proportionalhaftung in ein Spannungsverhältnis zu einer der zentralen 
Funktionen eines Schadensersatzanspruchs, einen Ausgleich für auf Seiten des Geschädigten erlittene Nachteile zu bieten."). 
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de fout, en volledige afwijzing van die vordering ("niets") doet dan weer geen recht aan de reële 
mogelijkheid dat schade wél voortvloeit uit die fout.5844 De meeste rechtsstelsels zien juist het risico 
op volledige niet-vergoeding van benadeelden als bijzonder slachtofferonvriendelijk en onwenselijk 
(supra nr. 2154). 5845  De waarheid ligt in het midden. De ene keer pakt proportionele 
aansprakelijkheid gunstig uit voor de benadeelde, de andere keer niet. Schadeverdeling via de 
kansleer lijkt in dat opzicht rechtvaardiger. De onzekerheidslast komt dan niet terecht bij één der 
partijen. Zo ontkomt het recht aan zowel het ontoereikende "niets" als het onbevredigende "alles". 

C Willekeurige kansberekening 

2156. KANSTHEORIE LEIDT TOT WILLEKEURIGE SCHADEBEREKENING – Kansbepaling ligt niet voor de hand 
(infra nr. 2207). Tegenstanders ontlenen hieraan een praktisch bezwaar. In de klassieke benadering 
zijn geen waarschijnlijkheden na te gaan.5846 Schatten van kanspercentages is wel doorgaans een slag 
in de lucht.5847 De hoegrootheid van kansen zouden zelfs deskundigen niet nauwkeurig kunnen 
bepalen. In België oordelen sommigen zo dat kansschade enkel in billijkheid begrootbaar is.5848 
Hieruit zou kunnen worden opgemaakt dat kanspercentages uit hun aard onnauwkeurig zijn. 

2157. GEEN OVERTUIGEND BEZWAAR – Die zogenoemde willekeurige kansberekening is geen sluitend 
bezwaar tegen de kanstheorie. Berekeningsmoeilijkheden zijn sowieso geen overtuigend argument 
om van correctere schadeberekening af te stappen (supra nrs. 264-265). Moeilijke berekening van 
winstderving en immateriële schade staat overigens evenmin in de weg aan vergoedbaarheid van die 
schadeposten. Bovendien aanvaarden rechtspraak en rechtsleer ook bij andere schadetypes dat de 
rechter schade naar billijkheid raamt. Tot slot speelt het weinig exacte karakter van kanspercentages 
overigens ook bij alles-of-nietsbenaderingen. Daar kan een afwijking van 1 % (99 % of 100 %) nog 
veel frappanter uitpakken dan de kansleer, en het verschil impliceren tussen volledige vergoeding en 
niet-vergoeding.5849 Behoedzaamheid is geboden. De rechter moet zich bewust zijn van de vaak 
onvermijdelijke onnauwkeurigheid van kanspercentages. Zo mag hij niet te lichtzinning omspringen 
met raming daarvan. Hiertoe dient hij voldoende inzicht te geven in totstandkoming van zijn 
kanspercentages. De sleutel is een grondige motivering van zijn beslissing (infra nr. 2207).5850 

                                                             
5844 AKKERMANS 2000, 100; HARTLIEF 2000, 13; ŽIVKOVIĆ 2010, 48. 
5845 BELGIË: BOCKEN 2007, 287; BOCKEN 2008, 421; BOCKEN/BOONE 2011, 55; BOONE 2004, 95; DUBUISSON 2007, 495; DEPUYDT 2006, 
33; FAURE 2000, 161; LIERMAN 2007, 269-270; PHILIPPE 2014-II, 80; PÜTZ/MONTERO 2006, 1091; SAMOY/VERJANS 2012, 118; VAN DEN 

BERGH 2012, 261; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 646; WEYTS 2014-I, 1065; WEYTS/DE RAEDT 2013, 72. NEDERLAND: HR 31 maart 2006, 
ECLI:NL:HR:2006:AU6092; AKKERMANS 2000, 100; BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 54; HARTLIEF 2000, 13; ŽIVKOVIĆ 2010, 42-43. 
FRANKRIJK: GERBAY 2011, nr. 2 (“L’indemnisation de la perte de chance […] répond à un impérieux souci d’équité.”). DUITSLAND: 
STREMITZER 2008, 677. ZWITSERLAND: THÉVENOZ 2002, 240. COMMON LAW: DeBukarte v Louvar 393 NW 2d 131 (Iowa 1986); EVATT 

1997, 984; JANSEN 1999, 293 (kansleer als "well-balanced solution"). 
5846 Vgl. KADNER GRAZIANO 2008-II, 1031 ("The 'all or nothing' approach has the advantage of being simple."). 
5847 PEEPERKORN 2000, 77. 
5848 Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 259, noot B. VAN DEN BERGH ("De omvang van de toe te kennen 
schadevergoeding kan niet anders dan op forfaitaire wijze worden vastgesteld."; kans van 20 % op toewijzing vordering in 
bodemprocedure); Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277 (kans van 10 % op toewijzing van vordering na 
laattijdige dagvaarding door advocaat, met oordeel dat vergoeding van kansverlies noodzakelijkerwijs forfaitair verloopt); 
Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 779 ("Het bedrag van de verschuldigde schadeloosstelling kan daarom 
onmogelijk anders dan forfaitair worden geraamd en wel op een percentage van de schadevergoeding die zou verschuldigd 
zijn mocht vaststaan dat, zonder de contractuele wanprestatie, de goede uitkomst zich effectief had gerealiseerd."; verlies 
van een kans, door fout van advocaat, op uitoefening van door vennootschap toegestaan recht om nog 60 maanden gratis 
in de gezinswoning te blijven wonen); Bergen 6 mei 1996, JLMB 1997, (432) 434; Luik 28 maart 1991, JLMB 1992, (77) 83 
("l'évaluation d'une telle chance ne peut être faite qu'ex aequo et bono"); Luik 2 september 2010, JLMB 2011, (467) 470 
(billijkheidsbegroting verlies van kans op inkomsten); Rb. Brussel 5 mei 1995, JLMB 1995, 1014 (verlies van kans om van 
rechter gunstige beslissing te krijgen is enkel ex aequo et bono begrootbaar). 
5849 DUITSLAND: MÄSCH 2004, 125 ("Schon geringfügige Unterschiede in der Warscheinlichkeit des Kausalzusammenhangs 
können [...] zu ganz konträren Ergebnissen führen, nämlich volle Haftung oder gänzliche Haftungsfreiheit."). ZWITSERLAND: 
MÜLLER 2002, 197. OOSTENRIJK: KOZIOL 2001, 238. NEDERLAND: BOKS 2002, 227; ŽIVKOVIĆ 2010, 44-45 (kritiek op omslagpunt). 
5850 HARTLIEF 2000, 18 en 20; ŽIVKOVIĆ 2010, 49-50. 
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D Procesvloedrisico 

2158. KANSTHEORIE ALS BRON VOOR MEER CLAIMBEREIDHEID – Tot slot zou de equivalentieleer de 
procedurestroom bedwingen waartoe de kansleer kan leiden. Aanknoping van de 
schadevergoedingsplicht aan mogelijke in plaats van zekere causaliteit zou leiden tot een toename 
van claims.5851 De laagdrempeligheid van de proportionele benaderingswijze van de kansleer zou 
meebrengen dat slachtoffers zelfs bij de geringste kans zouden procederen voor (partiële) 
vergoeding van hun schade. Om in de prijzen te vallen, hoeft de eiser geen causale zekerheid te 
bewijzen. Zelfs bij 20 % waarschijnlijkheid loont procederen nog de moeite. 

2159. GEEN RISICO OP PROCEDURESTROOM – Hoewel al onderzoek is gedaan naar doorlooptijden, 
instroom in burgerlijke zaken en gerechtelijke achterstand5852, bestaat tot op heden geen empirische 
analyse van de aanzuigingskracht van proportionele aansprakelijkheid5853. De Belgische ervaring met 
de kanstheorie toont wel aan dat dit floodgates-bezwaar overroepen is.5854 Belangrijk is bovendien 
dat een kleine kans (20 %) leidt tot even kleine schadevergoeding (20 %), maar de benadeelde wel 
het risico loopt de proceskosten te moeten dragen. Dit lijkt ondoordacht procederen dus zelfs sterk 
af te raden. Om die redenen is het procesvloedargument evenmin overtuigend. 

§ 2. ARGUMENTEN PRO KANSLEER 

A Billijkheid 

2160. KANSLEER BILLIJKER DAN ALLES-OF-NIETSBENADERING VIA STRIKTE EQUIVALENTIELEER – De kanstheorie is 
billijker dan het alles-of-nietsresultaat dat strikte toepassing van de equivalentieleer geeft. Vanuit 
slachtofferbescherming komt strikte toepassing van die equivalentieleer onrechtvaardig over. Dit is 
zeker zo wanneer de benadeelde de kans is ontnomen om een voordeel te verwerven of een nadeel 
te vermijden. Overeenkomstig het positief belang moet de rechter de actuele toestand van de 
benadeelde vergelijken met zijn hypothetische situatie bij contractnakoming. Zeker bij kansverlies is 
het onmogelijk om een strikt bewijs te leveren van die hypothetische situatie. De rechter kan dan 
ook niet anders dan de waarschijnlijkheid van die hypothetische situatie te ramen.5855 De feitelijke 
gang van zaken kan hij niet meer achterhalen. De kans is definitief verloren. Elke minste twijfel over 
het causale verband met de uiteindelijke schade doet klassiek echter de schadeclaim van de 
benadeelde teniet. Lijkt het dan niet onredelijk om causaliteitsonzekerheid af te wentelen op één 
partij, die zijn ongunstige positie bovendien niet zelf heeft geïnitieerd (supra nr. 76), en waarbij de 
partij die de bewijslast draagt bij onzekerheid sowieso het onderspit delft?5856  

2161. ONBILLIJK OM BENADEELDE MET LEGE HANDEN ACHTER TE LATEN – Een benadeelde met lege handen 
achterlaten terwijl hij een reële kans had op het verhoopte resultaat, doet geen recht aan het feit dat 
een wanprestatie die schade mogelijk heeft veroorzaakt. Minst der kwaden lijkt het om een arts via 
de kansleer te veroordelen tot 25 % van de uiteindelijke schade indien hij die met een grote mate 
van waarschijnlijkheid (75%) niet heeft veroorzaakt. Even onbillijk is het namelijk om de benadeelde 
elke schadevergoeding te ontzeggen bij een verlies van een kans van zelfs 95 %. De proportionaliteit 
van de kansleer kan zich overigens in dezelfde mate keren tegen het slachtoffer, die in bepaalde 
gevallen akkoord moet gaan met een korting van 20 % op zijn schadevergoeding wanneer het causale 

                                                             
5851 DUITSLAND: BOLKO EHLGEN 2013, 299-306; FLEISCHER 1999, 769. COMMON LAW: PEEL 2005, 365. 
5852 S. BIELEN, A Law and Economics Analysis of Litigation and Court Delay, Hasselt, UHasselt, proefschrift 2015, 411 p.; S. 
BIELEN, W. MARNEFFE en L. VEREECK, “An Empirical Analysis of Case Disposition Time in Belgium”, Review of Law & Economics 
2016, 293-316; S. BIELEN, W. MARNEFFE en P. POPELIER, “Life is short and trials are long: empirische studie naar de 
doorlooptijden van bouwgeschillen”, RW 2015, 3-15 
5853 ŽIVKOVIĆ 2010, 49. 
5854 DUITSLAND: JANSEN 1999, 294. ZWITSERLAND: MÜLLER 2002, 225. COMMON LAW: ŽIVKOVIĆ 2010, 49. 
5855 AKKERMANS 2000, 98. 
5856 ŽIVKOVIĆ 2010, 42. 
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verband slechts met 80 % zekerheid vaststaat.5857 Daarboven komt het moeilijk te rechtvaardigen 
omslagpunt van de alles-of-nietsbenadering. Één procent meer of minder (99 % i.p.v. 100 %) causale 
zekerheid is voor de benadeelde een wereld van verschil: volledige vergoeding of geen vergoeding. In 
de buurt van dit omslagpunt leidt de klassieke benadering tot moeilijk te legitimeren verschillen.5858  

2162. MEESTE RECHTSTRADITIES ACHTEN SCHADEVERDELING VIA KANSLEER BILLIJKER DAN ALLES-OF-NIETSBENADERING – De 
meeste rechtstradities zien de kansleer als een evenwichtige oplossing.5859 Door een deel van de uiteindelijke 
schade als "autonome" – van dat uiteindelijke nadeel losstaande – schade ("kansschade") te kwalificeren, 
ontloopt de rechter onzekerheid over het causale verband met die uiteindelijke schade, en krijgt de 
benadeelde toch enige vergoeding. Hoewel deze creatieve invulling van het schadevereiste sommigen het 
gevoel doet bekruipen van een kunstgreep5860, een etikettenzwendel5861 of een woordspelletje5862 – de 
kanstheorie breekt met de traditionele dogmatiek van de equivalentieleer5863 – biedt zij een billijk alternatief 
voor de zwart-witbenadering waartoe de klassieke bewijsregels leiden. Commentatoren op het Angelsaksische 
mijlpaalarrest Chaplin v Hicks (1911)5864 (supra nr. 2139) spraken van de neiging “to save the equitable principle 
of compensation at the expense of certainty”.5865 Dat de kanstheorie billijker is dan de traditionele alles-of-
nietsbenadering benadrukte ook de Iowa Supreme Court, die als eerste Amerikaanse staat de kanstheorie 
huldigde: "[a]llowing recovery for the lost chance is the most equitable approach".5866 

2163. NEDERLANDSE ILLUSTRATIE VAN BILLIJKHEID VAN KANSVERGOEDING BIJ CAUSALE ONZEKERHEID – Illustratief voor het 
billijkere karakter van kansvergoeding bij causale onzekerheid is een medisch geval voor de Rechtbank 
Groningen. Bij de bevalling was schouderdystocie opgetreden. Na de geboorte bleek de baby te kampen met 
een zenuwletsel in de hals. Volgens eisers was er tijdens de bevalling te hard aan het hoofd getrokken en had 
de arts een keizersnede moeten verrichten. De rechtbank oordeelde echter dat de causale band zich niet liet 
vaststellen. Verhelderend is de overweging op basis waarvan de rechtbank toch vergoeding voor het verlies van 
75 % kans op vermijding van een zenuwletsel toekende: “De rechtbank is evenwel van oordeel dat het naar 

                                                             
5857 NIEUWENHUIS 2002, 1716; WIJNE 2015, 50-51; ŽIVKOVIĆ 2010, 43. 
5858 DUITSLAND: MÄSCH 2004, 125 ("Schon geringfügige Unterschiede in der Warscheinlichkeit des Kausalzusammenhangs 
können [...] zu ganz konträren Ergebnissen führen, nämlich volle Haftung oder gänzliche Haftungsfreiheit."). OOSTENRIJK: 

KOZIOL 2001, 238. NEDERLAND: BOKS 2002, 227; ŽIVKOVIĆ 2010, 44-45 (kritiek op omslagpunt). 
5859 BELGIË: BOCKEN 2007, 287 ("Het vergoeden van het verlies van een kans vermijdt de alles-of-niets oplossing waartoe de 
toepassing van de bewijsregelen leidt bij causale onzekerheid. Dit is terecht."); BOCKEN 2008, 421; BOCKEN 2010, 140; 
BOCKEN/BOONE 2011, 55; BOONE 2004, 95; DE RAEDT 2013-I, 314; DUBUISSON 2007, 495; DEPUYDT 2006, 33; LIERMAN 2007, 269-270; 
PHILIPPE 2014-II, 80; PÜTZ/MONTERO 2006, 1091; SAMOY/VERJANS 2012, 118 ("Deze proportionele aansprakelijkheid lijkt de 
meest rechtvaardige oplossing en is te verkiezen boven het systematisch afwijzen van schadevergoedingsvorderingen op 
grond van causale onzekerheid."); VAN DEN BERGH 2012, 261; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 646; WEYTS 2014-I, 1065; WEYTS/DE 

RAEDT 2013, 72. NEDERLAND: HR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092 (aanvaarding van proportionele aansprakelijkheid: 
“uit overwegingen van redelijkheid en billijkheid [is het] onaanvaardbaar de onzekerheid over de mate waarin de 
tekortkoming van de werkgever heeft bijgedragen tot de schade van de werknemer, in zijn geheel op de werknemer af te 
wentelen.”); AKKERMANS 2000, 100; BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995, 54; FAURE 2000, 161; ŽIVKOVIĆ 2010, 42-43. FRANKRIJK: GERBAY 

2011, nr. 2. DUITSLAND: STREMITZER 2008, 677. ZWITSERLAND: MÜLLER 2002, 197; THÉVENOZ 2002, 240. COMMON LAW: DeBukarte v 
Louvar 393 NW 2d 131 (Iowa 1986); CARDONA FERREIRA 2013, 70; EVATT 1997, 984 ("The fairest and most equitable of all loss of 
chance theories is the King approach."); JANSEN 1999, 293 (kansleer als "well-balanced solution"). 
5860 BELGIË: BOCKEN 2007, 324 (geeft als voorstander van de kanstheorie toe dat "zekere toepassingen ervan wat kunstmatig 
vergezocht overkomen"). FRANKRIJK: BACACHE 2013, 620 (“En d’autres termes, le préjudice de perte de chance est une création 
artificielle d’un préjudice abstrait, destinée à venir en aide aux victimes qui se heurtent aux difficultés de preuve du lien 
causal.”); MÉMETEAU 1986, 150 (“[C]ette théorie n’est qu’un artifice.”). 
5861 PEEPERKORN 2000, 70 ("Hier wordt - slechts de openhartigheid ervan valt te prijzen - eenvoudig etikettenzwendel 
toegepast: men noemt causaliteitsonzekerheid schade, en het probleem is opgelost."). 
5862 DUBUISSON 2007, 490 (spreekt van "un pur jeu de mots"). 
5863 BELGIË: FAGNART 2009, 160 ("Celui qui se dit victime a droit à des dommages et intérêts s’il prouve que son dommage 
trouve sa cause dans une faute du défendeur.”); GENICOT 2009, 1169 ("Il ne nous paraît donc pas possible de se départir de la 
règle classique selon laquelle, pour condamner légalement le responsable, le juge doit décider que […] sans cette faute, le 
dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé.”); STORME 1990, nr. 19 (acht kansverliesleer onverenigbaar met de 
orthodoxie van de equivalentieleer). LUXEMBURG: RAVARANI 2012, 297. ZWITSERLAND: TF 13 juni 2007, ATF 133 III 462, punt 4.4.3 
("Certes, une manière de contourner cette difficulté consiste à qualifier de dommage réparable la perte de la chance elle-
même."; afwijzing kanstheorie). 
5864 Chaplin v Hicks [1911] 2 KB 786. 
5865 J.H. DRAKE, "The rule of certainty in damage and the value of a chance”, Michigan Law Review 1913, (392) 392. 
5866 DeBukarte v Louvar 393 NW 2d 131 (Iowa 1986), met citaat uit EVATT 1997, 984. 
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maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de onzekerheid over de mate waarin de 
tekortkoming van de arts heeft bijgedragen tot de schade in zijn geheel op eisers af te wentelen. Eveneens 
onaanvaardbaar, ook al is de arts tekortgeschoten in zijn zorgplicht, is de onzekerheid over het causale verband 
met de schade geheel voor risico van gedaagden te laten komen nu eveneens de kans bestaat dat de schade 
prenataal is veroorzaakt dan wel door natuurlijke krachten tijdens de baring is ontstaan.”5867 

B Preventie 

2164. KANSVERGOEDING VERSTERKT PREVENTIEF EFFECT SCHADEVERGOEDING – Met de preventiegedachte 
blijkt onverenigbaar dat schadeverwekkers vrijuit gaan wegens moeilijkheden over bewijs van 
schade. Denk aan schending van geheimhoudingsverbintenissen, exclusiviteitsbedingen of niet-
concurrentiebedingen. Daar bepleit de rechtsleer dan ook winstafdracht als alternatieve sanctie 
(supra nr. 1347).5868 Dezelfde redenering geldt bij de kansleer, zij het voor moeilijkheden over het 
bewijs van causaliteit. Met de afschrikkingsidee is onverzoenbaar dat schadeverwekkers bij 
toerekenbare fouten vrijuit gaan wegens onzekerheid over het causale verband. Vrijstelling van 
aansprakelijkheid – het "niets" van de alles-of-nietsoplossing – geeft potentiële schadeveroorzakers 
onvoldoende prikkels tot uitoefening van voldoende zorg. De kansleer versterkt zo het preventieve 
effect van het aansprakelijkheidsrecht (supra nrs. 149-163).5869  

2165. PREVENTIEGEDACHTE TER ONDERBOUWING VAN KANSLEER IN BUITENLAND – De preventieve werking van de 
kansleer komt in het buitenland geregeld aan bod ter ondersteuning van vergoedbaarheid van kansverlies. In 
Portugal bracht die preventiegedachte het hof van beroep te Coimbra zo tot vergoedbaarstelling van het 
verlies van een kans op herziening van een vonnis. Op grond dat de klassieke causaliteitsregel impliceert dat 
vele wanprestaties onbestraft zouden blijven, achtte het hof kansverlies vergoedbaar.5870 Ook in medisch 
verband zou dit preventieve effect ontbreken indien de rechtspraak de alles-of-nietsregel zou huldigen. Artsen 
zouden zelfs niet instaan voor de ergste fouten indien hun patiënt zonder hun fout ook maar de geringste kans 
had op dezelfde complicaties. Net die gedachte bracht Amerikaanse hoven ertoe de kanstheorie te 
aanvaarden: "Immunizing whole areas of medical practice from liability by requiring proof by more than fifty 
percent that the negligence caused the injury fails to deter negligence conduct."5871  

C Minderwaardige alternatieven 

2166. SCHADELASTVERDELING VIA KANSTHEORIE BILLIJKER DAN BEWIJSLASTOMKERING – Verdeling van schade 
via de kanstheorie is te verkiezen boven stelselmatige afwijzing van schadeclaims wegens ontbreken 
van causale zekerheid, zoals bij strikte toepassing van de equivalentieleer. Deze uitweg uit de 
bewijsimpasse van de benadeelde is ook verkiesbaar boven versterking van de benadeeldenpositie 

                                                             
5867 Rechtbank Groningen 14 februari 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7177 (punt 2.7). 
5868  DURSIN 2009, 202 (schadebeding ter verhelping van moeilijk bewijs van schade wegens schending niet-
concurrentiebeding); R. PLIBERSEK, "Assessment of damages for breach of confidence in England and Australia", European 
Intellectual Property Review 1991, 283-287 (begroting van schade wegen schending van geheimhoudingsverbintenissen). 
5869 FRANKRIJK: N. MOLFESSIS, Prévention, précaution et responsabilité civile, Parijs, Harmattan, 2008, 116 ("la sanction 
juridique de la perte de chance met en évidence la fonction préventive de la responsabilité civile"). DUITSLAND: STREMITZER 

2008, 691-692 ("effiziente Präventionsanreize"). OOSTENRIJK: KOZIOL 2001, 247 ("Dafür spricht nicht zuletzt auch der 
Präventivgedanke, dem es in Fällen eindeutig rechtswidrigen und schuldhaften Verhaltens wohl kaum entspricht, dass der 
Täter wegen der Unaufklärbarkeit des Kausalverlaufes von jeglicher Haftung freigesprochen wird."). ZWITSERLAND: MÜLLER 

2002, 211-214. NEDERLAND: HARTLIEF 2000, 13; ŽIVKOVIĆ 2010, 45. COMMON LAW: EVATT 1997, 995-997 ("doctors would have the 
incentive to more carefully treat patients"); KING 1981, 1378 ("The all-or-nothing approach to loss of a chance also subverts 
the deterrence objectives of tort law by denying recovery for the effects of conduct that causes statistically demonstrable 
losses."); KADNER GRAZIANO 2008-II, 1034; PALMER 2010, 658 ("the all-or-nothing approach fails to deter medical negligence"). 
5870 Coimbra 15 oktober 2013, 166/10, JusNet 5162/2013 ("A esta insuficiência têm os tribunais dado resposta através da 
tutela do dano apelidado de «perda de chance» ou de oportunidade, que ocorre quando uma situação omissiva faz perder a 
alguém a "chance" de alcançar uma vantagem ou de evitar um prejuízo."). 
5871 McMackin v Johnson County Healthcare Center 73 P.3d 1094 (Wyoming 2003); overgenomen in Matsuyama v 
Birnbaum, 890 N.E. 2d 819 (Massachusetts 2008) ("The all or nothing rule "fails to deter" medical negligence because it 
immunizes "whole areas of medical practice from liability."). 
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door omkering van de bewijslast, zoals in Duitsland5872 en Oostenrijk5873 in medisch verband (supra 
nr. 2149), of in Nederland bij overtreding van een norm ter bescherming van ondeskundige partijen 
(supra nr. 2145)5874. Bij bewijslastomkering heeft de benadeelde een troef in handen. Zijn bewijsnood 
verdwijnt en hij kan achterover leunen. De rechter neemt dan weerlegbaar aan dat sprake is van een 
causaal verband. Deze bewijsverschuiving is echter niet billijker dan de klassieke equivalentieleer.5875 
Is niet voldaan aan de vereisten voor omkering, zoals bij een lichte fout, dan blijft de klassieke regel 
gestand en krijgt de benadeelde geen schadevergoeding. Vindt wel bewijsomkering plaats, dan 
verzeilt de rechter echter opnieuw in een alles-of-nietsmodel, zij het ten nadele van de potentieel 
aansprakelijke. Kan de schadeverwekker ontbreken van causaliteit dan niet bewijzen, dan is hij 
volledige schadevergoeding verschuldigd, zelfs al was er slechts 10 % causale waarschijnlijkheid.5876  

2167. ONBILLIJKE OMKERINGSREGEL: GEEN SCHADEVERGOEDING BIJ LICHTE FOUT ONDANKS 90 % KANS EN VOLLEDIGE 

SCHADEVERGOEDING BIJ ZWARE FOUT ONDANKS 10 % KANS – De Duits-Oostenrijkse omkeringsregel bij zware fout van 
artsen is niet per se billijk. Deze regel staat volledig los van causale waarschijnlijkheid. Dit leidt tot aberrante 
toestanden.5877 Hoewel een patiënt bij een correcte medische behandeling 90 % kans op genezing zou hebben 
gehad, kreeg hij geen schadevergoeding omdat de behandelende arts geen zware fout had begaan. De 
bewijslast was niet omgekeerd en de benadeelde kon niet met zekerheid bewijzen dat zijn uiteindelijke schade 
het gevolg was van de fout van de arts.5878 In een ander geval was er slechts 10 % kans dat de letsels van de 
pasgeborene resulteerden uit de fout van het ziekenhuis. Toch werd dit ziekenhuis veroordeeld tot volledige 
schadevergoeding omdat sprake was van een zware fout en het ziekenhuis dat vermoeden van causaal verband 
niet kon weerleggen.5879 Bij het verlies van genezingskansen oordeelde de Rechtbank Rotterdam zo terecht dat 
het rechtvaardiger is om kansvergoeding toe te kennen dan om de omkeringsregel toe te passen.5880 

2168. SCHADELASTVERDELING VIA KANSTHEORIE BILLIJKER DAN BEWIJSSTANDAARDVERLAGING – De 
hardvochtigheid van de alles-of-nietsoplossing waarin het vereiste van causale zekerheid resulteert, 
laat zich ook temperen door verlaging van de bewijsstandaard. In België geldt de strenge 
bewijsstandaard van gerechtelijke zekerheid over het causale verband (supra nrs. 2109-2111). 
Diverse rechtsstelsels hanteren een laagdrempeliger bewijsvereiste. Duitsland neemt genoegen met 
in het praktische leven bruikbare zekerheid5881, Nederland met redelijke waarschijnlijkheid5882, 

                                                             
5872 § 630 h, lid 5 BGB; BGH 11 juni 1968, VI ZR 116/67 ("Beweislastumkehr bei groben ärztlichen Behandlungsfehlern"); BGH 
9 mei 1978, VI ZR 81/77; BGH 11 juni 1996, VI ZR 172/95 (zware behandelingsfout als "er Arzt eindeutig gegen bewährte 
ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse verstoßen und einen Fehler begangen hat, der aus 
objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf"). 
5873 OGH SZ 63/90; JBl 1992, 522 ("Wird durch einen ärztlichen Kunstfehler das Operationsrisiko nicht unwesentlich erhöht, 
trifft den Behandler die Beweislast dafür, dass schädliche Folgen auch ohne den Kunstfehler eingetreten wären."); OGH 
10 maart 2008, JBl 2008, 654. Bijv. KOZIOL 1997, 502. 
5874 HR 26 januari 1996, NJ 1996, 607; HR 16 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6233. Uitgebreid: BOKS 2002, 229; NIEUWENHUIS 

2002, 1707-1710.  
5875 Hierover: W. VANDENBUSSCHE, De omkering van het bewijsrisico - Een onderzoek naar rechterlijke bewijstechnieken ter 
remediëring van bewijsnood toegepast op aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, Leuven, KUL, proefschrift in 
voorbereiding. 
5876 BELGIË: BOCKEN 2007, 291 en 324. DUITSLAND: BOLKO EHLGEN 2013, 168-175; MÄSCH 2004, 35 en 119-120; STREMITZER 2008, 
678. ZWITSERLAND: MÜLLER 2002, 201-202. RECHTSVERGELIJKEND: KADNER GRAZIANO 2008-II, 103. Zie echter NIEUWENHUIS 2002, 1708 
(nuanceert rigiditeit van omkeringsregel op grond van verdelende rechtvaardigheid van aansprakelijkheidsverzekeringen).  
5877 Uitgebreid: BOLKO EHLGEN 2013, 173-175; KADNER GRAZIANO 2008-II, 1032; MÄSCH 2004, 34. 
5878 OLG Hamm 26 augustus 1998, VersR 2000, 325. 
5879 OLG Brandenburg 8 april 2003, NJW-RR 2003, 1383.  
5880 Rechtbank Rotterdam 2 mei 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW4845 (vergoeding verlies van kans op probleemloze 
genezing van steekwond in buik door laattijdige laparotomie (buiksnede): “Dit leidt tot een rechtvaardiger oplossing dan de 
door [eiser] bepleite toepassing van de zogeheten "omkeringsregel", welke naar het oordeel van de rechtbank in dit soort 
situaties niet zonder meer van toepassing is.”). 
5881 BGH 17 februari 1970, BGHZ 53, 245 (zogeheten Anastasia-arrest: "Der Richter darf und muss sich aber in tatsächlich 
zweifelhaften Fällen mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad an Gewissheit begnügen, der den Zweifeln 
Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen."); BGH 28 januari 2003, BGH NJW 2003, 1116. 
5882 Uitgebreid: BOKS 2002, 227. 
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Zwitserland en Oostenrijk met overwegende waarschijnlijkheid5883  en de common law (more-
probable-than-not-test, supra nr. 2142) en Italiaanse rechtspraak5884 met een waarschijnlijkheid van 
meer dan 50 %5885. Ook deze benadering geeft een alles-of-nietsresultaat.5886 Is het niet nog 
onbillijker dat 51 % zekere causaliteit leidt tot volledige schadevergoeding, terwijl 49 % zekere 
causaliteit leidt tot volledige vrijspraak van de schadeverwekker? Waarom verdient een benadeelde 
bij 49 % kans geen rechtsbescherming terwijl hij die bij 51 % wel zou krijgen? Schadelastverdeling via 
de kansleer valt dus te verkiezen boven die verlaging van de bewijsstandaard.  

2169. ONTBREKEN VAN KANSTHEORIE LEIDT TOT MANIPULATIE VAN CAUSALE ZEKERHEID – De alles-of-nietsbenadering 
geeft impulsen om de klassieke causaliteitsregels te manipuleren. Mocht de kanstechniek ontbreken, dan zou 
dit de rechtspraak in schrijnende zwart-witgevallen ongetwijfeld doen overhellen naar het Engelse model. In de 
nasleep van het zwavelzuurarrest van het Hof van Cassatie (supra nrs. 2125-2129), nam een hof van beroep in 
een gelijklopend geval zo verdacht snel causale zekerheid aan.5887 Rechters manipuleren de bewijswaardering 
dan om bij waarschijnlijke causaliteit al van zekerheid te gewagen.5888 Dit lijkt een vorm van rechtsrealisme: 
"justice breaks the rules when the rules would break with justice" (supra nr. 1711).5889 De uitkomst is 
belangrijker dan de rechtsregel. De rechter past de rechtsregel dan zo (gewrongen) toe dat hij de gewilde 
uitkomst bereikt. Dit komt de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid niet ten goede. Zo voorkomt de kansleer dat 
rechters fictief gewagen van gerechtelijke zekerheid over het oorzakelijk verband met de uiteindelijke schade 
om een billijk resultaat te bereiken. Zo gaf Lord Nicholls terecht aan: "The law should not, by adopting the all-
or-nothing balance of probabilities approach, assume certainty where none in truth exists."5890 

                                                             
5883 ZWITSERLAND: TF 8 mei 1981, ATF 107 II 269, c. 1b, JdT 1971, I, 446 (“Es muss vielmehr genügen, wenn der Richter in 
Fällen, wo der Natur der Sache nach ein direkter Beweis nicht geführt werden kann, die Überzeugung gewinnt, dass die 
überwiegende Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Kausalverlauf spricht.”; THÉVENOZ 2002, 252); TF 8 mei 1981, ATF 
107 II 269, c. 1b, JdT 1971, I, 446 (idem; THÉVENOZ 2002, 252); TF 13 juni 2007, ATF 133 III 462, punt 4.4.2 ("L'existence d'un 
lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit 
trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante."). OOSTENRIJK: OGH 2 februari 1972, JBl 1972, 426; OGH 12 
december 2007, ECLI:AT:OGH0002:2007: 0070OB00255.07M.1212.000 ("Nach ständiger Rechtsprechung genügt es beim 
Anscheinsbeweis, dass „überwiegende Gründe" für die Verursachung des Schadens sprechen."). 
5884 De Angelsaksische causaliteitstest vindt ook bijval bij het Italiaanse Hof van Cassatie: Cass.civ.III .it. 16 oktober 2007, nr. 
21619, www.altalex.com (“la causalità civile obbedisce alla logica del "più probabile che non".”). Zie ook BIANCA 2012, 182 

("La nostra giurisprudenza è orientata nel senso di ammettere il risarcimento dell'intero danno quando sussista la rilevante 
probabilità (più del cinquanta per cento) della sua derivazione dal fatto del presunto responsabile."). 
5885 Amerikaanse rechters versoepelen die lagere Angelsaksische bewijsstandaard nog bijkomend (“relaxed causation 
approach”): Arizona Supreme Court, Thompson v Sun City Community Hosp. 688 P2d 605, 141 Ariz. 597 (Arizona Supreme 
Court nam genoegen met “probability that defendant’s negligence was a cause of plaintiff’s injury”); New Jersey Supreme 
Court (Scafidi v Seiler, 574 A2d 398, 1990; vereiste van “reasonable degree of medical probability”); Washington Supreme 
Court (Herskovits v Group Health Coop. of Puget Sound, 664 P2d 474, 1983; vermindering van overlevingskans van 39 % tot 
25 % volstaat voor causale zekerheid). Meer rechtspraak: R.S. BRUER, "Loss of a chance as a cause of action in medical 
malpractice cases, Missouri Law Review 1994, (969) 974-975. 
5886 DUITSLAND: MÄSCH 2004, 127 (alles-of-nietsonbillijkheid is nog duidelijker wanneer 51 % zekere causaliteit tot volledige 
schadevergoeding leidt, terwijl 49 % elke schadevergoeding uitsluit). ZWITSERLAND: MÜLLER 2002, 197. AMERIKA: FULHAM-
MCQUILLAN 2014, 14-15; J.H. KING, "Causation, valuation, and chance in personal injury torts involving preexisting conditions 
and future consequences", Yale Law Journal 1981, (1353) 1372-1373 ("The plaintiff who is able to demonstrate a probability 
of 50 % or less that some future loss attributable to the tort will occur will be denied redress for that prospective loss. Yet it 
is manifest that the plaintiffs interests have been adversely affected."); ZILICH 2003, 681. 
5887 Toepassingsgeval na zwavelzuurarrest van Hof van Cassatie: Bergen 10 oktober 2005, JT 2005, 717 (snelle aanvaarding 
van zeker causaal verband in een geval van een zwavelzuuraanval: geen enkele onzekerheid gelet op zeer klein tijdsinterval 
tussen tijdstip waarop fouten door openbaar ministerie en politie zijn begaan en agressie tegen slachtoffer). 
5888  BELGIË: BOCKEN 2007, 324 ("Het verleidt de rechters overigens ertoe willekeurig om te springen met de 
bewijswaardering."); DUBUISSON 2007, 495 ("Elle peut susciter l'arbitraire car pour justifier la réparation, elle incite le juge du 
fond à de subtiles contorsions afin de transformer en certitude ce qui n'est et ne restera jamais qu'une simple probabilité et 
une vraisemblance de causalité."); PÜTZ/MONTERO 2006, 1091. NEDERLAND: FAURE 2000, 171. ZWITSERLAND: MÜLLER 2002, 198-
199. COMMON LAW: CARDONA FERREIRA 2013, 69; KADNER GRAZIANO 2008-II, 1033 ("The loss of chance approach avoids the use of 
fictions by judges to determine causation in order to reach just results in specific cases."); ZILICH 2003, 681. 
5889 Vgl. J. LOOKOFSKY, "Consequential damages in CISG context", PILR 2007, (63) 74. 
5890 Lord Nicholls bij Gregg v Scott [2005] UKHL 2 AC 176, punt 43. 
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Afdeling III. Vergoedbaarheidsvoorwaarden 

2170. GEMEENRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVOORWAARDEN – Voor vergoedbaarheid van kansverlies wegens 
wanprestatie moet aan de gebruikelijke aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn voldaan. Uiteraard dient de 
benadeelde aan te tonen dat een wanprestatie voorligt. De voorwaarden van schade en oorzakelijk verband 
zijn delicater. Qua geleden schade moet de benadeelde bewijzen dat sprake is van zeker (infra nrs. 2171-2172) 
en definitief (infra nrs. 2173-2174) verlies van een reële kans (infra nrs. 2175-2188). Bovendien moet hij een 
oorzakelijk verband tussen de wanprestatie en dat zekere kansverlies aantonen. De causale band tussen die 
wanprestatie en de werkelijk geleden schade mag wel een onzeker karakter vertonen (infra nrs. 2189-2195). 

§ 1. SCHADE 

A Verlies 

1 Zeker verlies 

2171. ZEKERHEID VAN VERLIES VAN KANS – Belangrijke voorwaarde voor vergoedbaarheid van schade is 
dat zij met voldoende zekerheid vaststaat. Hypothetische schade komt immers nooit voor vergoeding 
in aanmerking. Dit geldt niet minder voor kansverlies. Het verlies van de kans moet zeker zijn. De 
Franse wetgever is voornemens dit zekerheidsvereiste in de wet te verankeren: "Seule constitue une 
perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable."5891 

2172. VASTSTELLING VAN KANSVERLIES VIA TOESTANDSVERGELIJKING – Theoretisch zou het bestaan van 
kansverlies ook zijn vast te stellen via de toestandsvergelijking.5892 Van zekere schade is sprake 
wanneer de actuele toestand van de benadeelde minder gunstig blijkt dan de hypothetische 
toestand waarin hij bij nakoming zou hebben verkeerd. Beredeneerd vanuit het positief belang is dan 
sprake van kansschade wanneer de benadeelde bij hypothetische contractnakoming een legitieme 
verwachting zou hebben gehad op verkrijging van een voordeel of vermijding van een nadeel.5893 

2 Definitief verlies 

2173. DEFINITIEF VERLIES VAN KANS – Van zeker verlies van een kans is pas sprake wanneer vaststaat 
dat de kans definitief verloren is gegaan. Dat verlies staat pas met voldoende zekerheid vast wanneer 
er geen mogelijkheid meer bestaat om het verhoopte resultaat (verkrijging van voordeel of 
vermijding van nadeel) nog te bereiken. 5894  Indien het slachtoffer dat resultaat alsnog kan 
verwezenlijken, is de kans niet verloren. Dan komt dat verlies niet voor vergoeding in aanmerking.  

2174. ILLUSTRATIES VAN DEFINITIEF VERLOREN KANSEN – Qua definitief verloren kansen valt contractueel te denken 
aan het definitieve verlies van een kans op gegrondverklaring van het verzet tegen een pachtoverdracht en 
pachtvernieuwing door laattijdige betekening van de dagvaarding tot verzet5895, het definitieve verlies van een 

                                                             
5891 Artikel 1238, eerste lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
5892 SIMOENS 1999, 54; SIMOENS 2004-II, 320. 
5893 Geheel van kritiek ontbloot is deze onderbouwing niet. In Zwitserland verwerpt het Bundesgericht de kanstheorie 
immers juist vanuit de vaststelling dat zij onverenigbaar is met die toestandsvergelijking: "Vu son caractère dynamique ou 
évolutif, la chance n'est pas destinée à rester dans le patrimoine. Or, la théorie de la différence, applicable en droit suisse au 
calcul du dommage, se fonde sur l'état du patrimoine à deux moments précis; elle ne permet ainsi pas d'appréhender 
économiquement la chance perdue." (supra nr. 2147): TF 13 juni 2007, ATF 133 III 462, punt 4.4.3. 
5894 Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277 (laattijdige dagvaarding door advocaat; kans van 10 %); Antwerpen 
16 april 2012, RABG 2015, (805) 809, noot N. VAN DE SYPE (verzuim van advocaat om hoger beroep in te stellen, afwijzing 
vergoeding kansschade want geen reële kans); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 779 (verlies van kans, door 
fout van advocaat, op uitoefening van door vennootschap toegestaan recht om nog 60 maanden gratis in de gezinswoning 
te blijven wonen); Luik 2 september 2010, JLMB 2011, (467) 470 (zeker verlies van kans op inkomsten); Luik 3 juni 2015, JT 
2015, 847 (verlies van kans op proceswinst doordat advocaat verjaringstermijn liet verstrijken); LIERMAN 2007, 260; LIERMAN 

2005, 614; SAMOY/RONSIJN 2014, 126; SAMOY/VERJANS 2012, 125; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 983; 
SIMOENS 1999, 54; SIMOENS 2004-II, 320; VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 64; VAN DE SYPE 2015-I, 814; VAN 

OEVELEN 2014, 996; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 642; WEYTS/DE RAEDT 2013, 75.  
5895 Gent 26 februari 1981, RW 1982-83, 439, noot A. VAN OEVELEN. 
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kans op hernieuwing van de handelshuur ten gevolge van een ongeldige aanvraag tot huurhernieuwing5896, het 
definitieve verlies van een kans op hervorming van een beslissing door een cliënt niet te adviseren over de 
beroepstermijnen5897 en het definitieve verlies van een kans om een aansprakelijkheidsvordering toegewezen 
te zien door het verzuim om een aannemer en een loodgieter tijdig te dagvaarden5898.  

B Kans 

1 Werkelijke kans 

2175. ZEKER VERLIES VAN REËLE KANS – Voor vergoedbaarheid van kansverlies moet het verlies van die 
kans dus zeker zijn. Dit zekere verlies moet uiteraard betrekking hebben op een reële kans.5899 De 
benadeelde dient de realiseerbaarheid van die kans met voldoende zekerheid te bewijzen. Een louter 
hypothetische of statistische kans volstaat niet.5900 Dit vereist dat de benadeelde een reële kans had 
om een voordeel te verkrijgen of een nadeel te vermijden. Loutere hoop op die verkrijging of 
vermijding volstaat niet. Om te beoordelen of sprake is van een reële kans moet de rechter nagaan of 
de benadeelde naar redelijke verwachting mocht rekenen op verwezenlijking van de kans.5901  

2176. ILLUSTRATIES VAN REËEL KANSVERLIES – Een arts die zijn patiënt niet inlicht over behandelingsalternatieven 
ontneemt zijn patiënt een reële kans op uitstel van die ingreep.5902 Een huisarts die een opdoemende infectie 
niet passend behandelt, ontneemt zijn patiënt een reële kans op snellere genezing.5903 Een arts die een 
sterilisatie verkeerd uitvoert, ontneemt zijn patiënt bij een ongewenste zwangerschap een reële kans om 
opnieuw een deeltijdse baan te vinden.5904 Anesthesisten die nalaten hyperthermie vast te stellen tijdens een 
operatie, ontnemen hun patiënt een reële overlevingskans.5905 Een dierenarts die verzuimt een gevraagde 
maagsondage uit te voeren, ontneemt het onderzochte paard een overlevingskans.5906 Een notaris die 
heengaat langs het voorkooprecht van een huisvestingsmaatschappij ontneemt deze een reële kans op een 

                                                             
5896 Bergen 16 maart 2010, JLMB 2010, 1429; Brussel 29 april 2003, RW 2006-07, 15. 
5897 Bergen 21 september 2012, JLMB 2013, 1742. 
5898 Rb. Turnhout 4 mei 1992, RW 1993-94, 201. 
5899 BELGIË: Cass. 15 maart 2010, NJW 2010, 660, noot I. BOONE (punt 3: "Het verlies van een reële kans op het verwerven van 
een voordeel of het vermijden van een nadeel komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van 
een kans een conditio sine qua non verband bestaat."; verlies van kans op nieuwe vergunning kansspelinrichting na 
naderhand door Raad van State vernietigde beslissing van gemeente om geen convenant te sluiten voor die inrichting); 
Cass. 21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999 (overweging 1: “Het verlies van een kans komt voor vergoeding in aanmerking 
indien tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat en het om een reële kans 
gaat.”); verlies van kans doordat advocaat verzuimde hoger beroep in te stellen, vernietiging bestreden arrest door niet-
berekening slaagkansen); Cass. 15 mei 2015, Pas. 2016, 1199 (overheidsopdracht); Antwerpen 10 november 2003, RW 
2006-07, 1524; Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, 257, noot B. VAN DEN BERGH; Antwerpen 16 april 2012, RABG 
2015, 805, noot N. VAN DE SYPE; Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776); Luik 28 maart 1991, JLMB 1992, 77; Rb. 
Brussel 4 januari 2010, RGAR 2010, 14654; Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 833, noot J. VAN DONINCK EN S. 
WIJNS; BOCKEN/BOONE 2011, 56; BOONE/RONSIJN 2015-I, 39; DEPUYDT 2006, 45; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 349; JANSEN 

2015-II, 159; JOCQUÉ 2014, 3; LIERMAN 2005, 615; SAMOY/RONSIJN 2014, 126; SAMOY/VERJANS 2012, 125; SCHUERMANS/VAN 

OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 982; SIMOENS 1999, 54; SIMOENS 2004-II, 320; VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 

2005, 64; VAN DE SYPE 2015-I, 814; VAN OEVELEN 2014, 996; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 642-643; WEYTS 2014-I, 1068; WEYTS/DE 

RAEDT 2013, 75. FRANKRIJK: GERBAY 2011, nr. 2. 
5900 Luik 15 maart 2012, RGAR 2013, nr. 14953 (beroepsfout advocaat inzake inleiding gerechtelijke procedure); Kh. Brussel 
4 februari 2014, DAOR 2014, 64, noot D. PHILIPPE; BOCKEN/BOONE 2011, 56; VAN DE SYPE 2015-I, 814. 
5901 Cass. 9 oktober 1961, Pas. 1961, (162) 163 (“le juge du fond pouvait rechercher si la chance d’effectuer le transport […] 
paraissait suffisamment probable pour donner lieu à réparation”); Brussel 15 april 2002, NJW 2003, 61; Gent 3 oktober 
2002, NJW 2003, (457) 458 (afwijzing verlies van kans op verkrijging overheidsopdracht bij vernietiging gunningsbeslissing 
door Raad van State; ernst van kans dient beoordeeld te worden “aan de hand van de vraag of de benadeelde naar 
redelijke verwachting mocht rekenen op de verwezenlijking van de kans bij afwezigheid van de fout”); Rb. Brussel 4 januari 
2010, RGAR 2010, 14654; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 349; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 
983; SIMOENS 1999, 54; SIMOENS 2004-II, 320; VAN OEVELEN 2014, 996. 
5902 Rb. Leuven 10 februari 1998, TBBR 1998, 163. 
5903 Antwerpen 22 maart 1999, T.Gez. 2000-01, 298. 
5904 Luik 11 februari 2002, RGAR 2003, nr. 13691. 
5905 Antwerpen 2 mei 1989, T.Gez. 1988, 301, noot R. HEYLEN. 
5906 Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425. 
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woningbouwproject. 5907 Een gerechtsdeurwaarder die de zaak niet op de rol laat inschrijven, ontneemt zijn 
cliënt een reële kans op het slagen van zijn rechtsvordering.5908 Een advocaat die een fout begaat bij een 
huurhernieuwning, ontneemt zijn cliënt een reële kans op hernieuwing van de handelshuur.5909 Een advocaat 
die niet tijdig een procedure instelt tegen een verwerping van bezwaren, ontneemt zijn cliënt een reële kans op 
vermindering van belastingaanslagen.5910 Een raadsman die verzuimt om hoger beroep in te stellen, ontneemt 
zijn cliënt een reële kans om in hoger beroep een hogere onteigeningsvergoeding te verkrijgen.5911 Een 
advocaat die een rechtsvordering laattijdig instelt, ontneemt zijn cliënt een reële kans om gelijk te halen.5912  

2 Onbestaande kans 

2177. ONVERGOEDBARE HYPOTHETISCHE KANS – Volledig ontbreken van een kans staat uiteraard in de 
weg aan schadevergoeding. Bij een onbestaande kans moet de rechter elke schadevergoeding 
uitsluiten.5913 Dit is het geval wanneer vaststaat dat de verwezenlijking van die kans dermate 
onwaarschijnlijk was dat er niet op viel te rekenen.5914 Het Belgische Hof van Cassatie oordeelde zo 
dat de rechter een verzoek om vergoeding van kansverlies enkel kan afwijzen wanneer de kans 
onbestaande is, en niet indien enkel het verwerven van het verhoopte resultaat onzeker is.5915  

2178. ILUSTRATIES VAN HYPOTHETISCH KANSVERLIES – Wanneer de kans zich ook zonder de fout van de benadeelde 
helemaal niet zou hebben gerealiseerd, is er geen sprake van verlies van een reële kans. Buitencontractueel 
valt te denken aan de zwakke rechtenstudent die in zijn driejarige studieloopbaan nog nooit voor een 
rechtenvak slaagde, waarvan het verlies van een schooljaar dus eerder theoretisch is5916 , of aan de 
hypothetische kans op promotie naar een hogere afdeling na verwonding van één van de spelers van een zwak 
presterende sportclub5917. Contractueel is van een reële kans zo geen sprake wanneer de patiënt ook zonder de 
fout van de geneesheer geen enkele kans had op overleving5918 of een beter behandelingsresultaat te 
speculatief is5919. Dat een vervoerder een hoefbevangen paard te laat aflevert op de renbaan kan zo ook geen 
vergoedbaar kansverlies impliceren, aangezien dat paard ook zonder zijn fout helemaal geen kans had om die 
koers te winnen.5920 Wanneer een advocaat een termijn laat verstrijken of een gerechtsdeurwaarder een akte 
van hoger beroep niet tijdig betekent, is geen sprake van vergoedbare kansschade wanneer de kans op 
hervorming van de rechterlijke beslissing onbestaande was.5921 Van een reële kans is evenmin sprake wanneer 
een advocaat een fout beging bij de formulering van de middelen voor het Hof van Cassatie waardoor de zaak 

                                                             
5907 Brussel 19 juni 2012, T.Not. 2013, 185. 
5908 Antwerpen 29 november 1994, RW 1996-97, 1029 (kansverlies geraamd op 100 % en dus toekenning van de in de 
mislukte rechtspleging gevorderde bedragen als schadevergoeding). 
5909 Bergen 16 maart 2010, JLMB 2010, 1429; Brussel 29 april 2003, RW 2006-07, 15. 
5910 Brussel 15 oktober 2013, RW 2014-15, 1510 (minimale slaagkans en vergoeding van € 1000). 
5911 Rb. Brugge 14 mei 1991, RW 1993-94, 266. 
5912 Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277; Bergen 19 januari 2011, T.Verz. 2012, 264; Luik 22 januari 2013, JLMB 
2013, 1756; Luik 3 juni 2015, JT 2015, 847. 
5913 DEPUYDT 2006, 52; SAMOY/RONSIJN 2014, 127; SAMOY/VERJANS 2012, 125. 
5914 Rb. Brussel 4 januari 2010, RGAR 2010, 14654; Luik 14 december 1993, JLMB 1994, 137. SAMOY/RONSIJN 2014, 127. 
5915 Cass. 6 februari 1961, Pas. 1961, 608 (vergoedbaar kansverlies in geval waarin de NMBS aanvoerde dat zij kans verloren 
had om reizigers te vervoeren die een busbedrijf zonder de vereiste vergunning had vervoerd, waarbij het Hof van Cassatie 
preciseerde: “le juge du fond ne constate pas qu’était exclue la chance de la demanderesse de transporter à tout le moins 
quelques-uns de ces enfants si le défendeur ne l’avait pas fait”); Cass. 12 september 1972, Pas. 1973, 43 (“Overwegende 
dat, zo de omstandigheid dat eiseres niet alle architecten van de provincie Limburg verenigt, de kansen van eiseres 
verminderde, zij nochtans niet tot gevolg kon hebben eiseres elke kans te doen verliezen.”). 
5916 Vgl. Luik 3 juni 1970, RGAR 1970, nr. 8516. 
5917 Luik 22 april 1981, JT 1982, 398. 
5918 Luik 31 maart 2011, JLMB 2012, 1082, noot G. GENICOT (ook zonder fout van gynaecoloog was foetus overleden). 
5919 Rechtbank Breda 19 december 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BY7399 (punt 2.22: “Die kansen [op een iets beter 
behandelingsresulaat] zijn evenwel naar het oordeel van de rechtbank te speculatief om deze, gelet op het geringe 
voordeel dat bij verwezenlijking van die kansen te behalen viel, als vergoedbare vermogensschade aan te merken.”). 
5920 FAGNART 2009, 148; FAGNART 2010, 100. 
5921 BELGIË: Antwerpen 26 maart 2006, TBBR 2008, 561; Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, 805, noot N. VAN DE SYPE 

(advocaat); Brussel 25 mei 2000, JT 2001, 925 (geen kans op cassatie van arrest); Luik 22 december 1998, JLMB 2000, 242 
(dermate minieme kans om gelijk te krijgen dat er geen kansverlies was); Gent 17 januari 2005, TBBR 2007, 519 (laattijdige 
betekenis akte van hoger beroep door gerechtsdeurwaarder; loutere hoop op gunstig hervormingsarrest volstaat niet); 
Rb. Antwerpen 22 november 2001, TBBR 2004, 148 (onbestaande kans op hervorming vonnis). NEDERLAND: Gerechtshof Den 
Haag 9 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2275 (geen vergoedbaar kansverlies bij niet-voeren van kansloos verweer). 
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niet-ontvankelijk werd verklaard wanneer vernietiging onwaarschijnlijk en zelfs volledig uitgesloten was.5922 
Bestond geen enkele kans op hervorming, dan heeft de cliënt zelfs potentieel winst geboekt, door zich niet 
bloot te stellen aan proceskosten of aan schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding.5923 

3 Geringe kans 

2179. VEREISTE VAN ERNSTIGE KANS OP GUNSTIGE UITKOMST? – Voor vergoedbaarheid van kansverlies 
moet het betrokken verlies zeker (supra nrs. 2171-2174) en de kans reëel (supra nrs. 2175-2178) zijn. 
Vaak wordt dit realiteitsvereiste ook als een vereiste van een ernstige kans geformuleerd.5924 Deze 
formulering doet vermoeden dat enkel kansen met een ernstige verwezenlijkingsgraad vergoedbaar 
zijn. Volgens een minderheidsstroming moet de kans dan ook een minimumomvang aannemen om 
tot schadevergoeding te leiden.5925 In Italië oordeelde het Hof van Cassatie over het verlies van een 
kans op het gegund krijgen van een overheidsopdracht dat kansverlies pas vergoedbaar is wanneer 
zij meer dan 50 % bedraagt.5926 Wat zegt het Belgische recht hierover? 

2180. VERGOEDBAARHEID VAN ZEKER VERLIES VAN GERINGE KANS – In de meerderheidsopvatting geldt voor 
vergoeding van kansschade geen zwaarwichtigheidsvereiste. Ook geringe kansen zijn verhaalbaar. Zo 
overwoog het Hof van Cassatie dat het feit dat die kans groot of klein is een criterium vormt voor de 
omvang maar niet voor het bestaan van schade.5927 In de rechtspraak komen dan ook heel lage 
percentages kansverlies voor verhaal in aanmerking. Deze gaan van 20 %5928, 15 %5929 tot 10 %5930, en 
zelfs 5 %5931. Voor verhaal van kansschade hoeft de kans dus geen minimumdrempel te overschrijden. 
Geringheid van een verloren kans resulteert niet in onvergoedbaarheid van zeker verlies, maar speelt 
enkel een rol bij schadebegroting.5932 In de praktijk is het echter allicht niet steeds duidelijk waar de 

                                                             
5922 Brussel 24 november 1998, JLMB 2000, 236. 
5923 Rb. Luik 29 september 1999, AR 92/140/A, onuitg., besproken in DEPUYDT 2006, 46. 
5924 BELGIË: Brussel 27 oktober 1998, JLMB 2000, 230 ("[L]a perte d'une chance […] ne constitue un dommage réparable que 
si elle apparaît à tout le moins comme sérieuse à défaut d'être certaine."); Gent 3 oktober 2002, NJW 2003, (457) 458 (geen 
verlies van ernstige kans op verkrijging overheidsopdracht); Luik 30 juni 2006, JLMB 2007, (347) 349 (verlies van kans op 
verzekeringsdekking doordat verzekeringsmakelaar cliënt niet inlichtte over opzegging van polis); Kh. Brussel 4 februari 
2014, DAOR 2014, (64) 70 ("La perte d'une peut constituer un dommage susceptible d'être réparé s'il ressort des 
circonstances que cette chance est certaine, sérieuse ou à tout le moins raisonnable."); DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 
349; FAGNART 2009, 148; JANSEN 2015-II, 159 (vereiste van ernstige kans, maar geen minimumdrempel); SCHUERMANS/VAN 

OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 982; SIMOENS 1999, 54 (“alleen het verlies van een ernstige kans kan zekere schade 
opleveren […]”); VAN DEN BERGH 2012, 261; VAN OEVELEN 2014, 996; VAN OMMESLAGHE 2014, 214 ("La chance doit être sérieuse et 
non purement conjecturale."). FRANKRIJK: MAZEAUD 2011, 238. LUXEMBURG: Luxemburg 7 juni 2007, Pas. 33, 548, in RAVARANI 

2012, 294; Luxemburg 4 juli 2012, nr. 36967, JTL 2013, 57. 
5925 RECHTSPRAAK: Antwerpen 10 november 2003, RW 2006-07, 1524 (hoewel er reële kans was dat de overheidsopdracht 
aan twee andere bedrijven zou zijn toegewezen, kende het hof van beroep geen schadevergoeding toe omdat die kans 
uiterst gering was); Luik 13 mei 2004, JT 2004, 912; Luik 3 juni 2015, JT 2015, 847 (verlies van kans op proceswinst doordat 
advocaat verjaringstermijn liet verstrijken: "la chance d'obtenir gain de cause pour les appelants était si ténue qu'elle ne 
constitue pas un préjudice indemnisable"). RECHTSLEER: FAURE 2000, 165 (niet elke theoretische mogelijkheid is vergoedbaar); 
VAN DEN BERGH 2012, 261 ("De waarschijnlijkheid van de kans moet uitstijgen boven een bepaalde minimumdrempel [...]").  
5926 Cass.it. 19 december 1985, nr. 6506, Giur.it. 1986, I, (669) 672 ("può essere sufficiente che il danneggiato provi che essa 
possibilità sia superiore al 50 %"). 
5927 Cass. 17 april 1961, Arr.Cass. 1961, (882) 883 (vergoedbaar kansverlies in geval waarin de NMBS aanvoerde dat zij kans 
verloren had om reizigers te vervoeren die een busbedrijf zonder de vereiste vergunning had vervoerd: “le fait que cette 
chance soit plus ou moins grande ou petite constitue un critère d’évaluation du dommage et non de son existence”). 
5928 Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 259 (kans van 20 % op toewijzing vordering in bodemprocedure). 
5929 Kh. Brussel 4 februari 2014, DAOR 2014, 64, noot D. PHILIPPE (verlies van 15 % kans op ontslagbescherming door op 
foutief aanraden van een advocaat eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst). 
5930 Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277 (verlies van 10 % kans om gelijk te halen doordat advocaat 
rechtsvordering te laat instelde); Rb. Brussel 14 april 2000, JLMB 2001, 426, noot J.P. BUYLE (verlies van 10 % kans op 
herziening van beslissing door onregelmatig hoger beroep). Vgl. Brussel 15 oktober 2013, RW 2014-15, 1510 (verlies van 
kans op vermindering van belastingaanslagen doordat de advocaat niet tijdig een procedure instelde tegen de beslissing 
van de gewestelijk directeur om de bezwaren te verwerpen; minimale slaagkans en vergoeding van € 1000). 
5931 Murrey v United States of America, 73 F.3d 1448 (7 Cir. 1996) (vergoeding 5 % overlevingskansen). 
5932 Cass. 17 april 1961, Arr.Cass. 1961, (882) 883 (“le fait que cette chance soit plus ou moins grande ou petite constitue un 
critère d’évaluation du dommage et non de son existence”); Brussel 15 oktober 2013, RW 2014-15, 1510; BOCKEN 2010, 139; 



726 
 

grens ligt tussen een (in principe vergoedbare5933) uiterst geringe kans en een (onvergoedbare5934) 
louter hypothetische kans (supra nr. 2177). Duidelijk is dat een geringe kans (10 %) in bepaalde 
gevallen (totale schade € 1 miljoen) nog aanzienlijke schadevergoeding (€ 100 000) kan opleveren. 

2181. VERKLARING: ONTBREKEN VAN BAGATELGRENS EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Hoewel sommigen een 
ander standpunt verdedigen5935, en diverse bepalingen van het Burgerlijk Wetboek een uiting lijken 
van het adagium de minimis non curat praetor5936, kent het Belgisch-Franse contractuele schaderecht 
geen de-minimiseis (infra nr. 2421). Voor schade volstaat een schending van een rechtmatig 
belang.5937 Schade is dan vergoedbaar voor zover zij zeker is, ook al is zij van geringe omvang. België 
kent geen rangorde van vergoedbare schade. Ook voor kansverlies maakt het Hof van Cassatie geen 
gewag van een minimumdrempel.5938 Dat zeker verlies van zelfs een geringe kans kan leiden tot 
schadevergoeding, is een toepassing van de regel dat alle zekere schade vergoedbaar is, ongeacht de 
omvang daarvan.5939 Dit principe van integrale schadevergoeding noopt dus tot vergoeding van zelfs 
minieme kansen. Recentelijk bleek deze grondslag ook uit een overweging van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie, in een geval van verlies van een kans om eerder te worden 
aangesteld als ambtenaar. Dit Gerecht gaf aan dat gering kansverlies potentieel vergoedbaar is 
wegens het vereiste van integrale schadevergoeding: "Bovendien zou de eis dat alleen een serieuze 
verloren kans in aanmerking komt voor vergoeding, ertoe leiden dat uitsluitend schade van een 
bepaalde omvang wordt vergoed, terwijl de Unie ambtenaren en andere personeelsleden volledig 
moet vergoeden voor de schade die zij hun heeft veroorzaakt."5940  

                                                                                                                                                                                              
BOCKEN/BOONE 2011, 56; JANSEN 2015-II, 165; LIERMAN 2005, 615; LIERMAN 2007, 260; PHILIPPE 2013, 1011; PÜTZ/MONTERO 2006, 
1090; I. SAMOY en K. RONSIJN, "Verlies van een geringe kans: geen minimum waarschijnlijkheid vereist” (noot onder Cass.fr. 
16 januari 2013), TBBR 2014, 125-127; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 982; VAN OEVELEN 2014, 996; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 643; B. WEYTS, "Compensation for the loss of small chances in (Belgian and French) tort law”, ERPL 
2014, 1065-1068; WEYTS 2013-I, 1033; WEYTS/DE RAEDT 2013, 75. 
5933 De rechtspraak wijst kansverlies soms af bij “uiterst geringe” kansen: Rb. Brussel 16 februari 2006, RGAR 2008, 
nr. 14353 (schade niet bewezen omdat kansen op hervorming verstekvonnis na verzet uiterst gering waren); Luik 3 juni 
2015, JT 2015, 847 (verlies van kans op proceswinst doordat advocaat verjaringstermijn liet verstrijken: "la chance d'obtenir 
gain de cause pour les appelants était si ténue qu'elle ne constitue pas un préjudice indemnisable"). 
5934 BOCKEN/BOONE 2011, 56 ("Was zij onvoldoende zeker, hypothetisch of statistisch, dan komt zij niet in aanmerking. Het is 
niet vereist dat de kans een bepaalde minimumdrempel [...] bereikt."). 
5935  BELGIË: Vred. Brussel 2 mei 1989, T.Vred. 1989, 214 (immateriële schade wegens niet-naleving 
aannemingsovereenkomst inzake ontwikkelen dia’s van feest en luchtdoop eiser; vrederechter geeft aan dat verlies van 
dia’s intense affectieve schade veroorzaakt; impliciet). FRANKRIJK: DEMOGUE 1924, 74 ("Si le préjudice n'est pas appréciable, 
parce qu'il est trop faible, le juge peut refuser toute indemnité. De minimis non curat praetor."; schade in het algemeen); 
H. ROLAND EN L. BOYER, Adages du droit français, Parijs, Litec, 1999, 151 ("En matière de responsabilité, [...] la tendance est 
plutôt de refuser de tenir compte du dommage tellement infime qu'il apparaît illusoire."). 
5936 Zie artikel 887 BW (vernietiging verdeling bij benadeling voor meer dan één vierde), artikel 1619 BW (uitdrukking van 
maat bij bepaalde kopen levert pas grond op tot correctie van prijs vanaf verschil van een twintigste tussen werkelijke en 
conventionele maat) en artikel 1674 BW (recht van verkoper om vernietiging van koop te eisen bij benadeling voor meer 
dan zeven twaalfden). Vgl. opmerking bij PRADEL 2004, 194. 
5937 Cass. 16 januari 1939, Pas. 1939, I, 25; Cass. 19 december 1978, Pas. 1979, I, 472; Gent 27 januari 2005, RW 2006-07, 
1568 (wie vergoeding vordert van schade wegens prijsbewimpeling waaraan hij heeft meegewerkt, heeft geen rechtmatig 
belang om schadeloosstelling te vorderen voor dat verlies); Rb. Nijvel 7 maart 1997, TBBR 1997, nr. 221 
(buitencontractueel, vergoeding affectieve band met paard). De Franse wetgever is voornemens het vereiste van een 
krenking van een rechtmatig belang in de wet te verankeren (art. 1235 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la 
responsabilité civile: "Est réparable tout préjudice certain résultant d'un dommage et consistant dans la lésion d'un intérêt 
licite, patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou collectif."). 
5938 WEYTS/DE RAEDT 2013, 75. 
5939 BELGIË: FAURE 2000, 166 (vermelding argument); SAMOY/RONSIJN 2014, 127. FRANKRIJK: BACACHE 2013, 621. ZWITSERLAND: 

MÜLLER 2002, 266 ("Le principe généralement reconnu de la réparation intégrale plaide en faveur de l'indemnisation aussi de 
petites chances. Ce principe veut en effet que tout préjudice soit réparé, aussi petit soit-il."). 
5940 Ger.Ambt. 11 juli 2013, F-9/12, ECLI:EU:F:2013:116, CC tegen Europees Parlement, punt 118; evenwel op een ander 
punt, wegens schending van de motiveringsplicht, vernietigd bij Ger. 29 april 2015, T-457/13, ECLI:EU:T:2015:240, CC tegen 
Europees Parlement. 



727 
 

2182. VERGOEDING VAN MINIEME KANSSCHADE VERSTERKT PREVENTIEF EFFECT VAN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – Vergoeding 
van kansverlies versterkt het preventieve effect van het aansprakelijkheidsrecht (supra nr. 2164). Met die 
preventie is onverenigbaar dat schadeverwekkers bij toerekenbare fouten vrijuit gaan bij causale onzekerheid. 
Vrijstelling van aansprakelijkheid geeft onvoldoende prikkels tot uitoefening van voldoende zorg. Bij kansverlies 
gaan schadeverwekkers echter niet vrijuit bij causale onzekerheid. Ook deze preventiegedachte vereist 
vergoedbaarheid van zelfs minieme kansschade. In een Amerikaanse zaak werd zo een overlevingskans van 
slechts 5 % op deze grond erkend: “A loss is a loss even if it is only probable, as are most things in life. No doubt 
Murrey would have paid a lot (if he had had a lot to pay) for a 5 percent chance of survival if the alternative was 
a certainty of immediate death. This shows that he lost something by being deprived of that chance. […] 
Damages for loss of a chance are necessary to prevent the underdeterrence of medical negligence.”5941  

2183. CASSATIONELE AFWIJZING VAN BAGATELDREMPEL IN BUITENCONTRACTUEEL VERBAND – Voor afwijzing 
van een dergelijke bagateldrempel is steun te vinden in een cassatiearrest uit 1994.5942 De eisende 
partij verzocht om vergoeding van schade die zij leed doordat één van haar twee zaakvoerders 
wegens een ongeval arbeidsongeschikt was geworden. In navolging van de rechter in eerste aanleg 
oordeelde de appelrechter met betrekking tot de winstderving dat haar omzet niet aangaf dat zij 
"een zwaar verlies" had geleden door de arbeidsongeschiktheid van die zaakvoerder. Het Hof van 
Cassatie wees deze voorwaarde af op grond dat dit "geen voldoende grond is om het bestaan van 
elke schade, hoe gering ook, uit te sluiten". Onder verwijzing naar de mogelijkheid tot 
billijkheidsbegroting preciseerde het Hof dat "de feitenrechter in feite het bestaan van een door een 
onrechtmatige daad veroorzaakte schade beoordeelt en het bedrag raamt van de vergoeding voor 
het volledig herstel ervan". Hieruit valt op te maken dat "elke schade, hoe gering ook" verhaalbaar is.  

2184. GERINGE KANSSCHADE IN FRANSE CASSATIERECHTSPRAAK – Dat zelfs een geringe kans vergoedbaar is, blijkt uit 
een Franse cassatiearrest. Bij een aandelenoverdracht zegt een echtpaar toe in te staan voor het sociaal passief 
van de vennootschap. Naderhand leidt dit tot een veroordeling tot betaling van het debetsaldo van hun 
rekening-courant jegens de vennootschap. Hun advocaat was echter niet aanwezig ter terechtzitting en liet na 
beroep in te stellen tegen die veroordeling. Hierop stelden zij een vordering tot schadevergoeding in tegen hun 
advocaat. Het hof van beroep te Parijs wees de vergoedbaarheid van kansverlies echter af op grond dat slechts 
een geringe kans bestond op herziening van het vonnis, onder meer omdat zij niet hadden aangetoond dat hun 
rekening-courant een creditsaldo vertoonde. Uiteindelijk vernietigt het Franse Hof van Cassatie dit arrest 
wegens schending van artikel 1147 CCF. Het hof van beroep baseerde zich namelijk op argumenten die niet 
volstonden ten bewijze dat een slaagkans van het mislopen hoger beroep volledig onwaarschijnlijk was, temeer 
daar zeker verlies van een zelfs geringe kans vergoedbaar is.5943 

2185. IMPACT VAN GERINGHEID KANS OP SCHADEBEGROTING – De waarschijnlijkheid dat de kans zich zou 
realiseren, hoeft dus geen minimumdrempel te overschrijden. De geringheid van een verloren kans 
resulteert niet in onvergoedbaarheid van zeker verlies. Die geringheid is enkel een factor waarmee 
de rechter rekening moet houden bij begroting van die kansschade (infra nr. 2203).5944 In een geval 
waarin een cliënt door laattijdige dagvaarding door zijn advocaat een kans had verloren om een 
vordering toegewezen te zien, kreeg hij toch schadevergoeding, ook al bedroeg de kans op toewijzing 
van zijn vordering slechts 10 %.5945 

4 Onzekerheid over causale band met uiteindelijke schade 

                                                             
5941 Murrey v United States of America, 73 F.3d 1448 (7 Cir. 1996); vergoeding 5 % overlevingskansen. 
5942 Cass. 30 maart 1994, Pas. 1994, I, 337. 
5943 Cass.civ.I.fr. 16 januari 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:C100024. 
5944 Cass. 17 april 1961, Arr.Cass. 1961, (882) 883 (vergoedbaar kansverlies in geval waarin de NMBS aanvoerde dat zij kans 
verloren had om reizigers te vervoeren die een busbedrijf zonder de vereiste vergunning had vervoerd: “le fait que cette 
chance soit plus ou moins grande ou petite constitue un critère d’évaluation du dommage et non de son existence”); Brussel 
15 oktober 2013, RW 2014-15, 1510 (het verlies van een kans op vermindering van belastingaanslagen doordat de advocaat 
niet tijdig een procedure instelde tegen de beslissing van de gewestelijk directeur om de bezwaren te verwerpen; minimale 
slaagkans en vergoeding van € 1000); BOCKEN 2010, 139; BOCKEN/BOONE 2011, 56; JANSEN 2015-II, 165; LIERMAN 2005, 615; 
LIERMAN 2007, 260; SAMOY/RONSIJN 2014, 127; VAN OEVELEN 2014, 996; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 643. 
5945 Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277 (kans van 10 %); Luik 22 januari 2013, JLMB 2013, 1756. 
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2186. KANSVERGOEDING VEREIST GEEN ZEKERHEID OVER CAUSALE BAND MET UITEINDELIJKE SCHADE – Het 
realiteitsvereiste stelt niet voorop dat zekerheid bestaat over de verwerving van het verhoopte 
resultaat (verkrijging van voordeel of vermijding van nadeel) als dusdanig. De benadeelde kan dus 
ook schadevergoeding krijgen voor kansverlies wanneer zonder de wanprestatie het verhoopte 
resultaat niet met zekerheid zou zijn verworven. 5946  Bij vergoeding van kansverlies kan de 
benadeelde de uiteindelijke schade dus ook hebben geleden zonder de fout van de verweerder.  

2187. KANSVERGOEDING BIJ 100 % ZEKERHEID OVER CAUSALE BAND MET UITEINDELIJKE SCHADE? – Soms blijkt 
het onzekere element soms dermate gering dat de kans nagenoeg met 100 % zekerheid is verloren 
door de wanprestatie. Strikt genomen is die 100 % zekerheid ook een reële kans. In die hypothese is 
er echter geen reden om de kanstheorie toe te passen. Mocht 100 % zeker zijn dat het verhoopte 
resultaat is mislopen door de wanprestatie, dan hoeft de benadeelde helemaal geen beroep te doen 
op de kansverliesleer. Dan beloopt de schade het verlies van het verhoopte resultaat zelf.5947 Meer 
nog, volgens zowel het Belgische als het Franse Hof van Cassatie mag de waarde van kansverlies zelfs 
niet bestaan uit het volledige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel (infra nr. 2202).5948  

2188. SAMENVALLEN VAN BIJZONDER GROTE KANS MET GERECHTELIJKE ZEKERHEID OVER UITEINDELIJKE SCHADE – 

Wanneer is nu sprake van een zeker causaal verband met de uiteindelijke schade die een beroep op 
de kanstheorie onnodig maakt? Voor schadeverhaal volstaat dat schade met gerechtelijke zekerheid 
door de wanprestatie is veroorzaakt. Bijgevolg moet voldoende aannemelijk zijn dat de wanprestatie 
bijdroeg aan de schade zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan. In de Belgische rechtspraak 
komen kansverliezen voor van 95 %5949 en 99 %5950. Beloopt de verloren kans een dermate grote 
zekerheid, dan lijkt eigenlijk voldaan aan het vereiste van gerechtelijke zekerheid. De vraag rijst of de 

                                                             
5946 Cass. 15 maart 2010, NJW 2010, 660, noot I. BOONE (punt 3: "Het bestaan van een kans vereist geen zekerheid op het 
verwerven van het verhoopte resultaat. De benadeelde kan aldus schadevergoeding verkrijgen voor het verlies van een 
kans zelfs indien zonder de fout het verhoopte resultaat niet met zekerheid zou zijn verkregen."; verlies van kans op nieuwe 
vergunning kansspelinrichting na naderhand door Raad van State vernietigde beslissing van gemeente om geen convenant 
te sluiten voor die inrichting); Cass. 15 mei 2015, Pas. 2016, 1199 (overheidsopdracht); Brussel 1 juni 2012, RGAR 2013, nr. 
14946; Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 833, noot J. VAN DONINCK EN S. WIJNS; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 

2001, 349; JOCQUÉ 2014, 4; SAMOY/RONSIJN 2014, 126; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 649. 
5947 DEPUYDT 2006, 51; DE RAEDT 2013-II, 232; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 349; FAGNART 2009, 148; JOCQUÉ 2014, 4; 
KRUITHOF/BOCKEN 1994, 647 (100 % zekere kans als contradictio in terminis); LIERMAN 2009, 798; SAMOY/RONSIJN 2014, 126; 
SAMOY/VERJANS 2012, 125 (bij 99 % kans uiteindelijke schade vergoeden); VAN DE SYPE 2015-I, 815; VAN OEVELEN 2014, 997; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 649; WEYTS/DE RAEDT 2013, 80-81. 
5948 BELGIË: Cass. 17 december 2009, NJW 2010, 660, noot I. BOONE (verlies van kans op gunstigere stedenbouwkundige 
bestemming binnen gewestplan; cassatie wegens vergoeding volledige uiteindelijke schade bij kansverlies); Cass. 
23 september 2013, Pas. 2013, 1755 (overweging 5: “Enkel de economische waarde van de verloren gegane kans komt voor 
vergoeding in aanmerking. Deze waarde kan niet bestaan uit het volledige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel of het 
verloren voordeel.”); Cass. 21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999 (idem; verlies van kans doordat advocaat verzuimde hoger 
beroep in te stellen, vernietiging bestreden arrest door niet-berekening slaagkansen); Cass. 15 mei 2015, Pas. 2016, 1199 
(overheidsopdracht); Cass. 23 oktober 2015, C.14.0589.F, www.juridat.be. Vgl. Luik 22 januari 2013, JLMB 1756 (verlies van 
kans om gelijk te worden gesteld in het geding doordat advocaat de rechtsvordering laattijdig instelde; verlies van een kans 
kan niet bestaan in volledig bedrag van uiteindelijk geleden verlies of gederfde winst); Luik 3 juni 2015, JT 2015, 847 (verlies 
van kans op proceswinst doordat advocaat verjaringstermijn liet verstrijken); Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, 
(816) 834, noot J. VAN DONINCK EN S. WIJNS. FRANKRIJK: Cass.com.fr. 7 januari 2004, nr. 01-17426, JurisData nr. 2004-021745 
(verlies van een kans om effecten over te dragen; waarde van kansverlies kan niet overeenstemmen met mislopen 
voordeel: “la réparation du préjudice consistant dans la perte d'une chance doit être mesurée à la valeur de la chance 
perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.”); Cass.com.fr. 20 oktober 
2009, JurisData nr. 2009-049987; Cass.civ.II.fr. 17 februari 2011, JurisData nr. 2011-002342 (“la réparation de la perte d'une 
chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était  
réalisée”); Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011, JurisData nr. 2011-021031. 
5949 Antwerpen 28 oktober 2013, P&B 2014, 208 (verlies van 95 % kans op succesvolle uitvoering van vonnis door fout van 
gerechtsdeurwaarder). 
5950 Cass. 19 september 2002, JT 2003, 212 (verlies van 99 % kans om overheidsopdracht toegewezen te krijgen nadat 
aanbestedende overheid offerte van een inschrijver had verminderd en offerte van eisende inschrijver had verhoogd); 
Corr. Dinant 31 mei 2004, T.Gez. 2005-06, 224 (verlies van 99 % kans op overleven van baby door fout van gynaecoloog). 
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benadeelde niet beter verzoekt om vergoeding van zijn uiteindelijke schade.5951 Had de benadeelde 
bij tijdige behandeling 99 % kans op genezing en is deze kans door een fout verloren gegaan, dan 
staat tegelijk met gerechtelijke zekerheid vast dat de uiteindelijke schade resulteert uit dat uitblijven 
van behandeling. In plaats van te verzoeken om vergoeding van het verlies van een kans op genezing 
kan de benadeelde dan meteen vergoeding vorderen voor zijn daadwerkelijk geleden schade.  

§ 2. OORZAKELIJK VERBAND 

A Tussen wanprestatie en kansverlies 

2189. CAUSAAL VERBAND TUSSEN SCHADE EN WANPRESTATIE – Wie verzoekt om schadevergoeding moet 
bewijzen dat er tussen de wanprestatie en zijn schade een oorzakelijk verband bestaat. Zowel bij 
wanprestatie (art. 1151 BW; supra nrs. 1764-1771) als bij onrechtmatige daad (art. 1382 BW) geldt 
de equivalentieleer. Tussen de wanprestatie en de schade moet een conditio-sine-qua-nonverband 
bestaan.5952 Dit vereiste veronderstelt dat zonder de wanprestatie de schade zich niet had kunnen 
voordoen zoals zij in concreto is ontstaan. In gevallen van kansverlies bestaat nu in principe net 
onzekerheid over dat oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. Hoe wordt dit opgelost? De 
rechter rekt het schadebegrip open door tussenschade (kansschade) als autonome schade te 
aanschouwen, zodat formeel sprake is van een oorzakelijk verband, zij het dan met die tussenschade.  

2190. CAUSAAL VERBAND TUSSEN WANPRESTATIE EN KANSVERLIES – Toegepast op de kanstheorie geldt 
bijgevolg als stelregel dat de benadeelde enkel het bewijs moet leveren van een causaal verband met 
het verlies van een kans.5953 Verlies van een kans op een gunstige uitkomst moet met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te wijten zijn aan de wanprestatie.5954 De benadeelde moet 
echter geen bewijs leveren van een oorzakelijk verband met zijn uiteindelijke schade (infra nrs. 2192-
2195). Uiteraard komt de benadeelde geen schadevergoeding toe voor uiteindelijke schade indien 
enkel zekerheid bestaat over het oorzakelijk verband tussen de wanprestatie en het verlies van een 
kans, maar geen zekerheid over de causale band met die uiteindelijke schade.5955  

2191. ILLUSTRATIE: GEEN VERGOEDING UITEINDELIJKE SCHADE BIJ LOUTER CAUSAAL VERBAND TUSSEN FOUT EN KANSVERLIES – 

Illustratief is een cassatiearrest waarin de exploitant van een lunapark geen nieuwe vergunning kreeg omdat de 
gemeente had beslist geen convenant te sluiten voor zijn inrichting.5956 De Raad van State vernietigde echter 
deze beslissing. De exploitant sprak de gemeente aan in vergoeding van de schade wegens sluiting van twee 

                                                             
5951 BOONE/RONSIJN 2015-I, 44; SAMOY/VERJANS 2012, 125 ("Wanneer de verloren kans 99 % is, dan past het om eerder vast te 
stellen dat er een oorzakelijk verband is tussen de fout en de werkelijk geleden schade en deze integraal te vergoeden."). 
5952 Cass. 26 juni 2008, Pas. 2008, 1688 (overweging 5); Cass. 17 december 2009, NJW 2010, 660, noot I. BOONE 
(overweging 1: “Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals die zich 
heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat. Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had 
kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan.”; verlies van kans op gunstigere stedenbouwkundige bestemming binnen 
gewestplan; cassatie wegens vergoeding volledige uiteindelijke schade bij kansverlies); Cass. 15 maart 2010, NJW 2010, 
660, noot I. BOONE (punt 3: "Het verlies van een reële kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden van een 
nadeel komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van een kans een conditio sine qua non 
verband bestaat.”; verlies van kans op nieuwe vergunning kansspelinrichting na naderhand door Raad van State vernietigde 
beslissing van gemeente om geen convenant te sluiten voor die inrichting); Cass. 6 december 2013, RW 2014-15, 790; 
Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 832-833, noot J. VAN DONINCK EN S. WIJNS; BOONE/RONSIJN 2015-I, 42; DE 

BOECK 2008, 76; CLIJMANS 2005, 230; DE CONINCK 2007, 15; DE VULDER/ONGENA 2002, 44; GELDHOF 2005, 83; JOCQUÉ 2014, 3; 
LIERMAN 2007, 268; SAMOY/RONSIJN 2014, 126; SAMOY/SAGAERT 2008, 679; SAMOY/VERJANS 2012, 116; WEYTS/DE RAEDT 2013, 72. 
5953 Cass. 17 december 2009, NJW 2010, 660, noot I. BOONE (overweging 2: “Het verlies van een kans komt voor vergoeding 
in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat.”); Cass. 15 mei 
2015, Pas. 2016, 1199; Antwerpen 10 november 2003, RW 2006-07, 1524; Luik 26 maart 1991, Pas. 1991, II, 132 (verlies van 
kans om kind bij moeilijke bevalling te redden); Kh. Brussel 4 februari 2014, DAOR 2014, (64) 70; BOONE 2004, 93; 
BOONE/RONSIJN 2015-I, 42; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 349; JOCQUÉ 2014, 3; SAMOY/RONSIJN 2014, 126; SAMOY/VERJANS 

2012, 125; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 984; WÉRY 2011-I, 534; WEYTS/DE RAEDT 2013, 72. 
5954 LIERMAN 2007, 268. 
5955 Cass. 26 juni 2008, Pas. 2008, 1688; BOONE/RONSIJN 2015-I, 42-43. 
5956 Cass. 26 juni 2008, Pas. 2008, 1688. 
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lunaparken. De appelrechters oordeelden dat niet zeker was dat hij een convenant zou hebben gekregen, maar 
dat wel was bewezen dat hij door de fout van de gemeente de kans was verloren om een convenant en 
vergunning te krijgen en zodoende was bewezen dat de schade zich zonder de fout niet op die wijze had 
voorgedaan. Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest op grond dat de appelrechters geen vergoeding konden 
toekennen voor de uiteindelijke schade (sluiting van lunaparken), aangezien enkel zekerheid bestond over de 
causale band met het verlies van een kans om een convenant en vergunning te krijgen. 

B Niet tussen wanprestatie en finale schade 

2192. GEEN VEREISTE VAN ZEKER CAUSAAL VERBAND TUSSEN FOUT EN UITEINDELIJK NADEEL – Een vereiste van 
een causale verband met kansverlies verschilt van een vereiste van een causale verband met 
uiteindelijke schade. Het Hof van Cassatie verlangt zo een oorzakelijk verband, zij het niet tussen de 
fout en de uiteindelijke schade, maar wel tussen de fout en het kansverlies (supra nr. 2190).5957 
Precies omwille van het onzekere oorzakelijk verband met de uiteindelijke schade krijgt de 
kanstheorie toepassing. Hoewel de causale band met de uiteindelijke schade onzeker is, blijft het 
causaliteitsvereiste dus formeel overeind door creatief om te springen met het schadevereiste. Van 
de uiteindelijke schade naar de kansschade maakt de rechter een gedachtesprong om te vermijden 
dat de benadeelde met lege handen zou overblijven. Zo laat hij de klassieke causale band met de 
uiteindelijke schade wel in het midden.5958 

2193. MINDERHEIDSOPVATTING: WEL VEREISTE VAN ZEKER CAUSAAL VERBAND TUSSEN FOUT EN UITEINDELIJKE 

SCHADE VOOR VERGOEDBAARHEID KANSVERLIES – Een minderheidsstroming meent echter dat voor 
vergoedbaarheid van kansverlies wel is vereist dat de benadeelde een zeker causaal verband bewijst 
tussen de fout (wanprestatie) en de uiteindelijke schade. In navolging van een Franse doctrinale 
stroming5959 kwam deze opvatting in België tot bloei na het zwavelzuurarrest uit 2004 (supra 
nrs. 2125-2129).5960 Ook kent zij aanhang bij de Franstalige hoven van beroep.5961 De kritiek luidt dat 
de kanstheorie vaak leidt tot omzeiling van het vereiste van causale zekerheid tussen de fout en de 
uiteindelijke schade. Diverse auteurs hameren erop dat een slachtoffer pas schadegerechtigd is 

                                                             
5957 Cass. 12 oktober 2005, Arr.Cass. 2005, 1914 (te late behandeling en overlijden van voor café met baseballknuppel in 
elkaar geslagen man bij niet-verwittiging van hulpdiensten door caféuitbaters; hof van beroep achtte oorzakelijk verband 
tussen fout en overlijden niet bewezen maar kende wel schadevergoeding toe voor verlies van kans om bij snellere 
behandeling te overleven; het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest op grond dat de vordering strekte tot vergoeding van 
de definitief ingetreden schade en niet voor het verlies van een kans); Cass. 12 mei 2006, Arr.Cass. 2006, 1083 (ten 
onrechte beperking schadevergoeding tot kansschade bij bewijs oorzakelijk verband tussen fout en definitieve schade); 
Cass. 17 december 2009, NJW 2010, 660, noot I. BOONE (overweging 2: “Het verlies van een kans komt voor vergoeding in 
aanmerking indien tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat.”);  Cass. 15 maart 
2010, NJW 2010, 660, noot I. BOONE (punt 3); Cass. 23 september 2013, Pas. 2013, 1755 (overweging 5: “De rechter kan 
vergoeding toekennen voor het verlies van een kans […] indien het verlies van deze kans te wijten is aan een fout.”); Cass. 
21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999 (overweging 1: “De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op 
het verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies van deze kans te wijten is aan een 
fout.”; verlies van kans doordat advocaat verzuimde hoger beroep in te stellen, vernietiging bestreden arrest door niet-
berekening slaagkansen); Cass. 15 mei 2015, Pas. 2016, 1199 (overheidsopdracht); Cass. 23 oktober 2015, C.14.0589.F, 
www.juridat.be. Vgl. Kh. Brussel 4 februari 2014, DAOR 2014, (64) 70 ("L'existence d'une chance n'implique aucune certitude 
quant à la réalisation du résultat espéré de sorte que le préjudicié peut obtenir la réparation de la perte d'une chance même 
s'il n'est pas certain que sans la faute le résultat aurait été obtenu."); BOONE/RONSIJN 2015-I, 42-43; JOCQUE 2014, 3; LIERMAN 

2007, 267; SAMOY/RONSIJN 2014, 126; WEYTS/DE RAEDT 2013, 72. 
5958 BOONE 2004, 93. 
5959 F. CHABAS, “Vers un changement de nature de l’obligation médicale”, JCP 1973, I, 2541; R. SAVATIER, “Une faute peut-elle 
engendrer un dommage sans l’avoir causé?”, D. 1970, chron., 123-126. 
5960 K. BEIRNAERT, "'Verlies van een kans'-theorie terug van weggeweest?" (noot onder Cass. 5 juni 2008), Juristenkrant 2008, 
15 oktober, 3; FAGNART 2009, 137-146; FAGNART 2010, 100; GENICOT 2009, 1167 (“il ne peut être question de la perte d’une 
chance lorsqu’un risque s’est réalisé”); VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 64.  
5961 Bergen 10 april 2008, T.Verz. 2008, 430, noot A. SCHOLLEN (“Attendu que le préjudice corporel […] ou l’aggravation de ce 
préjudice constituent des dommages réels et ne peuvent dès lors pas être qualifiés de perte d’une chance. Que dès lors, une 
telle qualification ne peut pas être utilisée pour pallier le caractère incertain du lien causal entre la faute et le dommage.”); 
Luik 21 juni 2005, JLMB 2006, 1180 (kanstheorie betreft enkel onbekende toekomstige gebeurtenis en vindt dus geen 
toepassing bij overlijden van patiënt); Luik 2 september 2010, JLMB 2011, (467) 470. 
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wanneer zijn uiteindelijke schade resulteert uit een fout van de verweerder.5962 De kanstheorie zou 
enkel toepassing vinden in de traditionele gevallen waarin schade onzeker was, zoals bij verlies van 
een schooljaar5963, verlies van een kans op promotie5964 of verlies van een kans op het winnen van 
een procedure5965. In gevallen waarin de uiteindelijke schade zeker is (bijv. overlijden bij verlies van 
genezings- of overlevingskansen) maar het causale verband onzeker is, zou de benadeelde niet 
langer schadevergoeding mogen toekomen (supra nr. 2127). 

2194. RECENTE STEUN IN EFFECTENARREST (2013)? – Hoewel de minderheidsopvatting achterhaald lijkt (supra 
nrs. 2128-2132), leek de Franstalige afdeling van het Hof van Cassatie haar onlangs opnieuw kracht bij te 
zetten.5966 In het effectenarrest had een dochter als lasthebber van haar moeder een bank de opdracht 
gegeven haar effecten, die plots op naam van de moeder en van D stonden, over te dragen naar een rekening 
op naam van haar moeder alleen. De bank voerde deze opdracht niet uit. Enkele maanden later bleken de 
effecten, op aanvraag van D en haar moeder, te zijn overgedragen naar een rekening van D alleen. Later 
verzocht de dochter om schadevergoeding voor het verlies van de kans om die effecten erfenisrechtelijk te 
verwerven. Het hof van beroep raamde die kans op 75 % van de waarde van de effecten, daar niet vaststond 
dat de dochter zonder de fout van de bank het volledige kapitaal van haar moeder zou hebben geërfd, maar 
wel zeker was dat zij de kans had verloren om de effecten te erven. Hoewel dit een correcte toepassing was 
van de kanstheorie, vernietigde het Hof van Cassatie dit arrest. Het oordeelde dat de rechter degene die een 
fout heeft begaan niet kan veroordelen tot vergoeding van de geleden schade indien hij vaststelt dat twijfel 
blijft bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. Het Hof van Cassatie concludeerde dat 
het bestreden arrest, dat niet uitsloot dat verweersters (onderliggende) schade zich op dezelfde wijze had 
kunnen voordoen zonder de fout van eiseres, zijn beslissing om eiseres te veroordelen tot betaling aan 
verweerster van een vergoeding die overeenkomt met het verlies van een kans niet naar recht verantwoordt.  

2195. OPHELDERING VEREIST? – Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van het verlies van een kans om 
de effecten erfenisrechtelijk te verkrijgen, is volgens vaste cassatierechtspraak nochtans geen oorzakelijk 
verband vereist met de onderliggende schade. De dochter verloor een reële kans om die effecten te erven ten 
gevolge van de fout van de bank. In principe volstaat dat causale verband met de kansschade voor vergoeding 
van kansverlies. De vraag rijst of het Hof van Cassatie nu toch plots van oordeel is dat voor vergoedbaarheid 
van kansverlies wél zekerheid is vereist over het oorzakelijk verband tussen de fout en de onderliggende 
schade dan wel of dit arrest enkel een accident de parcours is waarbij de Franstalige afdeling van het hoogste 

                                                             
5962 BELGIË: FAGNART 2009, 160 ("Celui qui se dit victime a droit à des dommages et intérêts s’il prouve que son dommage 
trouve sa cause dans une faute du défendeur.”); GENICOT 2009, 1169 ("Il ne nous paraît donc pas possible de se départir de la 
règle classique selon laquelle, pour condamner légalement le responsable, le juge doit décider que […] sans cette faute, le 
dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé.”); STORME 1990, nr. 19 (kansverliesleer onverenigbaar met de 
orthodoxie van de equivalentieleer). LUXEMBURG: RAVARANI 2012, 297. 
5963 Brussel 17 april 1996, RGAR 1997, nr. 12838 (verlies van ernstige kans om beroepsstudies voort te zetten); Brussel 
28 april 1997, TAVW 1998, 32, noot J. SCHRYVERS (verlies van twee jaar universiteit); Brussel 22 april 2014, RGAR 2014, 
nr. 15122 (verlies van kans om diploma met kwalificatie te behalen wegens verwondingen door ontploffing tijdens stage in 
gebouwen van universiteit); Gent 5 mei 2011, NJW 2012, 300, noot I. BOONE (verlies van kans om geslaagd te worden 
beschouwd na niet-correct gemotiveerde beslissing van hogeschool); Rb. Brussel 8 november 1988, RW 1988-89, 1443, 
noot L. VÉNY (verlies van kans om op normale leeftijd universiteitsstudies aan te vatten); I. BOONE, "Verlies van een kans om 
op school geslaagd te worden verklaard” (noot onder Gent 5 mei 2011), NJW 2012, 302. 
5964 Cass. 7 april 1978, Arr.Cass. 1978, 910 (afwijzing vergoeding van promotiekansen van overleden echtgenoot want niet 
redelijk te verwachten); Cass. 9 mei 1979, Arr.Cass. 1978-79, 1072 (rechter moet rekening houden met promotiekansen); 
Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, 46 (verlies van kans op aanstelling van doorlopende duur bij 
onregelmatig ontslag); Brussel 5 juni 1986, RGAR 1987, nr. 11261 (verlies van kans om normale loopbaan te ontwikkelen 
door vertraging bij vaste benoeming leerkracht); Gent 24 december 1990, T.Verz. 1992, 132 (verlies van kans op geschikte 
job na ongeval); Corr. Brussel 31 oktober 1996, T.Verz. 1997, 511 (gemiste promotiekansen).  
5965 Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277 (kans van 10 %); Bergen 19 januari 2011, T.Verz. 2012, 264 (verlies van 
kans op schadevergoeding doordat advocaat vergat om binnen wettelijke termijn verzoek in te dienen bij Fonds voor 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden); Luik 22 januari 2013, JLMB 2013, 1756; Luik 3 juni 2015, JT 2015, 847. 
5966 Cass. 6 december 2013, RW 2014-15, 790. 
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rechtscollege is voorbijgegaan aan het feit dat net was verzocht om vergoeding van kansschade. De rechtsleer 
wacht met andere woorden opnieuw op een arrest in voltallige zitting om de duidelijkheid te herstellen.5967 

§ 3. CORRECTE OMSCHRIJVING VAN SCHADEVORDERING 

2196. BESCHIKKINGSBEGINSEL: GEEN AMBTSHALVE KANSVERGOEDING BIJ VERZOEK OM VERGOEDING VAN 

UITEINDELIJKE SCHADE – Benadeelden die kansverlies vergoed willen zien, dienen daar volgens de 
rechtspraak expliciet om te verzoeken. Verzoekt de benadeelde enkel om vergoeding van 
uiteindelijke schade, dan mag de rechter die schadevordering niet ambtshalve inkorten tot 
kansschade. In het zwavelzuurarrest floot het Hof van Cassatie de appelrechters zo terug wegens 
schending van het beschikkingsbeginsel. De appelrechters kenden vergoeding toe voor kansschade, 
terwijl enkel om vergoeding van uiteindelijke schade was verzocht (supra nrs. 2125-2129).5968 Wie 
dus schadevergoeding vordert voor definitieve schade, moet het causale verband tussen die schade 
en de fout bewijzen. 5969  Vergoeding van kansverlies is pas mogelijk wanneer de benadeelde 
vergoeding vordert voor dat kansverlies.5970 

2197. BESCHIKKINGSBEGINSEL: GEEN AMBTSHALVE VERGOEDING UITEINDELIJKE SCHADE BIJ VERZOEK OM 

KANSVERGOEDING – Kan de rechter omgekeerd schadevergoeding toekennen voor uiteindelijke schade 
wanneer de kans op een gunstige uitkomst 100 % bedraagt? In Antwerpen kende het hof van beroep 
zo schadevergoeding toe ten bedrage van de in de mislukte rechtspleging gevorderde bedragen in 
een geval waarin een rechtspleging was mislukt door een fout van de gerechtsdeurwaarder.5971 In 
Gent oordeelde het hof van beroep in gelijkaardige zin door bij schending van een 
exclusiviteitsbeding de vastgoedmakelaar zijn volledige commissieloon toe te kennen op grond dat 
niet louter sprake was van kansverlies.5972 Deze oplossing vindt echter geen genade bij het Franse5973 
of het Belgische5974 Hof van Cassatie. 

                                                             
5967 Grondige en kritische analyse: I. BOONE EN K. RONSIJN, "Actualia schade en schadevergoeding 2012-2015” in Themis 93 – 
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die Keure, 2015, (37) 45-47; I. BOONE en K. RONSIJN, "Vergoeding voor het 
verlies van een kans na het arrest Prizrak", VAV 2015, (4) 8-10; VAN OMMESLAGHE 2014, 219-227 ("La question du choix entre 
la conception extensive et la conception restrictive demeure en conséquence ouverte [...]"). Andere analyse: JANSEN 2015-II, 
164 (auteur beschouwt arrest als bevestiging van kansleer). 
5968 BOCKEN 2008, 424; EYBEN 2005, 317; BOONE/RONSIJN 2015-I, 41; SAMOY/VERJANS 2012, 123; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 647; 
WEYTS/DE RAEDT 2013, 73. 
5969 Cass. 19 juni 1998, Arr.Cass. 1998, 721; Cass. 1 april 2004, Arr.Cass. 2004, 549, concl. T. WERQUIN; Cass. 12 oktober 2005, 
Arr.Cass. 2005, 1914; Cass. 12 mei 2006, Arr.Cass. 2006, 1083. 
5970 Cass. 20 februari 2002, Pas. 2002, I, 523 (deeltijdse werkneemster verzocht om vergoeding voor inkomensverlies; 
rechter kende ambtshalve vergoeding toe voor verlies van kans om opnieuw voltijds te werken. Het Hof van Cassatie 
vernietigde dit arrest op grond dat “de rechter, krachtens het beschikkingsbeginsel, het voorwerp van de vordering niet 
ambtshalve mag wijzigen hetzij door ze uit te breiden, hetzij door ze door een andere te vervangen”); Cass. 2 december 
2004, Pas. 2004, I, 1900 (fout van Waals Gewest bij opstelling nieuw gewestplan waardoor bepaalde gronden hun karakter 
van bouwgrond verloren, zonder dat was bewezen dat zij zonder die fout bouwgrond waren gebleven; het Hof van Cassatie 
vernietigde ambtshalve toekenning van vergoeding voor verlies van kans dat de grond bouwgrond zou zijn gebleven, op 
grond dat de rechter die vaststelt dat de benadeelde als schade aanvoert de waardevermindering van zijn grond maar die 
beslist dat de schade bestaat in het verlies van een kans om het statuut van bouwgrond te behouden, het voorwerp van de 
vordering wijzigt en het beschikkingsbeginsel schendt); SAMOY/VERJANS 2012, 124; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 648. Sinds 2012 
is dit overigens ook cassatierechtspraak in Italië. Ook daar moet de benadeelde specifiek verzoeken om vergoeding van zijn 
kansschade en kan hij niet volstaan met een vordering tot vergoeding van het mislopen resultaat. Cass.civ.III.it. 29 
november 2012, nr. 21245, www.altalex.com (“La domanda per perdita di chances è ontologicamente diversa dalla 
domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato […]. La liquidazione di quest'ultimo 
non può essere operata d'ufficio dal giudice, non essendo la relativa domanda insita, come un minus, in quella volta a far 
valere il pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato in quanto trattasi di domanda tutt'affatto 
diversa, sulla quale, ove non proposta, il giudice non può pronunciare.”). 
5971 Antwerpen 29 november 1994, RW 1996-97, 1029. 
5972 Gent 1 februari 2006, DCCR 2007, 114. 
5973 FRANKRIJK: Cass.com.fr. 7 januari 2004, nr. 01-17426, JurisData nr. 2004-021745 (verlies van kans om effecten over te 
dragen; waarde van kansverlies kan niet overeenstemmen met mislopen voordeel: “la réparation du préjudice consistant 
dans la perte d'une chance doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait 
procuré cette chance si elle s'était réalisée.”); Cass.com.fr. 20 oktober 2009, JurisData nr. 2009-049987; Cass.civ.II.fr. 
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2198. ILLUSTRATIE: GEEN AMBTSHALVE VERGOEDING UITEINDELIJKE SCHADE BIJ LOUTER VERZOEK OM VERGOEDING KANSVERLIES 

– Illustratief is een geval dat in 2009 voorkwam voor het Hof van Cassatie. In tussenarresten hadden de 
appelrechters beslist dat de door de overheid veroorzaakte schade bestond in het verlies van een kans op een 
gunstigere bestemming binnen het gewestplan van de aan de benadeelde toebehorende gronden. In hun 
eindarrest konden zij dus geen vergoeding meer toekennen voor het uiteindelijk geleden nadeel. Dit omzeilden 
zij door de verloren kans op 100 % te ramen. Indirect kenden zij zo toch vergoeding toe voor uiteindelijke 
schade. Wanneer de kans 100 % bedraagt, staat het oorzakelijk verband tussen de fout en de uiteindelijke 
schade vast. Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest op grond dat de waarde van kansverlies niet kan 
bestaan uit het volledige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel.5975 Merkwaardig 
genoeg aanvaardde het Hof van Cassatie in een ander geval de toekenning van een vergoeding voor het verlies 
van een kans van 99 %.5976 Om bij bijzonder grote kansen aan cassatie te ontkomen, doen rechters er bijgevolg 
goed aan om de bijzondere grote kans op maximaal 99 % en niet op 100 % (uiteindelijke schade) vast te stellen. 

2199. BESCHIKKINGSBEGINSEL: GEEN AMBTSHALVE KANSVERGOEDING WANNEER UITEINDELIJKE SCHADE EN CAUSAAL VERBAND 

MET WANPRESTATIE ZEKER ZIJN – Wanneer de uiteindelijke schade zeker is en met voldoende graad van 
waarschijnlijkheid voortvloeit uit de wanprestatie, vindt de kansleer dus geen toepassing.5977 Ambtshalve 
toepassing van kansverlies leidt dan tot cassatie. Zo had een arts zijn patiënt niet ingelicht over de risico’s van 
het wegnemen van een poliep (polypectomie). Het hof van beroep merkte dit aan als een fout waarmee de 
schade in causaal verband stond. Zonder die fout was de schade immers niet ontstaan zoals zij zich in concreto 
had voorgedaan. De benadeelde zou sneller zijn behandeld en had kunnen ontkomen aan ingrijpende 
behandelingen. Toch kende het hof van beroep enkel schadevergoeding toe voor het verlies van een kans om 
die behandelingen niet te ondergaan. Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest omdat het hof van beroep 
geen schadevergoeding voor kansverlies, maar voor definitief ingetreden schade had moeten toekennen, nu 
het oorzakelijk verband met die definitieve schade vaststond.5978 

2200. MODERNERE INVULLING VAN BESCHIKKINGSBEGINSEL: TOELAATBAARHEID VAN INFRA-PETITA-VERHAAL – 
Bovenstaande opvattingen hangen samen met de klassieke invulling van het beschikkingsbeginsel. 
De door ALLEMEERSCH5979 voorgestane moderne benadering van dat beginsel leidt echter tot een 
ander antwoord.5980 Onder verwijzing naar de adagia iura novit curia en da mihi factum, dabo tibi 
ius5981 poneert hij dat de rechter ambtshalve de juiste rechtsregel mag en zelfs moet toepassen op 
hem voorgelegde feiten. Aan procespartijen komt het toe de feiten aan te brengen. Aan rechters 
staat het om op die feiten het recht toe te passen en zelfs om de juridische motieven aan te 
vullen.5982 Past een rechter die ambtshalve toepassing geeft aan de kanstheorie niet gewoonweg de 

                                                                                                                                                                                              
17 februari 2011, JurisData nr. 2011-002342 (“la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue 
et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée”); Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011, 
JurisData nr. 2011-021031 (verlies van kans om cassatieberoep in te stellen). 
5974 Cass. 17 december 2009, NJW 2010, 660, noot I. BOONE; Cass. 23 september 2013, Pas. 2013, 1755 (overweging 5: 
“Enkel de economische waarde van de verloren gegane kans komt voor vergoeding in aanmerking. Deze waarde kan niet 
bestaan uit het volledige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel.”); Cass. 21 oktober 2013, Pas. 
2013, 1999 (overweging 1); Cass. 15 mei 2015, Pas. 2016, 1199 (overheidsopdracht); Cass. 23 oktober 2015, C.14.0589.F, 
www.juridat.be (buitencontractueel). 
5975 Cass. 17 december 2009, NJW 2010, 660, noot I. BOONE. Vgl. Cass. 23 september 2013, Pas. 2013, 1755; Cass. 21 oktober 
2013, Pas. 2013, 1999. Vgl. Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 834, noot J. VAN DONINCK EN S. WIJNS. 
5976 Cass. 19 september 2002, JT 2003, 212 (verlies van 99 % kans om overheidsopdracht toegewezen te krijgen nadat 
aanbestedende overheid offerte van een inschrijver had verminderd en offerte van eisende inschrijver had verhoogd). 
5977 Cass. 12 mei 2006, Arr.Cass. 2006, 1083; Bergen 10 oktober 2005, JT 2005, 717; FAGNART 2010, 100. 
5978 Cass. 12 mei 2006, Arr.Cass. 2006, 1083. 
5979 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 177-196. 
5980 JANSEN 2015-II, 160-161; SAMOY/AGUIRRE 2010, 128-129 (inzake nalatigheidsintersten); SAMOY/VERJANS 2012, 124-125 

(uitgebreid); VAN OEVELEN 2014, 997; VAN QUICKENBORNE 2010, 326. 
5981 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 177-178 en 183. 
5982 Cass. 14 april 2005, Arr.Cass. 2005, 868 (de feitenrechter verwierp een op buitencontractuele aansprakelijkheid 
gebaseerde schadevordering en oordeelde dat niet kon worden nagegaan of de schadeclaim kon steunen op de regels 
inzake contractuele aansprakelijkheid, omdat geen contractuele fout was aangevoerd; het Hof van Cassatie vernietigde dit 
arrest op grond dat "de rechter gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke rechtsregel” 
en “dat hij, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de plicht heeft ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen 
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juiste rechtsregel toe op hem voorgelegde feiten? Dit geldt zeker aangezien de rechter, bij 
toekenning van kansvergoeding terwijl vergoeding voor uiteindelijke schade is gevorderd, niet meer 
toekent dan gevorderd. Een infra petita beslissende rechter wijzigt het resultaat van de vorderingen 
niet. Vordert de benadeelde vergoeding voor zijn werkelijke schade en betwist zijn tegenpartij dit, 
dan ligt vergoeding van kansverlies tussen de hen voorgestelde uitersten.5983 Bij toekenning van 
vergoeding voor uiteindelijke schade wanneer enkel is verzocht om kansschade, maar is vastgesteld 
dat de verloren kans 100 % bedraagt, zou hij wel allicht de debatten moeten heropenen.5984 

Afdeling IV. Begroting 

§ 1. GEEN VERGOEDING VAN VERHOOPT RESULTAAT 

2201. VERGOEDING VAN EEN KANS – De erkenning van de kansleer vereist een geschikte methode om 
verloren kansen te ramen. Uitgangspunt is dat de benadeelde bij toepassing van de kansleer enkel 
een vergoeding krijgt voor het verlies van de kans om het verhoopte resultaat te verwerven. Het 
verhoopte resultaat zelf ziet hij niet vergoed.5985 De rechter kan zo een vergoeding toekennen voor 
het verlies van een kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden van het nadeel. Daarbij 
komt dus echter enkel de economische waarde van de verloren gegane kans voor regres in 
aanmerking, en niet het volledige bedrag van het verhoopte resultaat.  

2202. BIJ VERGOEDING VAN 100%-KANS MOET OOK ZIJN VERZOCHT OM VERGOEDING VAN UITEINDELIJKE SCHADE 

– De rechter mag niet zomaar vergoeding toekennen voor uiteindelijke schade wanneer de kans op 
een goede uitkomst 100 % bedraagt. Hoewel dit bekritiseerbaar is vanuit een moderne invulling van 
het beschikkingsbeginsel (supra nr. 2200), vindt die opvatting steun in cassatierechtspraak (supra nr. 
2198). In tussenarresten hadden de appelrechters beslist dat de door de overheid veroorzaakte 
schade bestond in het verlies van een kans op een betere bestemming binnen het gewestplan van de 
aan de benadeelde toebehorende gronden. In hun eindarrest konden zij dus geen vergoeding 
toekennen voor het uiteindelijke nadeel. Dit omzeilden zij door de verloren kans op 100 % te ramen. 
Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest op grond dat de waarde van een verlies van een kans niet 
kan bestaan uit het volledige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel.5986 

                                                                                                                                                                                              
waarvan de toepassing is geboden door de feiten, die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van 
hun eisen."); B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 179-183 en 188-195. 
5983 Vgl. JANSEN 2015-II, 162. 
5984 SAMOY/VERJANS 2012, 125; VAN OEVELEN 2014, 997 (acht dit mogelijk: "Op deze regel kan enkel een uitzondering worden 
aanvaard als de rechter tot de vaste overtuiging komt dat de kans op slagen 100 % zeker was. In dat geval belet niets hem 
om de in de mislukte rechtspleging gevorderde bedragen als effectieve schade in aanmerking te nemen."). 
5985 BELGIË: Cass. 17 december 2009, RGAR 2010, nr. 14633 (buitencontractueel); Cass. 23 september 2013, Pas. 2013, 1755 
(overweging 5: “Enkel de economische waarde van de verloren gegane kans komt voor vergoeding in aanmerking. Deze 
waarde kan niet bestaan uit het volledige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel.”) ; Cass. 
21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999 (overweging 1; verlies van kans doordat advocaat verzuimde hoger beroep in te stellen, 
vernietiging bestreden arrest door niet-berekening slaagkansen); Cass. 15 mei 2015, Pas. 2016, 1199 (overheidsopdracht); 
Cass. 23 oktober 2015, C.14.0589.F, www.juridat.be; Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 834, noot J. VAN 

DONINCK EN S. WIJNS. FRANKRIJK: Cass.com.fr. 7 januari 2004, nr. 01-17426, JurisData nr. 2004-021745 (verlies van kans om 
effecten over te dragen; waarde van kansverlies kan niet overeenstemmen met mislopen voordeel); Cass.com.fr. 20 
oktober 2009, JurisData nr. 2009-049987; Cass.civ.II.fr. 17 februari 2011, JurisData nr. 2011-002342 (“la réparation de la 
perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si 
elle s'était réalisée”); Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011, JurisData nr. 2011-021031 (verlies van kans op cassatieberoep). 
5986 Cass. 17 december 2009, NJW 2010, 660, noot I. BOONE (overweging 2: “Het verlies van een kans komt voor vergoeding 
in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat.”; verlies van 
kans op gunstigere bestemming binnen gewestplan; cassatie wegens vergoeding volledige uiteindelijke schade bij 
kansverlies). Vgl. Cass. 23 september 2013, Pas. 2013, 1755; Cass. 21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999; Cass. 15 mei 2015, 
Pas. 2016, 1199 (overheidsopdracht); Cass. 23 oktober 2015, C.14.0589.F, www.juridat.be; Rb. Brussel 13 november 2014, 
RABG 2015, (816) 834, noot J. VAN DONINCK en S. WIJNS. 



735 
 

§ 2. PROCENTUELE BEGROTING 

2203. KANSSCHADE ALS PERCENTAGE VAN UITEINDELIJK NADEEL – Kansschade wordt begroot op een met de 
omvang van de kans overeenstemmend percentage van het onderliggende nadeel. Bij bepaling van 
die kansomvang gaat de rechter uit van de waarschijnlijkheid van een gunstige uitkomst van de 
kans. 5987  Zo begroot hij schadevergoeding op basis van de waarschijnlijkheid waarmee de 
wanprestatie aan de basis ligt van de schade. Deze gedachte is te vinden in de Unidroit-principes: 
"Compensation may be due for the loss of a chance in proportion to the probability of its ocurrence." 
(art. 7.4.3). Voor vergoedbaarheid geldt geen minimumdrempel (supra nr. 2180). Via die 
waarschijnlijkheidsberekening is de geringe kansomvang wel van invloed op de schadevergoeding.5988  

2204. VERPLICHTING TOT KANSRAMING – Uit cassatierechtspraak blijkt dat de rechter bij begroting van kansschade 
zelfs verplicht is rekening te houden met de waarschijnlijkheid van de gunstige uitkomst van de kans. Een 
advocaat had nagelaten hoger beroep in te stellen. De appelrechter oordeelde dat de slaagkansen van dit 
hoger beroep irrelevant waren voor de schadevergoeding. De schadevergoeding begrootte hij dan ook ex 
aequo et bono. Het Hof van Cassatie verbrak dit arrest omdat geen rekening was gehouden met de slaagkansen 
van het hoger beroep: “De rechter dient bij de begroting van de schadevergoeding rekening te houden met de 
graad van waarschijnlijkheid van de gunstige uitkomst van de kans.”5989 

2205. COMPLEXE KANSRAMING: ADVOCATENAANSPRAKELIJKHEID – De raming van kansschade ligt niet voor de hand. 
Typevoorbeeld is het verzuim van een advocaat om een vordering of hoger beroep in te stellen. Hoe kan de 
aansprakelijkheidsrechter de uitkomst van de niet-gevoerde procedure ramen? Volgens het Spaanse Tribunal 
Supremo is die raming onmogelijk.5990 In België geldt dat de rechter zich niet in de plaats mag stellen van de 
bodemrechter en geen fictieve oplossing mag geven aan het mislopen proces.5991 Evenmin mag hij elke 
beoordeling omtrent dat bodemgeschil buiten beschouwing laten.5992 Is de inschatting in tempore van de in 

                                                             
5987 BELGIË: Cass. 21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999 (verlies van kans doordat advocaat verzuimde hoger beroep in te stellen, 
vernietiging bestreden arrest door niet-berekening slaagkansen); Antwerpen 28 oktober 2013, P&B 2014, 208 (verlies van 
95 % kans op succesvolle uitvoering van vonnis door fout van gerechtsdeurwaarder); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 
2015, (776) 779; Bergen 16 januari 1997, JLMB 1997, 443 (verlies van 95 % kans om zich burgerlijke partij te stellen door 
fout van advocaat); Brussel 22 april 2002, NJW 2003, (379) 382 ("De vergoeding geschiedt in verhouding tot de graad van 
waarschijnlijkheid van de goede uitkomst van de kans."; verzuim van advocaat om hypothecaire inschrijving te 
hernieuwen); Luik 30 juni 2006, JLMB 2007, (347) 349 (verlies van 50 % kans op verzekeringsdekking doordat 
verzekeringsmakelaar cliënt niet inlichtte over opzegging van polis); Rb. Brussel 23 mei 1996, JLMB 1997, 435 (verlies van 
75 % kans om vordering in te stellen door fout van advocaat); Rb. Brussel 14 april 2000, JLMB 2001, 426, noot J.P. BUYLE 
(verlies van 10 % kans op herziening van beslissing door onregelmatig hoger beroep in te stellen); Rb. Brussel 13 november 
2014, RABG 2015, (816) 834, noot J. VAN DONINCK en S. WIJNS. FRANKRIJK: Cass.com.fr. 7 januari 2004, nr. 01-17426, JurisData 
nr. 2004-021745 (verlies van een kans om effecten over te dragen; waarde van kansverlies kan niet overeenstemmen met 
mislopen voordeel); Cass.com.fr. 20 oktober 2009, JurisData nr. 2009-049987; Cass.civ.II.fr. 17 februari 2011, JurisData 
nr. 2011-002342; Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011, JurisData nr. 2011-021031. 
5988 Cass. 17 april 1961, Arr.Cass. 1961, (882) 883 (vergoedbaar kansverlies in geval waarin de NMBS aanvoerde dat zij kans 
verloren had om reizigers te vervoeren die een busbedrijf zonder de vereiste vergunning had vervoerd: “le fait que cette 
chance soit plus ou moins grande ou petite constitue un critère d’évaluation du dommage et non de son existence”); Brussel 
15 oktober 2013, RW 2014-15, 1510 (het verlies van een kans op vermindering van belastingaanslagen doordat de advocaat 
niet tijdig een procedure instelde tegen de beslissing van de gewestelijk directeur om de bezwaren te verwerpen; minimale 
slaagkans en vergoeding van € 1000); BOCKEN/BOONE 2011, 56; JANSEN 2015-II, 165; LIERMAN 2005, 615; LIERMAN 2007, 260; 
PHILIPPE 2013, 1011; PÜTZ/MONTERO 2006, 1090; I. SAMOY EN K. RONSIJN, "Verlies van een geringe kans: geen minimum 
waarschijnlijkheid vereist” (noot onder Cass.fr. 16 januari 2013), TBBR 2014, 125-127; SCHUERMANS/VAN 

OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 982; VAN OEVELEN 2014, 996; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 643; B. WEYTS, "Compensation 
for the loss of small chances in (Belgian and French) tort law”, ERPL 2014, 1065-1068; WEYTS 2013-I, 1033; WEYTS/DE RAEDT 

2013, 75. 
5989 Cass. 21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999 (verlies van kans doordat advocaat verzuimde hoger beroep in te stellen,  
vernietiging bestreden arrest door niet-berekening slaagkansen). 
5990 STS 9 juli 2004, RJ 2004/5121 (kansverlies wegens laattijdig ingestelde vordering: “pero no puede pretenderse sustituir 
lo que pudiera haber sido el resultado definitivo, por ser tarea imposible”). 
5991 Recentelijk: Luik 3 juni 2015, JT 2015, 847 ("il ne convient pas de reconstituer fictivement le procès qui n'a pas vu le 
jour"). 
5992 Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 259, noot B. VAN DEN BERGH (aansprakelijkheidsrechter mag zich niet 
in plaats van bodemrechter stellen, en mag dus geen deskundigenonderzoek gelasten, want "[h]et geschil mag niet effectief 
worden overgedaan"; hij mag enkel nagaan of er voldoende elementen aanwezig zijn om met voldoende zekerheid te 
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gebreke gebleven advocaat omtrent de slaagkansen van het hoger beroep of de voorziening in cassatie 
relevant?5993 De aangesproken advocaat bevindt zich in een moeilijke verdedigingspositie. Is het immers niet 
contradictorisch om bij een tegengeworpen kansverliesclaim omtrent de kans op het welslagen van een 
procedure een omgekeerde stelling te verdedigen dan de destijds geopperde zienswijze?5994 Bij een laattijdige 
of onregelmatige cassatievoorziening is die begroting nog delicater. Dan moet de rechter eerst ingaan op de 
kansen op cassatie, en daarna op de kansen op een gunstigere beslissing van de verwijzingsrechter.5995 

2206. DRIESTAPSBEGROTING – Evenals andere schade5996, begroot de aangezochte rechter kansschade 
soeverein.5997 Voor begroting van kansschade lijkt het wel aangewezen dat de rechter in drie stappen 
te werk gaat.5998 In een eerste fase raamt hij de uiteindelijke of “werkelijke” schade. Daartoe moet hij 
de toestand bepalen waarin de benadeelde zou hebben verkeerd indien de (verloren) kans zich zou 
hebben verwezenlijkt. Zo moet hij de omvang van het verhoopte resultaat (niet-verkregen voordeel 
of niet-vermeden nadeel) bepalen. In een tweede fase gaat hij over tot raming van de kans zelf. 
Hiertoe peilt hij naar de mate van waarschijnlijkheid dat de verhoopte gebeurtenis zich zou hebben 
voorgedaan.5999 In een laatste fase verkrijgt hij de kansschade door de werkelijke schade te 
vermenigvuldigen met die grootte van de kans. Conform het (normatief) integraliteitsprincipe (supra 
nrs. 190-191) ent de schadevergoeding zich dan op de zo verkregen kansschade.6000 Hiertoe komt het 
bedrag van de schadevergoeding overeen met de omvang van de kansschade. 

§ 3. BILLIJKHEIDSBEGROTING 

2207. WISKUNDIGE BEREKENBAARHEID KANSVERLIES – Die driestapsredenering oogt wetenschappelijk. 
Volgens sommigen is wiskundige berekening van kansschade steeds mogelijk.6001 In de praktijk blijkt 
aanwending van die formule moeilijker. Het hypothetische element van de kans staat vaak in de weg 
aan wiskundige begroting. Bij onmogelijkheid om schade nauwkeurig te bepalen, kan de rechter deze 

                                                                                                                                                                                              
beslissen dat de vordering in de bodemprocedure kans op slagen had); Brussel 10 juni 2002, RW 2005-06, 352 (marginale 
toetsing van slaagkansen hoger beroep en dus geen onderzoek van niet-bestreden beslissing); Gent 26 februari 1981, RW 
1982-83, 439, noot A. VAN OEVELEN (rechter moet nagaan of de benadeelde kans had om het proces te winnen); Gent 
26 maart 1997, RW 1999-00, (745) 747 (aansprakelijkheidsrechter mag zich niet in plaats stellen van bodemrechter); Gent 
23 juni 1998, TBBR 1999, 351; Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 834, noot J. VAN DONINCK en S. WIJNS ("Om de 
economische waarde van de verloren gegane kans te begroten moet noodzakelijkerwijze de grond van de door de arbiter 
beoordeelde vorderingen opnieuw worden onderzocht door de rechtbank."); Rb. Turnhout 4 mei 1992, RW 1993-94, 201 
(geen fictief proces, wel onderzoeken of een voldoende kans bestond dat de ter zake bevoegde rechter de vordering 
gegrond zou verklaren); DEPUYDT 2006, 35-36; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 350-351. 
5993 Doorgaans wordt geoordeeld van niet: DEPUYDT 2006, 40-44; Gent 23 juni 1998, TBBR 1999, (351) 352.  
5994 DEPUYDT 2006, 43 (benadrukt dat die flagrante tegenspraak en de erkenning van een vergissing niet goed overkomen bij 
cliënten; wijst op mogelijkheid voor advocaat om zich naar de wijsheid van de rechtbank te gedragen en zijn verzekeraar 
vrijwillig te laten tussenkomen en het eigenlijke verweer te laten voeren). Bijv. Rb. Verviers 29 oktober 2002, JLMB 2003, 
1665, noot J. BUYLE (advocaat verdedigt in kansverliesprocedure tegenovergesteld standpunt dan in bodemgeschil). 
5995 Brussel 24 november 1998, JLMB 2000, 236 (in casu onvoldoende kans op casssatie en dus geen onderzoek van kans op 
vergoeding); Brussel 25 mei 2000, JT 2001, 925 (idem); DEPUYDT 2006, 53-54. 
5996 RECHTSPRAAK: Cass. 19 februari 1968, Pas. 1968, I, 763; Cass. 8 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 164; Cass. 30 september 
2009, P.08.1102F, www.cass.be. RECHTSLEER: AELBRECHT 2005, 376; BAECK 2012-I, 272; DE CORTE/DE GROOTE 2012, 746; 
DE TEMMERMAN 2012, 269 (buitencontractueel); DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 182; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 
315; FONTAINE 2001, 1038; INDICATIEVE TABEL 2012, 99 (buitencontractueel); LACONTE 2005, 530; LIMPENS 1960, 688; SIMAR/SIMAR 

2008, 8 (buitencontractueel); VANDEPUTTE 1977, 244; VAN OMMESLAGHE 2010, 909.  
5997 SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 982. 
5998 Antwerpen 22 maart 1999, T.Gez. 2000-01, 298 (verlies van kans van 80 % op snellere genezing door verzuim huisarts 
om opkomende infectie adequaat te behandelen); VAN OMMESLAGHE 2014, 214 (tweestapsredenering). 
5999 Cass. 21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999 (verlies van kans doordat advocaat verzuimde hoger beroep in te stellen, 
vernietiging bestreden arrest door niet-berekening slaagkansen); BOCKEN/BOONE 2011, 56; BOONE/RONSIJN 2015-I, 39; SIMOENS 

1999, 55; WEYTS/DE RAEDT 2013, 80 ("De gebruikelijke manier van schadebegroting bij het verlies van een kans is immers dat 
de grootte van de kans wordt vermenigvuldigd met de uiteindelijke schade."). 
6000 Vgl. SIMOENS 1999, 55 (“Het verlies van een kans komt, als schade, voor vergoeding in aanmerking: deze laatste zal om 
integraal te zijn in verhouding moeten staan tot de graad van waarschijnlijkheid dat de kans een goede uitkomst zou 
hebben opgeleverd.”). 
6001 FAGNART 2009, 150 (“Lorsque le dommage consiste dans la perte d’une chance, un calcul mathématique est toujours 
possible.”). 
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in billijkheid begroten (infra nrs. 2768-2786). Vele rechters ramen het kanspercentage6002 of de 
volledige kansschade6003 dan ook op die manier. In aansluiting op deze tendens menen sommigen dat 
raming is aangewezen6004 of de standaardmethode uitmaakt6005. Bepaalde rechtspraak oordeelt zelfs 
dat kansschade enkel bij benadering begrootbaar is.6006 De rechter mag echter niet lichtzinning te 
werk gaan. Hij moet die percentages motiveren en inzichtelijk maken (supra nr. 2157).6007 

2208. ILLUSTRATIES VAN BILLIJKHEIDSBEGROTING BIJ KANSSCHADE – Qua contractuele kansschade zijn in de 
rechtspraak onder meer naar billijkheid begroot het verlies van de kans om de verloren gegane vordering te 
horen inwilligen door de bodemrechter wegens de fout van de gerechtsdeurwaarder6008, het verlies van een 
kans, door miskenning van een exclusiviteitsclausule in een makelaarsovereenkomst, om een onroerend goed 
met winst te verkopen6009 en het verlies van kans op huurinkomsten uit een deel van het aangekochte huis 
wegens vochtproblemen6010 en het verlies van een kans – wegens niet-realisatie van een project – om 
inkomsten te verkrijgen uit commercialisering van een ontworpen meubel aangezien de ontwerper 
contractueel recht had op een percentage van het omzetcijfer dat de fabrikant zou realiseren6011. 

2209. SUBSIDIARITEIT BILLIJKHEIDSBEGROTING – Bij billijkheidsbegroting vergoedt de rechter de geleden 
schade slechts op benaderende wijze. Hierdoor kunnen de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid in het 
gedrang komen.6012 De rechter mag deze methode dan ook slechts toepassen voor zover hij aantoont 
dat hij niet over precieze begrotingselementen beschikt6013 en hij de schade niet met (wiskundige) 

                                                             
6002 Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 259 (20 % kans op toewijzing vordering in bodemprocedure); 
Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277 (10 % kans op toewijzing vordering na laattijdige dagvaarding door 
advocaat); Brussel 15 oktober 1998, AJT 1998-99, 692 (nietigverklaring forfaitaire vergoeding van 15 % van verkoopprijs van 
onroerend goed wegens private straf; ex aequo et bono geraamd kansverlies voor makelaar van één derde van commissie 
van 3 % van de verkoopprijs); Luik 30 juni 2006, JLMB 2007, (347) 349 (verlies van 50 % kans op verzekeringsdekking 
doordat verzekeringsmakelaar cliënt niet inlichtte over opzegging van polis); Luik 22 januari 2013, JLMB 2013, 1756 (75 % 
kans op toewijzing vordering nadat advocaat procedure te laat inleidde); Rb. Antwerpen 12 april 2002, TBBR 2004, 159 
(matige kans op herziening van vonnis naar billijkheid begroot op 50 %); Rb. Antwerpen 26 juni 2003, TBBR 2004, 174 (naar 
billijkheid op 75 % geraamd verlies van een kans om vrijgesproken bestuurder in hoger beroep veroordeeld te zien). 
6003 Bergen 6 mei 1996, JLMB 1997, 432 (100 000 BEF op gevorderde hoofdsom van 448 625 BEF); Brussel 15 oktober 2013, 
RW 2014-15, 1510 (verlies van kans op vermindering van belastingaanslagen doordat de advocaat niet tijdig een procedure 
instelde tegen de beslissing van de gewestelijk directeur om de bezwaren te verwerpen; minimale slaagkans en vergoeding 
van € 1000); Rb. Luik 2 februari 1999, JLMB 1999, 1357 (verlies van kans voor vastgoedmakelaar op verkrijging commissie 
na schending van exclusiviteitsbeding, begroot op 50 000 BEF). 
6004 SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 984 ("Het lijkt dan ook aangewezen de vergoeding naar 
billijkheid te bepalen, tenzij de omvang van de schade met zekerheid kan worden vastgesteld."). 
6005 DEPUYDT 2006, 47; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 351; SIMOENS 1999, 55 (“Het vergoedingsbedrag zal bijna fataal ex 
aequo et bono, dus op een forfaitaire wijze, moeten worden geraamd.”); SIMOENS 2004-II, 320. 
6006 Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 259, noot B. VAN DEN BERGH ("De omvang van de toe te kennen 
schadevergoeding kan niet anders dan op forfaitaire wijze worden vastgesteld."; 20 % kans op toewijzing vordering in 
bodemprocedure); Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277 (10 % kans op toewijzing van vordering na laattijdige 
dagvaarding door advocaat, met oordeel dat vergoeding van kansverlies noodzakelijkerwijs forfaitair verloopt); Antwerpen 
27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 779 ("Het bedrag van de verschuldigde schadeloosstelling kan daarom onmogelijk 
anders dan forfaitair worden geraamd [...]"; verlies van een kans, door fout van advocaat, op uitoefening van door 
vennootschap toegestaan recht om nog 60 maanden gratis te blijven wonen in de gezinswoning); Bergen 6 mei 1996, JLMB 
1997, (432) 434; Luik 28 maart 1991, JLMB 1992, (77) 83 ("l'évaluation d'une telle chance ne peut être faite qu'ex aequo et 
bono"); Luik 2 september 2010, JLMB 2011, (467) 470 (billijkheidsbegroting verlies van kans op inkomsten); Rb. Brussel 
5 mei 1995, JLMB 1995, 1014 (verlies van kans om gunstige beslissing te krijgen is enkel ex aequo et bono begrootbaar). 
6007 HARTLIEF 2000, 18; ŽIVKOVIĆ 2010, 49-50. 
6008 Gent 26 maart 1997, RW 1999-00, 745. 
6009 Gent 17 december 2002, DAOR 2002, 314; Gent 1 februari 2006, DCCR 2007, 114 (waarin hof van beroep echter 
meende dat in deze context geen sprake was van kansverlies en de volledige commissie van 3 % op de verkoopprijs op het 
onroerend goed werd toegekend bij wege van schadevergoeding); Rb. Luik 2 februari 1999, JLMB 1999, 1357. 
6010 Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, (2093) 2100. 
6011 Luik 2 september 2010, JLMB 2010, 467. 
6012 Vgl. argument bij SCHUBERT 2013, 612; SIMAR/SIMAR 2008, 10 (buitencontractueel). 
6013 Cass. 22 november 1972, Arr.Cass. 1973, 297; Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, 
TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 183; 
ESTIENNE 2002, 24 (buitencontractueel, inzake gebruiksderving); SIMONT/FORIERS 2014, 639; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 188. 
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zekerheid kan begroten6014, en aangeeft waarom hij enkel die methode kan aanwenden en de schade 
onmogelijk anders kan bepalen6015. Voor kansschade preciseert het Hof van Cassatie dat de rechter 
niet meteen ex aequo et bono mag begroten zonder acht te slaan op de waarschijnlijkheid van de 
gunstige uitkomst van de kans (supra nr. 2204).6016 Medische statistieken en wetenschappelijke 
literatuur kunnen de rechter leiden. Vanuit het vereiste van in-concretobegroting blijven de 
individuele kansen van de benadeelde echter doorslaggevend.6017 Pas wanneer de rechter de 
waarschijnlijkheid niet voldoende nauwkeurig kan bepalen, kan hij deze naar billijkheid begroten.6018  

Afdeling V. Conclusie 

§ 1. INTEGRALITEITSLIMIET 

2210. GESPANNEN VERHOUDING TUSSEN KANSLEER EN VEREISTE VAN INTEGRAAL SCHADEHERSTEL – De vraag 
rijst of de rechter het beginsel van integrale schadevergoeding nu in acht neemt door kansverlies te 
vergoeden. Evenals het Franse Hof van Cassatie6019 en hogere Luxemburgse rechtspraak6020, gewagen 
sommigen van integrale schadevergoeding bij vergoeding van kansverlies. 6021  Deze integrale 
vergoeding betreft echter hoogstens die schadepost als dusdanig. Kansverlies zelf komt volledig voor 
vergoeding in aanmerking. Dat impliceert niet dat compensatie daarvan de benadeelde volledige 
schadevergoeding biedt. Aangezien kansverlies als rechtens vergoedbare schade volledig verhaalbaar 
is, is het normatief integraliteitsprincipe (supra nrs. 190-191) in acht genomen. Alle in rechte 
vergoedbaar geachte schade is gecompenseerd. Niets meer.  

2211. ILLUSTRATIE INTEGRALE VERGOEDING VAN KANSVERLIES – In een geval van een verlies van een kans, door een 
fout van advocaat, op de uitoefening van een door een vennootschap toegestaan recht om nog 60 maanden 
gratis te blijven wonen in de gezinswoning meende het hof van beroep dat het integraliteitsprincipe in acht 
was genomen: "Om integraal te zijn moet de vergoeding van de schade bestaande in het verlies van een kans in 
verhouding staan tot de graad van waarschijnlijkheid dat de kans een goede uitkomst zou hebben opgeleverd. 
Het bedrag van de schadeloosstelling kan daarom onmogelijk anders dan forfaitair worden geraamd en wel op 
een percentage van de schadevergoeding die zou verschuldigd zijn mocht vaststaan dat, zonder de 
wanprestatie, de goede uitkomst zich effectief had gerealiseerd." 6022  Het hof van beroep volgde 

                                                             
6014 Cass. 26 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1663 (contractueel; afwijzing in dat geval); CORNELIS 2000-I, 566; VAN LEUVEN 2009, 
516; VAN OMMESLAGHE 2010, 1601. Vgl. AELBRECHT 2005, 376 (schade bij auteursrechtelijke inbreuken). 
6015 Cass. 20 november 2012, Pas. 2012, 2268; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 
27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; VAN OMMESLAGHE 2010, 1602. 
6016 Cass. 21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999 (verlies van kans doordat advocaat verzuimde hoger beroep in te stellen, 
vernietiging bestreden arrest door niet-berekening slaagkansen). 
6017 FAURE 2000, 169. 
6018 Cass. 16 april 1998, Pas. 1998, I, 448, waarin geoordeeld werd dat wanneer schade niet concreet begrootbaar is, het 
bedrag daarvan ex aequo et bono is vast te stellen (niet inzake kanstheorie); BOCKEN/BOONE 2011, 56; BOONE/RONSIJN 2015-I, 
39; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 646; SAMOY/VERJANS 2012, 125; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 643. 
6019 Cass.civ.I.fr. 4 april 2001, nr. 98-11364, JurisData nr. 2001-009011 (verlies van kans op vergoeding door verzekeraar 
doordat advocaat verjaringstermijn niet had gestuit: “l'arrêt énonce [qu’il] apparaît que MM. Mayan et Arabcheyan ont été 
privés de la possibilité d'obtenir au mieux une créance de 2 500 000 francs et la SARL, une créance de 620 000 francs; 
qu'ayant, par ces motifs, précisément caractérisé une perte de chance, c'est sans violer le principe de réparation intégrale 
que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait; que le moyen n'est donc pas fondé.”). 
6020 Luxemburg 7 juni 2007, Pas.lux. 33, (548) 554 ("la perte d'une chance, en tant que préjudice indemnisable, doit être 
caractérisée et réparée intégralement"). 
6021 BELGIË: Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 779 ("Om integraal te zijn moet de vergoeding van de schade 
bestaande in het verlies van een kans in verhouding staan tot de graad van waarschijnlijkheid dat de kans een goede 
uitkomst zou hebben opgeleverd."; verlies van een kans, door fout van advocaat, op uitoefening van door vennootschap 
toegestaan recht om nog 60 maanden gratis te blijven wonen in de gezinswoning); DURANT 2015, 476 ("Ce montant 
représentera toutefois bien, quant à lui, la valeur des chances perdues, et, en ce sens, on pourra y voir une réparation 
intégrale."); FAGNART 2009, 150 (“On dit parfois, de façon assez maladroite, qu’en cas de perte de chance, la réparation du 
dommage ne peut être que partielle. En réalité, on ne déroge nullement ici au principe de la réparation intégrale.”). 
FRANKRIJK: BACACHE 2015, 499, voetnoot 23 (“[I]l n’y a pas d’atteinte à la réparation intégrale lorsque l’on ne répare que la 
perte d’une chance, laquelle ne correspond qu’à une fraction du dommage réellement subi.”); MEMETEAU 1986, 142-145.  
6022 Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 779. 
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ontegensprekelijk de normatieve variant van het integraliteitsprincipe, volgens dewelke de aansprakelijke alle 
rechtens vergoedbaar geachte schade moet vergoeden (supra nrs. 190-191). 

2212. KANSVERGOEDING ALS TOEGEVING – Bezien vanuit de klassieke causaliteitsregels is 
kansvergoeding een gunst voor de benadeelde. De benadeelde krijgt schadevergoeding in gevallen 
waarin geen oorzakelijk verband vaststaat met zijn werkelijke schade. De kanstheorie is een 
beleidsinstrument waarbij het schadebegrip wordt opgerokken om benadeelden vaker bescherming 
te bieden, ook wanneer hun volgens de klassieke causaliteitsbenadering geen schadevergoeding zou 
toekomen. Bedraagt de kans dat de schade zich zonder de fout niet had voorgedaan 20 %, dan is de 
dader gehouden tot vergoeding van 20 % van de werkelijke schade, terwijl er eigenlijk tegelijk een 
kans van 80 % is dat die dader de schade niet heeft veroorzaakt.6023 Sommigen zien in deze 
constructie van vergoedbaarheid van klassiek onvergoedbare schade een onderliggende doelstelling 
om benadeelden niet zonder compensatie te laten.6024 

2213. KANSVERGOEDING ALS PARTIËLE SCHADEVERGOEDING – Anders dan het Franse Hof van Cassatie en 
de hogere Luxemburgse rechtspraak (supra nr. 2210), oordeelt het Portugese hooggerechtshof dat 
kansschade niet leidt tot vergoeding van alle schade.6025 Het Supremo Tribunal de Justiça heeft het 
aan het rechte eind. De benadeelde krijgt schadevergoeding in gevallen waarin hem traditioneel 
geen schadevergoeding toekomt. Een goed verstaander voelt aan dat de benadeelde (om 
begrijpelijke redenen) niet al zijn schade vergoed ziet. De rechter verdeelt de schadelast over partijen 
naargelang de causale waarschijnlijkheid.6026 Kansschade beloopt slechts een deel van de schade die 
de benadeelde heeft geleden. Hoewel de rechtspraak en rechtsleer kansverlies als autonome 
schadepost bezien, geven de terminologie en het aanvoelen (infra nr. 2214), alsook de 
schadebegroting en het feit dat benadeelden vaak slechts subsidiair om vergoeding van kansverlies 
verzoekt (infra nr. 2215) aan dat dit veeleer schijn is. De uiteindelijke schade wordt niet volledig 
gecompenseerd.6027 Verloor een patiënt een kans van 90 % op genezing, dan verliest hij bij 
vergoeding van dat kansverlies eigenlijk 10 % vergoeding van de werkelijk geleden schade.6028 

2214. TERMINOLOGISCHE EN GEVOELSMATIGE INDICATIE VOOR INTEGRALITEITSAFBREUK – Terminologisch blijkt de afbreuk 
aan het integraliteitsprincipe uit het feit dat de rechtsleer het aan kansschade onderliggende en mislopen 
verhoopte resultaat (verwerving van voordeel of vermijding van nadeel) kwalificeert als de uiteindelijke6029, 
werkelijke 6030 , effectieve 6031 , definitieve 6032  of onderliggende 6033  schade, en kansschade aanmerkt als 

                                                             
6023 SAMOY/VERJANS 2012, 118; NIEUWENHUIS 2002, 1711. 
6024 L. REISS, Le juge et le préjudice. Etude comparée des droits français et anglais, Aix-en-Provence, PUAM 2003, 243 
("objectif sous-jacent plus général, en l'espèce, celui de ne pas laisser certains demandeurs sans réparation"). Dat 
benadeelden zich geheeld moeten zien, is ook te vinden bij Belgische auteurs die aangeven dat hij zo toch enige vergoeding 
krijgt: BOCKEN 2008, 421 ("Het vergoeden van het verlies van een kans is een techniek [...] om in gevallen waar het causale 
verband tussen een fout en een schade onzeker is, aan de benadeelde toch enige vergoeding toe te kennen."). 
6025 STJ 5 februari 2013, 488/09.4TBESP.P1.SA, www.dgsi.pt ("a teoria da «perda de chance» [...] não comina a reparação da 
totalidade do dano que, eventualmente, não cometeu."). 
6026 DEPUYDT 2006, 33; DURANT 2010-II, 95; KADNER GRAZIANO 2008-II, 1031; SAMOY/VERJANS 2012, 118. 
6027 Duidelijk: DURANT 2010-II, 95 ("D'une part, le dommage 'final' ne sera pas intégralement compensé."). 
6028 Vanuit de klassieke bewijsregels valt echter te stellen dat hij 90 % schadevergoeding heeft gewonnen, aangezien hij 
wegens causale onzekerheid in beginsel überhaupt geen recht had op schadeloosstelling. 
6029 BELGIË: Cass. 17 december 2009, NJW 2010, 660, noot I. BOONE (overweging 2: “Enkel de economische waarde van de 
verloren gegane kans komt voor vergoeding in aanmerking. Deze waarde kan niet bestaan uit het volledige bedrag van het 
uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel.”); Cass. 23 september 2013, Pas. 2013, 1755 (overweging 5); Cass. 
21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999; Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 834, noot J. VAN DONINCK EN S. WIJNS; 
BOCKEN 2008, 421; BOONE/RONSIJN 2015-I, 39 (“Het verlies van een kans komt er sprake in situaties waarin het causale 
verband tussen de fout en de uiteindelijke schade […] niet met zekerheid kan worden vastgesteld.”); DE CORTE/DE GROOTE 

2012, 742; DURANT 2010-II, 95; SAMOY/RONSIJN 2014, 126; SAMOY/VERJANS 2012, 116 ("Niet de uiteindelijke schade, maar het 
verlies van een kans om deze schade te vermijden, wordt vergoed."); VAN DE SYPE 2015-I, 815. FRANKRIJK: BACACHE 2013, 620. 
6030 Cass. 26 juni 2008, Pas. 2008, 1688 (overweging 5: “De rechter kan degene die een fout heeft begaan niet veroordelen 
tot vergoeding van de werkelijk geleden schade, wanneer hij beslist dat er onzekerheid bestaat over het oorzakelijk verband 
en die schade.”); Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 833, noot J. VAN DONINCK en S. WIJNS; SAMOY/RONSIJN 2014, 
126; SAMOY/VERJANS 2012, 125 ("Wanneer de verloren kans 99 % is, dan past het om eerder vast te stellen dat er een 
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intermediaire schade6034. Ook de benadeelde ervaart kansvergoeding slechts als partiële schadeloosstelling.6035 
Wie door een fout van een arts een been verliest6036, zich door een zwavelzuuraanslag verminkt ziet6037, of door 
een fout van een advocaat geen hoger beroep kan instellen, ervaart dat beenverlies, die verminking of de niet-
hervorming van een beslissing als zijn werkelijke schade.6038 Tracht die benadeelden maar eens te overtuigen 
van het feit dat hun schade volledig is vergoed door de procentuele compensatie van hun kansverlies.  

2215. BEGROTINGSRECHTELIJKE EN PROCESRECHTELIJKE INDICATIE VOOR INTEGRALITEITSAFBREUK – Ook blijkt het 
gedeeltelijk indemnitaire karakter van vergoeding van kansschade uit de begroting daarvan. Luidens de 
gebruikelijke formule beloopt kansverlies immers slechts een procentueel deel van de werkelijke schade. Dit 
aanknopen aan de werkelijke schade geeft duidelijk aan dat vergoeding van kansschade slechts gedeeltelijk 
schadeloosstelling biedt, en dus afdoet aan het integraliteitsprincipe.6039 Frankrijk spreekt hier dan ook soms 
van een verminderingscoëfficiënt.6040 Is het niet contradictorisch om enerzijds kansverlies aan te merken als 
autonome schade (in de zin van een volledig van de werkelijke schade losstaande schadepost), om dan bij 
begroting van dat kansverlies toch naar die werkelijke schade terug te koppelen. Bovendien blijkt de afbreuk 
aan het integraliteitsprincipe procesrechtelijk duidelijk uit het feit dat benadeelden doorgaans slechts 
subsidiair om kansvergoeding verzoeken. Kansvergoedingen bedragen namelijk steeds minder dan de in 
hoofdorde gevorderde vergoeding voor de uiteindelijke schade. 

§ 2. VERDEDIGBARE BENADERING 

2216. CONCLUSIE: KANSTHEORIE ALS VERDEDIGBARE OPLOSSING – Hoewel de kanstheorie partiële 
compensatie van geleden schade inhoudt en zo op gespannen voet staat met het (feitelijke) 
integraliteitsprincipe (supra nr. 2213), heeft zij vaste voet gevonden in het Belgische recht. De 
afbreuk aan het integraliteitsprincipe is dan ook niet per se af te keuren, temeer daar het oorzakelijk 
verband met de werkelijke schade niet zuiver vaststaat. Dat toch een deel van die schade 
verhaalbaar is, vormt wegens die causale onzekerheid zelfs een toegeving voor de benadeelde (supra 
nr. 2212). Volgens de klassieke bewijsregels zou hij zelfs niet eens een schadevordering bezitten. 
Haar opportuun karakter blijkt tot slot ook uit de aanvaarding in de Romaanse civil law (supra nrs. 
2134-2137) en de common law (supra nrs. 2138-2142), de partiële codificatie in de internationale 
instrumenten (supra nr. 2150), en de impliciete oproep tot verankering in de Germaanse civil law 

                                                                                                                                                                                              
oorzakelijk verband is tussen de fout en de werkelijk geleden schade en deze integraal te vergoeden."); 
VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 69; VAN DE SYPE 2015-I, 815. 
6031 SIMOENS 1999, 56; VAN OEVELEN 2014, 997. 
6032 LIERMAN 2005, 615; LIERMAN 2007, 260; LIERMAN 2009, 797; WEYTS/DE RAEDT 2013, 72 ("Daaruit volgt dat het onbillijk zou zijn 
om het slachtoffer geen vergoeding toe te kennen dan wel om de schadeverwekker te veroordelen tot een integrale 
vergoeding van de definitieve schade."). 
6033 BOONE/RONSIJN 2015-I, 42. 
6034 BELGIË: BOCKEN/BOONE 2011, 55. FRANKRIJK: MOLFESSIS 2008, 112. 
6035 Vgl. DURANT 2015, 476 ("Certes, l'indemnité ne correspondra-t-elle pas au 'montant total du préjudice finalement subi ou 
de l'avantage finalement perdu', mais à un montant qui tiendra compte de probabilités, ce qui peut donner l'impression 
d'une réparation partielle."). 
6036 Cass. 19 januari 1984, Arr.Cass. 1983-84, 585. 
6037 Cass. 19 juni 1998, Arr.Cass. 1998, 721; Cass. 1 april 2004, Arr.Cass. 2004, 549, concl. T. WERQUIN. 
6038 ESTIENNE 2013, 102 ("Le justiciable dont l'avocat omet d'interjeter appel d'un jugement défavorable dans le délai requis a 
perdu une chance d'obtenir une réformation en degré d'appel. Mais son 'dommage réellement subi', c'est la mort 
procédurale: il a définitivement perdu son procès [...]”). 
6039 BELGIË: BOONE 2004, 93 ("De toepassing van de 'verlies van een kans'-theorie leidt ertoe dat aan de benadeelde een 
gedeeltelijke vergoeding van de definitieve schade wordt toegekend. De vergoeding voor het verlies van een kans wordt 
immers bepaald op een percentage [...] van de werkelijk geleden schade."); DUBUISSON 2007, 494 ("[L']opération se résout en 
une fraction du dommage final, donnant ainsi l'impression que l'on procède à une réparation partielle de ce dommage et 
que la perte de chance n'est donc finalement, ainsi que le prétendent ses détracteurs, qu'un succédané du dommage final ou 
un diminutif abstrait de ce dommage."). FRANKRIJK: MOLFESSIS 2008, 114; H. SLIM, “La nécessaire évaluation de la perte 
certaine de chance, même faible” (noot onder Cass.civ.I.fr. 16 januari 2013), JCP 2013, (177) 177 ("Cette [indemnisation] est 
nécessairement partielle […]”). DUITSLAND: BOLKO EHLGEN 2013, 75. 
6040 SERIAUX 2006, 179. 
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(supra nr. 2168). De proportionele benadering via de kanstheorie choqueert het rechtsgevoel ook 
niet.6041 Alles-of-nietsbenaderingen brokkelen overal af in het aansprakelijkheidsrecht (supra nr. 75).  

§ 3. TRANSPARANTERE BENADERING 

2217. TRANSPARANTERE AFSTAND VAN CAUSALE ZEKERHEID MET UITEINDELIJKE SCHADE? – Het debat rond 
causale onzekerheid is nog transparanter te voeren. Sleutelidee is dat vergoeding van kansschade 
niet afdoet aan het causaliteitsvereiste. Deze charmante gedachte is voor kritiek vatbaar. Bij verloren 
overlevingskansen valt zo niet te ontkennen dat de uiteindelijke schade (overlijden) is ingetreden. 
Dan wordt de kunstgreep gehanteerd van het kansverlies, zijnde intermediaire schade die juridisch-
technisch in oorzakelijk verband staat met de fout. Eerlijker zou zijn toe te geven dat die uiteindelijke 
schade is geleden, en dat twijfel bestaat over de causale band met die uiteindelijke schade en dat 
gedeeltelijke vergoeding via kansverlies tot evenwichtigere resultaten leidt.6042 Nederlandse auteurs 
geven zo toe dat de kansleer toelaat het probleem van causale onzekerheid te omzeilen.6043  

2218. VOORBEELD VAN TRANSPARANTE ONDERBOUWING VAN KANSTHEORIE: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PORTUGAL) – 
In Europa verschaft het Portugese hooggerechtshof meer inzicht in de onderbouwing van vergoedbaarheid van 
kansschade. In een geval van verlies van proceskansen door zware fouten van een advocaat overwoog het 
Supremo Tribunal de Justiça zo dat het traditionele causaliteitsparadigma door de kanstheorie wordt gewijzigd 
om moeilijkheden over het bewijs van de causale band te omzeilen en om de vaak onbillijke oplossing van het 
klassieke alles-of-nietsmodel te vermijden. Het hof preciseerde dat de kansleer het risico van causale 
onzekerheid over de betrokken partijen verdeelt, waarbij de schadeverwekker enkel proportioneel instaat voor 
de schade. Volgens het hof leidt dit tot een evenwichtige oplossing die in overeenstemming is met het 
rechtsgevoel, dat afkerig staat tegenover de vrijspraak van schadeverwekkers wegens bewijsproblemen, 
zonder te leiden tot vergoeding van alle schade, waarvan zijn fout misschien niet de oorzaak is.6044  

2219. KANSLEER GEEN SLUITENDE MAAR VERDEDIGBARE BENADERING – De theorievorming rond de 
kanstheorie is niet geheel sluitend. Toch verdient die leer een kans. Niet-opname in nieuwe 
codificaties van die leer komt juist neer op een verloren kans. Niet-volledige sluitendheid van 
redeneringen is namelijk niet symptomatisch voor de kansleer. Vele andere gevestigde juridische 
constructies zijn onderhevig aan kritische geluiden.6045 Dogmatische bezwaren tegen verdeling van 
schadelast via deze kunstgreep beletten niet dat dit mechanisme beleidsmatig een verdedigbaar 
alternatief biedt voor de zwart-wituitkomst van de equivalentieleer.6046  

                                                             
6041 DEPUYDT 2006, 33. 
6042 BELGIË: FAURE 2000, 193 (Nederlandse auteur over Belgisch recht); PÜTZ/MONTERO 2006, 1092 ("A tout prendre, n’est-il pas 
préférable de reconnaître ouvertement qu’un dout subsiste quant au rapport de causalité entre la faute et le préjudice 
réalisé, tout en admettant que puisse être réparé le dommage, tout aussi réel, consistant en la chance perdue d’éviter le 
dommage tel qu’il s’est réalisé, qui se trouve être, lui, en relation causale certaine avec la faute? Pareille approche, outre 
qu’elle ne nous paraît pas hétérodoxe, a le mérite de contribuer à une plus grande clarté du débat judiciaire.”); WEYTS 2014-I, 
1065 ("This theory is often used as an instrument to compensate the victim in the event that a causal link between the fault 
of the tortfeaser and the damage cannot be proven.”). FRANKRIJK: MÉMETEAU 1986, 150. 
6043 FAURE 2000, 193 (over Belgische benadering: "Toch heeft het leerstuk van het verlies van een kans minstens als voordeel 
dat het lastige vragen aangaande de causaliteitsonzekerheid kan omzeilen."; ŽIVKOVIĆ 2010, 37-38 ("Door zich te richten op 
deze 'kansschade' [...] kan het probleem van onzeker causaal verband als het ware worden omzeild."). 
6044 STJ 5 februari 2013, 488/09.4TBESP.P1.SA, www.dgsi.pt ("Ao nível da aferição do nexo causal, assiste-se a uma 
alteração do paradigma tradicional, com destaque, a este propósito, para a teoria da «perda de chance» ou oportunidade 
perdida, destinada a ultrapassar as dificuldades de prova do nexo causal, pretendendo-se com a mesma evitar a solução 
drástica, e, em muitos casos, injusta, a que conduz o modelo clássico do «tudo ou nada» [...]. Porém, a teoria da «perda de 
chance» [...] veio alterar esta colocação, uma vez que distribui o risco da incerteza causal entre as partes envolvidas, isto é, 
o lesante responde apenas na proporção e na medida em que foi autor do ilícito, traduzindo uma solução equilibrada que 
pretende conformar-se com uma sensibilidade jurídica a que repugna a desoneração do agente danoso por dificuldades 
probatórias, mas, também, que não comina a reparação da totalidade do dano que, eventualmente, não cometeu."). 
6045 Denk aan de afwijzing van wrongful-lifevorderingen (supra nrs. 274-275). Vgl. BOCKEN 2007, 324. 
6046 BOCKEN 2008, 422; BOCKEN 2010, 140; BOCKEN/BOONE 2011, 56; PÜTZ/MONTERO 2006, 1091-1092; SAMOY/VERJANS 2012, 116; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 646; WEYTS/DE RAEDT 2013, 72. 
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2220. KANSLEER ALS BEST HAALBARE KAART – Naar Belgisch recht lijkt de kanstheorie de best haalbare 
kaart. Die leer biedt een evenwichtige oplossing die formeel niet tornt aan het conditio-sine-qua-
nonverband.6047 Het Hof van Cassatie blijft immers ook bij de kansleer strak toezien op correcte 
toepassing van de equivalentieleer, ook al komt dit dan wat gekunsteld over. Strikt juridisch is het 
een valide redenering dat aan de csqn-regel is voldaan wanneer de causale band met dat kansverlies 
vaststaat, zonder dat het oorzakelijk verband met de werkelijke schade zeker is (supra nrs. 2189-
2195). Causaliteit verschuift eenvoudigweg naar kansschade. De flexibiliteit van het schadebegrip 
laat dit toe. Het schadebegrip is soepeler dan de causaliteitseis.6048 Door een gedachtesprong naar 
het schadebegrip vermijdt de kansleer frontale aanvaringen met de causaliteitseis. Causale 
onzekerheid benadert de rechter zo billijk als een geval van specifieke schade met als essentie dat de 
kans in geld waardeerbaar is en op zich vergoedbare schade kan opleveren. 
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Hoofdstuk V. Immaterialiteit 

Afdeling I. Immateriële wanprestatieschade 

2221. IMMATERIËLE SCHADE BIJ WANPRESTATIE – Gebrekkige goederen kunnen de reputatie van 
(door)kopers aantasten. Reizigers kunnen psychofysieke schade lijden bij vertraging. Een contractant 
kan mentaal lijden onder het verlies van een erfstuk dat hij in bewaring gaf. Een echtpaar kan 
immateriële schade ondervinden door het niet opdagen van de huwelijksfotograaf. Met contracten 
beogen partijen doorgaans behartiging van economische belangen. Het contractuele schaderecht 
heeft dan ook bovenal oog voor materiële nadelen.6049 Wanprestaties kunnen echter ook leiden tot 
immateriële schade, die zelfs de materiële schade kan overstijgen.6050 Denk aan het verloren 
familiesouvenir zonder marktwaarde maar met een grote emotionele waarde, of aan de Chinese 
tatoeage die iets anders blijkt te betekenen dan met de tatoeëerder was overeengekomen6051.  

2222.  IMMATERIALITEIT ALS LIMIET OP INTEGRALITEITSPRINCIPE? – In hoeverre dekt schadevergoeding bij 
wanprestatie ook immateriële schade? Artikel 1149 BW stelt enkel geleden verlies en gederfde winst 
vergoedbaar. Van immateriële schade rept die basisbepaling met geen woord.6052 Maar is het wel 
verantwoordbaar dat de fotograaf die huwelijksfoto’s verliest enkel instaat voor de minieme 
materiële waarde van die foto’s, en geen immateriële schadevergoeding is verschuldigd? Diverse 
buitenlandse auteurs bezien immaterialiteit van schade als limiet op schadevergoeding bij 
wanprestatie.6053 Zwitserland beperkt schade zo tot vermogensaantastingen.6054 Moet schade bij 
wanprestatie raken aan het vermogen van de benadeelde om voor verhaal in aanmerking te komen? 

2223. ONDERBELICHTING VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – Anders dan op buitencontractueel vlak6055, gaat 
het gros van de auteurs in contractueel verband voorbij aan immateriële schade. Eventuele belichting is dan 
doorgaans nog eens beperkt tot het aangeven dat immateriële schade ook in het contractenrecht verhaalbaar 
is. 6056  Soms volstaat de rechtsleer met een kruisverwijzing naar de buitencontractuele regels. 6057  De 
gepubliceerde rechtspraak lijkt zelfs in één voetnoot oplijstbaar.6058 Het ontbrekende denkkader is verklaarbaar 

                                                             
6049 CHEN-WISHART 2010, 548 en 556; MCGREGOR 2009, 64. Vgl. HOEKS 2012, 297 (acht kans op immateriële schadevergoeding 
wegens bagageverlies niet groot, onder meer op grond dat luchtreizigers een commerciële overeenkomst sluiten). 
6050 HOLMES 2004, 687. 
6051 Bijv. X, "Le tatoueur mentait sur le sens des tatouages", www.lessentiel.lu, (1) 1 (tatoeëerder had in plaats van naam 
van moeder van cliënt te tatoeëren, een tatoeage gezet met "ik haat mijn familie"; de materiële schade lijkt hier beperkt, 
de immateriële wanprestatieschade is daarentegen aanzienlijk). 
6052 Impliciet: CORNELIS 2000-I, 562 ("Andere schadeposten [dan gemaakte kosten en gederfde winst] (bv. morele schade, 
waardeverminderingen, ...) zouden niet in aanmerking kunnen komen."); CORNELIS 2009, 273 ("In plaats van aan artikel 1149 
BW een limitatieve draagwijdte toe te kennen, wordt aangenomen dat die bepaling louter exemplatief is, zodat ook 
bijvoorbeeld morele schade contractueel voor vergoeding in aanmerking komt.", a contrario geeft CORNELIS dus aan dat de 
letterlijke tekst van art. 1149 BW geen vergoeding van immateriële schade impliceert). 
6053 FRANKRIJK: JOSSERAND 1939, 399-400 (immateriële wanprestatieschade als beperking op schadevergoeding). DUITSLAND: 

WIESE 1964, 8 (beperkte vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade doet af aan integraliteitsprincipe). COMMON 

LAW: SHAVELL 2006, 451 (idiosyncratic losses als beperking op integraal karakter van schadevergoeding); TREITEL 1988, 194. 
6054 Ingevolge artikel 99, lid 3 OR geldt dit ook bij wanprestaties. Uitzondering is de genoegdoening die krachtens artikel 47 
OR voor fysiek leed in de vorm van Tötung en Körperverletzung toekenbaar is. TF 13 november 1961, BGE (swisslex: ATF 87 
II 290), punt 4, sub a (“Or le dommage visé à l'art. 41 CO consiste dans une diminution du patrimoine [...]”). 
6055 Bijv. SIMOENS 1999, 255-270; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 263-264 en 658-659. 
6056 ANDRIES 2011-I, 363 (geheimhoudingsverbintenis); BAECK 2012-I, 321-322 (ontbinding); BERNAUW 2009, 329; CAUFFMAN 

2005-I, 837; CAUFFMAN 2007, 820; CORNELIS 2000-I, 562 en 564; DE BOECK 2004, 15; DE BOECK 2008, 84m; DIRIX 1984, 13 (en DIRIX 
1998, 63); FONTAINE 2001, 1038; KRUITHOF 1987, 2762; NAEYAERT 2012, 724; PETIT 1995, 127; RUTTEN 2006, 324; SAMOY/DANG VU 

2012, 86; STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1714; VAN BELLINGHEN 2008, 1; VANDEPUTTE 1977, 246-247; 
VAN DRIESSCHE 2008-II, 618; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; VAN LEUVEN 2009, 515; WERY 2011-I, 534. 
6057 VAN OMMESLAGHE 2010, 1623 juncto 1640. Vgl. TERRE/SIMLER/LEQUETTE 2009, 567 (Frankrijk) 
6058 Cass. 4 januari 1984, RW 1986-87, 546 (verwonding koper door ontploffing fles limonade); Cass. 26 oktober 2006, 
Arr.Cass. 2000, 1663 (reputatieschade, irrelevant in cassatie); Antwerpen 8 september 2003, NJW 2004, 558 (ongeplande 
zwangerschap wegens mislukte sterilisatie, compensatie met voordelen van normaal en gezond kind); Antwerpen 21 maart 
2005, RW 2007-08, 489 (morele schade wegens onderbrenging in hotel zonder zeezicht); Antwerpen 27 oktober 2014, 
RABG 2015, (776) 780 (aansprakelijkheid advocaat, afwijzing vergoeding morele schade wegens gedwongen verhuis met 
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vanuit het open karakter van de basisbepaling voor dit schaderegres: artikel 1149 BW. In restrictieve stelsels 
zoals het Italiaanse en het Duitse recht is de doctrine ter zake veel sterker ontwikkeld, met name omwille van 
de noodzaak van duidelijke afbakening tussen materiële en immateriële schade (infra nrs. 2227-2231).6059 De 
common law merkt het recht in dit opzicht aan als chaotisch en onzeker.6060 Duitse rechtsleer beschouwt dit 
rechtstakonderdeel als een mengelmoes van aanspraken.6061 De rechtsgemeenschap is toch meer gebaat met 
uiteenlopende dan ontbrekende inzichten. Gebrek aan theorievorming leidt tot rechtsonzekerheid. Dit leidt 
ertoe dat benadeelden bij wanprestatie zelden (succesvol) verzoeken om immateriële schadevergoeding. Niet-
vergoeding van immateriële wanprestatieschade stelt zo een feitelijke beperking aan het integraliteitsprincipe. 
Nagegaan moet dan ook worden of die schade ook in België een prominentere rol kan spelen.  

§ 1. SYSTEEMTYPOLOGIE 

2224. OPTIMALERE RECHTSVERGELIJKENDE INSTEEK: ONDERSCHEID TUSSEN OPEN EN GESLOTEN SYSTEMEN – 
Rechtsvergelijking kan de lacune inzake immateriële wanprestatieschade opvullen. Een blik over de 
landsgrenzen leert dat verhaal van immateriële wanprestatieschade nagenoeg universeel, zij het in 
uiteenlopende gradaties, bijval kent.6062 Geen enkel van de onderzochte rechtssystemen sluit a priori 
elke vergoedbaarheid daarvan uit. Voor de open systemen legde het Franse Hof van Cassatie al in 
1833 de grondslag voor die vergoedbaarheid.6063 Allicht heeft dit arrest onder meer het Belgische Hof 
van Cassatie (in 1881)6064 en het Spaanse Tribunal Supremo (in 1912)6065 aangezet om immateriële 
schade bij onrechtmatige daad tot vergoeding toe te laten. Deze buitencontractuele aanvaarding 
effende dan de weg voor verhaal van immateriële schade in contractueel verband. De omvang van 

                                                                                                                                                                                              
twee minderjarige kinderen wegens bewijsgebrek); Brussel 4 december 1987, JLMB 1989, 394 (abrupte beëindiging 
krachtens beding van kredietopening); Brussel 19 september 2002, RGAR 2003, nr. 13743 (gederfd vakantiegenot); Gent 
6 mei 1959, RW 1960-61, 183 (vernietiging verkoop); Gent 19 oktober 2012, RW 2014, 32, noot R. STEENNOT (gederfde 
vakantie door niet-conforme levering aangekochte auto); Luik 4 april 1996, JLMB 1999, 5 (depressie bouwheer wegens door 
architect veroorzaakte bouwschade); Luik 17 april 2008, RRD 2008, 34, noot Q. VAN ENIS (mislukte sterilisatie); Arbh. 
Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, afl. 1, (46) 50 (onregelmatig ontslag; onuitwisbare morele smet op 
loopbaan); Arbh. Brussel 3 mei 2006, nr. 46.128, Soc.Kron. 2007, 409 (onregelmatig ontslag); Arbrb. Charleroi 25 maart 
1994 JLMB 1994, 830 (onregelmatig ontslag); Kh. Brussel 16 juni 1980, BRH 1981, 223 (wanprestatie reisagent); 
Rb. Antwerpen 26 februari 1992, RGDC 1993, 401 (geboorte kind na mislukte vasectomie); Rb. Brussel 1 december 2006 (nr. 
2003/10712/A), Jb.Kred. 2006, 104 (kredietverzekeraar had loonsoverdracht uitgevoerd en wanbetaling in hoofde van 
kredietnemer laten registreren nadat hij uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde van kredietovereenkomst zonder 
aanmaning had toegepast); Rb. Charleroi 30 januari 1990, JT 1990, 388 (moeilijkheden en onaangenaamheden die abonnee 
van elektriciteitsnet ondervond doordat maatschappij toevoer abusievelijk afsloot); Vred. Brussel 2 mei 1989, T.Vred. 1989, 
214 (immateriële schade wegens niet-naleving overeenkomst tot ontwikkelen dia’s van feest en luchtdoop eiser); Vred. Luik 
20 december 2001, JLMB 2002, 1005 (immateriële schade voor verlies fotorolletje; geen bewijs); Vred. Zomergem 26 april 
2002, RW 2003-04, 547 (vergoeding gederfd vakantiegenot wegens dubbele boeking door reisbureau). Wel zijn er talrijke 
arbitrale beslissingen inzake gederfd vakantiegenot (Geschillencommissie Reizen). 
6059 A. LIBERATI, Il danno non patrimoniale da inadempimento, Padua, Cedam, 2004, 286 p.; S. MAZZAMUTO, “Il danno non 
patrimoniale contrattuale", Europa e diritto privato 2012, 437-474; M. RABITTI, “Il danno non patrimoniale da 
inadempimento contrattuale", Responsabilità civile e previdenza 2004, 340-367; V. ZENO-ZENCOVICH, “Danni non patrimoniali 
e inadempimento" in G. VISINTINI (ed.), Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milaan, Giuffrè, 1984, 109-
127.  
6060 HOLMES 2004, 709 (Nieuw-Zeeland). Vgl. SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 28-29 ("En efecto, la conclusión [...] atinente al tema es 
de total caos [...]"). 
6061 ADY 2004, 16 ("Bei der Verwendung dieses Begriffspaares sollte man aber im Hinterkopf behalten, dass es sich um ein 
Potpourri verschiedener Ansprüche handelt [...]"). 
6062 Meerdere socialistische rechtsordes sloten immateriële schade vroeger wel a priori van vergoeding uit. De afweging van 
immateriële goederen met geld was te kapitalistisch (ADY 2004, 59; BONILINI 1983, 162; DE ÁNGEL YAGÜEZ 1993, 675). 
6063 Cass.fr. 15 juni 1833, S. 1833, I, (458) 461, vierde overweging (schade wegens onrechtmatige mededinging door 
onwettige farmacie-uitoefening: “la difficulté d’apprécier un dommage ne rend pas non recevable l’action en réparation de 
ce dommage”, waarbij de procureur-generaal benadrukte dat het ging om morele schade: “dans l’espèce soumise à la Cour, 
l’action des pharmaciens […] poursuit la réparation d’un préjudice tout moral, la conservation de l’honneur et de l’exercice 
consciencieux de la profession […]”). Dit is een grensoverschrijdende inspiratiebron: Duitsland (ADY 2004, 18 en 65) en Italië 
(C. SALVI, "Danno" in R. SACCO (ed.), Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, Turijn, Utet, 1989, (63) 66). 
6064 Reeds: Cass. 17 maart 1881, Pas. 1881, I, 163 (vergoedbaarheid affectieschade verwanten van bij treinongeluk 
verongelukt meisje). 
6065 STS 6 december 1912, STS 6.12.1912 (immateriële schadevergoeding voor reputatieschade; waarover: GARCÍA LÓPEZ 

1990, 81-82; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 29; VICENTE DOMINGO 2002, 226). 
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dit verhaal vertoont echter pregnante verschillen. Uitgaande van de wettelijke grondslag, lijkt een 
systeemgerelateerd onderscheid mogelijk naargelang de flexibiliteit inzake die vergoedbaarheid.6066 
Twee systeemtypes zijn onderscheidbaar: de open en de gesloten systemen. 

2225. GESLOTEN SYSTEMEN: BEPERKTE VERGOEDBAARHEID VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – Een 
eerste groep jurisdicties zijn de (voor immateriële schade) gesloten systemen. Zij stellen a priori 
beperkingen aan de gevallen waarin immateriële schade bij wanprestatie verhaalbaar is.6067 Twee 
subgroepen zijn te ontwaren. Gesloten systemen type I erkennen vergoedbaarheid van die schade 
enkel in de door de wet bepaalde gevallen. Duitsland (infra nrs. 2227-2228), Italië (infra nrs. 2229-
2231) en Oostenrijk (infra nrs. 2232-2232) behoren tot deze subgroep. Gesloten systemen type II 
geven in een wetsbepaling een limitatieve opsomming van de gevallen waarin die schade rechtens 
vergoedbaar is. Hiertoe behoren Zwitserland (infra nrs. 2233-2233) en Nederland (infra nrs. 2234-
2234). Vanuit de regel dat immateriële wanprestatieschade in beginsel niet vergoedbaar is (Addis-
regel), valt ook het Engelse recht bij deze systemen in te delen (infra nrs. 2235-2236).  

2226. OPEN SYSTEMEN: PRINCIPIEEL ONBEPERKTE VERGOEDBAARHEID VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – 

Een tweede groep jurisdicties is daarentegen eerder als open aan te merken. Deze flexibele systemen 
stellen geen algemene restricties aan verhaal van immateriële schade uit wanprestatie. Ook hier zijn 
twee subtypes te ontwaren. Bij open systemen type I resulteert die soepelheid uit het feit dat zij over 
een bepaling beschikken die immateriële wanprestatieschade direct (Québec, Argentinië en 
Louisiana) of indirect (Portugal, kruisverwijzing naar buitencontractuele regels) vergoedbaar stelt. 
Die flexibiliteit resulteert bij open systemen type II uit een algemene bepaling inzake 
wanprestatieschade die gaandeweg extensief is geïnterpreteerd. Dit is het geval voor het Franse 
recht en haar dochtersystemen, zoals het Belgische, het Luxemburgse en het Spaanse recht.  

Gesloten systemen Open systemen 
Type I Type II Type I Type II 

Duitsland (§ 253, lid 1 BGB) 
Oostenrijk (§ 1325 ABGB) 
Nederland (art. 6:106 NBW) 
 

Zwitserland (art. 99 CO) 
Italië (art. 2059 CCI) 
 
Engeland (Addis-regel) 
Amerika (§ 353 RC) 

Québec (art. 1607 CCQ) 
Louisiana (art. 1998 CCL) 
Argentinië (art. 1741 CCCA)  
PECL (art. 9:501, lid 2, sub a) 
DCFR (art. III.-3:701, lid 3) 
Unidroit (art. 7.4.2, lid 2) 
CESL (art. 2, sub c) 
 

België (art. 1149 BW) 
Frankrijk (art. 1231-2 CCF)6068 
Luxemburg (art. 1149 CCL) 
Spanje (art. 1106 CCE) 

Portugal (art. 496, lid 1 CCP) 

A Gesloten systemen 

1 Gesloten systemen type I 

2227. DUITSLAND: IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE ENKEL VERGOEDBAAR IN SPECIFIEKE GEVALLEN – In 
Duitsland bepaalt § 253, lid 1 BGB dat immateriële schade enkel vergoedbaar is in de door de wet 
bepaalde gevallen: “Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in 
Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden.” Volgens lid 2 kan de 

                                                             
6066 Soortgelijk onderscheid: ITALIË: BONILINI 1983, 162; SALVI 2005, 40-41. SPANJE: SOLÉ FELIU 2009, 6-7; VICENTE DOMINGO 2002, 
205-206 (Spaans systeem als open of atypisch; onrechtmatige daad). NEDERLAND: HOEKS 2012, 295 (Nederlands systeem 
inzake immateriële schade als gesloten systeem); LEGRAND 2008, 20 en 23 (Nederlands systeem inzake immateriële schade 
als gesloten systeem, omdat immateriële schade enkel vergoedbaar is voor zover de wet dit bepaalt; onrechtmatige daad). 
6067 Tot de categorie van gesloten stelsels behoren ook Griekenland (BONILINI 1983, 190-191; KARAKOSTAS/EMMANOUIL 2009, 
351), Hongarije (NEUDÖRFLER/BODINGER 2006, 32-34; art. 355, lid 4 CCH), Denemarken, Finland en Polen (VON 

BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009, 939). Deze categorie zou dan ook prevaleren in Europa (SALVI 2005, 41). 
6068 Toekomst: artikel 1235 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Est réparable tout 
préjudice certain résultant d'un dommage et consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, 
individuel ou collectif." 
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benadeelde ook voor immateriële schade om billijke schadevergoeding verzoeken indien zij is 
veroorzaakt wegens een aantasting van lichaam, gezondheid, vrijheid of seksuele zelfbeschikking.6069 
§ 253 BGB maakt deel uit van boek 2 inzake de schuldverhoudingen (Schuldverhältnisse), en geldt dus 
zeker bij wanprestaties.6070 Net zoals in de meeste andere restrictieve stelsels, is derving van 
vakantiegenot zo vergoedbaar gesteld (§ 651f, lid 2 BGB6071). Behalve die bepaling bevat het Duitse 
recht weinig wettelijke gronden voor verhaal van immateriële schade (bij wanprestatie). Vergoeding 
van die schade ziet de rechtsleer dan ook als een uitzonderlijke remedie6072. De niet-vergoeding van 
deze schaderechtelijk gediscrimineerde categorie6073 zou het integraliteitsprincipe doorbreken6074.  

2228. TENDENS TOT MATERIALISERING VAN IMMATERIËLE SCHADE – Spanje, een open systeem, kende tot voor kort 
een tendens tot immaterialisering van materiële schade om aan de strikte bewijsregels van materiële schade te 
ontkomen en billijkheidsbegroting sneller toe te laten (supra nr. 2136). In gesloten systemen zoals het Duitse 
recht doet zich de omgekeerde trend voor. Allereerst kunnen contractanten de strikte regeling van § 253 BGB 
ook wegbedingen.6075 Om in bepaalde gevallen aan de onbillijkheid van onvergoedbaarheid van immateriële 
schade tegemoet te komen, bestaat daar evenzeer een tendens om immateriële schade te "materialiseren". 
Een bekend geval is het zeereisgeval uit 1956. Daarin oordeelde het Bundesgerichtshof dat de (immateriële) 
genotsderving van de schippassagiers die wegens een fout van de douaneautoriteiten niet over hun bagage 
beschikten, geen immateriële schade maar materiële schade betrof.6076 A prima vista (onvergoedbare) 
immateriële schade kwalificeert de rechtspraak daar dus als (vergoedbare) materiële schade. Daardoor wordt 
die schade indirect toch vergoedbaar krachtens de voor materiële schade geldende § 249 BGB.  

2229. ITALIË: EVOLUTIE VAN POTENTIEEL OPEN NAAR GESLOTEN SYSTEEM – Onder de Codice civile van 1865 
(voormalig art. 1151 CCI) gold een open regeling.6077 Dit schadesysteem was op het Franse afgesteld. 
Italië maakt geen onderscheid tussen materiële en immateriële schade. Begin twintigste eeuw 
maakte de zienswijze echter opgang dat immateriële schade principieel onvergoedbaar was, onder 
meer met het betoog dat immateriële schade niet begrootbaar is.6078 In 1930 voegde de Italiaanse 
wetgever artikel 185 toe aan de Codice Penale (strafwetboek). Die bepaling stelde immateriële 
schade vergoedbaar bij misdrijven (infra nr. 2230). Daardoor was de afwijzende beschouwingswijze 
niet langer verdedigbaar. Met de codificatie van 1942 voerde de wetgever artikel 2059 CCI in.6079 
Immateriële schade is sindsdien enkel vergoedbaar in de door de wet bepaalde gevallen: “Il danno 

                                                             
6069 § 253, lid 2 BGB bepaalt: "Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen 
Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige 
Entschädigung in Geld gefordert werden." 
6070 BGH 9 juli 2009, IX ZR 88/08, www.recht-in.de, nr. 13, sub a ("Nach der im Schrifttum vertretenen Ansicht kommt im 
Rahmen der vertraglichen Anwaltshaftung ein Schmerzensgeldanspruch aus § 253 Abs. 2 BGB nur dann in Betracht, wenn 
der Schutz der in dieser Bestimmung genannten Rechtsgüter des Mandanten in den Bereich der vom Anwalt übernommenen 
Pflichten fällt."); ADY 2004, 58; BROLIN 2010, 425; KATZENMEIER 2002, 1031; OETKER 2003 § 253 BGB, 491 ("Bei einem lediglich 
immateriellen Schaden soll der Geschädigte grundsätzlich keinen Ausgleich in Geld erhalten, es sei denn, das Gesetz sieht 
ausdrücklich etwas anderes vor."); SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 276 (titel 2: "Kein Geldersatz für Vertragsverletzungen im 
Allgemeinen"); SCHUBERT 2013, 15; VON MAYENBURG 2002, 280. 
6071 § 651f, lid 2 BGB luidt: "Wird die Reise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende auch wegen nutzlos 
aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen." 
6072 H.A. FISCHER, Der Schaden nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche für das Deutsche Reich, 1903, 314 (in VON MAYENBURG 

2002, 280; immateriële schadevergoeding als "auβerordentliche Rechtsbehelf"). Vgl. LINDENBERGH 2008-II, 3 ("bijzondere 
sanctie"); WIESE 1964, 8-9. 
6073 BRÜGGEMEIER 1999, 189 ("Die immateriellen Einbuβen sind im legislativen Konzept des BGB eine schadensrechtlich 
diskriminierte Kategorie."). 
6074 WIESE 1964, 8. 
6075 ADY 2004, 57. 
6076 BGH 7 mei 1956, NJW DE 1956, 1234. Vgl. BROLIN 2010, 436; LANGE/SCHIEMANN 2003, 52 ("Wegen der beschränkenden, 
vielfach als unbillig empfundenen Vorschrift des § 253 a.F. hat die Rechtsprechung des öfteren dahin tendiert, in 
Zweifelsfällen das Vorliegen eines Vermögensschadens zu bejahen."); SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 278-280 (titel 7 luidt: 
"Umwandlung immaterieller in materielle Interessen durch den Kommerzialisierungsgedanken"). 
6077 Vgl. ADY 2004, 66; BONILINI 1983, 225; DE CUPIS 1979-II, 253; RABITTI 2004, 345. 
6078 Zie auteurs in ADY 2004, 66. 
6079 Bespreking: ALPA 2009, 620; ALPA 2011, 378; DE CUPIS 1979-II, 253 e.v.; DI MARZI 2009, 2768; GIANNINI 1986, 7-10; 
MONTANARI 2010, 820; RABITTI 2004, 340 e.v.; ROPPO 2006, 970-973; VISINTINI/PINORI 1999, 6-8; ZENO-ZENCOVICH 1987, 77. 
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non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.” Deze restrictieve 
benadering6080 is op de Duitse bepaling § 253 BGB gebaseerd (supra nr. 2227).6081 Dit artikel 2059 CCI 
(titel IX van boek 4; fatti illeciti) geldt ook bij wanprestaties.6082  

2230. IMMATERIËLE SCHADE VOORAL VERGOEDBAAR BIJ MISDRIJVEN – Immateriële schade is in Italië met name voor 
vergoeding vatbaar wanneer zij door een misdrijf (reato)6083 is veroorzaakt. Meer specifiek is het nagenoeg 
enkel artikel 185 van het Italiaanse strafwetboek6084 dat voorziet in een geval van vergoedbaarheid van 
immateriële schade in de zin van artikel 2059 CCI.6085 Misdrijfschade (danno da reato) is dus één van de weinige 
hypothesen waarin immateriële schade – ook bij wanprestatie – verhaalbaar is. Dit valt historisch te verklaren. 
Met de invoering in 1930 van artikel 185 Codice Penale werd immateriële schade bij misdrijven vergoedbaar, 
wat naderhand leidde tot invoering van artikel 2059 CCI (supra nr. 2229). Deze uitzonderingsgrond is terug te 
voeren op de Franse auteurs AUBRY en RAU. Zij vatten artikel 1382 CCF eind negentiende eeuw zo op dat 
immateriële schade enkel bij misdrijven verhaalbaar was: "[Le dommage] comprend en outre, du moins lorsqu'il 
s'agit d'un délit de Droit criminel, le tort moral que le délit a fait éprouver à la personne lésée, soit en la 
troublant dans sa sûreté personnelle ou dans la jouissance de son patrimoine, soit en la blessant dans ses 
affections légitimes."6086 Immateriële schade mocht enkel bij bijzondere zwaarwichtigheid afwentelbaar zijn.6087 
Door deze beperking leidt immateriële schade bij wanprestatie in Italië zelden tot schadevergoeding.6088  

2231. ITALË: INVLOED VAN UNIERECHTSPRAAK EN GRONDWET – In Italië komen barsten in het restrictieve 
systeem. Allereerst kwam de restrictieve zienswijze in aanvaring met de Europese tendens (infra 
nrs. 2322-2326) om immateriële schade in de vorm van derving van vakantiegenot bij niet-nakoming 
van reisovereenkomsten vergoedbaar te achten. In 2011 heeft de Italiaanse wetgever dan ook 
voorzien in vergoedbaarheid van dergelijk vakantiegenot. Artikel 47 van de Codice del Turismo geeft 
zo gevolg aan de Leitnerrechtspraak van het Hof van Justitie (infra nrs. 2322-2324).6089 In de tweede 
plaats zijn in de rechtspraak al stappen gezet om het strikte karakter van artikel 2059 CCI te 

                                                             
6080 De Italiaanse auteurs zien hun eigen systeem ook als restrictief (BONILINI 1983, 164 en 190; RABITTI 2004, 346; SALVI 2005, 
53; ZENO-ZENCOVICH 1984, 120). 
6081 Vgl. BONILINI 1989, 85 ("L'apparentamento, a questo riguardo, del nostro ordinamento con quello germanico, è strano, 
anche perché la generale struttura della responsabilità civile arieggia più la soluzione francese [...]"); BONILINI 1983, 191; 
CASTRONOVO 1997, 28-29. 
6082 MAZZAMUTO 2012, 438 ("art. 2059 c.c., la cui rigida limitazione dei danni non patrimoniali si estende anche all'area 
dell'inadempimento"); ZENO-ZENCOVICH 1984, 120. Contra: BONILINI 1983, 215-231 (art. 2059 CCI geldt niet voor immateriële 
wanprestatieschade, maar enkel bij onrechtmatige daad; die schade wordt door art. 1218 CCI beheerst); BONILINI 1989, 86 
("inoperatività dell'art. 2059 c.c. nell'area di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni"). 
6083 In Nederland zou sprake zijn van strafbaar feit. Strafbaar feit is het Nederlands-juridische hyperoniem voor misdrijven 
en overtredingen. België spreekt dan van "misdrijven". In Nederland doelt "misdrijven" echter op de Belgische "misdaden". 
6084 Artikel 185, lid 3 Codice penale: "Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al 
risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui." Met de invoering 
in 1930 van deze bepaling merkte Italië voor het eerst immateriële schade als vergoedbare schade aan (RABITTI 2004, 345). 
6085 Verscheidene specifieke wetten bevatten een dergelijke bepaling (SALVI 2005, 57), maar die gelden niet bij wanprestatie. 
BONILINI 1983, 194 ("Il danno non patrimoniale, cioè, può trovare una risposta pecuniaria alla condizione che il fatto illecito 
che ne è causa sia valutato dall'ordinamento come reato."); CASTRONOVO 1997, 29 en 31; DE CUPIS 1979-II, 256; GIANNINI 1986, 
7-8; MONTEL 1971, 92; SALVI 2005, 65; VISINTINI/PINORI 1999, 6; ZENO-ZENCOVICH 1984, 122. 
6086 C. AUBRY EN C. RAU, Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, IV, Parijs, Marchal, 1871, 
www.reader.digitale-sammlungen.de, 748. Zie ook verwijzingen bij BONILINI 1983, 194; RABITTI 2004, 345. DEMOGUE stelde 
reeds begin de negentiende eeuw dat die beperking geen nut heeft (DEMOGUE 1924, 46). 
6087 SALVI 2005, 72 ("Il risarcimento del danno non patrimoniale da reato (art. 185 c.p.) trova, nel suo rapporto con l'art. 
2059, una giustificazione razionale: l'ordinamento appresta in tale ipotesi la particolare tecnica di tutela che è il 
risarcimento del danno non patrimoniale, perché il fatto lesivo assume caratteri di particolare gravità."). 
6088 BONILINI 1983, 213 ("I casi di danno non patrimoniale ascrivibili all'àmbito contrattuale rivestono, sulla base di rapide 
valutazioni, una posizione indubbiamente marginale."); BONILINI 1989, 86; BROLIN 2010, 432; DE CUPIS 1979-II, 256, voetnoot 
43; MAZZAMUTO 2012, 438 (immateriële wanprestatieschade zo goed als onvergoedbaar); ZENO-ZENCOVICH 1984, 122. 
6089 Artikel 47, lid 1 van de Codice del Turismo luidt: "Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista 
puo' chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di 
vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilita' dell'occasione perduta." Officiële titel: Codice dellla normativa statale in 
tema di ordinamento e mercato del turismo, ingevoerd bij Decreto legislativo (wetsbesluit) van 23 mei 2011, GU 6 juni 2011, 
zoals in werking getreden op 21 juni 2011. 
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omzeilen. Onder meer op grond van de onbillijkheid van onvergoedbaarheid van immateriële schade, 
bepleit de rechtsleer soms om terug te evolueren naar het voormalige open systeem.6090 Aan die 
oproep gaf de rechtspraak gevolg door de categorie van "door de wet bepaalde gevallen" van 
vergoedbaarheid van immateriële schade op grond van de Italiaanse grondwet uit te breiden.6091  

2232. OOSTENRIJK: PRINCIPIËLE VERGOEDBAARHEID  VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – Tot slot is ook 
het Oostenrijkse recht bij de gesloten systemen type I in te delen.6092 In Oostenrijk is immateriële 
schade in principe ook bij wanprestatie verhaalbaar. Dit blijkt uit § 1293 ABGB, dat schade omschrijft 
als elk nadeel dat iemand lijdt in zijn vermogen, rechten of persoon: "Schade heißt jeder Nachteil, 
welcher jemandem an Vermögen, Rechten oder seiner Person zugefügt worden ist."6093 Rechtspraak 
en rechtsleer leggen basisbepaling § 1323 ABGB6094 onder invloed van het Duitse § 253 BGB thans 
echter zo uit dat immateriële schadevergoeding ook enkel mogelijk is in de door de wet bepaalde 
gevallen.6095 Vergoedbaarheid van immateriële schade aanvaardt Oostenrijk in beginsel dan ook 
enkel in de gevallen van §§ 1325 en 1331 ABGB.6096 Recentelijk bepleiten sommigen echter opnieuw 
om die bepaling zo op te vatten dat zij immateriële schadevergoedingen sensu lato toch toelaat.6097 
Niettemin vertoont het uitgangspunt van het huidige Oostenrijkse recht qua immateriële schade 
wegens wanprestatie dus erg veel gelijkenissen met het Duitse en het Italiaanse recht.  

2 Gesloten systemen type II 

2233. ZWITSERLAND: SCHADE ALS VERMOGENSVERMINDERING EN GENUGTUUNG IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN – 

Voor immateriële schade (bij wanprestatie) hanteert Zwitserland één van de meest restrictieve 
benaderingen.6098 In de codificatie van 1881 was Genugtuung overeenkomstig artikel 55 CO enkel 
mogelijk in buitencontractueel verband.6099 Het Obligationenrecht van 1911 nam die beperking niet 
over. Ook bij wanprestatie beslaat vergoedbare schade in principe enkel vermogensverminderingen 
(art. 99, lid 3 CO).6100 Toch kan de rechter Genugtuung toekennen bij ernstige lichamelijke schade 
(Tötung en Körperverletzung; art. 47 CO) en schendingen van persoonlijkheidsrechten (art. 49 

                                                             
6090 BONILINI 1983, 191-192, voetnoot 6; BONILINI 1989, 85 ("La scelta codicistica del 1942 è infelice [...]"); DE CUPIS 1979-II, 260 
("noi peraltro riteniamo che [...] coerentemente all'umana importanza degli interessi personali non patrimoniali, e che perciò 
sarebbe equo, de iure condendo, rimuovere il limite attuale"). 
6091 De rechtspraak inzake biologische schade (danno biologico) en existentiële schade (danno esistenziale) heeft het 
restrictieve systeem deels opengetrokken. Bespreking: ADY 2004, 20; SALVI 2005, 53-70. 
6092 ADY 2004, 50 ("Das österreichische Recht steht hinsichtlich des immateriellen Schadens als besonders restriktiv in der 
Kritik."); BONILINI 1983, 190, voetnoot 4; DE CUPIS 1979-II, 259. 
6093 § 1293 ABGB luidt: "Schade heißt jeder Nachteil, welcher jemandem an Vermögen, Rechten oder seiner Person zugefügt 
worden ist." Deze bepaling erkent dus dat schade ook immateriële schade kan omvatten. Vgl. ADY 2004, 51. 
6094 § 1323 ABGB luidt: "Um den Ersatz eines verursachten Schadens zu leisten, muß alles in den vorigen Stand 
zurückversetzt, oder, wenn dieses nicht tunlich ist, der Schätzungswert vergütet werden. Betrifft der Ersatz nur den 
erlittenen Schaden, so wird er eigentlich eine Schadloshaltung; wofern er sich aber auch auf den entgangenen Gewinn, und 
die Tilgung der verursachten Beleidigung erstreckt, volle Genugtuung genannt." 
6095 ADY 2004, 50. 
6096 § 1325 ABGB luidt: "Wer jemanden an seinem Körper verletzt, bestreitet die Heilungskosten des Verletzten, ersetzt ihm 
den entgangenen, oder, wenn der Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden Verdienst; und 
bezahlt ihm auf Verlangen über dieß ein den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzengeld." § 1331 ABGB luidt: 
"Wird jemand an seinem Vermögen vorsetzlich oder durch auffallende Sorglosigkeit eines Andern beschädiget; so ist er auch 
den entgangenen Gewinn, und wenn der Schade vermittelst einer durch ein Strafgesetz verbothenen Handlung, oder aus 
Muthwillen und Schadenfreude verursacht ist, den Werth der besondern Vorliebe zu fordern berechtiget." 
6097 Bespreking: KARNER 1999, 74-80. 
6098 Italië verwijst vaak naar het Zwitserse recht als gesloten systeem: BONILINI 1989, 85 ("Soluzione fondamentalmente 
restrittiva è anche quella dell'ordinamento svizzero […]"); BONILINI 1983, 190; DE CUPIS 1979-II, 259. 
6099 Bespreking: ADY 2004, 49. 
6100 Thans verwijst artikel 99, lid 3 CO naar de regeling inzake de onrechtmatige daad: "Im übrigen finden die Bestimmungen 
über das Mass der Haftung bei unerlaubten Handlungen auf das vertragswidrige Verhalten entsprechende Anwendung." TF 
13 november 1961, BGE (ATF 87 II 290), punt 4 (“Or le dommage visé à l'art. 41 CO consiste dans une diminution du 
patrimoine; c'est la différence entre le patrimoine actuel du lésé et celui qu'il aurait si l'événement dommageable ne s'était 
pas produit. Il s'agit donc d'un préjudice économique, qui ne laisse aucune place à l'intérêt d'affection.”). Vgl. CHAPPUIS 2010, 
170; BRUNNER 1991, 50 en 202 (art. 47 en 49 OR gelden ingevolge art. 99, lid OR ook bij wanprestatie). 
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CO).6101 Immateriële schadevergoeding ziet de rechtsleer dan ook als uitzonderingsremedie die de 
rechter enkel in bijzondere en ernstige gevallen kan toekennen.6102 Volgens de rechtsleer valt dit te 
verklaren vanuit het risico op ongebreidelde toename van onbeduidende schadeclaims.6103 

2234. NEDERLAND: VAN OPEN NAAR GESLOTEN SYSTEEM – Hoewel het voormalige Nederlandse systeem 
met artikel 1282 BW (vgl. art. 1149 BW) potentieel open was6104, is Nederland thans eerder een 
gesloten systeem6105. Het ook bij wanprestatie geldende6106 artikel 6:106 NBW geeft een limitatieve 
opsomming van de gevallen waarin de benadeelde recht heeft op een naar billijkheid vast te stellen 
schadevergoeding voor "nadeel dat niet in vermogensschade bestaat": “a) indien de aansprakelijke 
persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen; b) indien de benadeelde lichamelijk letsel 
heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is 
aangetast [...]". Vooral de voorwaarde dat de aansprakelijke het oogmerk had om dat nadeel te 
berokkenen staat bij wanprestatie in de weg aan immateriële schadevergoedingen. Bij wanprestaties 
bestaat het oogmerk zelden in toebrenging van (immaterieel) nadeel, aangezien een contractpartij 
zijn wanprestatie doorgaans pleegt met het loutere oogmerk om niet te hoeven nakomen (supra 
nr. 1671).6107 Een wanprestatie is bijna steeds enkel in eigen belang van de wanprestant.6108 

2235. COMMON LAW: EERDER GESLOTEN SYSTEEM (ADDIS-REGEL) – De kwalificatie van het Angelsaksische 
recht ligt minder voor de hand. Aangezien het recht ter zake vooral uit rechtspraak resulteert, is de 
indeling van dit systeem vanuit de case law te beredeneren. Op basis van de bestaande rechtspraak 
lijkt het Angelsaksische recht als gesloten kwalificeerbaar. Het Engelse en Amerikaanse recht nemen 
zo als uitgangspunt dat damages for mental distress6109 bij wanprestaties onmogelijk zijn. Engeland 
baseert de beperkte vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade op Addis v Gramophone 
(1909). Een onregelmatig ontslagen werknemer kreeg geen aanvullende vergoeding voor de 
vernederende wijze waarop hij was ontslagen.6110 Ter verantwoording van deze Addis-regel werd 

                                                             
6101 BRUNNER 1991, 195 e.v. (geeft aan dat lichamelijke schade altijd neerkomt op schending van persoonlijkheid, zodat 
art. 47 OR geen zelfstandige betekenis toekomt en dus loutere toepassing vormt van art. 49 CO); KREPPER 2008, 706 (“Der 
Nichtvermögens-Schaden ist von Rechts wegen nur ersatzfähig, wenn eine gesetzliche Haftungsnorm besteht.”). 
6102 BRUNNER 1991, 197. 
6103 Verwijzingen bij BRUNNER 1991, 197. 
6104 Voormalig artikel 1282 BW luidde: "De vergoeding van kosten, schaden en interessen, welke de schuldeischer regt heeft 
te vorderen, bestaat, in het algemeen, in het verlies hetwelk hij heeft geleden, en in de winst welke hij heeft moeten 
derven, behoudens de hierna vermelde uitzonderingen en wijzigingen." 
6105 De Nederlandse rechtsleer zelf beaamt dat het huidige systeem gesloten is: HOEKS 2012, 295; LEGRAND 2008, 20 en 23; 
VISSCHER 2007-II, 93 (bemerkt dat de schadevergoedingslast zo binnen de perken wordt gehouden) Vgl. ADY 2004, 53. 
6106 Deze bepaling geldt ook bij wanprestatie: BAKELS 1994, 99; HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 140; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 83-
84; VAN DER WIEL 2011, 351. 
6107 BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 88 (“Hoewel het niet vaak zal voorkomen dat een opzettelijke wanprestatie 
(mede) gepleegd wordt met het oogmerk om een ander leed te doen of anderszins in zijn persoon te treffen […]”). Contra: 
ZWITSER 2005, 72 (stelt dat wie op de hoogte is van het feit dat hij door wanprestatie immateriële schade toebrengt aan zijn 
wederpartij en dit toch opzettelijk doet, ook het oogmerk heeft om deze schade (smart) toe te brengen, ook al is het hem 
uiteindelijk om geldelijk gewin en niet om het toebrengen van smart op zich te doen). 
6108 Bemerk in dit verband de gelijklopende kritiek op de invulling van het opzetbegrip bij de voorzienbaarheidslimiet als 
vereiste dat de wanprestant het oogmerk had om de schade te berokken (supra nr. 1671). Daar oordeelt Franse rechtsleer 
dat het vereisen van de wil tot schadeberokkening (animus nocendi) het opzetbegrip uitholt. Contractpartijen die hun 
verbintenissen schenden, doen dit doorgaans niet met het oogmerk hun contractpartij schade te berokkenen. 
Vgl. J. MAZEAUD, noot onder Cass.civ.I.fr. 4 februari 1969, D. 1969, (601) 601 ("En dehors d'hypothèses d'école, on ne 
rencontre pas de contractants refusant l'exécution dans le but de nuire. Ils sont déterminés par leur propre intérêt, jamais - 
ou presque - par le désir de causer un préjudice. Tout au plus ont-ils conscience de ce préjudice."); RADE 1999, nr. 31. 
6109 De common law gebruikt diverse termen die enigszins overeenstemmen – maar soms toch een beperktere strekking 
hebben – met wat ik hier aanmerk als “immateriële schadevergoeding”. Soms is sprake van damages for injured feelings of 
disappointment damages. De notie aggravated damages zou daarentegen zijn voorbehouden voor bijkomende emotionele 
schade die de benadeelde is toegebracht door laakbaar gedrag van de wanprestant (Uitvoerig: O'BYRNE 2005, 319-322). Om 
rechtsvergelijking hier mogelijk te maken, kan ik niet inhaken op elke Angelsaksische nuance waardoor het gehanteerde 
begrip niet perfect met onze immateriële wanprestatievergoeding overeenstemt.  
6110 Addis v Gramophone Ltd [1909] AC 488. 
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aangevoerd dat vergoeding van dergelijke schade zou leiden tot overdreven compensatie. Die 
immateriële schade zou ook uit haar aard onvoorzienbaar zijn.6111 Voorts zouden contractuele 
betrekkingen doorgaans louter commercieel van aard zijn. Moreel leed zou tot slot bij wanprestaties 
deel uitmaken van het contractuele risico dat contractanten bij de contractsluiting op zich namen.6112  

2236. STEEDS MEER UITZONDERINGEN OP ADDIS-REGEL – De Engelse rechtspraak heeft op die klassieke Addis-regel in 
talrijke uitzonderingen voorzien. Immateriële schade is zo vergoedbaar wanneer de wanprestatie leed of fysiek 
ongemak veroorzaakt of het contract voornamelijk genotsverschaffing beoogt. Hierdoor wordt immateriële 
schade bij wanprestatie ook vaker als vergoedbaar aangemerkt. Naar Amerikaans recht is een equivalente regel 
te vinden in § 353 Second Restatement of Contracts: “Recovery for emotional disturbance will be excluded 
unless the breach also caused bodily harm or the contract or the breach is of such a kind that serious emotional 
disturbance was a particularly likely result.” (infra nr. 2337). De common law kent dus vergoedingen voor 
immateriële wanprestatieschade in contractueel verband. Deze zijn echter eerder uitzondering dan regel, 
aangezien de focus doorgaans ligt op de economische gevolgen van de wanprestatie.6113 

B Open systemen 

1 Open systemen type I 

2237. OPEN SYSTEMEN MET UITDRUKKELIJKE WETTELIJKE BASIS VOOR VERGOEDBAARHEID IMMATERIËLE SCHADE – 
Tot de eerste subgroep van open rechtssystemen behoren de rechtsstelsels waarin een wetsbepaling 
uitdrukkelijk voorziet in vergoedbaarheid van immateriële schade wegens wanprestatie. Dit is zo in 
Québec, Argentinië en Louisiana (infra nrs. 2238-2239). Daar vloeit de flexibele aanpak van 
immateriële schade bij wanprestaties voort uit een uitdrukkelijke wetsbepaling. Ook de 
internationale rechtsinstrumenten zijn tot deze subgroep te rekenen (infra nr. 2240).  

2238. QUÉBEC EN ARGENTINIË: UITDRUKKELIJKE VERGOEDBAARSTELLING IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – 

De begin 1994 van kracht geworden Code civil van Québec schrijft uitdrukkelijk voor dat immateriële 
wanprestatieschade verhaalbaar is.6114 Artikel 1607 CCQ bepaalt zo dat de benadeelde recht heeft op 
vergoeding van de lichamelijke, morele of materiële schade die hij lijdt wegens de tekortkoming van 
zijn schuldenaar.6115 In Argentinië bepaalt artikel 1741 CCCA aansprakelijkheidsoverschrijdend dat de 
benadeelde schadevergoeding kan vorderen voor niet-vermogensrechtelijke schade.6116  

2239. LOUISIANA: VERGOEDBAARHEID IMMATERIËLE SCHADE BIJ NIET-COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN – In Louisiana 
bepaalt artikel 1998 CCLo dat immateriële schade vergoedbaar is wanneer de overeenkomst uit haar aard is 
bedoeld om een niet-pecuniair belang te behartigen en de schuldenaar, gelet op de context van de 
totstandkoming en de niet-nakoming van de overeenkomst, wist of behoorde te weten dat zijn wanprestatie 
dergelijk verlies zou teweegbrengen.6117 Immateriële wanprestatieschade is daar dus wel enkel vergoedbaar bij 
overeenkomsten die strekken tot behartiging van een immaterieel belang.  

2240. INTERNATIONALE RECHTSSYSTEMEN ALS OPEN SYSTEMEN – Tot slot behoren ook de internationale 
instrumenten tot deze subgroep. Zo bepalen artikel 9:501, lid 2, sub a PECL, artikel III.-3:701, lid 3 

                                                             
6111 TREITEL 2003, 988. 
6112 Vgl. MCGREGOR 2009, 64. 
6113 Vgl. ADAMS/BROWNSWORD 2007, 176-178; CARTWRIGHT 2007, 264-265; MCGREGOR 2009, 64-75. 
6114 Québec lijkt nog steeds sterk geïnspireerd door de napoleontische Code civil: RÉMILLARD 2005, 602 e.v. 
6115 Artikel 1607 CCQ luidt: “Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, 
moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.” 
6116 Artikel 1741 CCCA luidt: "Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la 
indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo." Tot 2015 bepaalde artikel 522 CCA: “En los 
casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio 
moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.” 
6117 Artikel 1998 CCLo luidt: “Damages for nonpecuniary loss may be recovered when the contract, because of its nature, is 
intended to gratify a nonpecuniary interest and, because of the circumstances surrounding the formation or the 
nonperformance of the contract, the obligor knew, or should have known, that his failure to perform would cause that kind 
of loss.” (waarover: BLOOMFIELD 1987, 551-558; GRAPHIA 1998, 798-814). 
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DCFR, artikel 7.4.2, lid 2 Unidroit en artikel 2, sub c CESL dat niet-pecuniair verlies verhaalbaar is. In 
de DCFR is daarbij gepreciseerd dat dit pijn, leed en aantasting van levenskwaliteit omvat. De 
Unidroit-principes geven aan dat dit niet-pecuniaire leed in fysiek of emotioneel leed kan bestaan. 
Uit de commentaar bij artikel III.-3:701, lid 3 DCFR blijkt dat ook ongemak en mentaal leed 
verhaalbaar zijn.6118 Uit de toelichting op de Unidroit-bepaling blijkt voorts dat ook verlies van 
comfort (amenities of life), esthetische schade en reputatieschade daaronder vallen.6119 Ook voor de 
CISG lijkt vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade te zijn aanvaard.6120 De CISG bevat 
daartoe wel geen uitdrukkelijke wetsbepaling. 

2 Open systemen type II 

2241. OPEN SYSTEMEN ZONDER EXPLICIETE WETSBASIS VOOR IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – De open 
systemen zonder uitdrukkelijke wetsbasis voor immateriële wanprestatieschade leunen aan bij het 
Belgische recht. België (art. 1149 BW) en Luxemburg (art. 1149 CCL) sluiten naadloos aan bij hun 
Franse moederrecht (oud art. 1149 CCF, nieuw art. 1231-2 CCF)6121. Met artikel 1106 CCE is Spanje 
ook tot deze systemen te rekenen.6122 Deze rechtsstelsels kennen een ruime gemeenrechtelijke 
bepaling inzake schade wegens wanprestatie, die louter refereert aan het Romeinsrechtelijke 
schadeduo van het geleden verlies en de gederfde winst. Dat die stelsels niet over een uitdrukkelijke 
grondslag beschikken, houdt niet in dat immateriële schade buiten elke vergoeding valt.6123 

2242. PORTUGEES RECHT ALS TUSSENSYSTEEM – Het Portugese recht is op het punt van immateriële schade wegens 
wanprestatie eerder kwalificeerbaar als een intermediair systeem. Dit rechtsstelsel beschikt namelijk over een 
uitdrukkelijke wettelijke basis voor vergoedbaarheid van immateriële schade bij onrechtmatige daad (art. 496, 
lid 1 CCP), maar niet over een regeling inzake immateriële schade wegens wanprestatie. Aangezien de 
werkingssfeer van artikel 496, lid 1 CCP door de rechtspraak is uitgebreid tot de gevallen van contractuele 
wanprestatie6124, neig ik ertoe dit systeem eerder tot de eerste subgroep te rekenen. 

§ 2. CONCEPTUEEL KADER 

A Terminologie 

2243. FUNDAMENTEEL BELANG VAN NAUWKEURIGE BEGRIPSAFBAKENING IN GESLOTEN SYSTEMEN – De notionele 
vaagheid en de afwezigheid van een wettelijke omschrijving vertalen zich in gesloten systemen in 
omvangrijke literatuur over de afbakening tussen materiële en immateriële schade. In het Duitse, het 
Zwitserse, het Oostenrijkse, het Italiaanse en het Nederlandse recht is een duidelijk aflijning tussen 
materiële en immateriële schade zo van groter belang dan in open stelsels zoals het Belgische recht. 
Typerend voor restrictieve systemen is immers dat immateriële schade uit wanprestatie in een aantal 
al dan niet welomschreven gevallen van vergoeding is uitgesloten. Zo geldt naar Duits en Italiaans 

                                                             
6118 VON BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009, 936.  
6119 UNIDROIT 2010, 268. 
6120 SAIDOV 2002, 329 (inzake reputatieschade); SCHLECHTRIEM 2007, 90 e.v.; SOLE FELIU 2009, 5. 
6121 Toekomst: artikel 1235 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Est réparable tout 
préjudice certain résultant d'un dommage et consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, 
individuel ou collectif." Indeling: BONILINI 1983, 245 (Franse en Belgische recht als affirmatieve systemen inzake immateriële 
schade); LEGRAND 2008, 23 (art. 1382 CCF open omdat het algemeen vergoedingsprincipe geeft); VICENTE DOMINGO 2002, 205 
(inzake Frans recht). 
6122 Vgl. VICENTE DOMINGO 2002, 205-206 (Spaans systeem inzake onrechtmatige daad is open omdat het niet op voorhand de 
gevallen beperkt waarin schade vergoedbaar is). 
6123 Neem de huwelijksfotograaf die niet opdaagt en het echtpaar zo immateriële schade berokkent. In open systemen biedt 
de wettelijke grondslag voldoende ruimte om deze schade vergoedbaar te achten. In gesloten systemen is dit niet het 
geval. In Duitsland is dan niet voldaan aan de voorwaarden van § 253 BGB en is die schade niet vergoedbaar.  
6124 STJ 22 juni 1977, www.dgsi.pt; STJ 3 februari 1999, www.dgsi.pt; STJ 27 januari 1993, Boletim do Ministério da Justiça 
1993, 494; STJ 25 maart 2003, www.dgsi.pt (reputatieschade door levering gebrekkige goederen); STJ 15 mei 2003, 
www.dgsi.pt (vergoeding intens leed wegens vochtigheid koopwoning); STJ 19 januari 2004, www.dgsi.pt (reputatieschade 
wegens vertraging bij uitvoering verbintenis tot levering schoenen); STJ 18 november 2004, www.dgsi.pt (immateriële 
schade bij schending contractueel voorkooprecht); Évora 29 april 2004, www.dgsi.pt. 
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recht dat immateriële schade pas verhaalbaar is wanneer een wettelijke bepaling in vergoedbaarheid 
voorziet (supra nrs. 2227-2231). Om die reden is de reikwijdte van het immateriële schadebegrip en 
de aflijning met materiële schade daar van cruciaal belang.  

2244. BEGRIPSAFBAKENING IN OPEN SYSTEMEN VOORAL RELEVANT VOOR SCHADEBEGROTING – Van een bipolair 
schadebegrip is in België echter geen sprake.6125 Ook het contractuele schaderecht maakt geen 
onderscheid tussen materiële en immateriële schade.6126 Beide schadevarianten zijn inbedbaar in 
artikel 1149 BW (infra nrs. 2308-2312). Het slinken van het wettelijke speelveld van één schadepost 
heeft in open rechtsstelsels zoals het Belgische recht dus minder gevolgen voor vergoedbaarheid van 
die specifieke schade. Toch is duidelijke begripsafbakening ook daar wenselijk. Belangrijke reden 
hiervoor is dat wanneer schade het label van "immateriële schade" meekrijgt, de rechter over een 
ruimere beoordelingsmarge (billijkheidsbegroting) beschikt dan bij materiële schade. 6127  De 
wanprestant en de benadeelde, alsook de rechter zijn dus gebaat bij duidelijke afbakening van het 
begrip "immateriële wanprestatieschade". 

2245. NADELEN VAN TERMEN ALS "EXTRAPATRIMONIALE SCHADE" EN "MORELE SCHADE" – Met duidelijke terminologie is 
verwarring te voorkomen. In de rechtsleer zijn talrijke noties gangbaar. Verschillende termen voor hetzelfde 
concept zijn echter te vermijden. Vaak wordt gewaagd van “extrapatrimoniale schade”6128. Het adjectief 
"extrapatrimoniaal" heeft als verdienste dat het etymologisch aangeeft dat de benadeelde geen schade lijdt in 
zijn vermogen. Extrapatrimoniaal behoort echter niet tot de Nederlandse standaardtaal.6129 Klassiek wordt ook 
gesproken van “morele schade”.6130 Conceptueel is deze term echter restrictiever dan bedoeld. Van morele 
schade is strikt genomen enkel sprake bij louter mentale of psychische nadelen (infra nrs. 2341-2346).  

2246. IMMATERIËLE SCHADE ALS VOORKEURTERM (NEGATIEF GEFORMULEERDE SYNONIEMEN) – Het hier aan de 
orde zijnde nadeel is beter te vatten als immateriële schade.6131 Daarop betrekking hebbende 
schadevergoeding is dan immateriële schadevergoeding.6132 In Duitsland draagt § 253 BGB zo als titel 
"Immaterieller Schaden". De negatieprefix "im-" geeft aan dat het gaat om andere schade dan 
materiële schade (“Schadens, der nicht Vermögensschaden ist” in lid 1). Om dit onderscheid te 
onderstrepen, gebruiken sommigen begrippen die deze tegenstelling sterker aangeven. Denk aan de 

                                                             
6125 Italië spreekt soms van de "bipolariteit" van het aansprakelijkheidsrecht. Dit doelt op het onderscheid tussen materiële 
en immateriële schade (Trib. Milaan 20 juli 2010, nr. 9453, Diritto commerciale 2011, 2063, noot M. ALBANESE; SALVI 2005, 34-
35: "una prima ed essenziale distinzione va posta, a seconda che la tutela sia apprestata, o meno, nei confronti di fatti lesivi 
che determinano [...] conseguenze economiche negative per la vittima"). Vgl. MACIÁ GÓMEZÍ 2002, 21 ("Dentro del ámbito 
jurídico, se distingue entre daños patrimoniales y daños morales: una dualidad considerada básica y que, aparentemente, 
tiene importantes consecuencias fácticas y legales."). 
6126 Het Franse Hof van Cassatie oordeelde althans in die zin op buitencontractueel vlak: Cass.crim.fr. 15 mei 1957, RTDciv 
1957, 683, nr. 7 ("article 1382 du Code Civil oblige [...] à réparer l'entier dommage, sans distinguer selon qu'il s'agit d'un 
dommage matériel ou d'un dommage moral."). 
6127 Vgl. SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 38 ("los daños morales y los materiales no se someten [...] al mismo régimen de prueba"). 
6128 DE CORTE/DE GROOTE 2012, 743; DIRIX 1998, 62; RONSE/DE WILDE 1988, 35; RONSE 1954, 361 (buitencontractueel); SIMOENS 

1999, 255; VAN BELLINGHEN 2008, 1; VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 60; VANDEUR 1979, 14; VAN LEUVEN 2009, 
515. Vgl. FERNANDEZ DE BUJAN 2011, 186; VICENTE DOMINGO 2002, 224; VINEY/JOURDAIN 2006, 35. Toekomstige Franse bepaling: 
artikel 1235 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Est réparable tout préjudice certain 
résultant d'un dommage et consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou 
collectif." 
6129 Zie K. HENDRICKX, “Immaterieel – extrapatrimoniaal”, De Juristenkrant 2013, 13 februari, (1) 4. 
6130 WEYTS 2011, 185. Deze term is terug te voeren op het Franse recht (DEMOGUE 1924, 44) en komt voor in Spanje (CARRASCO 

PERERA 1989, 699; DE ÁNGEL YAGÜEZ 1993, 675; GARCIA LOPEZ 1990, 86; SANCHEZ GONZALEZ 2006, 27-53; VICENTE DOMINGO 2002, 
224) en Italië (BONILINI 1989, 85; MONTEL 1971, 108; VISINTINI/PINORI 1999, 7). Duidelijk: BONILINI 1989, 85 ("Il rigore concettuale 
esclude che 'danno morale' e 'danno non patrimoniale' siano omologhi. Con la prima espressione, infatti, si allude, 
tradizionalmente, al dolore, ai patemi dell'animo, alle sofferenze spirituali; con la seconda, diversamente, si deve intendere 
ogni conseguenza peggiorativa che non tollera [...] una valutazione pecuniaria rigorosa."). 
6131 NEDERLAND: HOEKS 2012, 283-304; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 82-83. DUITSLAND: ADY 2004, 268 p.; VON MAYENBURG 2002, 
280; WIESE 1964, 64 p. Vgl. GÖRÖG 2006, 69-72; NEUDÖRFLER/BODINGER 2006, 30-35 (Hongarije). 
6132 Uiteraard heeft het adjectief “immaterieel” geen betrekking op de schadevergoeding maar op de te vergoeden schade.  
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met het Duitse § 253 BGB verwante Noord-Nederlandse term "niet-vermogensschade"6133 of aan het 
wetsbegrip "ander nadeel"6134. Denk ook aan de van oorsprong Angelsaksische termen "niet-
pecuniaire"6135, "niet-economische"6136 of "niet-financiële"6137 schade.  

2247. IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING IN PLAATS VAN SMARTENGELD – Ter benadrukking van het verschil met 
vergoeding voor materiële schade, hanteert de Nederlands- en Duitstalige rechtsliteratuur ook wel de term 
smartengeld/Schmerzensgeld in plaats van schadevergoeding.6138 Die termen komen voor in het (Oostenrijkse) 
ABGB (§ 1325), maar niet in het (Nederlandse) NBW en evenmin in het (Duitse) BGB.6139 Ook Belgische 
rechtsleer bepleit soms overname van die term.6140 Toch valt de term "immateriële schadevergoeding" te 
verkiezen. Historisch gezien vond de term "Schmerzensgeld" midden zestiende eeuw ingang. Smartengeld had 
betrekking op de Germaans-Frankische boetes waarvan de rechters de omvang bepaalden aan de hand van 
geleden smart. Met het ontwerp van het BGB verdween dat begrip uit de wet, aangezien onder smart enkel 
lichamelijke pijn was te verstaan. Dat is slechts een subtype van immateriële schade.6141 Onder artikel 1149 BW 
komt echter niet enkel smart in die gebruikelijke zin van diep verdriet voor verhaal in aanmerking, maar ook 
immateriële schade sensu lato. 6142  Denk aan fysieke schade, affectieve schade, genotsderving en 
reputatieschade (infra nrs. 2336-2380). Bovendien is de Belgische vergoeding van materiële en immateriële 
schade in wezen gericht op volledige wegwerking van geleden schade, en niet zozeer op loutere 
genoegdoening (supra nr. 148). Om die reden spreek ik van immateriële schadevergoeding.  

B Begripsomschrijving 

2248. ONTBREKEN VAN WETTELIJKE DEFINITIE – Anders dan het Duitse, het Zwitserse, het Oostenrijkse, 
het Nederlandse en het Italiaanse recht (supra nrs. 2227-2234), maakt de Belgische regeling voor 
schadevergoeding bij wanprestatie geen onderscheid tussen materiële en immateriële schade. Het 
Belgische contractuele schaderecht kent dan ook geen definitie van het begrip "immateriële schade 

                                                             
6133 BELGIË: CAUFFMAN 2005-I, 837. DUITSLAND: § 253, lid 1 BGB ("Schaden, der nicht Vermögensschaden ist”); BRÜGGEMEIER 

1999, 189; KARCZEWSKI 2001, 1070; SCHUBERT 2013, 11 en 523 (Nichtvermögensschaden). OOSTENRIJK: VON MAYENBURG 2002, 280 
(Nichtvermögensschaden). ITALIË: Artikel 2059 CCI; BONILINI 1989, 84; MONTANARI 2010, 820 (danno non patrimoniale). 
PORTUGAL: DE ALMEIDA COSTA 1992, 478 (danos não patrimoniais). 
6134 Deze term komt voor in artikel 6:95 BW en in de Nederlandse rechtsleer (VISSCHER 2007-II, 93). 
6135 Artikel 9:501, lid 2, sub a PECL (“non-pecuniary loss”); LAW COMMISSION 257; CHEN-WISHART 2010, 548; MCGREGOR 2009, 64-
76; SAMOY/DANG VU 2012, 86; SMITH 2007, 429. 
6136 VON JHERING sprak reeds in 1880 van "nicht-ökonomischen Interessen" (zie ADY 2004, 16); artikel 3:701 DCFR (niet-
economische schade); artikel 2, sub c PECL (niet-economische schade als pijn en leed, met uitsluiting van verminderde 
levenskwaliteit en gederfd genot); RONSE/DE WILDE 1988, 35; SIMAR/SIMAR 2008, 3 (dommage non économique). 
6137 CARTWRIGHT 2007, 264 (non-financial loss); CHEN-WISHART 2010, 548. 
6138 NEDERLAND: HOEKS 2012, 294-297; LINDENBERGH 2008-II, 16 (smartengeld heeft twee betekenissen: geld voor smart van 
benadeelde én geld om aansprakelijke smart (slim) te maken, lees: iets te leren, preventieve functie); VERHEIJ 1998, 339; 
VISSCHER 2007-II, 93. DUITSLAND: DEUTSCH 1998, 291-294; DEUTSCH 2001, 351-355; KATZENMEIER 2002, 1029-1035; SCHEFFEN 1999, 
189-193; SCHUBERT 2013, 13 (verwerpt deze term); VON MAYENBURG 2002, 278. 
6139 NEDERLAND: In Nederland bepaalt artikel 6:106, lid 1 NBW dat de benadeelde, voor nadeel dat niet in vermogensschade 
bestaat, recht heeft op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. DUITSLAND: In Duitsland maakt § 253, lid 2 BGB 
evenmin gewag van Schmerzensgeld: "Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der 
sexuellen Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 
eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden." Vgl. OETKER 2003 § 253 BGB, 492. OOSTENRIJK: § 1325 ABGB luidt: "Wer 
jemanden an seinem Körper verletzt, bestreitet die Heilungskosten des Verletzten, ersetzt ihm den entgangenen, oder, wenn 
der Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden Verdienst; und bezahlt ihm auf Verlangen über 
dieß ein den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzengeld." 
6140 DIRIX 1998, 62 (wijst op voorstel om niet van “schade” te spreken, maar van leed of onlustgevoelens, die niet door 
“schadevergoeding”, maar door “genoegdoening” of “smartengeld” worden vergoed). 
6141 Compensatie voor geleden smart vond ingang in de Constitutio Criminalis Carolina van 1532. Met de receptie van het 
Romeinse recht zag schadevergoeding zich tot vermogensschade beperkt. Het begrip smartengeld was echter zodanig 
verankerd in het rechtsbewustzijn, dat het snel zijn weg terugvond in de rechtsdogmatiek en in de wetgeving die voorafging 
aan het BGB (bijv. algemene Pruisische landrecht). De term komt echter niet meer voor in het BGB. Uitgebreid: SCHUBERT 

2013, 13-15 (spreekt zelf van vergoeding van immateriële schade (Entschädigung immaterieller Einbuβen). 
6142 Vgl. OETKER 2003 § 253 BGB, 492 (§ 253 BGB heeft ruimere werkingssfeer doordat het spreekt van "Entschädigung" in 
plaats van "Schmerzensgeld": "Damit sind jedoch alle Einbuβen des Geschädigten erfasst, die nicht in Geld messbar sind. [...] 
Dogmatischer präziser ist es daher, von einer Entschädigung für Nichtvermögensschäden zu sprechen."). 
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wegens wanprestatie". Dit is niet uitzonderlijk. Zelfs in rechtsstelsels die een dergelijk onderscheid 
maken, ontbreekt een wettelijke definitie.6143  

2249. VERKLARING VOOR ONTBREKEN VAN WETTELIJKE DEFINITIE: VERONACHTZAMING, IRRELEVANTIE EN DELICAATHEID – Voor 
het ontbreken van die definitie bestaan diverse verklaringen. Een eerste verklaring is dat de wetgever enkel 
focuste op de materiële gevolgen van wanprestaties. De meest voor de hand liggende verklaring voor het 
ontbreken van wettelijke definities in ook recentere open rechtsstelsels (zoals het Spaanse recht; supra nr. 
2241) is dat die systemen geen onderscheid maken tussen materiële en immateriële schade. Open systemen 
hebben niet in dezelfde mate als restrictieve stelsels nood aan strikte conceptuele aflijning tussen beide 
schadevormen. In de derde plaats valt dat uitblijven van een definitie wellicht te wijten aan het vage karakter 
van die notie.6144 Meerdere schadeposten bevinden zich op het grensvlak tussen materiële en immateriële 
schade.6145 Dit schemergebied maakt een duidelijke afbakening van immateriële schade weinig evident.  

2250. NEGATIEVE OMSCHRIJVING: IMMATERIËLE SCHADE ALS NADEEL ZONDER VERMOGENSAANTASTING – In 
gesloten stelsels is immateriële schade slechts in een beperkt aantal gevallen vergoedbaar (supra nrs. 
2227-2236). Vooral daar omschrijft de rechtsleer die schade negatief als een nadeel dat geen 
aantasting van het vermogen oplevert.6146 Die negatieve omschrijving is te vinden in de Duitse, 
Italiaanse en Nederlandse wetsbepalingen. Het Duitse § 253, lid 1 BGB heeft het zo over eines 
Schadens, der nicht Vermögensschaden ist. In Italië gewaagt het daarop gebaseerde artikel 2059 CCI 
van danno non patrimoniale.6147 In Nederland zet artikel 6:106 NBW immateriële schade expliciet af 
tegen materiële schade door te spreken van "nadeel dat niet in vermogensschade bestaat".  

2251. ANDERE NEGATIEVE OMSCHRIJVINGEN – Onder de noemer van negatieve omschrijving gaan nog andere 
definities schuil.6148 Een andere definitie richt zich op de ongeschiktheid van geld om immateriële schade te 
vergoeden. Immateriële schade is dan het nadeel dat zich niet in geld laat ramen.6149 Deze definitie is niet te 
onderschrijven.6150 Dat de rechter voor immateriële schade schadevergoeding kan toekennen, toont aan dat 
die schade wel degelijk pecuniair tot uiting is te brengen. De intrinsieke begrotingsmoeilijkheid is bovendien 
geen onderscheidend criterium, aangezien even moeilijk in geld waardeerbare schadeposten zoals 
winstderving en kansverlies daarentegen juist materiële schadeposten bij uitstek zijn.  

2252. NEGATIEVE OMSCHRIJVING VAN IMMATERIËLE SCHADE LEIDT TOT DUAAL SCHADEBEGRIP – Die negatieve 
omschrijving van immateriële schade als elk nadeel dat geen materiële schade uitmaakt, leidt ook bij 

                                                             
6143 Dit geldt dus zowel voor de met het Belgische recht verwante open rechtsstelsels (Frankrijk, Luxemburg, Spanje) als 
voor de gesloten stelsels, zoals Duitsland (ADY 2004, 5: "Nicht gerade groβzügig ist der Gesetzgeber des bürgerlichen 
Gesetzbuches mit dem immateriellen Schaden umgegangen. Nur eine Vorschrift aus dem Bereich des Schadensrecht, § 253 
BGB, beschäftigt sich mit ihm, und sie bringt nicht etwa eine Definition des Begriffs [...]") en Nederland (HOEKS 2012, 293: 
"Een definitie van 'ander nadeel' geeft de wet helaas niet."). 
6144 VANSWEEVELT 1987, nr. 11238. NEDERLAND: LINDENBERGH 2008-II, 20-21. SPANJE: Overweging van Tribunal Supremo (eerste 
civiele kamer) nr. 533/2000 van 31 mei 2000 (immateriële schade wegens schending luchtvervoersovereenkomst) zoals 
weergegeven in het verzoek aan het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing in HvJ 13 oktober 2011, nr. C-83/10, 
ECLI:EU:C:2011:652, Sousa Rodríguez, punt 11: "In de arresten van deze kamer is erkend dat immateriële schade een lastig 
[...], relatief en vaag [...] begrip is."; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 30-31; VICENTE DOMINGO 2002, 224. 
6145 LINDENBERGH 2008-II, 21. 
6146 Vgl. CARBONNIER 2000, 380; DIRIX 1998, 62; DE ALMEIDA COSTA 1992, 478; DE CORTE/DE GROOTE 2012, 743; DE PAGE 1964, 953 
(immateriële schade bij onrechtmatige daad: geen aantasting van geldelijke belangen); GÖRÖG 2006, 69 ("Als 
Nichtvermögensschaden wird jede Einbuβe verstanden, die eine Person betreffen, aber nicht über das Vermögen vermittelt 
werden.”); MONTEL 1971, 81 ("consiste in una sofferenza la quale non ha alcuna ripercussione sulla entità del nostro 
patrimonio presente o futuro"); RONSE/DE WILDE 1988, 35; RONSE 1954, 361; SALVI 2005, 35; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 32; 
VANDEUR 1979, 14; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 659 (onrechtmatige daad); VICENTE DOMINGO 2002, 224 ("los daños 
extrapatrimoniales o morales son los que recaen en bienes o en derechos cuya naturaleza no es patrimonial").  
6147 Vgl. BONILINI 1989, 84 (wijst op verband met Duitse formulering). 
6148 GARCÍA LÓPEZ ontwaart zelfs drie negatieve omschrijvingen van immateriële schade (GARCÍA LÓPEZ 1990, 51-57). 
6149 BELGIË: VANDEUR 1979, 14. ITALIË: GIANNINI 1986, 7. DUITSLAND: BRÜGGEMEIER 1999, 189 ("Die immateriellen Einbuβen [...] 
betreffen nicht-marktfähige Interessen."). OOSTENRIJK: KARNER 1999, 72. Vgl. GRAPHIA 1998, 797 (“Nonpecuniary damages are 
those injuries that cannot be measured in pecuniary terms.”); GÖRÖG 2006, 69 (Hongarije). 
6150 Vgl. GARCÍA LÓPEZ 1990, 56-57. 
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wanprestaties tot een duaal schadebegrip.6151 Elke schade die niet inwerkt op het vermogen van het 
wanprestatieslachtoffer, valt dus noodzakelijkerwijs binnen de restcategorie van immateriële schade. 
Andere categorieën zijn krachtens deze negatieve omschrijving niet mogelijk.6152 Materiële en 
immateriële schade zijn dan communicerende vaten. Hoe meer schadeposten het label van materiële 
schade krijgen, hoe kleiner het speelveld van immateriële schade wordt, en omgekeerd.6153 

2253. TENDENS TOT DRIELEDIG SCHADEBEGRIP – Niet iedereen aanvaardt die schadedualiteit. Wereldwijd bestaan 
tendenzen om lichamelijke schade van immateriële schade af te splitsen en schade drieledig op te vatten. Als 
hyperoniem beslaat schade dan zowel materiële schade, immateriële schade als lichamelijke schade. Deze 
strekking gaat terug op de invoering in Frankrijk in 1957 van de Code de procédure pénale, waarvan artikel 3 
deze driedeling hanteert.6154 Een voorontwerp tot hervorming van het Franse aansprakelijkheidsrecht volgt die 
opdeling, door te voorzien in aparte regels voor "préjudices résultant d'un dommage corporel" (art. 1267-
1277).6155 Die aparte categorie voor fysieke schade is af te wijzen ten behoeve van een duaal schadebegrip.6156 
Dat fysieke karakter van schade lijkt niet onderscheidend genoeg om deze schadevorm van immateriële schade 
af te splitsen. Uit het oogpunt van de juridische gevolgen lijkt deze categorie dan ook irrelevant.6157 

2254. POSITIEVE OMSCHRIJVING VAN IMMATERIËLE SCHADE – In open rechtsstelsels zoals het Belgische 
recht is het juridische contrast tussen materiële en immateriële wanprestatieschade qua 
vergoedbaarheid dogmatisch beperkt. Anders dan in restrictieve stelsels, valt dus ook naar een 
positieve omschrijving van immateriële schade te zoeken. Zo suggereert Spaanse doctrine diverse 
positief-illustratieve omschrijvingen.6158 Hoewel Italië immateriële schade restrictief benadert (supra 
nrs. 2229-2231), heeft het Italiaanse Hof van Cassatie die schade zelf ook omvattend omschreven als 
het geheel van fysieke en morele nadelen waarvoor objectief gezien geen geldelijk equivalent 
bestaat, maar waarvoor bij benadering en ex aequo et bono een subjectief equivalent is te vinden.6159 

2255. BELGISCHE POSITIEVE OMSCHRIJVINGEN VAN IMMATERIËLE SCHADE – Buitencontractueel zijn in de 
Belgische doctrine talrijke pogingen ondernomen in die richting.6160 In 1972 definieerde het Hof van 
Cassatie immateriële schade zo ook positief-illustratief als de pijn, smart of enig ander moreel leed 

                                                             
6151 Vgl. ADY 2004, 16 en 25 (immateriële schade wegens beperkte vergoedbaarheid enkel negatief omschrijven); GARCÍA 

LÓPEZ 1990, 56; MACIÁ GÓMEZÍ 2002, 21-25; SALVI 2005, 52 ("La terminologia adottata (nell'art. 2059 si parla di danno "non 
patrimoniale", e non di danno "morale") conferma che il senso dell'alternativa tra le due figure si fonda sul connotato della 
patrimonialità.").  
6152 Kritiek: GARCÍA LÓPEZ 1990, 56 ("concebir el daño moral como complemento del daño patrimonial – de ahí la precisión de 
la terminología utilizada: daño no patrimonial — implica agotar por completo el campo del daño jurídico. De este modo, 
cualquier otro daño que surja que no sea de índole patrimonial recalaría necesariamente en la categoría de daño no 
patrimonial"). 
6153 LINDENBERGH 2008-II, 23. 
6154 Artikel 3 CPPF luidt: "L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même 
juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront 
des faits objets de la poursuite." Dit wetboek werd ingevoerd bij wet nr. 57-1426 van 31 december 1957. De stroming gaat 
dus terug op de voorbereidende werken van dit wetboek (ADY 2004, 19). 
6155 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
6156 Vgl. MONTEL 1971, 95; VICENTE DOMINGO 2002, 229-230 (lichamelijke schade als immateriële schade). 
6157 GARCÍA LÓPEZ 1990, 62 ("la clasificación realizada resultará, al menos desde el punto de vista jurídico, totalmente inane, 
carente de todo significado"). 
6158 ADY 2004, 24-25 (diverse positieve omschrijvingen van immateriële schade); DE ÁNGEL YAGÜEZ 1993, 675 ("Los llamados 
'daños morales' son los infligidos a las creencias, los sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud física o psíquica"); 
VICENTE DOMINGO 2002, 224 ("Se trata de daños a bienes o a derechos que no se pueden reponer porque no circulan en el 
tráfico jurídico, tales como el honor, el dolor, la integridad corporal, la tristeza, la muerte de un ser querido, el nacimiento de 
un hijo no deseado [...]"). 
6159 Cass.it. 23 december 1949, Resp.civ. e prev. 1950, 236 ("il danno non patrimoniale si concreta nell'insieme di dolori fisici 
e morali, che oggettivamente non possono trovare nel denaro un equivalente, ma che approssimativamente e in via 
equitativa possono trovare un equivalente soggettivo.", waarover: MONTEL 1971, 95). Vgl. GARCÍA LÓPEZ 1990, 80. 
6160 Recentelijk: BOONE/RONSIJN 2015-I, 64 (“Correcter is de opvatting dat de vergoeding voor morele schade het gebeurde 
weliswaar niet ongedaan maakt maar wel de erkenning van het bestaan en van de omvang van het ondergane leed tot doel 
heeft.”). Overzicht van definities: SIMAR/SIMAR 2008, 3-7. Vgl. SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 31-38 (Spanje). 
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dat een slachtoffer lijdt.6161 Onder meer door de bewoordingen "enig ander moreel leed", komt deze 
definitie vaag over. Toch biedt zij flexibiliteit. Die termen zijn evolutief interpreteerbaar. Aangezien 
het adjectief "moreel" in deze context vaak generiek voorkomt in de zin van "immaterieel" (morele 
schade als synoniem en niet als hyponiem van immateriële schade), is de formulering "enig ander 
moreel leed" als vangnetnotie te bezien, waaronder ook reputatieschade en genotsderving vallen.  

C Autonomie schadepost 

2256. IMMATERIËLE SCHADE ALS AUTONOME SCHADEPOST – Hierna ligt de nadruk op eigenlijke 
immateriële schade. Dit is immateriële schade die losstaat van materiële schade. Immateriële schade 
wegens wanprestatie is namelijk kwalificeerbaar als autonome schadepost.6162 Zo is het mogelijk 
immateriële schade te lijden zonder dat de wanprestatie materiële schade heeft veroorzaakt. Denk 
aan de bewaarnemer die een waardeloos familiesouvenir met een hoge affectieve waarde verliest. 
Wegens zijn wanprestatie is hij immateriële maar geen materiële schadevergoeding verschuldigd. 

2257. ONEIGENLIJKE IMMATERIËLE SCHADE – Bij reputatieschade blijkt dat rechtspraak immateriële schade soms 
opvat als indirecte materiële schade in de zin van winstderving (infra nr. 2372-2374).6163  Dat schade 
samenhangt met immateriële nadelen doet echter niet af aan haar materiële karakter.6164 Ook wanneer zij het 
gevolg is van immateriële reputatieschade maakt winstderving dus louter materiële schade uit (infra nr. 2372). 
Hoewel eenzelfde feit zowel materiële als immateriële schade kan veroorzaken, moet de rechter beide vormen 
uit elkaar houden.6165 Aantasting van reputatie kan dus zowel immateriële als materiële reputatieschade 
(cliënteelverlies) teweegbrengen. Hetzelfde geldt voor verlies wegens wanprestatie van familiesouvenirs of 
circusdieren met een hoge marktwaarde. De wanprestatie berokkent dan affectieve schade in de zin van 
eigenlijke immateriële schade. De benadeelde kan dan echter evenzeer materiële schade aantonen, bestaande 
in verlies of aantasting van de hogere marktwaarde van die voorwerpen of dieren. Dit levert dan van 
immateriële schade gescheiden materiële schade op (infra nrs. 2375-2380).  

2258. RECHTVAARDIGING VAN AUTONOMIE – Immateriële schade is autonoom ten aanzien van materiële 
schade wegens wanprestatie omdat de rechtspraak immateriële schade sneller naar billijkheid 
begroot en immateriële schade vaak minder snel voorzienbaar en vergoedbaar blijkt dan loutere 
materiële schade (infra nrs. 2390-2400). Bij immateriële schade beschikt de rechter over meer 
beoordelingsvrijheid (billijkheidsbegroting) dan bij materiële schade. 6166  Het immateriële 
schadebegrip mag dan ook niet worden misbruikt om de bij materiële schade striktere toepassing 
van de bewijsregels te omzeilen.  

2259. RELEVANTIE VAN AUTONOMIE: VOORMALIGE SPAANSE TENDENS TOT IMMATERIALISERING VAN MATERIËLE KANSSCHADE –
Illustratief voor de relevantie van een duidelijke afbakening tussen materiële en immateriële schade is de 

                                                             
6161 Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 146 ("Overwegende dat de rechtsvordering tot schadevergoeding wegens 
morele schade […] tot doel heeft de pijn, de smart of enig ander moreel leed te lenigen en in die mate de schade te 
herstellen.”); Cass. 3 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 724 (onrechtmatige daad); Cass. 20 februari 2006, RW 2008-09, 1143 
(onrechtmatige daad). Zie ook VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 707. Vgl. BRÜGGEMEIER 1999, 189 (Duitsland; "Im Vordergrund steht 
dabei die menschliche Person und die Beeinträchtigung ihres physischen, psychischen und emotionalen Wohlbefindens."). 
6162 Vgl. BRUNNER 1991, 199 (Zwitsers (restrictief) recht; wijst op Eigenständigkeit des Genugtuungsanspruches). 
6163 Het adjectief “indirect” vat ik hier niet op in de strikte zin van artikel 1151 BW. Het betreft materiële schade die uit de 
immateriële schade en dus “indirect” uit de wanprestatie voortvloeit. "Indirecte materiële schade" is een begrip uit Italië 
(DE CUPIS 1979-I, 357; MONTEL 1971, 81), Spanje (GARCÍA LÓPEZ 1990, 95, "daño moral indirectamente económico"; MACIÁ 

GÓMEZÍ 2002, 22; VICENTE DOMINGO 2002, 225) en Portugal (DE ALMEIDA COSTA 1992, 479, “danos patrimoniais indirectos”). 
6164 Eigenlijk is het onderscheid tussen eigenlijke immateriële schade en immateriële schade die materiële schade 
veroorzaakt (“indirecte materiële schade”) irrelevant, aangezien dit laatste gewoon materiële schade betreft, die enkel met 
immateriële schade samenhangt (DE CUPIS 1979-I, 357: "Il carattere patrimoniale di questi ultimi non è pregiudicato in alcun 
modo dall'essere conseguiti attraverso beni non patrimoniali."; MONTEL 1971, 81, voetnoot 2: "Priva di fondamento è 
pertanto la distinzione [...] fra i danni morali veri e propri e quelli che cagionano un pregiudizio economico."). 
6165 CRISTÓBAL MONTES 1990-I, 7; DE ALMEIDA COSTA 1992, 478-479; KARAKOSTAS/EMMANOUIL 2009, 354 ("Der Anspruch auf 
Entschädigung in Geld für erlittenen immateriellen Schaden steht unabhängig neben dem Anspruch auf Schadensersatz für 
materiellen Schaden."; op Duits recht gebaseerd Grieks recht); LALOU 1962, 96; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 38. 
6166 SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 38 ("los daños morales y los materiales no se someten [...] al mismo régimen de prueba"). 
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voormalige neiging van de Spaanse rechtspraak om winstderving of kansverlies als immateriële schade te 
kwalificeren om de bewijsproblematiek te omzeilen en die schade dan naar billijkheid te kunnen begroten.6167 
Zelfs de hoogste rechtspraak merkte verlies van proceskansen zo aan als immateriële schade, resulterend uit 
schending van het grondrecht op een doeltreffende voorziening in rechte.6168 In een geval van vernieling van 
een graafmachine vergat een advocaat zo te verzoeken om vergoeding van winstderving en liet hij na hoger 
beroep in te stellen. Hoewel dat verlies van een kans op vergoeding van winstderving zonder twijfel materiële 
schade uitmaakt, gewaagde het Tribunal Supremo van immateriële schade, en ging het zonder nadere 
motivering over tot billijkheidsbegroting.6169 Intussen kiest Spanje voor objectievere begroting van kansschade. 
Het Tribunal Supremo gaat nu uit van autonome vergoedbaarheid van kansschade als materiële schade.6170 
Gevolg is dat de Spaanse rechtspraak nu ook ramingen verricht van de slaagkansen van een mislopen proces. 

2260. RELEVANTIE VAN AUTONOMIE: DUITSE TENDENS TOT MATERIALISERING VAN IMMATERIËLE SCHADE – In gesloten 
systemen zoals het Duitse recht doet zich de inverse tendens voor. Hoewel contractanten de strikte regeling 
van § 253 BGB kunnen wegbedingen6171, kent Duitsland ook een tendens om immateriële schade te 
"materialiseren" om aan de onbillijkheid van onvergoedbaarheid van immateriële schade tegemoet te komen 
(supra nr. 2228). Illuster is het zeereisgeval uit 1956. Daar oordeelde het Bundesgerichtshof dat de 
(immateriële) genotsderving van de schippassagiers die door een fout van douaneautoriteiten niet over hun 
bagage beschikten, geen immateriële schade maar materiële schade betrof.6172 Dankzij dit label van materiële 
schade werd die immateriële schade indirect toch vergoedbaar krachtens § 249 BGB. 

§ 3. BELGISCH RECHT ALS OPEN SYSTEEM  

2261. ARGUMENTATIE OVER VERGOEDBAARHEID IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – De beoordeling of de 
Belgische bepalingen voor schadevergoeding wegens wanprestatie vergoedbaarheid van immateriële 
schade toelaten, vergt een onderzoek van de potentiële bezwaren (infra nrs. 2263-2306). Deze 
bezwaren verklaren de reticente houding ten aanzien van dit schadeverhaal in restrictieve 
systemen. 6173  Eventueel geven zij ook aan waarom de Belgische rechtspraak immateriële 
wanprestatieschade zo weinig vergoedbaar acht. Daarna zal blijken dat ook meerdere argumenten 
bestaan ter ondersteuning van vergoedbaarheid van die specifieke schadepost (infra nrs. 2307-2329).  

A Vergoedbaarheidsbezwaren  

2262. OVERZICHT VAN VERGOEDBAARHEIDSBEZWAREN – Qua bezwaren geldt dat overeenkomsten enkele geldelijke 
belangen behartigen en contractuele niet-nakoming dan ook geen immateriële schade kan berokkenen (infra 
nrs. 2263-2265), immateriële schade moeilijk te bewijzen en te becijferen is en zo een risico op arbitraire 
beslissingen en claimproliferatie inhoudt (infra nrs. 2266-2275), immateriële schadevergoeding neerkomt op 
een verboden private straf (infra nrs. 2276-2296), het onethisch is om dergelijke immateriële schade met geld 

                                                             
6167 DÍEZ-PICAZO 1996, 688; GÓMEZ POMAR 2007, 26; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2008, 144; VICENTE DOMINGO 2002, 228-229 (over 
instrumentalisering van immateriële schade). Denk aan STS 14 juli 2005, RJ 2005, 13784, nr. 6532) (kwalificatie van 
materiële kansschade als immateriële schade). Vgl. GALAND-CARVAL 2001, 105 (vergoeding van immateriële schade is vaak 
een voorwendsel om de moeilijk vast te stellen economische schade niet te begroten). 
6168 STS 20 mei 1996, RJ 1996, 3793 (immateriële schadevergoeding voor verlies van kans op hoger beroep); STS 
11 november 1997, RJ 1997, 7871 (immateriële schadevergoeding voor verlies van kans op hoger beroep); STS 14 juli 2005, 
RJ 2005, 6532 (€ 12000 immateriële schadevergoeding voor verlies van kans op cassatieberoep); STS 14 december 2005, RJ 
2006, 1225 (immateriële schadevergoeding voor verlies van kans op hoger beroep). Bespreking: J. MOREO ARIZA, "La 
compleja configuración del daño en la responsabilidad civil del abogado", InDret 2007, 12-22. 
6169 STS 14 december 2005, RJ 2006, 1225. 
6170 STS 26 januari 1999, RJ 1999, 323 (niet-instellen cassatieberoep); STS 8 april 2003, RJ 2003, 2956; STS 9 juli 2004, RJ 
2004, 5121 (kansverlies wegens laattijdig ingestelde vordering; geen nieuw fictief onderzoek); STS 27 juli 2006, RJ 2006, 
6548 (verlies van proceskansen als autonome materiële schade, want doel van procedure is verkrijging van economisch 
voordeel); STS 22 april 2013, RJ 2013, 3690 (verlies proceskansen als materiële schade); STS 5 juni 2013, RJ 2013/4971 
(advocaat liet termijn verstrijken waardoor huurder kans verloor op verwerving huis; materiële schadevergoeding). 
6171 ADY 2004, 57. 
6172 BGH 7 mei 1956, NJW DE 1956, 1234. Vgl. BROLIN 2010, 436; LANGE/SCHIEMANN 2003, 52 ("Wegen der beschränkenden, 
vielfach als unbillig empfundenen Vorschrift des § 253 a.F. hat die Rechtsprechung des öfteren dahin tendiert, in 
Zweifelsfällen das Vorliegen eines Vermögensschadens zu bejahen."); SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 278-280 (titel 7 luidt: 
"Umwandlung immaterieller in materielle Interessen durch den Kommerzialisierungsgedanken"). 
6173 Analyse van die bezwaren naar Duits recht: ADY 2004, 62-71. 
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te compenseren (infra nrs. 2297-2301), dergelijke schade principieel onvoorzienbaar en dus onvergoedbaar is 
(infra nrs. 2302-2304), en vergoedbaarheid van immateriële schade toekomstige contractanten zou afraden om 
te contracteren (infra nrs. 2305-2306). Hierna blijkt dat deze bezwaren in open stelsels niet beletten om 
verhaal van immateriële schade toe te laten. 

1 Economische contractfocus 

2263. ECONOMISCHE CONTRACTGERICHTHEID BELET IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING? – Eerder klassiek als 
bezwaar is dat overeenkomsten uitsluitend op geldelijke belangen zijn gericht. Daardoor zouden 
schadevergoedingen bij wanprestatie enkel kunnen strekken tot compensatie van aantastingen van 
een dergelijk belang: “En matière d’obligations conventionelles, le préjudice moral ne peut être pris 
en considération. Les contrats ont pour objet des intérêts pécuniaires [...]”.6174 Dit bezwaar geldt in 
Italië als verklaring voor de restrictieve benadering van immateriële wanprestatieschade.6175 Een 
resultante lijkt de regeling in Louisiana, waar immateriële schade enkel vergoedbaar is wanneer de 
overeenkomst uit haar aard is bedoeld om een niet-pecuniair belang te behartigen en de schuldenaar 
behoorde te weten dat zijn wanprestatie dergelijk verlies zou meebrengen (supra nr. 2239).6176  

2264. BESTAAN VAN NIET-COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN – Dat bezwaar hapert. Allereerst zijn 
contracten niet steeds uitsluitend op patrimoniale belangen gericht. Denk aan contracten voor 
medische diensten, voor plechtige bijeenkomsten (doop, huwelijk of begrafenis) of tot 
bewaarneming of vervoer van goederen met een grote emotionele waarde (infra nrs. 2347-2355). Dit 
blijkt ook uit de Unierechtspraak over gederfd vakantiegenot bij schending van reiscontracten (infra 
nrs. 2322-2326).6177 Zelfs de meest restrictieve systemen erkennen daar de vergoedbaarheid van 
immateriële wanprestatieschade (infra nr. 2363). Bovendien behelzen overeenkomsten ook vaak, 
bijkomend dan wel uitsluitend, niet-geldelijke belangen (supra nr. 1644).6178  

2265. MOGELIJKHEID TOT IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING BIJ COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN – Ook sluit 
het gebeurlijk louter commerciële karakter van overeenkomsten niet uit dat niet-nakoming de 
benadeelde immateriële schade kan berokkenen. Dit bleek reeds bij de voorzienbaarheidslimiet 
(supra nrs. 1638-1645). Al dan niet geldelijke waardeerbaarheid van een prestatie is met andere 
woorden niet doorslaggevend voor het bestaan en de vergoedbaarheid van immateriële schade.6179 

Aangezien de inperking van het overeenkomstenrecht tot een louter patrimoniale aangelegenheid 
bijgevolg indruist tegen de feitelijke en juridische realiteit, is dit klassieke bezwaar niet succesvol 
inbrengbaar tegen vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade. 

2 Bewijsproblemen 

                                                             
6174 LAURENT XVI 1878, 341. Zie ook AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 170, voetnoot 39 ter ("Un préjudice simplement moral 
résultant, pour le créancier, de l'inexécution de l'obligation ne donne pas lieu à des dommages-intérêts. En effet les contrats 
ont pour objet des intérêts pécuniaires, et l'art. 1149, en parlant de perte et de gain, suppose nécessairement qu'il s'agit de 
réparer une atteinte portée au patrimoine du créancier."); BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 509 (“Aux yeux du législateur, les 
contrats ne peuvent être relatifs qu’aux intérêts pécuniaires des parties, et, par conséquent, lorsque l’une d’elles n’exécute 
pas son obligation, la réparation qui est due à l’autre ne peut avoir pour but que d’indemniser cette dernière d’un préjudice  
appréciable en argent.”). 
6175 Recentelijk MAZZAMUTO 2012, 438 (zelf kritisch: "Gli argomenti del pensiero negazionista della risarcibilità del danno 
contrattuale non patrimoniale [...] sono sostanzialmente riconducibili al preconcetto che il contratto [...] è volto a regolare 
rapporti giuridico-patrimoniali e, di conseguenza, l'obbligazione, che del contratto è l'effetto, e la connessa responsabilità da 
inadempimento non si prestano a veicolare e tutelare interessi di natura non patrimoniale [...]"). 
6176 Artikel 1998 CCLo luidt: “Damages for nonpecuniary loss may be recovered when the contract, because of its nature, is 
intended to gratify a nonpecuniary interest and, because of the circumstances surrounding the formation or the 
nonperformance of the contract, the obligor knew, or should have known, that his failure to perform would cause that kind 
of loss.” (waarover: BLOOMFIELD 1987, 551-558; GRAPHIA 1998, 798-814). 
6177 In die zin: MAZZAMUTO 2012, 438: "Gli argomenti del pensiero negazionista della risarcibilità del danno contrattuale non 
patrimoniale (ormai superati dal dato positivo per ciò che concerne il contratto di pacchetto turistico)". Italiaanse codificatie 
van de Unierechtspraak: artikel 47 Codice del Turismo. 
6178 Vgl. ANDRÉS JANA/MAURICIO TAPIA 2006, 179 (Chili); CHEN-WISHART 2010, 554-558; MAZZAMUTO 2012, 438. 
6179 Reeds: DEMOGUE 1931, 291-293; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2007, 518; SOARES PEREIRA 2009, 181-191. 
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2266. BEWIJS- EN BEGROTINGSPROBLEMEN – Vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade 
stuit volgens tegenstanders voorts op bewijs- en begrotingsobstakels.6180 De equivalentie tussen 
schade en schadevergoeding (supra nr. 187) zou bij dergelijke schade niet toepasbaar zijn. Klassiek 
was dit in de open stelsels het bezwaar bij uitstek tegen vergoedbaarheid van immateriële 
schade.6181 Het Franse Hof van Cassatie bevestigde in 1874 zo een arrest dat zich op dit argument 
had gesteund om vergoeding af te wijzen van affectieve wanprestatieschade die was geleden wegens 
niet-levering van een besteld familieportret.6182 Alle onderzochte restrictieve stelsels refereren aan 
deze bewijsproblematiek ter afwijzing van immateriële schadevergoeding bij wanprestatie.6183 
Sommige Duitse auteurs stellen dat de moeilijke bewijsbaarheid de weg zou effenen voor bedrog.6184 

2267. VASTSTELLING IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE IS NIET ONMOGELIJK – Het bewijsargument 
overtuigt niet. Meer bepaald is het onjuist om te spreken van onmogelijkheid om immateriële 
wanprestatieschade vast te stellen. Begroting daarvan ligt enkel niet voor de hand. Een loutere 
toepassingsmoeilijkheid mag echter niet afdoen aan het uitgangspunt dat alle schade, ook 
immateriële schade, verhaalbaar is. Hierop wordt veelvuldig gewezen in binnen- en buitenlandse 
rechtsleer.6185 Het integraliteitsprincipe verliest immers zijn gelding niet wanneer het enkel niet 
eenvoudig is om vast te stellen welke schade is geleden.6186 De mogelijkheid tot billijkheidsbegroting 
komt overigens tegemoet aan de moeilijkheid om schade te begroten (infra nrs. 2390-2400).6187  

2268. MOEILIJKHEID TOT SCHADEVASTSTELLING IS GEEN BEZWAAR: BUITENCONTRACTUELE TOELAATBAARHEID, WINSTDERVING, 
KANSSCHADE EN TOEKOMSTIGE SCHADE – Dat het niet onmogelijk is om immateriële wanprestatieschade te begroten, 
blijkt ook uit andere rechtsdomeinen. Zo blijken rechters ook in buitencontractueel verband in staat om 
immateriële schade te begroten.6188 De begroting ligt wel niet voor de hand. Moeilijke becijferbaarheid vormt 
echter geen beletsel voor schadevergoeding (supra nrs. 264-265). De buitencontractueel even delicate 
begroting van immateriële schade staat daar niet in de weg aan vergoedbaarheid. De aard van het 
aansprakelijkheidsfeit (wanprestatie in plaats van onrechtmatige daad) wijzigt dat niet. Bovendien is 
vaststelling van materiële schade soms even moeilijk.6189 Denk aan winstderving, kansschade en toekomstige 

                                                             
6180 Vgl. KARNER 1999, 81. 
6181 GARCÍA LÓPEZ 1990, 104-106 (verwijzing naar C.F. GABBA, Questioni di diritto civile, Turijn, Fratelli Bocca, 1898, 252 en 
W. ROCES, Anotaciones a Los daños civiles y su reparación de Fischer, Madrid, Victoriano Suarez, 1928, 296); KOZIOL 1984, 139 
(Oostenrijk; auteur wijst argument zelf af). 
6182 Cass.fr. 17 februari 1874 DP 1874, I, 360 (hof van beroep te Parijs mocht in zijn arrest van 29 maart 1873 soeverein het 
volgende oordelen: “Le dommage résultant de l’inexécution de l’engagement du mari, non plus que les objets promis, 
n’étaient appréciables en argent.”). 
6183 COMMON LAW: CHEN-WISHART 2015, 516; PHANG 2003, 349. DUITSLAND: ADY 2004, 65 en 71; WIESE 1964, 15 (kritisch). 
ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 197. ITALIË: BONILINI 1989, 88 ("Fra le ragioni che hanno contribuito ad ammantare di disfavore la 
riparazione del danno non patrimoniale, è sicuramente la difficoltà di prova la sussistenza di quel pregiudizio [...]"); SALVI 

2005, 70. NEDERLAND: VAN DER WIEL 2011, 351 ("Deze beperkte vergoedbaarheid kan in verband worden gebracht met het feit 
dat de geldelijke waardering van 'ander nadeel' problematisch is."). OOSTENRIJK: KARNER 1999, 79-94; KOZIOL 2009, 427 ("Ein 
wesentlicher Grund, warum die Ersatzfähigkeit ideeller Schäden mit Zurückhaltung behandelt wird, liegt auch darin, dass 
sich nur sehr schwer feststellen lässt, ob und in welchem Umfang ein Mensch ideell beeinträchtigt wurde."). 
6184 WESSELS/CASTRO 2000, 285; WIESE 1964, 15 (kritisch). 
6185 BELGIË: DIRIX 1998, 62 (buitencontractueel); RONSE 1954, 148 (buitencontractueel); VANSWEEVELT 1987, nr. 11238. 
FRANKRIJK: DEMOGUE 1924, 53; LALOU 1962, 97; PRADEL 2004, 117 (algemeen); VINEY/JOURDAIN 2006, 38 (algemeen). DUITSLAND: 
OETKER 2003 § 253 BGB, 492 ("Dass der Anspruch weder in seinen Voraussetzungen noch in seinem Umfang exakt messbar 
ist, sollte kein Hindernis sein."); SCHUBERT 2013, 152; WIESE 1964, 14. OOSTENRIJK: KARNER 1999, 82. SPANJE: GARCÍA LÓPEZ 1990, 
144-145; VICENTE DOMINGO 2002, 225. ITALIË: BONILINI 1983, 171; BONILINI 1989, 88 ("difficoltà di prova non equivale ad assoluta 
impossibilità di dimostrare che un soggetto ha sopportato un pregiudizio non patrimoniale"); DE CUPIS 1979-II, 247; MONTEL 

1971, 87. PORTUGAL: SOARES PEREIRA 2009, 181. COMMON LAW: opmerking van Lord Denning MR bij Jarvis v Swan Tours Ltd 
[1973] QB 233, (CA); CHEN-WISHART 2015, 516; ENONCHONG 1996, 602; O'BYRNE 2005, 343; PHANG 2003, 349. 
6186 Vgl. VICENTE DOMINGO 2002, 261 ("No se puede renunciar a la reparación integral de forma apriorísima en los daños 
patrimoniales por difícil que sea la prueba [...]."). 
6187 DE CUPIS 1979-II, 247 ("la valutazione equitativa del guidice [...], la quale supplisce la prova impossibile."). 
6188 Vgl. BONILINI 1983, 171; GARCÍA LÓPEZ 1990, 132; HOLMES 2004, 688; O'BYRNE 2005, 343; PHANG 2003, 349. 
6189 BELGIË: VANSWEEVELT 1987, nr. 11238. NEDERLAND: HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 139. OOSTENRIJK: KARNER 1999, 82; KOZIOL 1984, 
139. SPANJE: GARCÍA LÓPEZ 1990, 57 ("Tampoco en el ámbito de los daños patrimoniales el dinero colma siempre el daño 
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schade. Hoewel die ook moeilijk begrootbaar zijn, stelt niemand hun vergoedbaarheid ter discussie. In 
navolging van overvloedige rechtspraak merkt de voltallige rechtsleer moeilijk begrootbare kansschade zo aan 
als verhaalbaar (supra nrs. 2130-2132).6190 Ook bij materiële schade biedt schadevergoeding slechts een 
equivalent bij benadering.6191 Zo overwoog het Tribunal Supremo van Spanje dat moeilijkheid om immateriële 
schadevergoeding te begroten geen invloed heeft op de mogelijkheid om daarom te verzoeken.6192  

2269. GEEN DUURZAAMHEIDSVEREISTE – Noteer dat de rechtspraak evenmin mag vereisen dat immateriële 
schade duurzaamheid vertoont (infra nr. 2389). Ook immateriële schade van korte duur is met voldoende 
zekerheid bewijsbaar. Hier volstaat dat aan de aansprakelijkheidsvoorwaarden is voldaan en dat zij met 
voldoende zekerheid vaststaat. Dat immateriële schade slechts een tijdelijk of voorbijgaand karakter heeft, is 
dan ook zonder belang voor vergoedbaarheid van dergelijke schade.6193 Neem een bedrijf dat zich verbindt tot 
plaatsing van reclame in tijdelijke graffiti. Begaat dat bedrijf een fout, dan levert dat immateriële schade op, 
ook al heeft dit een tijdelijk karakter. Dat tijdscriterium speelt immers evenmin voor materiële schade. Dat kan 
wel van belang zijn voor de omvang van de toe te kennen schadevergoeding. 

2270. RISICO OP ARBITRAIRE VASTSTELLING – Een met de bewijsproblematiek verbonden bezwaar is dat 
moeilijke becijferbaarheid6194 doorgaans billijkheidsbegrotingen impliceert en zo een risico inhoudt 
op willekeurige en moeilijk te controleren beslissingen.6195 Deze willekeur zou de rechtszekerheid 
niet ten goede komen en handelstransacties verstoren. In deze trant werd in Duitsland net voor de 
vaststelling van het BGB tegen verhaal van immateriële schade ingebracht dat onmogelijkheid om 
dergelijke schade geldelijk te meten de rechter zou nopen dergelijke schade soeverein te bepalen. 
Die soevereine beoordelingsvrijheid werd onverenigbaar geacht met het toenmalige Duitse recht.6196  

2271. SOEVEREINE BEOORDELINGSVRIJHEID GEEN ARGUMENT TEGEN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – De 
kans dat rechterlijke beoordelingsvrijheid op excessen uitdraait, staat niet in de weg aan 
vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade.6197 In andere domeinen waar de rechter over 
een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt en evaluaties bij benadering verricht, levert dit immers 
evenmin problemen op.6198 Er is geen enkele grond om dit bezwaar bij onrechtmatige daad – waar 
immateriële schade van oudsher vergoedbaar blijkt6199 – af te wijzen en bij wanprestaties te 

                                                                                                                                                                                              
producido."). ITALIË: BONILINI 1983, 175 ("Basti pensare al lucro cessante [...], la valutazione [del quale] altro non è chè il frutto 
di approssimazioni [...]."). PORTUGAL: PESSOA JORGE 1995, 375. AMERIKA: MCCAMUS 2008, 80.  
6190 BOCKEN/BOONE 2011, 55; BOONE 2004, 92; BOONE/RONSIJN 2015-I, 39; DE BOECK 2000, 505; DE CORTE/DE GROOTE 2012, 741-
743; DE RAEDT 2013-II, 230; GENICOT 2012, 1087; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 646; LIERMAN 2007, 260; LIERMAN 2009, 796; PHILIPPE 

2013, 1009; PHILIPPE 2014-II, 79; SAMOY/RONSIJN 2014, 125-127; SAMOY/VERJANS 2012, 121; VAN DEN BERGH 2012, 261; VAN DE SYPE 

2015-I, 814; VAN OMMESLAGHE 2008, 698-708; VAN OMMESLAGHE 2014, 212; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 647; WÉRY 2011-I, 534; 
WEYTS/DE RAEDT 2013, 72. 
6191 WIESE 1964, 14 ("Insoweit besteht unter dem Gesichtspunkt der ausgleichenden Gerechtigkeit kein wesensmäβiger 
Unterschied, obdem Geschädigten für die Verleztung eines materiellen oder immateriellen Gutes Geld zu leisten ist. Auch bei 
der Zerstörung eines materiellen Gutes [erhalt er] lediglich ein Äquivalent [...]"). 
6192 STS 28 maart 2005, RJ 2005, 5453, nr. 2614 (p. 5454: “la dificultad en la determinación no debe influir en la 
prosperabilidad de una reclamación justa.”). 
6193 BONILINI 1983, 177; DE CUPIS 1979-II, 248; DEMOGUE 1924, 52-53; GARCÍA LÓPEZ 1990, 143; MONTEL 1971, 87. 
6194 Over moeilijkheid begroting immateriële schade: N. VAN DE SYPE, "Morele schade en de begroting ervan" (noot onder 
Antwerpen 14 mei 2014), NJW 2015, (22) 23 ("De taak van de rechter blijft evenwel zeer moeilijk, zij het niet onmogelijk: 
hoe is een schade die per definitie niet economisch is, om te zetten in een som geld?"; indicatieve tabel als hulpmiddel). 
6195 GARCÍA LÓPEZ 1990, 144 (verwijzingen in voetnoot 250); JONGEN 2002, 402 (onrechtmatige daad); ROPPO 2006, 976. 
6196 Uitgebreid: ADY 2004, 65. 
6197 Reeds: BONILINI 1983, 174 ("In ripetute occasioni ci si trova di fronte alla necessità di utilizzare calcoli lontani dalla 
'precisione' matematica."); CHAUSSE 1895, 441; GINÈS I FABRELLAS 2008, 8; ZENO-ZENCOVICH 1987, 80. Vgl. overwegingen in STS 
9 mei 1984, RJ 1984, 1799, nr. 2403. 
6198 Vgl. ADY 2004, 67-68 ("Niemand wehrt sich gegen die Einschätzungen des Strafrichters bei der Strafzumessung [...] Der 
Zweifel der Gesetzesväter an der Kompetenz der Richter können folglich kaum auf Verständnis stoβen."); A. ORGAZ, El daño 
resarcible: actos ilícitos, Buenos Aires, Depalma, 1967, 189 (in GARCÍA LÓPEZ 1990, 145: "Esta misma discrecionalidad es 
común a muchas estimaciones pecuniarias que todo el mundo acepta sin reserva alguna."). 
6199 Cass. 17 maart 1881, Pas. 1881, I, (163) 165 (immateriële schade wegens overlijden familielid bij treinongeval in 1877: 
“le dommage moral aussi bien que le dommage matériel est susceptible d’une réparation pécuniaire et est compris dans 
l’article 1382 du code civil"); Cass. 15 juni 1937, Pas. 1937, I, 186 (verwanten van slachtoffer hebben krachtens art. 1382 BW 
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aanvaarden. Noteer bovendien dat dit willekeurbezwaar ook wordt afgewezen als ongegrond bij 
kansschade (supra nrs. 2156-2157). Het risico op willekeurige begroting van kanspercentages doet 
niet af aan vergoedbaarheid daarvan. Dit geldt ook voor immateriële wanprestatieschade.  

2272. MOTIVERING VAN BILLIJKHEIDSBEGROTING – Voormeld aan billijkheidsbegroting verbonden risico 
op willekeur kan de rechter daarenboven opvangen door begrotingen afdoende te motiveren. 
Hoewel hij billijkheidsbegroting van immateriële schade niet wiskundig kan omkaderen, kan hij de 
daaraan ten grondslag liggende redenering uitvoerig toelichten. Dit komt de toetsbaarheid van zijn 
beslissing ten goede.6200 Voor open normen oordeelt de rechtsleer zo dat de rechter de daaraan 
inherente discretionaire bevoegdheid binnen zekere contraintes – zoals gebruik van specifieke 
criteria en motivering van de beslissing – uitoefent en zulks dus niet per se resulteert in arbitraire 
beslissingen.6201 Dit geldt ook voor immateriële schade uit wanprestatie.  

2273. PROLIFERATIERISICO – In het buitenland wijst de rechtsleer voor de vergoedbaarheid van 
immateriële wanprestatieschade vaak op het risico van een toename van de instroom van burgerlijke 
zaken. Ook dit bezwaar hangt samen met moeilijke bewijsbaarheid van die schade. De common law 
ziet dit als de echte ratio restrictionis voor niet-verhaal van immateriële schade. Indien 
wanprestatieschade een zo ruime uitlegging krijgt dat ook immateriële schade verhaalbaar is, dan 
zouden de sluizen voor schadeclaims wagenwijd opengaan. De claimbereidheid zou een hoge vlucht 
nemen, waardoor rechtbanken zich met schadeclaims overspoeld zouden zien. 

2274. BELANGRIJK ARGUMENT IN GESLOTEN SYSTEMEN – Dat proliferatierisico is één van de Angelsaksische 
argumenten ter ondersteuning van de Addis-regel (beginsel dat immateriële schadevergoeding onmogelijk is bij 
wanprestaties) en ter afwijzing van verhaal van teleurstellingen bij wanprestaties.6202 Ook in de Germaanse 
rechtsstelsels vindt dit bijval. Vergoedbaarheid van immateriële schade zou de doos van Pandora openen.6203 
Ook het Zwitserse Bundesgericht bedient zich van dit argument, met name om vergoedbaarheid van 
affectieschade wegens wanprestatie af te wijzen. Zo overwoog het dat vergoedbaarheid soms billijker is, maar 
als nadeel heeft dat partijen ook bij minieme aantastingen om schadevergoeding zouden verzoeken.6204  

2275. ARGUMENT MIST OVERTUIGINGSKRACHT – Zowel de common law6205 als de civil law6206 oordelen 
thans terecht dat het procesvloedargument niet afdoet aan rechtens gefundeerde schadeclaims. Het 
aantal en de omvang van vorderingen zien zich overigens ingeperkt door de limieten die het 
gemeenrecht wettelijk en jurisprudentieel aan wanprestatievergoedingen stelt.6207 Daarenboven 
geldt het risico op misbruik meer algemeen in het schaderecht. Dit is niet symptomatisch voor 

                                                                                                                                                                                              
recht op vergoeding van immateriële schade wegens misdaad); Cass. 4 december 1967, Pas. 1968, I, 448 (immateriële 
schade wegens aantasting fysieke integriteit); CHAUSSE 1895, 441; DE TEMMERMAN 2000-II, 13; DIRIX 1998, 62-63; DE PAGE 1964, 
954 (“On invoque au la difficulté d’évaluer un dommage n’efface pas la réalité de ce dommage.”). 
6200 Uitgebreid CASSANO 2005, 5; RABITTI 2004, 348 (“Il nucleo del problema è dunque quello della controllabilità della 
valutazione operata dal giudice per evitare che si verifichio lesioni al principio della parità di trattamento.”). 
6201 NADAUD 2008, 311. 
6202 CHEN-WISHART 2015, 516 (kritisch); MCCAMUS 2008, 64 (Australisch recht); PHANG 2003, 350; TREITEL 2003, 992-993. 
6203 E. DEUTSCH, "Schmerzensgeld für Vertragsverletzungen und bei Gefährdungshaftung", ZRP 2001, (351) 354. Vgl. VON 

MAYENBURG 2002, 281; DEUTSCHER BUNDESTAG I, 15 ("Die Ausweitung des Anspruchs auf Schmerzensgeld wird nicht 
unerhebliche ökonomische Auswirkungen haben."). 
6204 TF 13 november 1961, BGE (swisslex: ATF 87 II 290), punt 4, sub c: "Ce faisant, on pratiquerait une brèche dans le 
système parfaitement cohèrent de la responsabilité civile et on ouvrirait la porte à une casuistique qui permettrait peut-être 
des solutions plus équitables dans quelques cas particuliers mais qui créerait l'incertitude et inciterait à des réclamations  
pour des atteintes minimes. Or c'est précisément ce que le législateur a voulu éviter.”). 
6205 Malik v Bank of Credit and Commerce International SA [1997] UKHL 23 (“I am aware of the dangers here, but it could not 
be right to allow "floodgates" arguments of this nature to stand in the way of claims which, as a matter of ordinary legal 
principle, are well founded.”); CHEN-WISHART 2015, 516; ENONCHONG 1996, 602; MCKENDRICK 2008, 887. 
6206 LIEBSTER 2011, 1048 (CISG); PRADEL 2004, 117; WIESE 1964, 15; VANSWEEVELT 1987, nr. 11238 (buitencontractueel). 
6207 Kempling v Hearthstone Manor Corp (1996) 137 DLR (4th) 12 (Alta. CA); CHEN-WISHART 2015, 516; ENONCHONG 1996, 602 
(“For [...] claims will be controlled by the application of the usual limiting doctrines like causation and remoteness.”); PHANG 

2003, 346; O'BYRNE 2005, 338. 
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immateriële schade.6208 Dit procesvloedbezwaar wijst de rechtsleer overigens om dezelfde redenen 
van de hand bij kansschade (supra nrs. 2158-2159). Bijgevolg mist dit bezwaar overtuigingskracht.  

3 Verboden private straf 

2276. VERGOEDING VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE ALS PRIVATE STRAF – Verder bezwaar tegen 
vergoeding van immateriële schade is hier dat zij een private straf oplevert omdat zij niet op de 
schade is afgestemd. De rechter zou het aan het equivalentieprincipe inherente integraliteitsplafond 
(supra nr. 187) sowieso schenden. Immateriële schadevergoeding heeft echter een vergoedende 
functie (infra nr. 2381). Zij beoogt enkel geleden schade te compenseren. Zou de rechter immateriële 
schadevergoeding een punitief neveneffect kunnen toedichten, dan zou dit invordering daarvan niet 
beletten. Dit blijkt ook uit Duitsland, Nederland en Zwitserland (infra nr. 2288). Die meten die 
vergoedingen een met de punitieve functie verwante genoegdoeningsfunctie aan. 

2277. AFBAKENING NOTIE "PRIVATE STRAF" – Alvorens na te gaan of vergoeding voor immateriële 
schade bij wanprestatie als een private straf aanmerkbaar is, is uiteraard uit te klaren wat een private 
straf nu precies typeert. Op het eerste gezicht lijkt die term wel een contradictio in terminis.6209 Het 
Belgische recht lijkt immers een strikt onderscheid te maken tussen het burgerlijk recht – dat als 
onderdeel van het privaatrecht de verhoudingen tussen burgers regelt – en het strafrecht, dat als 
onderdeel van het publiekrecht de verhoudingen tussen staat en burgers regelt.6210 Bestraffing van 
particulieren komt niet toe aan contractpartijen, maar aan de overheid.6211 Bestraffing inter partes en 
private straffen bevinden zich op het grensgebied tussen beide rechtsdomeinen.  

2278. AFWIJZING VAN PRIVATE STRAFFEN: REGELING INZAKE SCHADEBEDINGEN – De afwijzing van private straffen blijkt 
uit de vaststelling van de regeling inzake schadebedingen. Sinds 1970 is het vaste hogere rechtspraak dat 
schadebedingen slechts een vergoedende en bewijsverlichtende, maar geen bestraffende functie mogen 
hebben (infra nrs. 2553-2555). Enkel de overheid mag bestraffen.6212 Met de invoering, in 1998, van het recht 
om excessieve schadebedingen te matigen (art. 1231, § 1 BW) wou de wetgever duidelijk de vergoedende 
functie van schadebedingen6213 en dus van wanprestatievergoedingen in het algemeen6214 benadrukken. Het 
oorspronkelijke wetsvoorstel wou strafbedingen toelaten. De wetgever amendeerde dat voorstel om de 
rechtspraak tegen private straffen 6215  te bekrachtigen (infra nrs. 2560-2561). 6216  Uit de parlementaire 
voorbereiding blijkt dat het de bedoeling was om punitieve schadevergoedingen naar Amerikaans model te 
weren uit het contractenrecht.6217 Hoewel de huidige regeling private straffen feitelijk wel toelaat (infra nrs. 
2644-2688), wijst de totstandkomingsgeschiedenis op de legislatieve afkeer van punitieve vergoedingen. 

                                                             
6208 WIESE 1964, 15 ("Dass mancher Verletzte aus der Schädigung ungerechtfertigte Vorteil zu ziehen bestrebt sein würde, ist 
eine allgemeine Erscheinung des gesamten Schadenersatzrechts und daher kein Argument nur gegen den Ersatz des 
immateriellen Schadens."). 
6209 NORDIN 2011, 147. 
6210 BELGIË: VANDERSCHOT 2003-I, 640; WEYTS 2011, 199. FRANKRIJK: DEMOGUE 1924, 187; NEDERLAND: LINDENBERGH 2008-II, 4.  
6211 HERBOTS 2001-I, 50. 
6212 Amendement Landuyt, Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1373/2, 3 (inzake wet van 23 november 1998, amendement 
waarbij mogelijkheid tot dwangfunctie werd verworpen); Cass. 17 april 1970, Arr.Cass. 1970, 754, concl. E. KRINGS; Cass. 
24 november 1972, Arr.Cass. 1973, 302, Pas. 1973, I, 297; Cass. 28 november 1991, Arr.Cass. 1991-92, 282, Pas. 1992, I, 
240; NORDIN 2011, 149-150. 
6213 DELFORGE 1999, 600; GOEGEBUER 2004-II, 9; VANDERSCHOT 2003-I, 639. 
6214 Vgl. COUR DE CASSATION BELGE 2012, 229 ("En matière contractuelle, si l'admissibilité de clauses pénales révélant un 
caractère coercitif dominant a pu longtemps être rapprochée d'une certaine idée de dommages-intérêts punitifs, il n'est pas 
certain que cette conception soit toujours d'actualité, et ce, depuis l'adoption d'une loi du 23 novembre 1998 dont la mise en 
oeuvre se traduit par la réduction des pénalités pour ce qui excède leur caractère indemnitaire. Le caractère compensatoire 
de telles clauses est donc, de quelque sorte, revalorisé."). 
6215 Cass. 17 april 1970, Arr.Cass. 1970, 754, concl. E. KRINGS; Brussel 15 oktober 1998, AJT 1998-99, 692 (nietigverklaring 
forfaitaire vergoeding van 15 % van verkoopprijs van onroerend goed wegens private straf; oude regeling).  
6216 Amendement Landuyt, Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1373/2, 2-3; Kamerverslag bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), 
Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 2-3. 
6217 Kamerverslag bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 10. 
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2279. PRIVATE STRAF BIJ SCHADEVERGOEDINGEN – Aangaande schadevergoedingen blijkt de bestraffende 
functie uit het feit dat het laakbare gedrag (de schuldgraad) van de dader centraal staat en de schade 
van het slachtoffer irrelevant is.6218 Haar privaatrechtelijke karakter uit zich net daarin dat de 
vergoeding nog steeds toekomt aan het slachtoffer en niet aan de overheid.6219 Aangezien een 
dergelijke sanctie privaatrechtelijke en publiekrechtelijke kenmerken verenigt, en dus afdoet aan het 
klassieke onderscheid tussen het publiekrecht en het privaatrecht – bestraffing als taak van de 
overheid – staat zij naar Belgisch recht6220, maar ook elders6221 ter discussie. Terwijl een straf focust 
op de dader, is schadevergoeding slachtoffergeoriënteerd. Schadevergoeding mag in principe niet 
variëren in functie van de schuldgraad (supra nr. 169). Bij een private straf is dat wel het geval. Maar 
is immateriële schadevergoeding wegens wanprestatie wel als (verboden) private straf te bezien?  

2280. PUNITIEF KARAKTER VAN IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING ALS VERGOEDINGSBEZWAAR – Zowel 
rechtshistorisch als rechtsvergelijkend blijkt dat de kwalificatie van immateriële schadevergoeding als 
private straf de toelaatbaarheid daarvan heeft belemmerd. De Duitse wetgever sloot immateriële 
schade zo van vergoedbaarheid uit op grond dat immateriële schadevergoeding als private straf 
indruiste tegen het integraliteitsprincipe (Schadensausgleich).6222 Dit werd in tal van rechtsstelsels 
aangebracht als bezwaar.6223 Angelsakische rechtsleer geeft weerklank aan die klassieke zienswijze 
door invoering van punitieve wanprestatievergoedingen te verantwoorden op grond dat het 
contractenrecht via vergoeding van niet-pecuniaire schade sowieso steeds meer punitieve 
overwegingen in aanmerking neemt.6224 Vergoeding van immateriële wanprestatieschade zou zich zo 
niet enkel aan de schade meten, maar zou tevens de schuldgraad van de wanprestant verrekenen.6225  

2281. OVERZICHT VAN TEGENARGUMENTEN – Dat immateriële schadevergoeding bij wanprestatie een 
private straf uitmaakt, valt niet bij te treden. Immateriële schadevergoeding beoogt enkel geleden 
immateriële schade te compenseren (infra nrs. 2282-2286). Zelfs al zou immateriële 
schadevergoeding een bijkomend punitief effect vertonen, dan nog zou dit de toekenbaarheid 
daarvan niet beletten. Het genoegdoenende karakter van immateriële schadevergoedingen acht de 
rechsleer niet problematisch, onder meer omdat dit slechts een neveneffect is van schadevergoeding 
(infra nr. 2292), dat niet samenvalt met bestraffing (infra nr. 2291).  

2282. NIET-PUNITIEF KARAKTER VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIEVERGOEDING – Schadevergoeding wegens 
wanprestatie is in België niet functioneel differentieerbaar naargelang zij strekt tot vergoeding van 

                                                             
6218 BONILINI 1983, 278; DEMOGUE 1924, 185; NORDIN 2011, 148. 
6219 NORDIN 2011, 148. 
6220 DELFORGE 1999, 600 (pro afwijzing van punitief schadebeding: "Il ne nous semblerait en effet pas sain que les parties [...] 
puissent se faire justice en comminant de véritables peines dépourvues de tout contrôle judiciaire préalable.", maar het 
preventief nut er wel van inziet, p. 602); HALLEMEESCH 2013, 64; HERBOTS 2001-I, 39-40; NORDIN 2011, 148 (kritisch); WEYTS 

2011, 202 (vraagt zich ook af of de scheidingslijn tussen privaat- en publiekrecht wel absoluut is en of punitieve 
schadevergoedingen bepaalde handhavingsdeficiënties van het strafrecht niet kunnen verhelpen). 
6221 Bijv. GARCÍA LÓPEZ 1990, 108-109 (talrijke Italiaanse rechtsleer uit begin twintigste eeuw in voetnoot 158 op p. 107: "La 
idea de la pena privada corresponde a los estadios menos evolucionados, a las mentalidades más primitivas de la historia 
del Derecho que confundían las instituciones de la pena y de la reparación."). 
6222 SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 284. 
6223 FRANKRIJK: BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 511-512 (“L’allocation d’une somme d’argent à raison de la lésion d’un intérêt 
d’affection constituerait en réalité une peine.”); ESMEIN 1961, 39-40. DUITSLAND: GENGLER 1892, 598, § 134, nr. 1; WINDSCHEID 

1866, 302-303, § 455, voetnoot 31 ("Bei der Verletzung eines freien Menschen kann nach heutigem Recht auβer dem Erlaβ 
des Vermögensinteresse ein s.g. Schmerzensgeld gefordert werden, welches wirkliche Strafe, und nach der Analogie der 
Injurienstrafe zu beurteilen ist."). Recente bespreking: ADY 2004, 14 (verwijzingen in voetnoten 81-83); BRÜGGEMEIER 1999, 
190; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 284. SPANJE: A. GULLÓN BALLESTEROS, Curso de derecho civil, Madrid, Editorial Tecnos, 1968, 488 
en W. ROCES, Anotaciones a Los daños civiles y su reparación de Fischer, Madrid, Victoriano Suarez, 1928, 298, beide in 
GARCÍA LÓPEZ 1990, 106-107. ITALIË: BONILINI 1983, 272-279. PORTUGAL: GOMES 1989, 118-119 (“[na responsabilidade por danos 
não patrimoniais] se assiste sempre a um enriquecimento (num plano estritamente patrimonial) do lesado.”). 
6224 CHEN-WISHART 2010, 546 ("Punitive considerations cannot be entirely excluded from recent developments in contract law 
such as the increasing recognition of non-pecuniary loss [...]"). 
6225 ATIYAH 1989, 457. 
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materiële dan wel immateriële schade. Van materiële schadevergoeding staat vast dat zij enkel 
vergoedend werkt (supra nr. 146). Dit moet ook gelden voor immateriële schadevergoeding. Het 
contractuele schaderecht beoogt geen strafoplegging. Immateriële schadevergoeding heeft louter 
tot doel immateriële schade te compenseren. Artikel 1149 BW is niet gericht op bestraffing van de 
wanprestant of op bekoeling van de wraaklust van het slachtoffer.6226  

2283. VERHOUDING TUSSEN SCHULDGRAADVERREKENING EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Schadevergoeding doen 
schommelen naargelang de schuldgraad van de wanprestant zou indruisen tegen het integraliteitsprincipe. 
Vermindert de rechter schadevergoeding omdat de wanprestant slechts een lichte fout beging, dan krijgt de 
benadeelde een te lage schadevergoeding. Verruimt de rechter schadevergoeding wegens de zware fout van 
de wanprestant, dan verrijkt de benadeelde zich.6227 De tendens om immateriële schade abstracter te 
berekenen, en dus veeleer uit te gaan van de gemiddelde schadelijder (infra nrs. 2707-2712), geeft tevens aan 
dat immateriële schadevergoeding op objectieve vergoeding focust, en niet zozeer op subjectieve 
genoegdoening. 6228  Vergoeding (schade) en sanctie (schuldgraad) lijken dus mutueel exclusief. Het 
Bundesgerichtshof dicht immateriële schadevergoeding zo sinds 1955 een gemengd vergoedende en 
genoegdoenende functie toe.6229 Toch geeft recente rechtsleer aan dat de rechtspraak bij immateriële 
schadevergoedingen steeds meer oog heeft voor de vergoedende functie.6230 De aanwezigheid van het 
strafrechtelijke aspect bekritiseert de rechtsleer in het schaderecht steeds vaker als wezensvreemd.6231  

2284. CASSATIERECHTSPRAAK DIE IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDINGEN VERGOEDENDE FUNCTIE TOEDICHT – Ook 
Belgische cassatierechtspraak biedt steun voor de zienswijze dat compensaties voor immateriële 
wanprestatieschade enkel vergoedend werken. Dit volgt uit de mijlpaalarresten waarin het Hof van 
Cassatie schadevergoedingen en schadebedingen een louter indemnitaire functie toebedeelde. Zo 
overwoog het Hof van Cassatie in buitencontractueel verband dat vergoeding van immateriële 
schade niet tot doel heeft de schadeverwekker een private straf op te leggen, en dat die vergoeding 
dus niet in verhouding mag staan tot de ernst van de begane fout.6232 

2285. RECHTSVERGELIJKENDE STEUN – Dat immateriële schadevergoeding (wegens wanprestatie) bovenal of zelfs 
uitsluitend een vergoedende taak heeft, vindt ook brede rechtsvergelijkend steun.6233 In die zin besliste het 
Supremo Tribunal van Spanje onlangs zelfs voor immateriële schade wegens wanprestatie: “la valoración 
económica, como en todo daño moral es difícil; lo que es razonable es la cuantía reclamada, a la vista de la 
entidad causante del daño (si en Derecho español existiera la indemnización punitiva sería muchísima mayor) y 
del sufrimiento de las víctimas).”6234 Het cursief geplaatste "existiera" (vaak ook "existiese") geeft aan dat 
immateriële wanprestatievergoedingen in Spanje dus nog niet punitief werken. Dat werkwoord bevindt zich 

                                                             
6226 Vgl. CHAUSSE 1895, 445; LALOU 1962, 97. 
6227 Vgl. GARCÍA LÓPEZ 1990, 131 ("[la víctima] pudiendo ver compensado su daño moral por la satisfacción mediadora del 
dinero, vería reducido su montante y frustrado su objetivo si la culpa del agresor fuese leve."). 
6228 Vgl. KARNER 1999, 136. 
6229 Zie met name BGH 6 juli 1955, NJW DE 1955, 1675 (“Der Anspruch auf Schmerzensgeld […] ist kein gewöhnlicher 
Schadensersatzanspruch, sondern ein Anspruch eigener Art mit einer doppelten Funktion: Er soll dem Geschädigten einen 
angemessenen Ausgleich für diejenigen Schäden bieten, die nicht vermögensrechtlicher Art sind, und zugleich dem 
Gedanken Rechnung tragen, dass der Schädiger dem Geschädigten Genugtuung schuldet für das, was er ihm angetan hat.”). 
6230 DEUTSCHER BUNDESTAG I, 15 ("Denn auch die Rechtsprechung selbst stellt die Ausgleichsfunktion des Schmerzensgeldes 
immer mehr in den Vordergrund."); ADY 2004, 100; KARCZEWSKI 2001, 1071; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 284-285; VON 

MAYENBURG 2002, 281 en 283 ("und auch dort, wo bereits heute die Zuerkennung von Schmerzensgeld bei 
Gefährdungshaftungstatbeständen möglich ist, orientiert sich die Rechtsprechung allein an der Ausgleichsfunktion."). 
6231 ADY 2004, 100; OETKER 2003 § 253 BGB, 494; VON MAYENBURG 2002, 283. 
6232 Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 146. Vgl. CAUFFMAN 2007, 820; VAN OMMESLAGHE 2010, 1596; VANSWEEVELT/WEYTS 

2009, 263; WEYTS 2011, 174. 
6233 GROOT-BRITTANNIË: CHEN-WISHART 2010, 556 ("Awarding damages for non-pecuniary loss here is compensatory and not 
punitive."); TREITEL 1988, 194. DUITSLAND: SCHUBERT 2013, 597 ("Die Entschädigung bezieht sich wie bei den Vermögensschäden 
auf den erlittenen Schaden."). OOSTENRIJK: JUD 2003, 243 ("Das Schadenersatzrecht soll nicht den Schädiger bestrafen, es soll 
dem Geschädigten einen Ausgleich für die erlittene Einbuβe zukommen lassen."); KARNER 1999, 132 ("Das 
Schadenersatzrecht [hat] niet die Aufgabe, Strafzwecke zu verwirklichen. [...] Dementsprechend wird auch eine besondere 
Genugtuungsfunktion dem Schmerzengeld in Österreich nicht beigemessen."); REISCHAUER 2002, § 1325 ABGB, 325 
("Schmerzengeld [...] ist weder Strafe noch Buβe."). GRIEKENLAND: KARAKOSTAS/EMMANOUIL 2009, 354-355. 
6234 STS 17 februari 2005, RJ 2005, 3644, nr. 1679 (p. 3645). 
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immers in de pretérito imperfecto van de subjuntivo, wat wijst op de irrealis. In de common law argumenteert 
TREITEL zelfs dat de afwijzing van immateriële schadevergoedingen bij wanprestatie (de Addis-regel) resulteert 
uit het feit dat dergelijke schadevergoedingen ten onrechte worden gelijksteld met (in het Angelsaksische 
contractenrecht slechts uitzonderlijk toegelaten, supra nrs. 1383-1390) punitieve schadevergoedingen.6235 

2286. PRAKTISCHE VEREISTEN VOOR NIET-PUNITIEVE IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING – In België hebben 
immateriële wanprestatievergoedingen dus geen bestraffende functie. Qua begroting staat de 
geleden schade dan ook centraal.6236 Kent de rechter bedragen toe die de immateriële schade 
overstijgen, dan is sprake van overcompensatie. De mogelijkheid tot billijkheidsbegroting biedt wel 
rek om schadevergoedingen punitief te maken.6237 Neemt de rechter het integraliteitsprincipe in 
acht, dan is de immateriële schadevergoeding geoorloofd.6238 In een Engelse zaak heette het zo dat 
rechters zich niet mogen bezondigen aan de praktijk van astronomische schadevergoedingen.6239 In 
dezelfde trant mag de Belgische rechter enkel de schade in overweging nemen.6240 Een hoog bedrag 
toekennen om wanprestanten af te schrikken of te bestraffen, behoort niet tot de mogelijkheden.  

2287. IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING ALS GEMENGD VERGOEDENDE EN GENOEGDOENENDE REMEDIE – Steeds 
meer aanhang geniet de opvatting dat immateriële schadevergoeding een multifunctioneel karakter 
heeft. Volgens deze stroming strekt zij tot compensatie, maar beoogt zij tevens genoegdoening te 
verschaffen. Genoegdoening is een notie die Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk in deze 
context vaak hanteren.6241 Dat immateriële schade zich niet gemakkelijk in geld laat uitdrukken, zou 
impliceren dat daarvoor toegekende schadevergoeding in de regel eerder strekt tot genoegdoening 
dan tot het bieden van een equivalent bedrag voor geleden schade.6242 Schadevergoeding zou 
immateriële schade niet doen verdwijnen, maar zou een bron zijn van andere genotsmogelijkheden. 
Denk aan compensatie voor treinvertragingen. Daardoor geboden vervanggenot biedt 
genoegdoenend tegengewicht voor de geleden schade. De schadelijder kan zich met die 
schadevergoeding andere voordelen verschaffen (infra nr. 2299).6243 

2288. HYBRIDE OPVATTING IN GESLOTEN SYSTEMEN – Steeds meer rechtsstelsels vatten immateriële 
schadevergoeding hybride op. De genoegdoenende functie wint in de gesloten stelsels sterk aan aanhang. Zo 
omschrijft het Zwitserse Obligationenrecht immateriële schadevergoeding als Genugtuung (cfr. art. 47 CO). In 
Duitsland dicht het Bundesgerichtshof immateriële schadevergoeding een bijkomende genoegdoeningsfunctie 
toe. Smartengeld “soll dem Geschädigten einen angemessenen Ausgleich für diejenigen Schäden bieten, die 
nicht vermögensrechtlicher Art sind, und zugleich dem Gedanken Rechnung tragen, dass der Schädiger dem 
Geschädigten Genugtuung schuldet für das, was er ihm angetan hat”.6244 Ook Italiaanse rechtsleer onderschrijft 

                                                             
6235 TREITEL 1988, 194; TREITEL 2003, 988 (“More probably the rule results from a failure to distinguish between punitive (or 
exemplary) damages (which are not generally available in a contractual action) and damages for injured feelings (which are 
meant to compensate the claimant for a loss, though it is not a pecuniary one).”). 
6236 Vgl. DEMOGUE 1924, 49 ("Il est donc nécessaire d'accorder une indemnité et de dire qu'elle devra être suffisante pour 
détourner de recommencer. Ainsi elle revêtira quelque peu un caractère pénal."; a contrario); PHANG 2003, 349. 
6237 Vgl. LINDENBERGH 2008-II, 16 (de woorden “naar billijkheid” in art. 6:106 NBW laten in de praktijk pittigere sancties toe). 
6238 Vgl. DEMOGUE 1924, 49 (a contrario); VINEY/JOURDAIN 2006, 37 (algemeen); VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 263 (onrechtmatige 
daad). Bijv. Farley v Skinner [2001] UKHL 49, punt 28 (immateriële schadevergoeding van 10 000 pond bleek excessief, met 
controle of schadevergoeding wel gepast was: “I have to say that the size of the award appears to be at the very top end of 
what could possibly be regarded as appropriate damages.”); Watts v Morrow [1991] 1 WLR 1421 (“As to the amount of 
damages, they should be on a scale which is not excessive but modest.”). Vgl. SPANGARO 2007, 726. 
6239 Hayes v James & Charles Dodd [1990] 2 All ER 815 (“The English courts should be wary of adopting what he [the trial 
judge] called ‘the United States practice of huge awards.”). 
6240 Vgl. CAUFFMAN 2007, 820. 
6241 NEDERLAND: HOEKS 2012, 294. DUITSLAND: ADY 2004, 93; E. DEUTSCH, “Schmerzensgeld und Genugtuung”, Juristische 
Schulung 1969, 197-204; VON MAYENBURG 2002, 283. OOSTENRIJK: §§ 1323-1324 ABGB; BRÜGGEMEIER 1999, 190; STEINER 2001, 
657-662. ZWITSERLAND: Artikel 49 CO.  
6242 GARCÍA LÓPEZ 1990, 120; SOARES PEREIRA 2009, 221-226 (schadevergoeding vergoedt daardoor meer dan geleden schade). 
6243 GARCÍA LÓPEZ 1990, 128. 
6244 BGH 6 juli 1955, NJW DE 1955, 1675. Zie ook ADY 2004, 92-93 en 98; DEUTSCH 1998, 292; DEUTSCH 2001, 352; 
LANGE/SCHIEMANN 2003, 436 ("Auch die Genugtuung sei [...] dem Gedanken des Schadensersatzes zuzuordnen."). 
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dit inzicht.6245 In Nederland heet het voorts in de parlementaire geschiedenis van boek 6 van het NBW dat die 
vergoeding een dubbele functie heeft en enerzijds dient om, zij het op onvolmaakte wijze, het door de 
getroffene ondergane leed goed te maken en anderzijds om “het geschokte rechtsgevoel van de getroffene [te 
bevredigen] doordat van de wederpartij een opoffering wordt verlangd."6246  

2289. AANVAARDING IN OPEN SYSTEMEN – Ook open rechtsstelsels zoals het Franse6247, het Spaanse6248 en het 
Portugese6249 recht bepleiten steeds vaker om immateriële schadevergoeding als hybride sanctie op te vatten. 
Dat schadelijders soms genoegdoening zoeken, blijkt in het open Belgische rechtsbestel uit het feit dat zij soms 
een procedure instellen om excuses te krijgen van de dader (supra nr. 166).6250 Voor zover aanvaardbaar is dat 
vergoeding wegens immateriële wanprestatieschade als nevenfunctie het verstrekken van genoegdoening 
vertoont, heeft dit repercussies voor begroting van die schadevergoeding. Wordt genoegdoening als keerzijde 
van bestraffing bezien, dan zou die genoegdoeningsfunctie meebrengen dat de rechter bij schadebegroting 
rekening kan houden met de schuldgraad van de wanprestant.  

2290. EVENTUELE GENOEGDOENINGSFUNCTIE BELET GEEN IMMATERIËLE WANPRESTATIEVERGOEDING – Hoewel 
sterkte argumenten bestaan om ook voor immateriële schadevergoeding bij wanprestatie de 
cassatiezienswijze te onderschrijven dat schadevergoeding indemnitair werkt, kan in dit betoog niet 
worden voorbijgegaan aan de Europese privaatrechtelijke realiteit. Denk specifiek aan de zopas 
geschetste tendens om die compensatie een bijkomstige genoegdoeningsfunctie toe te dichten 
(supra nr. 2288). Hier bestaat geen ruimte om in te gaan op de merites van die beschouwingswijze. 
Noteer wel dat eventuele erkenning van een (bijkomende) genoegdoeningsfunctie niet in de weg 
staat aan toelaatbaarheid van immateriële schadevergoeding wegens wanprestatie.  

2291. RATIO: GENOEGDOENINGSFUNCTIE VALT NIET SAMEN MET PUNITIEVE FUNCTIE – Verscheidene Duitse auteurs zien 
de genoegdoeningsfunctie van immateriële schadevergoeding als indicatie voor het bestraffende karakter 
daarvan.6251 Gezaghebbende doctrine betoogt terecht dat immateriële schadevergoeding geen private straf 
uitmaakt omdat het zwaartepunt van genoegdoening niet de persoon van de schadeverwekker is.6252 De 
eventueel aan immateriële schadevergoeding verbonden genoegdoening is dus niet de keerzijde van 
bestraffing. De benadeelde kan voldoening putten uit bestraffing van de schadeverwekker. Dat is niet steeds 
zo. Ook loutere vergoeding kan hem genoegdoening geven. Voor deze opsplitsing is ook steun te vinden in 
Zuid-Romaanse doctrine.6253 Denk ook aan de Nederlandse rechtspraak die oordeelt dat smartengeld – dat in 
Nederland standaard een genoegdoeningsfunctie kent – geen punitief karakter mag vertonen.6254  

2292. ONDERSCHEID TUSSEN FUNCTIE EN NEVENWERKING – Een in Nederland gesuggereerde 
onderverdeling lijkt hier nuttig. De term "functie" heeft zo een normatieve strekking (immateriële 
schadevergoeding strekt ertoe om ...) en een feitelijke werking (immateriële schadevergoeding heeft 

                                                             
6245 C. SALVI, "Danno" in R. SACCO (ed.), Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, Turijn, Utet, 1989, (63) 73 
("Commune è il profile della 'soddisfazione' per la vittima"); SALVI 2005, 279. 
6246 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 377. Vgl. HOEKS 2012, 294; LINDENBERGH 2008-II, 3-16 (genuanceerde bespreking van functies). 
6247 CARBONNIER 2000, 380; PRADEL 2004, 118 ("La responsabilité civile a d'autres objectifs, tels celui de la prévention, de la 
précaution ou de la sanction, par appel à l'idée de peine privée."); PRADEL 2004, 118 ("Ainsi, on peut peut-être voir à travers 
l'indemnisation du préjudice moral une peine privée."). 
6248 GARCÍA LÓPEZ 1990, 120-133. Vgl. ANDRÉS JANA/MAURICIO TAPIA 2006, 196 (Chili). 
6249 GOMES 1989, 120; SOARES PEREIRA 2009, 222-223 (“Esta ideia de compensação tem sido associada a uma certa satisfação 
(Genugtuung) do lesado, de marca punitiva. A reparação do dano através da atribuição de uma quantia pecuniária 
“satisfaria” o lesado, na medida em que o desagravaria e viabilizaria uma punição do lesante.”). 
6250 VANSWEEVELT/PETITAT 2003, 1481 (oprechte schuldbekentenis geeft vorm van voldoening); WEYTS 2011, 176. 
6251 Auteurs in ADY 2004, 100.  
6252 H. LANGE en G. SCHIEMANN, Handbuch des Schuldrechts. Schadensersatz, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, 436. 
6253 SPANJE: GARCÍA LÓPEZ 1990, 131 (immateriële schadevergoeding strekt tot genoegdoening, maar niet tot bestraffing). 
ITALIË: BONILINI 1989, 87 (genoegdoening als "le sensazioni piacevoli che procura la somma assegnata al danneggiato 
annullano quelle dolorose che concretano il danno non patrimoniale"; verwijst niet naar schuldgraad van schadeverwekker); 
C. SALVI, "Danno" in R. SACCO (ed.), Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, Turijn, Utet, 1989, (63) 73. 
6254 Bijv. Hof Amsterdam van 4 juni 2001, Rechtspraak Notariaat 2001, 1378 (in LINDENBERGH 2008-II, 4), waar is geoordeeld 
dat smartengeld geen punitief karakter heeft, terwijl Nederland wel degelijk de genoegdoeningsfunctie daarvan erkent. 
Beide gaan dus niet per se hand in hand. Vgl. HOEKS 2012, 300 (bemerkt dat integrale schadevergoeding voldoende prikkels 
kan geven voor gewenst gedrag; preventieve werking immateriële schadevergoeding). 
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tot gevolg dat ...).6255 DE PAGE attendeerde al op een soortgelijk verschil tussen het wezen van het 
schadebeding (bepaling van schadevergoeding) en het toevallige gevolg daarvan (pressiemiddel) 
(infra nr. 2511).6256 Wordt bij immateriële schadevergoeding de genoegdoeningsfunctie aanvaard, 
dan is dit vooral in feitelijke zin. Immateriële schadevergoeding strekt dus niet tot genoegdoening, 
maar heeft dat wel soms als neveneffect. De benadeelde kan immateriële schadevergoeding 
genoegdoenend ervaren. Voldoening kan hij halen uit de omstandigheid dat de wanprestant zich 
gestraft ziet door een geldelijk bedrag te moeten betalen. Louter vergoedende schadevergoeding 
verschaft de benadeelde ook genoegdoening, maar impliceert in feite geen bestraffing van de 
schadeverwekker.6257 Herinner dat het genoegdoeningseffect van schadevergoeding een subsidiair 
karakter heeft6258, en dus niet bepalend is bij schadebegroting (supra nr. 167).  

2293. TOEKOMST: PUNITIEF KARAKTER VAN IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING BELET TOELAATBAARHEID NIET – 

Mocht de zienswijze opgang maken dat immateriële schadevergoeding bij wanprestatie bestraffend 
kan werken (supra nr. 2285), dan zal dit toelaatbaarheid daarvan niet beletten. Zelfs punitieve 
immateriële wanprestatievergoedingen zouden geen corpus alienum meer uitmaken. Dit blijkt uit de 
toenemende druk om punitieve schadevergoedingen toe te laten (infra nr. 2294), uit de mogelijkheid 
om bij billijkheidsbegroting rekening te houden met de schuldgraad (infra nr. 22952296), en uit de 
bestaande punitieve elementen in ons contractenrecht (infra nr. 2296).  

2294. TOENEMENDE DRUK OM PUNITIEVE SCHADEVERGOEDINGEN TOE TE STAAN – Dat een immateriële 
wanprestatievergoeding in voorkomend geval een punitief karakter vertoont, zou niet in de weg staan aan haar 
toelaatbaarheid. Dit volgt ten eerste uit het feit dat steeds meer Belgische auteurs bepleiten om punitieve 
schadevergoedingen in ons verbintenissenrecht te aanvaarden (supra nrs. 1419-1420).6259 Een gelijkaardige 
tendens tot bepleiting van private straffen valt ook in andere rechtsstelsels waar te nemen.6260 In België stelt de 
rechtsleer de hegemonie van schade als begrotingselement ook ter discussie wanneer schadeverwekkers 
lucratieve fouten begaan (supra nrs. 1337-1341)6261 of wanneer schade moeilijk begrootbaar is, zoals bij 
schending van verbintenissen om iets niet te doen (supra nr. 1347). Ook blijkt dat de scheidingslijn tussen 
privaat- en publiekrecht – een klassiek bezwaar tegen punitieve vergoedingen – vervaagt (supra nr. 1396).6262  

2295. MOGELIJKHEID OM BIJ BILLIJKHEIDSBEGROTING VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIEVERGOEDING REKENING TE HOUDEN 

MET SCHULDGRAAD VAN WANPRESTANT – Bedenk dat Duitsland, Zwitserland en Italië soms aannemen dat de rechter 
bij begroting van immateriële schade rekening mag houden met de schuldgraad van de schadeverwekker.6263 
Italië baseert dit op artikel 2056, lid 2 CCI. Die bepaling biedt de mogelijkheid om winstderving naar billijkheid 
te begroten en poneert dat de rechter rekening kan houden met de omstandigheden van het geval. Dit geldt 
ook bij immateriële schadevergoedingen, waardoor deze een punitief karakter kunnen krijgen. Indien de 
rechter wegens zware schuld immateriële schadevergoeding toekent die de immateriële schade overschrijdt, is 
sprake van een punitieve schadevergoeding. Ook in België valt niet uit te sluiten dat rechters krachtens hun 

                                                             
6255 S.D. LINDENBERGH, Smartengeld. Tien jaar later, Deventer, Kluwer, 2008, 4. 
6256 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 150 ("C'est une convention sur dommages-
intérêts. Telle est son essence. Le moyen de contrainte [...] n'est qu'un effet accidentel de la clause pénale."). 
6257 Vgl. PLETZER 2007, 421. 
6258 Vgl. KARNER 1999, 132; LINDENBERGH 2008-II, 4 (smartengeld als vorm van schadevergoeding). 
6259 GOEGEBUER 2004-II, 10 (schadebeding); NORDIN 2011, 148-149; WEYTS 2011, 202-203; WYLLEMAN 1999, 702 (schadebeding). 
6260 BONILINI 1983, 285 en 289: "Si richiede [...] la prevenzione di quella rotura – ed, a questo fine la pena privata può 
concorrere a pieno titolo."; BONILINI 1989, 87 (wijst op nut van private straf als preventie: "la pena privata può soprattutto 
portare soccorso in quei casi in cui l'illecito ha determinato scarse conseguenze patrimoniali [...]"; LINDENBERGH 2008-II, 16 
("Ik sta thans ook minder terughoudend tegenover een privaatrechtelijke boete dan tien jaar geleden.") Vgl. ADY 2004, 149 
("Die Privatstrafe ist zumindest europaweit gesehen nicht als aussterbendes Relikt vergangener Zeit anzusehen, sondern hat 
erst in jüngster Zeit wieder Fürsprecher gefunden."). 
6261 WEYTS 2011, 173-203. 
6262 NORDIN 2011, 148-149 ("Een strikt onderscheid tussen beide rechtstakken is onmogelijk te maken en evenmin 
wenselijk."). 
6263 ITALIË: BONILINI 1989, 88; GIANNINI 1986, 9; RABITTI 2004, 349; SALVI 2005, 284; VISINTINI/PINORI 1999, 37. DUITSLAND: ADY 2004, 
88. ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 210 (rechter kan rekening houden met schuldgraad). Vgl. GÖRÖG 2006, 70 (Hongarije). 
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soevereine beoordelingsbevoegdheid bij billijkheidsbegroting rekening houden met de schuldgraad van de 
wanprestant (supra nr. 1372).6264 Dit is dan wel eerder een officieuze praktijk (supra nr. 214).  

2296. PUNITIEVE ELEMENTEN IN CONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – Tot slot zij herinnerd aan de 
aanwezigheid van talrijke punitieve elementen in ons contractenrecht (supra nrs. 1413-1420). Zo 
wordt in diverse opzichten rekening gehouden met het feit dat de benadeelde zijn ongunstige positie 
niet zelf heeft geïnitieerd (supra nr. 76), en bleek opzettelijkheid van wanprestaties in meerdere 
schaderechtelijke opzichten relevant (supra nr. 74). De schuldgerelateerde inborst van die regels 
hebben de mogelijkheid tot het claimen van materiële schadevergoeding wegens wanprestatie niet 
uitgehold. Waarom zou dit voor immateriële wanprestatievergoedingen wel het geval zijn?  

4 Moraal 

2297. ETHISCH BEZWAAR DAT IMMATERIËLE SCHADE NIET VERVANGBAAR IS DOOR GELDSOM – Recht is een 
sociale wetenschap die ook is te bezien in samenhang met de moraal.6265 Klassiek bestond zo nog een 
bezwaar van ethische inslag tegen vergoeding van immateriële schade. Franse rechtsleer bezag het 
als aanstootgevend om schadevergoeding toe te kennen ter leniging van moreel leed.6266 Duitse 
rechtsleer gaf aan dit zou indruisen tegen de in de samenleving heersende opvatting dat immateriële 
schade niet compenseerbaar is met geld.6267 Dit zou één van de verklaringen zijn voor de Duitse 
restrictieve zienswijze inzake immateriële schade.6268 Op zijn minst lijkt het echter onbevredigend om 
op deze grond vergoedbaarheid van immateriële schade af te wijzen.  

2298. VERGOEDING BIJ GEBREK AAN BETER: ZELFS ONVOLLEDIGE VERGOEDING IS VERKIESLIJK – Dat ethische 
bezwaar is, ook bij wanprestatie, eigenlijk al lange tijd achterhaald. Of de rechter nu 
schadevergoeding toekent of niet, immateriële schade blijft vaak nog bestaan. De facto is het dus 
vaak moeilijk om immateriële schade werkelijk te doen verdwijnen. Denk aan de vader die zijn 
kinderen belooft om naar een pretpark te gaan (supra nr. 824). Gaat dit niet door, dan geeft niets de 
kinderen dezelfde voldoening als die uitstap naar het pretpark. Geldelijke compensatie neemt de 
teleurstelling niet volledig weg.6269 Denk ook aan de spoorwegmaatschappij die passagiers met een 
uur vertraging naar een bestemming brengt. Schadevergoeding volstaat dan niet om alle immateriële 
schade weg te nemen. Niettemin is onvolledige schadevergoeding nog acceptabeler dan volledig 
uitblijven van herstel. RONSE sprak hier beeldend van “de vergoeding bij gebrek aan beter”.6270  

                                                             
6264 COUR DE CASSATION BELGE 2012, 235 ("La pratique semble toutefois révéler des cas dans lesquels, faute de pouvoir disposer 
d'éléments suffisamment précis pour l'évaluation du dommage, le juge, ainsi contraint de procéder à une évaluation ex 
aequo et bono, ait égard à la gravité de la faute."); PIERRE 2012, 49 ("[...] la majoration ou modération des dommages et 
intérêts selon le degré de la faute du responsable n'est en principe qu'une faculté officieuse des juges du fond, liée à la 
plasticité de leur appréciation souveraine, à l'instar de l'évaluation de certains préjudices moraux."). 
6265 Inzake verbintenissenrecht: P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 206 
("[Le droit des obligations] est une science sociale, qui ne peut être dissociée de la morale, de l’économie et de la politique.”). 
6266 PLANIOL 1923, 91-92 ("La grande objection est qu’on ne peut pas réparer un dommage moral, comme la mort d’un 
enfant, avec de l’argent”; zelf wel voorstander van vergoeding immateriële schade bij wanprestatie). Zie ook talrijke 
verwijzingen in BONILINI 1983, 164-165, voetnoot 6 en in GARCÍA LÓPEZ 1990, 134, voetnoot 225. 
6267 Zie verwijzingen in ADY 2004, 63; WOLFF 1843, 373, § 168, voetnoot 141. 
6268 Uitgebreid: ADY 2004, 63 (bewijst invloed van deze opvatting op Duitse rechtspraak); VON MAYENBURG 2002, 281. 
6269 PETTIT 1987, 419-420. 
6270 BELGIË: J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 395. Vgl. BELGIË: SIMOENS 

1999, 265 (buitencontractueel). FRANKRIJK: DEMOGUE 1924, 48-49 ("En effet, il serait particulièrement choquant de dire qu'il 
n'y aura aucune sanction."); PRADEL 2004, 117. DUITSLAND: ADY 2004, 67 ("Gibt es nichts besseres als Geldersatz, so sollte man 
dies als pis-aller hinnehmen und nicht deshalb den Ersatz des Nichtvermögensschadens insgesamt ausschlieβen wollen."). 
NEDERLAND: HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 139. SPANJE: STS 9 mei 1984, RJ 1984, 1799, nr. 2403 („[...] jurídicamente ha de ser 
resuelto por aproximación [...] para evitar la injusticia y cumplir el principio del ‘alterum non laedere’”). PORTUGAL: DE ALMEIDA 

COSTA 1992, 483 (“E mais vale proporcionar à vítima essa satisfação do que deixá-la sem qualquer amparo.”); PESSOA JORGE 
1995, 375. ITALIË: DE CUPIS 1979-II, 248 ("[...] è addirittura iniquo il lasciare senza alcuna riparazione danni non patrimoniali 
eventualmente anche gravi [...]"). COMMON LAW: ENONCHONG 1996, 602. 
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2299. IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING ALS VERVANGGENOT – Idealiter en conform de geldende 
primauteit van gedwongen uitvoering en herstel in natura (supra nr. 139), zou de wanprestant 
immateriële schade moeten kunnen goedmaken door overeenkomstige vreugde aan te dragen. 
Doorgaans is dit onmogelijk. In dat recurrente geval grijpt het recht terug naar het surrogaat van 
immateriële schadevergoeding. Het toegekende geldbedrag verschaft de benadeelde dan ontnomen 
plezier of afleiding ter uitwissing van een pijnlijke herinnering.6271 Vanuit dit inzicht verantwoordde 
Nederlands minister van Justitie VAN AGT smartengeld op grond dat schadeloosstelling de enige 
methode is om de benadeelde in staat te stellen vreugde te vinden door wat hij met die 
schadevergoeding kan doen.6272 Zo lenigt de schadeverwekker toch enigszins de geleden schade. 
Deze gedachte kent overigens een breed maatschappelijk draagvlak. Neem zo de vliegtuigpassagiers 
die wegens een technisch vliegprobleem op kerstavond strandden in Mexico. Voor de 
vluchtvertraging verschafte de luchtvaartmaatschappij die passagiers een compensatie "groot 
genoeg om eens goed te gaan eten in een sterrenrestaurant".6273 

2300. MORELE TOELAATBAARHEID VAN CONVENTIONELE VERGOEDBAARSTELLING VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – 
Schadebedingen kunnen de bewijslast verlichten (infra nr. 2538) en geschillen voorkomen (infra nr. 2540). 
Schadeclausulering kan relevant zijn bij immateriële schade (infra nr. 2327). Niet voor de hand ligt het immers 
om bestaan en omvang van die schade aan te tonen. Klassieke doctrine erkende al dat partijen konden 
overeenkomen dat immateriële schade bij wanprestatie verhaalbaar zou zijn.6274 Zo staat over het gesloten 
Duitse systeem te lezen: "Ebenso können die Parteien für die Zufügung eines rein ideellen Schadens eine 
Vertragsstrafe vereinbaren."6275 Aangezien de wil van contractpartijen om immateriële schade bij wanprestatie 
vergoedbaar te achten niet indruist tegen dat ethisch-filosofische bezwaar, valt niet in te zien waarom dit wel 
het geval zou zijn indien in de overeenkomst geen dergelijk schadebeding is opgenomen. Bovendien wordt 
immateriële schadevergoeding van oudsher zonder meer aanvaard in buitencontractueel verband.6276 

2301. NIET-VERGOEDING VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE IS ZELFS EERDER IMMOREEL – In plaats van 
vergoeding van immateriële wanprestatieschade als onethisch te bestempelen, kan zelfs worden 
betoogd dat niet-vergoeding van dergelijke schade juist immoreel is. Zo wordt de gesloten 
Nederlandse regeling bestreden op grond dat het juist onrecht uitmaakt dat immateriële 
wanprestatieschade soms van vergoeding is uitgesloten. Daarbij wordt verwezen naar structurele 
wanprestaties door kabelexploitanten, energiebedrijven, telecomaanbieders en internetproviders. 
Daar neemt immateriële schade doorgaans aanzienlijke proporties aan. Wegens niet-vergoeding van 
immateriële schade blijft het voor hen voordelig om wanprestaties te plegen.6277 In Spanje betogen 
sommigen zelfs dat het moreel gemakkelijker te rechtvaardigen is om immateriële schade dan om 
materiële schade te vergoeden.6278 Het ethische argument is dan ook achterhaald.  

                                                             
6271 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. I. Sources des obligations. IV, Parijs, Rousseau, 1924, 47 ("L'argent lui 
permettra […] de se procurer des distractions qui effaceront un souvenir pénible."). 
6272 Minister van Justitie VAN AGT in PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 385 ("Het ware zo veel beter indien in het verkeer tussen de 
mensen toegebracht leed kon worden goedgemaakt door het aandragen van vreugde. Aangezien dat echter in veel, zo niet 
de meeste gevallen niet kan, vallen wij terug op het substituut van de materiële schadeloosstelling. [...] Die materiële 
schadeloosstelling is de enige methode om de gelaedeerde [...] in staat te stellen zelf vreugde te vinden door wat hij zoal 
met die schadevergoeding kan doen."). Vgl. LINDENBERGH 2008-II, 7. 
6273 X, "Gestrande Belgische reizigers met 36 uur vertraging weer thuis", De Morgen 2014, 25 december (online). 
6274 CHAUSSE 1895, 446 (put daaruit een argument om vergoedbaarheid van immateriële schade bij wanprestatie te 
bepleiten); HACHEM 2011-I, 48; OETKER 2003 § 253 BGB, 49 (inzake gesloten Duitse recht). 
6275 H. OETKER, "§ 249 BGB" in W. KRÜGER, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München, Beck, 2003, 49. 
6276 Vgl. PLANIOL 1923, 92 ("La grande objection est qu’on ne peut pas réparer un dommage moral, comme la mort d’un 
enfant, avec de l’argent. Mais on le fait tous les jours en matière de délit; pourquoi agir autrement en matière de contrat?”). 
6277 R. ZWITSER, “Immateriële schadevergoeding bij opzet en daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid in het 
contractenrecht”, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2005, (72) 72-73. Vgl. DEMOGUE 1924, 48. 
6278 R. GARCÍA LÓPEZ, Responsabilidad civil por daño moral, Barcelona, Bosch, 1990, 141 ("[...] existe más moralidad en aquel 
que entrega una cantidad de dinero a la víctima para que se procure una satisfacción que compense el daño moral que le 
causó que en el que reclama la indemnización por daños materiales; porque, en definitiva, en el primer supuesto el 
patrimonio se destina a un fin no egoísta."). 
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5 Onvoorzienbaarheid 

2302. PRINCIPIËLE ONVOORZIENBAARHEID EN ONVERGOEDBAARHEID VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – 
De common law onderbouwt niet-vergoedbaarheid van immateriële schade bij wanprestaties (Addis-
regel) vaak via de onvoorzienbaarheidsregel (supra nrs. 1629-1645). Contractpartijen zouden 
immateriële wanprestatieschade bij contractsluiting principieel niet (kunnen) voorzien. Aangezien die 
schade niet voorzien(baar) is, kan zij rechtens niet voor verhaal in aanmerking komen.6279 Ook in de 
civil law volgen bepaalde auteurs deze zienswijze.6280  

2303. VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING BELET NIET A PRIORI VERGOEDBAARHEID VAN SPECIFIEKE SCHADEPOST – 

Het aan de voorzienbaarheidsbeperking ontleende argument kan niet overtuigen.6281 De beoordeling 
of wegens wanprestatie geleden immateriële schade voorzienbaar is, moet de rechter geval per 
geval verrichten. Artikel 1150 BW staat niet a priori in de weg aan vergoeding van immateriële 
wanprestatieschade (supra nrs. 1629-1645). Wel kan onvoorzienbaarheid in bepaalde gevallen een 
rem vormen op schadevergoeding. Hoewel immateriële schade dus ook onvergoedbaar kan zijn, 
althans voor niet-opzettelijke wanprestanten (art. 1150 BW) die haar bij de contractsluiting niet 
hadden of konden voorzien, valt daaruit niet op te maken dat zij nooit verhaalbaar is. Artikel 1150 
BW stelt een algemene schadelimiet, maar sluit op zich geen specifieke schadeposten uit. 

2304. TOEPASSING IN CANADESE ZAAK – Die redenering vindt steun in een Canadese zaak. De Supreme Court 
overwoog immers dat er geen reden is om damages for mental distress bij wanprestaties uit te sluiten wanneer 
zij voorzienbaar zijn. Volgens de hoogste Canadese rechterlijke instantie vloeit dit voort uit het basisprincipe 
dat schadevergoeding wegens wanprestatie beoogt partijen te plaatsen in de positie waarvoor zij hebben 
gecontracteerd, of het nu om materiële of immateriële voordelen gaat: "The law’s task is simply to provide the 
benefits contracted for, whatever their nature, if they were in the reasonable contemplation of the parties.”6282 

6 Transactieverlagende werking 

2305. TRANSACTIEONTRADEND EFFECT WEGENS MOGELIJKHEID TOT IMMATERIËLE WANPRESTATIEVERGOEDING – 
Laatste bezwaar tegen vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade is de vrees dat de 
mogelijkheid om bij niet-nakoming vergoeding voor die schade te claimen ertoe zou leiden dat 
toekomstige contractanten zouden terugdeinzen voor het sluiten van overeenkomsten.6283 Verhaal 
van immateriële schade wegens wanprestatie zou transactieverlagend werken.  

2306. GEEN EMPIRISCHE STEUN VOOR TRANSACTIEVERLAGENDE WERKING – Die vrees dat vergoedbaarheid 
van immateriële schade kandidaten zou afschrikken om te contracteren, blijkt ongegrond. Bij gederfd 
vakantiegenot (infra nr. 2361) zou dit inhouden dat reisbureaus minder snel overeenkomsten zouden 
sluiten uit angst voor potentiële claims. In de praktijk blijkt dit niet het geval.6284 Angelsaksische 
auteurs menen zelfs dat een marktdeelnemer zelfs sneller geneigd is te contracteren wanneer het 

                                                             
6279 BEATSON 2010, 536 (stelt dat die schade doorgaans niet vergoedbaar is, zelfs indien zij voorzienbaar is: "Damages are not 
generally recoverable for 'any distress, frustration, anxiety, displeasure, vexation, tension or aggravation' caused by the 
breach even where it was in the contemplation of the parties that the breach would expose the parties to distress."); CURTIS 

1986, 165 ("Damages generally should not include compensation for emotional distress because such distress is not usually 
a foreseeable result of a breach of contract."); O'BYRNE 2005, 314 (vermelding argument); TREITEL 2003, 988. 
6280 BEUDANT/LAGARDE/BEUDANT/LEREBOURS-PIGEONNIÈRE 1936, 437 (“Les contrats mettent rarement en cause des questions 
d’ordre moral; le préjudice moral peut être le plus souvent réputé imprévu et cela explique la répugnance de la jurisprudence  
à étendre au domaine de la responsabilité contractuelle une solution définitivement acquise sur le terrain délictuel.”). 
6281 Bijv. PHANG 2003, 351. 
6282 Fidler v Sun Life Assurance Co of Canada [2006] 2 SCR 3, 2006 SCC 30, punt 44 (“There is no reason why this should not 
include damages for mental distress, where such damages were in the reasonable contemplation of the parties at the time 
the contract was made. This conclusion follows from the basic principle of compensatory contractual damages: that the 
parties are to be restored to the position they contracted for, whether tangible or intangible."). 
6283 Vgl. J.D. MCCAMUS, “Mechanisms for restricting recovery for emotional distress in contract”, Loyola of Los Angeles Law 
Review 2008-2009, vol. 42, (51) 82. 
6284 Zie trend in document inzake reisonderzoek 2011 van de FOD Economie, www.stabel.fgov.be.  
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recht immateriële schade vergoedbaar acht.6285 Verhaal van immateriële wanprestatieschade werkt 
dus niet ontradend ten aanzien van toekomstige contractanten.  

B Vergoedbaarheidsargumenten  

2307. OVERZICHT VAN VERGOEDBAARHEIDSARGUMENTEN – In de wet is geen spoor te vinden van vergoedbaarheid 
van immateriële schade bij wanprestatie. Uitzondering is gederfd vakantiegenot. Exact dezelfde vaststelling 
geldt voor Frankrijk, Luxemburg en Spanje (en indirect ook Portugal). Dat immateriële wanprestatieschade in 
deze open stelsels nergens is vermeld, is geen onoverkomelijk obstakel voor vergoedbaarheid daarvan. Voor 
dat verhaal pleiten tekstuele argumenten (infra nrs. 2308-2312), het vereiste van integraal schadeherstel (infra 
nrs. 2313-2317), het gelijkheidsbeginsel (infra nrs. 2318-2321), de reflexwerking van Unierechtspraak (infra nrs. 
2322-2326), de praktijk van conventionele onvergoedbaarstelling van immateriële wanprestatieschade (infra 
nr. 2327), alsook de situatie in naburige rechtsstelsels (infra nrs. 2328-2329). 

1 Tekstuele argumenten 

2308. INBEDDING VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE IN ARTIKEL 1149 BW – Artikel 1149 BW geeft 
aan waarin schade bij wanprestatie in principe kan bestaan: geleden verlies en gederfde winst.6286 De 
vraag rijst of dat artikel ook een basis biedt voor vergoeding van immateriële schade. Hoewel een 
letterlijke lezing tot een negatief antwoord lijkt te nopen6287, ondersteunen een vijftal argumenten de 
tegengestelde zienswijze. Drie argumenten zijn tekstueel: het ontbreken van onvergoedbaarstelling 
van immateriële schade (infra nr. 2309), alsook de bewoordingen “in het algemeen” (infra nrs. 2310-
2310) en “geleden verlies” (infra nr. 2311). Twee andere argumenten zijn contextueel: de invloed van 
de extensievere interpretatie van artikel 1382 BW op artikel 1149 BW (infra nr. 2312) en de impact 
van het in artikel 1149 BW gelezen integraliteitsprincipe (infra nrs. 2313-2317). 

2309. NIET-ONVERGOEDBAARSTELLING IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE IN ARTIKEL 1149 BW – Als eerste tekstueel 
argument geldt dat artikel 1149 BW immateriële schade niet van vergoeding uitsluit. België kent geen 
beperkende bepaling zoals het Duitse (§ 253 BGB), het Italiaanse (art. 2059 CCI) en het Nederlandse (art. 6:106 
NBW) recht (supra nrs. 2227-2234). Nergens staat te lezen dat immateriële wanprestatieschade vergoedbaar is. 
Evenwel is ook nergens bepaald dat die schade enkel in de bij wet bepaalde gevallen verhaalbaar is.6288 Dit 
ontbreken van een beperking wettigt volgens Spaanse rechtsleer (over analoog art. 1106 CCE)6289 en het 
Portugese Supremo Tribunal de Justiça (over analoog art. 798 CCP) 6290  de conclusie dat immateriële 
wanprestatieschade principieel vergoedbaar is. Hoewel de wetgever destijds wellicht in hoofdzaak materiële 
schade voor ogen had, heeft hij dus niet per se immateriële schade willen uitsluiten.6291 De wetgever heeft 
geen onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 
debemus.6292 DEMOGUE zei al in 1931 dat een restrictieve opvatting tot onaanvaardbare resultaten leidt.6293 Zo is 

                                                             
6285 ENONCHONG 1996, 632 (“It seems probable that a person will more readily enter into a contract and rely on it if he knows 
that the law will not ignore the mental distress that he might suffer as a result of the other party’s breach.”; PHANG 2003, 
347. 
6286 Vgl. RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 243 (verkiest naar Spaans recht als grondslag art. 1106 CCE – vgl. art. 1149 BW – om 
dezelfde reden boven art. 1107 CCE, vgl. art. 1150 BW). 
6287 CORNELIS 2009, 273 ("In plaats van aan artikel 1149 BW een limitatieve draagwijdte toe te kennen, wordt aangenomen 
dat die bepaling louter exemplatief is, zodat ook bijvoorbeeld morele schade contractueel voor vergoeding in aanmerking 
komt.", a contrario geeft CORNELIS dus aan dat art. 1149 BW geen vergoeding van immateriële schade impliceert). 
6288 Vgl. DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 234; SOLÉ FELIU 2009, 20. 
6289 SPANJE: CRISTÓBAL MONTES 1990-I, 10; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 245; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2008, 148-149. CHILI (EQUIVALENT 

ART. 1556 CCCH): Corte Suprema Chili 5 november 2001 (waarover: ANDRÉS JANA/MAURICIO TAPIA 2006, 188-190); DOMÍNGUEZ 

ÁGUILA 1994, 155-160. 
6290 STJ 27 januari 1993, Boletim do Ministério da Justiça 1993 (nr. 423), (494) 501: “De facto, estes dispositivos [os artigos 
798.° e 804.°, n°1, do Código Civil] [...] não limitam a responsabilidade do devedor aos danos patrimoniais.” 
6291 FRANKRIJK: JOSSERAND 1939, 400; MAZEAUD/TUNC 1965, 424-426 (voor zover de napoleontische wetgever gekant was tegen 
vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade, is dit geen reden voor afwijzing vergoedbaarheid, temeer daar de 
wetgever zich baseerde op een onjuiste lezing door DOMAT en POTHIER van het Romeinse recht). SPAANSTALIGE RECHTSSTELSELS: 
DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2001, 236 (Chileense equivalente art. 1556 CCCh); RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 245. 
6292 Zo wordt matiging van schadebedingen wegens gedeeltelijke uitvoering (art. 1231, § 2 BW) ook toepasselijk geacht op 
schadebedingen wegens vertraging in uitvoering, op grond dat de wet geen onderscheid maakt: VAN OEVELEN 1999, 1249. 
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het onaanvaardbaar dat de bewaarnemer die souvenirs verliest of de fotograaf die op een huwelijk verstek laat 
gaan, geen schadevergoeding verschuldigd is. Die straffeloosheid is niet te rechtvaardigen.6294 

2310. BEWOORDINGEN “IN HET ALGEMEEN” IN ARTIKEL 1149 BW – Volgens artikel 1149 BW bestaat 
schadevergoeding “in het algemeen” in het verlies dat de schuldeiser heeft geleden en in de winst die hij heeft 
moeten derven. Al eind negentiende eeuw beriepen voorstanders van vergoeding van immateriële 
wanprestatieschade zich op die drie woorden.6295 Zo wordt artikel 1149 BW een exemplatieve draagwijdte 
toegekend.6296 Dit tekstargument is niet doorslaggevend. In samenhang beschouwd met de verder in artikel 
1149 BW opgenomen zinssnede “behoudens die hierna uitzonderingen en beperkingen” zijn de bewoordingen 
“in het algemeen” eerder zo te begrijpen dat als algemene regel geldt dat geleden verlies en gederfde winst 
verhaalbaar zijn, behoudens indien dergelijke schade als onvoorzienbaar in de zin van artikel 1150 BW of 
indirect in de zin van artikel 1151 BW bestempelbaar is.6297  

2311. EVOLUTIEVE UITLEGGING VAN IN ARTIKEL 1149 BW VERGOEDBAAR GESTELD “GELEDEN VERLIES” – 

Traditioneel werd uit de formulering van artikel 1149 BW een argument geput om vergoedbaarheid 
van immateriële wanprestatieschade af te wijzen.6298 Uit het gegeven dat dit artikel enkel gewaagt 
van geleden verlies en gederfde winst, werd afgeleid dat schadevergoeding enkel gevolgen diende te 
verhelpen voor zover de wanprestatie het vermogen van de benadeelde had aangetast. Deze 
uitlegging maakte echter plaats voor een extensieve opvatting. Thans vindt vergoedbaarheid van 
immateriële schade bij wanprestatie juist steun in die generieke term “geleden verlies”. Conform het 
alledaagse taalgebruik kan verlies ook immateriële nadelen behelzen. In Spanje wordt dit argument 
vaak ingeroepen ter ondersteuning van vergoedbaarheid van dat nadeel.6299 Ons artikel 1149 BW 
vertoont veel gelijkenissen met de Spaanse rechtsbasis. In dezelfde mate is het aanvaardbaar om 
daarin een grondslag te zoeken voor immateriële wanprestatieschade.6300 In ruime zin omvat 
“verlies” dus ook immaterieel verlies dat een benadeelde wegens wanprestatie lijdt.6301  

                                                                                                                                                                                              
6293 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. II. Effets des obligations, VI, Parijs, Arthur Rousseau, 1931, 293. 
Vgl. JOSSERAND 1939, 400. 
6294 Vgl. STS 9 mei 1984, RJ 1984, 1799, nr. 2403 (“ese traspaso de lo físico o tangible a lo moral o intelectual y viceversa [...] 
ha de ser resuelto por aproximación [...] para evitar la injusticia y cumplir el principio del ‘alterum non laedere’  y con ello la 
impunidad de tantas y tantas conductas que la actual sociedad tecnificada y burocratizada produce [...].”). 
6295 M. CHAUSSE, “De l’intérêt d’affection”, Revue critique de législation et de jurisprudence 1895, (436) 444. 
6296  L. CORNELIS, “Verkeerd verbonden" in V. SAGAERT en D. LAMBRECHT (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake 
verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 273 ("In plaats van aan artikel 1149 BW een limitatieve draagwijdte toe 
te kennen, wordt aangenomen dat die bepaling louter exemplatief is, zodat ook bijvoorbeeld morele schade contractueel 
voor vergoeding in aanmerking komt."). 
6297 Vgl. BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 511; DEMOLOMBE 1868, 559. 
6298  AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 170, voetnoot 39 ter ("[L]'art. 1149, en parlant de perte et de gain, suppose 
nécessairement qu'il s'agit de réparer une atteinte portée au patrimoine du créancier."); BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 
509; DOMINGUEZ ÁGUILA 2010, 17. Deze economische opvatting van dat schadeduo is impliciet nog aanwezig in Italië: 
MAZZAMUTO 2012, 438 ("[...] art. 1223 c.c., il quale presuppone il danno patrimoniale poiché i concetti di perdita subita e di 
mancato guadagno evocano la dimensione economica", kritisch); MONTEL 1971, 88. 
6299 SPANJE: STS 28 maart 2005, RJ 2005, 5453, nr. 2614; CARRASCO PERERA 1989, 703; CRISTOBAL MONTES 1990-I, 10; SOLE FELIU 

2009, 20; GARCIA LOPEZ 1990, 311 (baseert zich op equivalente Spaanse art. 1106 CCE: “El concepto “pérdida” comprende la 
carencia o privación de un bien, sea cual sea su naturaleza.”); RODRIGUEZ GUITIAN 2007, 243; RODRIGUEZ GUITIAN 2008, 148; 
SANCHEZ GONZALEZ 2006, 30. CHILI: Santiago 29 september 2011, Repositorio de jurisprudencia 2011, www.cajmetro.cl, (1) 8; 
ANDRES JANA/MAURICIO TAPIA 2006, 188; DOMINGUEZ ÁGUILA 2001, 234; DOMINGUEZ ÁGUILA 2010, 17 (met verwijzing naar 
mijlpaalarrest van Corte Suprema van Chili van 20 oktober 1994); DOMINGUEZ HIDALGO 2006, 234. ITALIË: CARBONARO 2006, 161; 
CATERBI 2008, 1402 (verwijst naar equivalente Italiaanse art. 1223 CCI; immateriële schade valt onder geleden verlies); 
MAZZAMUTO 2012, 439 ("il termine 'perdita' si presta ad abbracciare ogni forma di privazione, quale che sia il bene o il 
vantaggio perduto"); SAPIO 1998, 2040; SPANGARO 2007, 725 (kritisch). 
6300 BELGIË: KRUITHOF 1987, 2762; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186. Contra: CORNELIS 2000-I, 562-564 (acht die immateriële 
schade vergoedbaar (p. 564), maar niet op basis van art. 1149 BW, p. 562); RUTTEN 2006, 324, idem (“in afwijking van 
art. 1149 BW”). FRANKRIJK: Nu artikel 1231-2 CCF; CHAUSSE 1895, 444; JOSSERAND 1939, 400; MAZEAUD/TUNC 1965, 424; 
TERRÉ/SIMLER/LEQUETTE 2009, 568. LUXEMBURG: POELMANS 2013, 257. 
6301 Vgl. LIEBSTER 2011, 1035 (“Der offene Schadensbegriff im CISG (‘loss’) umfasst alle geldwerten Nachteile, wozu auch der 
Schaden an Reputation per se gehört.”); MAZEAUD/TUNC 1965, 424; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 245. 



775 
 

2312. INVLOED VAN EXTENSIEVE UITLEGGING VAN ARTIKEL 1382 BW OP ARTIKEL 1149 BW – Het Hof van Cassatie 
redeneert bovendien op extensieve wijze voor de buitencontractuele pendant van artikel 1149 BW. In 1881 
overwoog het Hof van Cassatie zo dat het in artikel 1382 BW neergelegde woord schade een algemene term is 
die op zowel immateriële als materiële schade ziet: "[L]e mot dommage dont se sert le législateur dans les 
articles 1382 et suivants du code civil est un terme général qui s’applique au dommage moral comme au 
dommage matériel et qu’il appartient au juge du fond de vérifier si le dommage moral est appréciable.”6302 Vijf 
decennia later preciseerde het dat artikel 1382 BW immateriële schade niet van vergoedbaarheid uitsluit.6303 
Dit is naar analogie toepasbaar op artikel 1149 BW, waar immateriële schade evenmin van vergoedbaarheid is 
uitgesloten (supra nr. 2309).6304 Bij de redactie van artikel 1382 BW had de wetgever overigens evenmin 
immateriële schade voor ogen. Dit belette niet dat die bepaling toch zo extensief is uitgelegd.6305  

2 Integraliteitsprincipe 

2313. INVLOED VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE OP IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – In contractueel 
verband lezen rechtspraak en rechtsleer het integraliteitsprincipe en de daaraan verbonden 
toestandsvergelijking op dezelfde wijze in artikel 1149 BW als buitencontractueel in artikel 1382 BW 
(supra nrs. 179-180).6306 De common law stelde aanvankelijk dat immateriële schadevergoeding bij 
wanprestatie zou leiden tot schendingen van dat integraliteitsprincipe.6307 Dit houdt geen steek. Dat 
verhaal is juist mede baseerbaar op die leidende compensatiegedachte.  

2314. COMPENSATIEFUNCTIE STAAT CENTRAAL BIJ IMMATERIËLE WANPRESTATIEVERGOEDING – Overeenkomstig 
het integraliteitsprincipe strekt contractuele aansprakelijkheid in principe tot vergoeding van alle 
schade die de benadeelde heeft geleden. Dit beginsel houdt zo evenzeer in dat schadevergoeding 
door wanprestatie veroorzaakte immateriële schade volledig moet compenseren. Dit principe komt 
als argument niet enkel voor in andere open stelsels zoals het Franse6308 en het Spaanse6309 recht, 
maar ook in gesloten stelsels zoals het Nederlandse6310, het Duitse6311, het Oostenrijkse6312 en het 
Angelsaksische6313 recht: "If the objective of contract damage rules is to provide full compensation for 

                                                             
6302 Cass. 17 maart 1881, Pas. 1881, I, 163 (immateriële schade wegens overlijden familielid bij treinongeval in 1877). Ook 
DE PAGE verdedigt vergoedbaarheid van immateriële schade bij onrechtmatige daad op basis van algemene formulering van 
artikel 1382 BW: DE PAGE 1964, 953 (“Le dommage [...] peut être matériel ou moral. L’un et l’autre donnent lieu à réparation. 
Le texte de l’article 1382 est, en effet, absolument général [...].”). Vgl. DEMOGUE 1924, 54. 
6303 Inzake onrechtmatige daad reeds in Cass. 15 juni 1937, Pas. 1937, I, 186 (verwanten van slachtoffer hebben krachtens 
art. 1382 BW recht op vergoeding van immateriële schade wegens misdaad: “les articles 1382 et suivants du Code civil 
n’excluent pas les collatéraux du droit d’obtenir réparation du préjudice moral leur causé par un crime.”). 
6304 Vgl. BONILINI 1983, 217 (inzake Frans recht). 
6305 SIMOENS 1999, 257. 
6306 Cass. 27 juni 1974, Pas. 1974, I, 1128; Cass. 5 maart 1993, Pas. 1993, I, 253 ("Overwegende dat, krachtens artikel 1149 
[BW] in geval van foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, de schuldenaar van deze verbintenis, onder 
voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 1151 [BW], de schuldeiser volledig moet vergoeden voor het 
verlies dat hij heeft geleden en de winst die hij moet derven"); Cass. 16 april 1998, Pas. 1998, I, 448; Cass. 17 mei 2001, Pas. 
2001, I, 889; Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.7.2; Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271 
(verhaalbaarheid advocatenkosten); Cass. 2 september 2010, RJI 2011, 346; Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, 
overweging 9. 
6307 BAUMER/MARSCHALL 1992, 178. Contra: CHEN-WISHART 2010, 548; HOLMES 2004, 689. 
6308 BONILINI 1983, 221 (over Frans recht); CHAUSSE 1895, 444; COUTANT-LAPALUS 2002, 215; JOSSERAND 1939, 400. 
6309 STS 9 mei 1984, RJ 1984, 1799, nr. 2403; STS 27 juli 1994, RJ 1994, 8741, nr. 6787 (beroept zich impliciet op 
integraliteitsprincipe om vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade te aanvaarden: “ya que el restablecimiento 
económico resulta insuficiente para eliminar, aunque mejor dicho, sea tratar de paliar, el sufrimiento psíquico que afecta al 
demandante”); ANDRES JANA/MAURICIO TAPIA 2006, 190; DOMINGUEZ HIDALGO 2006, 243; GARCIA LOPEZ 1990, 304. 
6310 ZWITSER 2005, 72 en 78 (“Door ons systeem van schadevergoedingsrecht komt namelijk nooit de volledige schade voor 
vergoeding in aanmerking. Met name blijft immateriële schade nagenoeg steeds buiten beschouwing, zodat ergernis, tijd 
en aandacht die een wanprestatie met zich meebrengt voor rekening van het slachtoffer blijven.”). 
6311 SCHUBERT 2013, 12 ("'Jemanden entschädigen' steht nach dem Wortsinn für 'den Schaden vergüten', 'jemanden schadlos 
halten', 'jemandem Nachteile ausgleichen' und erfasst somit die Wiedergutmachung unabhängig von der Schadensart."); 
WIESE 1964, 8. 
6312 KARNER 1999, 88. 
6313 BAUMER/MARSCHALL 1992, 177-178; CHEN-WISHART 2010, 548, 554-556 ("To the extent that contract law traditionally does 
not recognise or undervalues claims for non-pecuniary loss caused by breach, the claimant's performance interest is 
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breach, then courts should recognize that emotional distress will often be an actual, substantial, and 
foreseeable consequence of breach in a wide variety of contracts."6314  

2315. CANADESE ZAAK: VERGOEDBAARHEID VANUIT POSITIEF BELANG – Recentelijk baseerde de Canadese Supreme 
Court damages for mental distress bij wanprestatie zelfs op het beginsel dat schadevergoeding wegens 
wanprestatie beoogt partijen te plaatsen in de positie waarvoor zij hebben gecontracteerd: “This conclusion 
follows from the basic principle of compensatory contractual damages: that the parties are to be restored to the 
position they contracted for, whether tangible or intangible.”6315 Bij erkenning van vergoedbaarheid van 
immateriële wanprestatieschade valt dan ook te gewagen van correcte bescherming van het positief belang.6316 

2316. INTEGRALITEITSPRINCIPE BETREFT NIET ZUIVER ECONOMISCH EINDRESULTAAT CONTRACTNAKOMING – 

Voorts is de klassieke 6317  zuiver economische schadebenadering in tegenspraak met het 
integraliteitsprincipe. Door de benadeelde niet te vergoeden voor immateriële schade die een 
wanprestatie hem toebracht, schendt de rechtspraak de daardoor gestelde vergoedingsdrempel.6318 
Ingevuld via het positief belang beoogt dat beginsel dus het algemene belang op uitvoering te 
beschermen, en niet enkel het belang bij het economische nakomingsresultaat.6319 In het restrictieve 
Italiaanse systeem bekritiseert de doctrine dan ook de onrechtvaardigheid van de verreikende 
onvergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade.6320 Tot slot verzekert de mogelijkheid om 
immateriële wanprestatieschade in billijkheid te begroten (infra nrs. 2390-2400) dat het 
integraliteitsprincipe ook buiten de patrimoniale sfeer zinvolle werking kan hebben.6321  

2317. ILLUSTRATIES VAN STRIJDIGHEID TUSSEN ZUIVER ECONOMISCHE SCHADEBENADERING EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Neem 
nu de huwelijksfotograaf die niet opdaagt. Krijgt het bruidspaar enkel gedane uitgaven terug, maar krijgt het 
geen vergoeding voor immateriële schade, dan is bezwaarlijk vol te houden dat het integraliteitsprincipe in 
acht is genomen. Of neem de vliegtuigpassagiers die wegens een technisch probleem op kerstavond stranden 
in Madrid en met anderhalve dag vertraging in België aankomen. De beperking van hun schadevergoeding tot 
de rechten van Verordening nr. 261/2004 compenseert hen niet volledig. Immateriële schadevergoeding is dan 
geboden. Vandaar dat een luchtvaartmaatschappij in dat geval de passagiers uit eigen beweging een 
compensatie aanbood "groot genoeg om eens goed te gaan eten in een sterrenrestaurant".6322 

3 Gelijkheidsbeginsel 

2318. ONVERGOEDBAARHEID VAN IMMATERIËLE SCHADE ALS DUBBELE INBREUK OP GELIJKHEIDSBEGINSEL – 
Vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade is ook onderbouwbaar vanuit het 
gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel vereist soortgelijke behandeling van soortgelijke gevallen en 
verschillende behandeling van verschillende gevallen. Daarvan kan de rechter enkel afwijken mits 
objectieve rechtvaardiging. Niet-vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade zou leiden 
tot een dubbele inbreuk op dat gelijkheidsbeginsel. Zonder objectieve rechtvaardiging zou een 

                                                                                                                                                                                              
unprotected." (p. 554) en "[...] failure to protect the claimant's non-pecuniary interest in the performance of the contract 
contravenes the compensatory principle", p. 556); HOGG 2011, 379; SEBERT 1986, 1591; STONE 2008, 574. 
6314 J.A. SEBERT, "Punitive and nonpecuniary damages in actions based upon contract: toward achieving the objective of full 
compensation", UCLA Law Review 1986, (1565) 1591 Vgl. FRIEDMANN 1995, 650 (“The expansion of the protection accorded 
to the performance interest is also reflected in the rules relating to non-economic losses.”); HARDER 2010, 114. 
6315 Fidler v Sun Life Assurance Co of Canada [2006] 2 SCR 3, 2006 SCC 30, punt 44. 
6316 HOGG 2011, 379 (stelt dat vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade niet afdoet aan het positief belang); 
SEBERT 1986, 1591; STONE 2008, 574 ("[T]he award for 'loss of amenity is a separate element in the expectation interest."). 
6317 C.F. GABBA, Questioni di diritto civile, Turijn, Fratelli Bocca, 1898, 252 en W. ROCES, Anotaciones a Los daños civiles y su 
reparación de Fischer, Madrid, Victoriano Suarez, 1928, 296 (in GARCÍA LÓPEZ 1990, 104-106; equivalentie tussen 
schadevergoeding en geleden schade is niet toepasbaar bij immateriële schade, die dus niet vergoedbaar is). 
6318 CHEN-WISHART 2010, 548 en 555 (positief belang); MCCAMUS 2008, 81; FRIEDMANN 1995, 650 (impliciet). 
6319 Vgl. CHEN-WISHART 2010, 548. 
6320 DE CUPIS 1979-II, 248 en 260 (buitencontractuele immateriële schade: "il risarcimiento del danno non patrimoniale [...] 
appare reclamato da una profonda esigenza di equità."); RABITTI 2004, 341. 
6321 DE CUPIS 1979-I, 582. 
6322 X, "Gestrande Belgische reizigers met 36 uur vertraging weer thuis", De Morgen 2014, 25 december (online). 
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behandelingsverschil bestaan tussen immateriële en materiële schade (infra nr. 2320) en tussen 
immateriële schade bij onrechtmatige daad en immateriële schade bij wanprestatie (infra nr. 2321). 

2319. INVLOED VAN GELIJKHEIDSBEGINSEL OP VERBINTENISSENRECHT – Grondwettelijke beginselen zijn van steeds 
grotere invloed op het verbintenissenrecht.6323 Denk aan de Franse wetgever die het traditionele criterium van 
de goede huisvader recentelijk op discriminatiegronden heeft verlaten voor het genderneutrale criterium van 
de redelijke persoon.6324 Hier potentieel relevant is dus het gelijkheidsbeginsel. Deze argumentatie komt ook 
voor in het contractuele schaderecht. Soortgelijke argumentatie komt zo voor bij schadebedingen6325, 
verhaalbaarheid van bijstandskosten6326, schadevergoedingen in het luchtreizigersrecht6327, het onderscheid 
tussen het negatief en het positief belang6328 en zelfs bij het integraliteitsprincipe6329. 

2320. GELIJKE BEHANDELING VAN MATERIËLE EN IMMATERIËLE SCHADE – Allereerst bestaat geen objectieve 
grond om immateriële wanprestatieschade anders te behandelen dan materiële wanprestatieschade. 
In 1881 oordeelde het Hof van Cassatie zo met betrekking tot de bewoordingen van artikel 1382 BW: 
"elles ne distinguent point entre le préjudice moral et le tort matériel.”6330 De samenleving waardeert 
immateriële belangen zelfs doorgaans hoger dan materiële belangen.6331 Moeilijke becijferbaarheid 
volstaat dan niet ter rechtvaardiging van een andere behandeling (supra nrs. 264-265). 6332 
Interessant is een Oostenrijks argument ter rechtvaardiging van vergoedbaarheid van die schade.6333 
Het vermogen van een rechtssubject valt te bezien als middel om immateriële belangen te realiseren. 
Denk maar aan persoonlijke ontplooiing. Schending van vermogensrechten (materiële schade) 
impliceert zo indirect een aantasting van immateriële belangen. Biedt het civiele recht al 
bescherming tegen indirecte schending van immateriële belangen, dan is die bescherming a fortiori 
aanvaardbaar voor directe schending daarvan.  

2321. GELIJKE BEHANDELING VAN CONTRACTUELE EN BUITENCONTRACTUELE SLACHTOFFERS – Voorts bestaat 
geen rechtvaardiging om slachtoffers van immateriële schade anders te behandelen naargelang al 
dan niet een overeenkomst bestaat. Al begin vorige eeuw gaf rechtsleer aan dat er geen reden was 
om bij onrechtmatige daad immateriële schadevergoedingen toe te kennen en dit niet te doen bij 
wanprestaties.6334 Dit argument6335 is in tal van rechtsstelsels overgenomen.6336 De common law 

                                                             
6323 P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 221. 
6324 Artikel 26 van Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, JO 5 augustus 2014. 
Uitgebreid: L. WAELKENS, “Geen goede huisvaders meer in het Franse recht", RW 2014, 282-283. Dezelfde afstand van dit 
criterium kan zich wel eens gauw voordoen naar Belgisch recht: P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, 
Rev.dr.ULg 2015, (203) 223. 
6325 Bijv. GOEGEBUER 2004-II, 31-32. 
6326 COLLE/ZEGERS 2006, 38 ("Het zou onverantwoord en wellicht onverenigbaar worden verklaard met het gelijkheidsbeginsel 
(art. 10 en 11 GW) indien een onderscheid zou worden gemaakt naargelang de benadeelde het slachtoffer is van een 
contractuele dan wel van een extracontractuele aansprakelijkheid"); TACK 2005-II, 1303 (baseert zich op gelijke behandeling 
van contractuele en buitencontractuele geschillen om verhaalbaarheid van advocatenkosten, die voor contractuele 
geschillen in een cassatiearrest van 2 september 2004 werd aanvaard, uit te breiden naar buitencontractuele geschillen). 
6327 Punt 54 van het Sturgeon-arrest (HvJ 19 november 2009, nr. C-402/07, ECLI:EU:C:2009:716, Sturgeon) zinspeelt op het 
gelijkheidbeginsel: "Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de passagiers waarvan de vlucht is geannuleerd en die 
waarvan de vlucht vertraagd is, vergelijkbare schade lijden, namelijk tijdverlies, en zich aldus voor de toepassing van het in 
artikel 7 van Verordening nr. 261/2004 bedoelde recht op compensatie in een vergelijkbare situatie bevinden."  
6328 PETTIT 1987, 427. 
6329 ESMEIN 1961, 37 ("La victime, a-t-on pensé, a droit à une réparation complète; mais en lui octroyant davantage on lui 
confère une situation de supériorité qui heurte le dogme de l'égalité entre les hommes."). 
6330 Cass. 17 maart 1881, Pas. 1881, I, (163) 164 (immateriële schade wegens overlijden van familielid bij treinongeval in 
1877); RONSE 1954, 360-361 (buitencontractueel); SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 47 („la naturaleza contractual o extracontractual 
del perjuicio moral sufrido no es una circunstancia relevante en orden a la cuantificación del mismo."); SCHUBERT 2013, 236.  
6331 Vgl. KARNER 1999, 81 ("Unzweifelhaft sind immaterielle Interessen nicht generell niedriger, sondern oft durchaus höher zu 
bewerten als materielle Interessen."). 
6332 Vgl. SCHUBERT 2013, 236. 
6333 KARNER 1999, 76-77. 
6334 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1923, 91-92 ("Presque tous les auteurs proclament à l’envi 
que l’inexécution d’une obligation contractuelle ne donne pas lieu à des dommages-intérêts lorsqu’il n’en résulte qu’un 
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benadrukt dat de schadeverwekker de overeenkomst vrijwillig aanging.6337 In Duitsland bestond juist 
één van de gronden om het schaderecht te hervormen ook in de verschillende behandeling van 
immateriële schade bij buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid.6338 De bezwaren die 
buitencontractueel geldingskracht ontberen, slagen contractueel evenmin. Bij medische 
aansprakelijkheid zou dit zo leiden tot de aberrante situatie waarin immateriële schade enkel 
vergoedbaar is wanneer de benadeelde de geneesheer ook buitencontractueel kan aanspreken.6339 

4 Unierechtspraak 

2322. RUIME UITLEGGING VAN SCHADEBEGRIP IN UNIERECHTSPRAAK – Tot slot gaat reflexwerking uit van de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Een parallel is mogelijk met de ruime 
wijze waarop het Hof van Justitie het begrip "schade" uitlegt in een aantal op Unieniveau aan de orde 
gestelde schadevergoedingen wegens wanprestatie. Zo oordeelde het Hof dat immateriële schade bij 
pakketreizen (infra nrs. 2323-2324) en bij bagageverlies (infra nr. 2325) verhaalbaar is.  

2323. RUIME SCHADEBENADERING BIJ PAKKETREIZEN – Voor niet-nakoming van pakketreiscontracten 
bepaalt artikel 5, lid 2 van de pakketreizenrichtlijn6340 op Unieniveau dat de lidstaten voor de schade 
die de consument lijdt door niet-uitvoering of slechte uitvoering van de overeenkomst, de nodige 
maatregelen nemen om de organisator en/of de doorverkoper aansprakelijk te stellen. De 
oorspronkelijke richtlijn zwijgt over de vraag of de reiziger ook recht heeft op compensatie voor 
immateriële schade, zoals gederfd reisgenot. 6341  Deze problematiek kwam aan bod in het 

                                                                                                                                                                                              
préjudice moral. […] Mais on le fait tous les jours en matière de délit; pourquoi agir autrement en matière de contrat? Il n’y 
en a pas de raison […]”). 
6335 PLANIOL 1923, 91-92; DEMOGUE 1931, 293; JOSSERAND 1939, 400; BEUDANT/LAGARDE/BEUDANT/LEREBOURS-PIGEONNIÈRE 1936, 437 
("Le voiturier doit-il être traité différemment sous ce rapport, selon qu'il tue un piéton sur la route (responsabilité délictuelle) 
ou (responsabilité contractuelle selon la jurisprudence) l'un de ses voyageurs?"). 
6336 BELGIË: Rb. Neufchâtel 12 juni 1957, D. 1957, (538) 540. FRANKRIJK: CHAUSSE 1895, 444; MAZEAUD/TUNC 1965, 426 (menen 
dat immateriële schade bij wanprestatie a fortiori vergoedbaar is, zeker wanneer de benadeelde een overeenkomst heeft 
gesloten om een immaterieel voordeel te verkrijgen); VINEY/JOURDAIN 2006, 35. SPANJE: ANDRÉS JANA/MAURICIO TAPIA 2006, 190 
(Chili); CRISTÓBAL MONTES 1990-I, 7; DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 234; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 47. DUITSLAND: DEUTSCHER BUNDESTAG I, 
14. OOSTENRIJK: KARNER 1999, 6 ("Für den Schmerzengeldanspruch bedeutungslos ist, ob eine Vertragsverletzung oder ein 
Delikt vorliegt."); KOZIOL 1984, 114; REISCHAUER 2002, § 1325 ABGB, 284. 
6337 Vgl. WHALEY 1992, 948 (“Like the intentional tort-feasor, the breaching party to a contract intentionnally assumed must 
bear the full burden of the harm caused, and there should be no exception for emotional distress damages [...]”). 
6338 DEUTSCHER BUNDESTAG I, 14 ("Auch im Rahmen der Vertragshaftung gibt es bisher keinen gesetzlichen Anspruch auf 
Schmerzensgeld. Aus der Sicht des Verletzen sind diese Unterschiede unverständlich, wird doch bei ein und derselben 
Verletzung der immaterielle Schaden je nach dem Haftungsgrund mal durch die Gewährung von Schmerzensgeld 
ausgeglichen und mal nicht."). 
6339 De vraag wanneer samenloop mogelijk is, valt duidelijk buiten het bestek van deze studie. Zie wel meer: ANDRÉS 

JANA/MAURICIO TAPIA 2006, 190; DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2001, 235; DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 234 (met verwijzing naar overweging 
ter zake van het hof van beroep te Concepción (Chili): “la procedencia de la reparación del daño moral derivado de 
contrato, es un imperativo de la simple lógica y de todo equidad, al no existir fundamentos que autoricen a introducir una 
distinción tan radical en el seno de la responsabilidad civil.”); BEUDANT/LAGARDE/BEUDANT/LEREBOURS-PIGEONNIÈRE 1936, 437. 
6340 Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en 
rondreispakketten (PB L 158, blz. 59). Deze richtlijn wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2018 en vervangen door 
Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en gekoppelde 
reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PB L 326 van 11.12.2015, blz. 1). 
6341 Recentelijk heeft de Uniewetgever deze ruime invulling van het schadebegrip tot uiting gebracht in een overweging van 
de nieuwe Pakketreizenrichtlijn. Overweging 34 van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad 
(PB L 326 van 11.12.2015, blz. 1) bepaalt immers: “Ook immateriële schade dient te worden vergoed; deze kan bestaan uit 
schadevergoeding voor een derving van reis- of vakantiegenot ten gevolge van aanzienlijke problemen bij de uitvoering van 
de desbetreffende reisdiensten.” 
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Leitnerarrest. Daarin heeft het Hof van Justitie dat schadebegrip zo ruim opgevat dat de consument 
in principe recht heeft op vergoeding van immateriële schade in deze context.6342  

2324. LEITNERARREST: VERHAAL VAN IMMATERIËLE SCHADE – Het gezin Leitner had een all-invakantie naar Turkije 
geboekt. Tijdens die vakantie liep hun dochter een salmonellavergiftiging op in het hotel. Hierdoor derfden de 
gezinsleden één week vakantiegenot. De Oostenrijkse rechters wezen hun verzoek om vergoeding van dat 
gederfde vakantiegenot af op grond dat het Oostenrijkse recht niet voorzag in vergoeding van immateriële 
schade. In hoger beroep verzocht het Landesgericht Linz het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing over 
de vraag of artikel 5 van de pakketreizenrichtlijn zo is uit te leggen dat het in principe recht verleent op 
vergoeding van immateriële schade. Na te wijzen op het belang van die schadevergoeding bij toeristische 
reizen, oordeelde het Hof van Justitie dat immateriële schade wegens het niet of slecht uitvoeren van 
dienstverrichtingen die samen een pakketreis vormen, in principe vergoedbaar is onder artikel 5 van die 
richtlijn. Daarnaast overwoog het dat de omstandigheid dat in sommige lidstaten wel en in andere lidstaten 
geen verplichting bestaat om immateriële schade te vergoeden, terwijl op het gebied van pakketreizen relatief 
vaak immateriële schade is vast te stellen, de mededinging vervalst (punten 20-21 van het arrest). De Belgische 
zienswijze kwam naar voren in de opmerkingen van de Belgische regering. De regering betoogde dat het woord 
“schade” algemeen wordt gebruikt, zodat het ook betrekking moet hebben op immateriële schade.6343 Dit geeft 
aan dat “geleden verlies” in de zin van artikel 1149 BW even ruim is op te vatten. 

2325. RUIME SCHADEBENADERING BIJ BAGAGEVERLIES – Ook bij aansprakelijkheid van luchtvervoerders 
voor bagageverlies heeft het Hof van Justitie het begrip "schade" zo ruim uitgelegd. Dit stond 
centraal in Axel Walz v Clickair.6344 De bagage van Axel Walz was verloren gegaan tijdens een door 
Clickair verzorgde vlucht. Artikel 3, lid 1 van Verordening nr. 2027/97 verwijst voor de 
aansprakelijkheid van de luchtvervoerder naar het Verdrag van Montreal. Artikel 17, lid 2 van dit 
Verdrag bepaalt dat die vervoerder aansprakelijk is voor schade die wordt geleden in geval van 
vernieling, verlies of beschadiging van aangegeven bagage. Artikel 22, lid 2 beperkt die 
aansprakelijkheid evenwel tot 1000 bijzondere trekkingsrechten per passagier.6345 Deze bepaling 
zorgde voor controverse. Walz voerde aan dat hij in totaal € 3200 schade had geleden, waaronder € 

2700 aan verloren gegane bagage en € 500 aan daaruit resulterende immateriële schade. De 
verwijzende rechter wenste van het Hof van Justitie te vernemen of dat schadebegrip zo was uit te 
leggen dat het zowel materiële als immateriële schade omvat. Het Hof beaamde dit, onder meer 
overeenkomstig de "gewone betekenis" van het schadebegrip en om het billijke evenwicht tussen de 
belangen van de luchtvervoerders en passagiers te bewaren.6346 In dit geval viel de uitspraak dus 
ongunstig uit voor Walz. Hij kon de in het Verdrag van Montreal vervatte aansprakelijkheidslimieten 
niet doorbreken door het daarin vervatte schadebegrip in materiële en immateriële schade op te 
delen. Van belang is wel dat het Hof van Justitie duidelijk aangaf dat immateriële schade wegens 
bagageverlies wel degelijk als "schade" in de zin van het Verdrag van Montreal is te kwalificeren.  

2326. BELANG VAN UNIERECHTSPRAAK VOOR VERHAAL VAN IMMATERIËLE SCHADE – De Unierechtspraak uit 
de reissector heeft sterke nationale reflexwerking. In open systemen biedt die jurisprudentie extra 
steun voor contractuele inbedding van immateriële schade. De Unierechtelijke uitlegging van het 
schadebegrip ondersteunt zo de Belgische benadering. Ook in gesloten stelsels begunstigt die 
Unierechtspraak de vergoedbaarheid van immateriële schade bij wanprestatie.6347 Hierop wordt 

                                                             
6342 HvJ 12 maart 2002, nr. C-168/00, ECLI:EU:C:2002:163, Leitner.  
6343 Zie punt 17 van HvJ 12 maart 2002, nr. C-168/00, ECLI:EU:C:2002:163, Leitner. 
6344 HvJ 6 mei 2010, nr. C-63/09, ECLI:EU:C:2010:251, Walz/Clickair. Meer: DE CONINCK 2010, 116-119; HOEKS 2012, 283-304. 
6345 1000 BTR stemt overeen met 1180 EUR (HOEKS 2012, 286) 
6346 Zie punt 28 van HvJ 6 mei 2010, nr. C-63/09, ECLI:EU:C:2010:251, Walz/Clickair: "Voorts dient te worden opgemerkt dat 
niets in het verdrag van Montreal erop wijst dat de verdragsluitende staten de bedoeling hadden om aan het begrip 
„schade” in de context van een geharmoniseerde aansprakelijkheidsregeling voor het internationale privaatrechtelijke 
luchtrecht, een bijzondere betekenis te geven en af te wijken van de gewone betekenis ervan. Het begrip „schade” zoals dit 
voortvloeit uit het algemene volkenrecht blijft dus overeenkomstig artikel 31, lid 3, sub c van het reeds genoemde verdrag 
inzake het verdragenrecht van toepassing in de betrekkingen tussen de partijen bij het verdrag van Montreal." 
6347 Vgl. DE PATOUL/GUYOT DE MISHAEGEN/STORMS 2015, 115. 
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gewezen in Italië6348 en Nederland6349. Italië gaf in 2011 met artikel 47 van de Codice del Turismo6350 
zo gevolg aan die Unierechtspraak. In Nederland was gederfd reisgenot reeds in artikel 7:510 NBW 
vergoedbaar gesteld.6351 Oostenrijk deed in 2004 hetzelfde met de invoering van § 31e, lid 3 van het 
Konsumentenschutzgesetz.6352 De Unierechtspraak impacteert zelfs in derde landen. Zo grijpt ook 
Zwitserse rechtsleer terug naar die Unierechtspraak ter bestrijding van rechtspraak van het 
Bundesgericht6353 volgens welke gederfd vakantiegenot geen schade uitmaakt.6354 Zo werd daar 
recentelijk een studie over gederfd vakantiegenot gepubliceerd met als duidelijke ondertitel "Vers 
une redéfinition du préjudice réparable au regard de la jurisprudence européenne".6355  

5 Conventionele onvergoedbaarstelling  

2327. MOGELIJKHEID TOT CONVENTIONELE ONVERGOEDBAARSTELLING VAN IMMATERIËLE SCHADE – Bemerk ook 
dat partijen immateriële schade vaak contractueel van vergoeding uitsluiten. 6356  Mochten 
rechtspraktizijnen aannemen dat immateriële wanprestatieschade krachtens het gemene 
contractueel aansprakelijkheidsrecht niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan zouden 
contractpartijen vergoedbaarheid van die schade niet conventioneel moeten uitsluiten. Dat dit wel 
frequent voorkomt, toont indirect aan dat de rechtspraktijk inziet dat immateriële schade 
overeenkomstig artikel 1149 BW verhaalbaar is. 

6 Rechtsvergelijking  

2328. IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE NERGENS A PRIORI VAN VERGOEDING UITGESLOTEN – Ter 
ondersteuning van vergoedbaarheid van immateriële schade bij wanprestatie valt tot slot ook te 
wijzen op het feit dat nagenoeg alle rechtsstelsels dergelijke schade vergoedbaar achten. In de 
gesloten systemen is dit evenwel enkel het geval wanneer een wettelijke basis voorhanden is (supra 

                                                             
6348 BROLIN 2010, 433-434 ("A séguito però della sunnominata pronuncia della Corte di Giustizia, la risarcibilità del danno non 
patrimoniale da vacanza rovinata è ormai affermata in modo pressoché costante dalla giurisprudenza di merito, fino ad 
avere avuto il recente avvallo della Corte di Cassazione.", onder verwijzing naar Cass.it. 15 februari 2007, nr. 3462, Dir.trasp. 
2007, 865 en Cass.it. 23 april 2008, nr. 10651, Dir.turismo 2008, 349); GUERINONI 2002, 369 ("È evidente peraltro [...] che la 
decisione della Corte di Giustizia è destinata a diventare risolutiva in ordine alla questione della risarcibilità del danno da 
'vacanza rovinata'"); SPANGARO 2007, 726-727. 
6349 Vgl. LOOS 2002, 159 (bemerkt wel dat het Leitner-arrest op het eerste gezicht weinig gevolgen heeft voor het 
Nederlandse recht, aangezien gederfd reisgenot reeds in art. 7:510 NBW vergoedbaar is gesteld). 
6350 Artikel 47, lid 1 Codice del Turismo luidt: "Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista 
puo' chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di 
vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilita' dell'occasione perduta."  
6351 Artikel 7:510 NBW luidt: "Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, 
verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die 
tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt." 
6352 Deze bepaling is ingevoerd bij het Zivilrechtsänderungsgesetz 2004, BGbl I 2003/91, naar aanleiding van Leitner-arrest 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie, en luidt: "Wenn der Reiseveranstalter einen erheblichen Teil der vertraglich 
vereinbarten Leistung nicht erbracht hat und dies auf einem dem Reiseveranstalter zurechenbaren Verschulden beruht, hat 
der Reisende auch Anspruch auf angemessenen Ersatz der entgangenen Urlaubsfreude."  
6353 TF 24 oktober 1989, ATF 115 II 474, punt 3: "Soweit die Kläger aus entgangenem Feriengenuss Ansprüche auf 
Schadenersatz ableiten wollen, ist davon auszugehen, dass Schaden im Rechtssinne eine unfreiwillige 
Vermögensverminderung ist und in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder in entgangenem 
Gewinn bestehen kann. [...] Die Anerkennung ersatzfähigen immateriellen Schadens ist für das schweizerische Recht 
abzulehnen. Beeinträchtigungen, welche nicht das Vermögen betreffen, stellen keinen Schaden im Rechtssinne dar; die dafür 
allenfalls zu leistende Geldsumme ist nicht Schadenersatz, sondern Genugtuung. Für entgangenen Feriengenuss kann den 
Klägern demnach kein Schadenersatz zugesprochen werden."). 
6354 MARCHAND 2010, 548-549 (ATF, 115 II 474, overweging 3a; "La notion de dommage de frustration introduite par la Cour 
de justice européenne en rapport avec la perte de jouissance de voyage n'a pas encore été reprise et officialisée en Suisse 
par le Tribunal fédéral. Cela devrait être le cas [...]"); N. ZINGG, La réparation des vacances gâchées en droit suisse. Vers une 
redéfinition du préjudice réparable au regard de la jurisprudence européenne, Freiburg, Schulthess, 2012, 378 p. 
6355 N. ZINGG, La réparation des vacances gâchées en droit suisse. Vers une redéfinition du préjudice réparable au regard de 
la jurisprudence européenne, Freiburg, Schulthess, 2012, 378 p. 
6356 Bijv. DE VULDER/ONGENA 2002, 44-49; VANDEN BERGHE 2010, 95. 
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nrs. 2227-2236). Een bepaalde categorie van open rechtsstelsels beschikt over een bepaling waarin 
immateriële wanprestatieschade expliciet vergoedbaar is gesteld (supra nrs. 2237-2240).6357 In de 
open rechtsstelsels die geen dergelijke bepaling kennen (supra nr. 2241), is de met ons artikel 1149 
BW gelijklopende bepaling inzake schadevergoeding wegens wanprestatie dusdanig ruim en 
evolutief geïnterpreteerd, dat ook immateriële schade daaronder valt. 

2329. UNIERECHTSPRAAK EN HARMONISERINGSINITIATIEVEN – Tot slot vindt verhaal van immateriële 
wanprestatieschade ook op een hoger niveau steun. Zo bleek dat het Hof van Justitie vergoeding van 
immateriële schade bij wanprestaties op Unieniveau erkent, met name bij reiscontracten (supra 
nrs. 2323-2324) en bagageverlies (supra nr. 2325). In het Leitnerarrest legde het Hof van Justitie 
artikel 5 van de pakketreizenrichtlijn zo uit dat de consument in principe recht heeft op vergoeding 
van immateriële schade wegens niet-uitvoering van een pakketreis (supra nrs. 2323-2324).6358 De 
Uniewetgever heeft die benadering recentelijk neergelegd in een overweging bij de nieuwe 
Pakketreizenrichtlijn.6359 Qua internationale harmoniseringsinitiatieven schrijven de PECL (art. 9:501, 
lid 2, sub a), de DCFR (art. III.-3:701, lid 3), de CESL (art. 2, sub c) en de Unidroitprincipes (art. 7.4.2, 
lid 2) uitdrukkelijk voor dat niet-pecuniair verlies voor verhaal vatbaar is (supra nr. 2240).  

C Conclusie 

2330. CONCLUSIE: IMMATERIËLE SCHADE VERHAALBAAR BIJ WANPRESTATIE – Op basis van de afwijzing van de 
traditionele bezwaren (supra nrs. 2263-2306), en gelet op diverse overtuigende argumenten (supra 
nrs. 2307-2329), is duidelijk dat immateriële schade bij wanprestatie vergoedbaar is onder artikel 
1149 BW. Deze vergoedbaarheid doorstond wel een complex aanvaardingsproces. Al in de 
negentiende eeuw zorgden het Franse6360 en het Belgische6361 Hof van Cassatie buitencontractueel 
voor de kentering. Traditioneel verwierpen rechtsleer6362 en rechtspraak6363 echter elke vorm van 
immateriële schadevergoeding in contractueel verband. De tekst van artikel 1149 BW stond daaraan 

                                                             
6357 Vgl. RODRIGUEZ GUITIAN 2007, 246. 
6358 HvJ 12 maart 2002, nr. C-168/00, ECLI:EU:C:2002:163, Leitner.  
6359 Overweging 34 van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en 
gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van 
het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PB L 326 van 11.12.2015, blz. 
1) bepaalt: “Ook immateriële schade dient te worden vergoed; deze kan bestaan uit schadevergoeding voor een derving 
van reis- of vakantiegenot ten gevolge van aanzienlijke problemen bij de uitvoering van de desbetreffende reisdiensten.”  
6360 Cass.fr. 15 juni 1833, S. 1833, I, (458) 461, vierde overweging (vordering tot vergoeding van schade wegens onwettige 
uitoefening van farmacie: “la difficulté d’apprécier un dommage ne rend pas non recevable l’action en réparation de ce 
dommage”, waarbij de procureur-generaal benadrukte dat het ging om morele schade: “dans l’espèce soumise à la Cour, 
l’action des pharmaciens […] poursuit la réparation d’un préjudice tout moral, la conservation de l’honneur et de l’exercice 
consciencieux de la profession […]”). Dit blijkt een grensoverschrijdende inspiratiebron: Duitsland (ADY 2004, 18 en 65) en 
Italië (C. SALVI, "Danno" in R. SACCO (ed.), Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, Turijn, Utet, 1989, (63) 66). 
6361 Cass. 17 maart 1881, Pas. 1881, I, 163 (affectieschade verwanten van bij treinongeluk verongelukt meisje). 
6362 AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 170, voetnoot 39 ter ("Un préjudice simplement moral résultant, pour le créancier, de 
l'inexécution de l'obligation ne donne pas lieu à des dommages-intérêts."); BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 509; HUC 1894, 
209; LAURENT XVI 1875, 341, nr. 281. 
6363 BELGIË: Kh. Antwerpen 22 december 1880, JPA 1880, I, 236 (in PANDECTES BELGES 1889, 138: geen vergoeding van 
reputatieschade, want extrinsieke en dus onvoorzienbare schade). FRANKRIJK: Cour royale de Paris 25 januari 1833, zoals 
gecasseerd in Cass.fr. 15 juni 1833, S. 1833, I, (458) 459 (niet-ontvankelijkverklaring vordering van apothekers tot 
vergoeding van schade wegens onwettige uitoefening farmacie: „il faudrait du moins qu’ils justifiassent d’un dommage 
individuel et appréciable au soutien de leur intervention; et comme ils ne proposent aucun moyen ni élément d’appréciation 
du dommage par eux réclamé, comme ils n’indiquent aucune base pour en asseoir la condamnation, et laissent le tout dans 
le domaine de l’arbitraire, il en résulte qu’ils sont tout à la fois non recevables et mal fondés dans leur demande.”); Parijs 
27 maart 1873, S. 1874, I, 477 (over verbintenis tot teruggave van familieportret: “si cette inexécution peut être de nature à 
engager sa responsabilité vis-à-vis de l’intimé, le dommage qui en résulte, non plus que les objets promis, ne sont pas 
appréciables en argent.”; bevestigd in Cass.Req. 17 februari 1874 op grond van soevereine beoordelingsbevoegdheid van 
rechter); Parijs 1 februari 1895, D. 1896, II, 339 (geen schadevergoeding mogelijk voor dood van kind door besmetting met 
difterie in huurappartement). Uitzondering: Kh. Condé-sur-Noireau 21 december 1896, S. 1897, II, 150 (vergoedbaarheid 
immateriële schade wegens laattijdige aflevering door spoorwegmaatschappij van ceremoniekledij voor huwelijk). 
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in de weg6364, contracten werden geacht enkel op geldelijke belangen te zijn gericht6365, en 
immateriële wanprestatieschade werd tot slot bezien als onvoorzienbare schade6366 In de jaren 1920 
kwam daar verandering in. PLANIOL gaf aan dat de rechter ook in contractueel verband rekening 
moest houden met het morele belang en dus met de immateriële schade van de schuldeiser.6367 
DEMOGUE zorgde voor de doorbraak door te poneren dat niet-vergoeding tot onaanvaardbare 
resultaten leidde.6368 Evenals bij onrechtmatige daad, werd immateriële schade bij wanprestaties 
afwentelbaar. Momenteel krijgt dit dan ook steun van alle Franse6369 en Belgische6370 auteurs.  

2331. VOORBEELDEN VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIEVERGOEDINGEN UIT FRANS-BELGISCHE RECHTSPRAAK – Van 
vergoedbaarheid van immateriële schade in contractueel verband zijn meerdere toepassingen te vinden in de 
Frans-Belgische rechtspraak. De Franse rechtspraak aanvaardde zo vergoedbaarheid van immateriële schade 
wegens onbebouwbaarheid van een aangekocht perceel6371, wegens niet-levering van een besteld schilderij6372, 
wegens niet-nakoming van een verbintenis tot verlenging van een grafconcessie waardoor de ouders niet meer 
wisten waar de stoffelijke resten waren van hun overleden kind6373, wegens niet-conforme levering van een 
tweedehands fotokopiemachine6374, wegens levering van niet-kosjer vlees aan een joodse vereniging6375 en 
wegens vervoer van personen in goederen- en dierenwagons in plaats van in derde klasse6376. De Belgische 
rechtspraak aanvaardde vergoedbaarheid van immateriële schade bij verwonding van een koper door een 
ontplofte limonadefles6377, wegens een ongeplande zwangerschap na een mislukte sterilisatie6378, wegens 
onderbrenging van toeristen in een hotel in plaats van in een bungalow6379, wegens abrupte beëindiging door 
een bank van een kredietopening6380, wegens gederfd vakantiegenot door niet-conforme levering van een 
aangekochte auto6381, wegens depressie van de bouwheer door bouwschade6382, wegens onuitwisbare smet op 
de loopbaan na een onregelmatig ontslag6383, in een geval waarin de kredietverzekeraar loonsoverdracht had 
uitgevoerd en wanbetaling van de kredietnemer liet registreren nadat hij de ontbindende voorwaarde uit de 

                                                             
6364 AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 170, voetnoot 39 ter ("l'art. 1149, en parlant de perte et de gain, suppose nécessairement 
qu'il s'agit de réparer une atteinte portée au patrimoine du créancier"). 
6365 AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 170, voetnoot 39 ter ("En effet les contrats ont pour objet des intérêts pécuniaires"). 
6366  Kh. Antwerpen 22 december 1880, JPA 1880, I, 236 (in PANDECTES BELGES 1889, 138: geen vergoeding van 
reputatieschade, want onvoorzienbare schade); BEUDANT/LAGARDE/BEUDANT/LEREBOURS-PIGEONNIÈRE 1936, 437 (kritisch). 
6367 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1923, 91-92 ("Presque tous les auteurs proclament à l’envi 
que l’inexécution d’une obligation contractuelle ne donne pas lieu à des dommages-intérêts lorsqu’il n’en résulte qu’un 
préjudice moral. […] Mais on le fait tous les jours en matière de délit; pourquoi agir autrement en matière de contrat?”). 
6368 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. I. Sources des obligations. IV, Parijs, Rousseau, 1924, 55 ("Nous concluons 
donc nettement en faveur du dommage moral comme nous l'avons fait en matière de contrats en admettant des 
conventions de nature morale."). 
6369 BEUDANT/LAGARDE/BEUDANT/LEREBOURS-PIGEONNIÈRE 1936, 437; CARBONNIER 2000, 380; DEMOGUE 1931, 291-293; FAUVARQUE-
COSSON/MAZEAUD 2008, 294; GALAND-CARVAL 2001, 105; JOSSERAND 1939, 400; LAITHIER 2004, 168; LAITHIER 2008, 155 en 157; 
LALOU 1962, 103; MAZEAUD/TUNC 1957, 415-417; MAZEAUD/TUNC 1965, 424; PRADEL 2004, 117; RODIÈRE 1977, 628; TALLON 1987-
II, 278; TALLON 1989, 273; TERRÉ/SIMLER/LEQUETTE 2009, 568; VINEY/JOURDAIN 2006, 35 en 72. 
6370 ANDRIES 2011-I, 363; BAECK 2012-I, 321-322; BERNAUW 2009, 329; CAUFFMAN 2005-I, 837; CAUFFMAN 2007, 820; CORNELIS 

2000-I, 562 en 564; DALCQ 1959, 108; DE BOECK 2004, 15; DE BOECK 2008, 84m; DIRIX 1984, 13 (en DIRIX 1998, 63); FONTAINE 

2001, 1038; JANSEN 2015-I, 652; KRUITHOF 1987, 2762; NAEYAERT 2012, 724; PETIT 1995, 127; RUTTEN 2006, 324; SAMOY/DANG VU 

2012, 86; STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1714; VAN BELLINGHEN 2008, 1; VANDEPUTTE 1977, 246-247; 
VAN DRIESSCHE 2008-II, 618; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; VAN LEUVEN 2009, 515; WÉRY 2011-I, 534. 
6371 Nîmes 13 mei 2003, JurisData nr. 2003-215878. 
6372 Parijs 4 juli 1865, DP 1865, II, 201. 
6373 Parijs 25 mei 1950, D. 1950, 439. 
6374 Parijs 27 september 1994, JurisData nr. 1994-022837. 
6375 Kh. Lyon 18 september 1936, Gaz.Pal. 1936, 893. 
6376 Kh. Toulouse 12 juli 1889, D. 1891, III, 39. 
6377 Cass. 4 januari 1984, RW 1986-87, 546. 
6378 Antwerpen 8 september 2003, NJW 2004, 558; Luik 17 april 2008, RRD 2008, 34, noot Q. VAN ENIS; Rb. Antwerpen 
26 februari 1992, RGDC 1993, 401 (geboorte kind na mislukte vasectomie). 
6379 Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, 489. Vgl. Brussel 19 september 2002, RGAR 2003, nr. 13743. 
6380 Brussel 4 december 1987, JLMB 1989, 394 (75.000 BEF immateriële schadevergoeding voor elke appellant). 
6381 Gent 19 oktober 2012, RW 2014, 32, noot R. STEENNOT. 
6382 Luik 4 april 1996, JLMB 1999, 5. 
6383 Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, afl. 1, (46) 50; Arbh. Brussel 3 mei 2006, nr. 46.128, Soc.Kron. 
2007, 409; Arbrb. Charleroi 25 maart 1994 JLMB 1994, 830. 
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kredietovereenkomst had toegepast zonder de kredietnemer in gebreke te stellen6384, bij onaangenaamheden 
die een abonnee van het elektriciteitsnet ondervond doordat de maatschappij zijn stroomtoevoer abusievelijk 
had afgesloten6385, wegens schending van de verbintenis tot het ontwikkelen van foto’s van een unieke 
levensgebeurtenis6386 en bij gederfd vakantiegenot wegens dubbele boeking door een reisbureau6387.  

2332. VOORBEELDEN VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIEVERGOEDINGEN UIT SPAANS-PORTUGESE RECHTSPRAAK – Sinds een 
arrest van het Tribunal Supremo uit 19846388 betwist ook de Spaanse rechtsleer6389 niet langer dat immateriële 
wanprestatieschade verhaalbaar is. Hetzelfde geldt voor het Portugese recht, dat de bestaande wettelijke basis 
voor vergoedbaarheid van immateriële schade bij onrechtmatige daad tot wanprestaties heeft verruimd (supra 
nr. 2242).6390 In de Spaanse rechtspraak zijn steeds meer immateriële wanprestatievergoedingen te vinden, 
zoals bij onjuiste vermelding van gegevens van een advocaat in een telefoongids6391, wegens ernstige fouten in 
de constructie van verkochte appartementen6392, wegens schending door een advocaat van zijn contractuele 
informatieverplichting over een afwijzingsbeslissing in eerste aanleg6393, wegens tien uur vertraging met een 
vlucht6394, wegens schending van huurverplichtingen6395, in een geval waarin de kerkhofbeheerder de as van de 
overledene uitstrooide in plaats van in een urne te plaatsen6396, wegens reisproblemen doordat de bank valse 
dollarbiljetten had verstrekt6397 en voor het mislopen van proceskansen doordat de aangestelde advocaat op 
onregelmatige wijze hoger beroep had ingesteld6398. In de hoogste Portugese rechtspraak zijn zo immateriële 
wanprestatievergoedingen erkend voor reputatieschade door gebrekkige goederen6399, voor leed wegens 
vochtigheid en lekken in een woning6400, voor reputatieschade wegens vertraging bij de uitvoering van een 
verbintenis tot levering van schoenen6401 en voor moreel leed wegens schending van een voorkooprecht6402.  

2333. ONDUIDELIJKE STREKKING VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIEVERGOEDING – De vergoedbaarheid van 
immateriële wanprestatieschade doet dus geen problemen rijzen. Heikel zijn wel de beginselen die 
fungeren als richtsnoeren voor schadebegroting. Na een niet-exhaustief overzicht van mogelijke 
immateriële schadeposten (infra nrs. 2334-2380) ligt de focus op begrotingsrichtlijnen (infra nrs. 
2381-2408) en de grenzen aan de omvang van immateriële schadevergoeding (infra nrs. 2409-2465).  

Afdeling II. Vergoedbare schadeposten 

2334. RECHTSVERRIJKING DOOR RECHTSVERGELIJKING – Immateriële wanprestatieschade is een ruim en 
elastisch begrip dat, net zoals immateriële schade bij onrechtmatige daad6403, talrijke ladingen kan 
dekken. Met een positief-illustratieve omschrijving gaf het Hof van Cassatie in buitencontractueel 

                                                             
6384 Rb. Brussel 1 december 2006 (nr. 2003/10712/A), Jb.Kred. 2006, 104. 
6385 Rb. Charleroi 30 januari 1990, JT 1990, 388. 
6386 Vred. Brussel 2 mei 1989, T.Vred. 1989, 214 (niet-naleving overeenkomst tot ontwikkelen dia’s van feest en luchtdoop ); 
Vred. Luik 20 december 2001, JLMB 2002, 1005 (verlies fotorolletje, afwijzing wegens ontbreken bewijs). 
6387 Vred. Zomergem 26 april 2002, RW 2003-04, 547. 
6388 STS 9 mei 1984, RJ 1984, 1799 (onjuiste vermelding gegevens advocaat). 
6389 ANDRÉS JANA/MAURICIO TAPIA 2006, 175 (Chili); CRISTÓBAL MONTES 1990-I, 3-12; DE ÁNGEL YAGÜEZ 1991, 49; DOMÍNGUEZ ÁGUILA 

2001, 233-238; DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 234 (Chili); GARCÍA LÓPEZ 1990, 304; MACIÁ GÓMEZÍ 2002, 26; NAVAS NAVARRO 2010, 5-6; 
RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 255-260; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 30; SOLÉ FELIU 2009, 18-34. 
6390 STJ 22 juni 1977, www.dgsi.pt STJ 3 februari 1999, www.dgsi.pt; STJ 27 januari 1993, Boletim do Ministério da Justiça 
1993 (nr. 423), 494; STJ 25 maart 2003, www.dgsi.pt; STJ 15 mei 2003, www.dgsi.pt; STJ 19 januari 2004, www.dgsi.pt; 
STJ 18 november 2004, www.dgsi.pt; Évora 29 april 2004 (Bernardo Domingos), www.dgsi.pt.  
6391 STS 9 mei 1984, RJ 1984, 1799, nr. 2403. 
6392 STS 27 juli 1994, RJ 1994, 8741, nr. 6787. Vgl. STS 26 november 2001, RJ 2001, 15078, nr. 9524 (immateriële 
schadevergoeding architecten wegens ernstige constructiefouten gebouwde appartementen). 
6393 STS 22 november 1997, RJ 1997, 12872, nr. 8097; STS 14 mei 1999, RJ 1984, 1999, 4817, nr. 3106. 
6394 STS 31 mei 2000, RJ 2000, 7797, nr. 5089. 
6395 STS 11 maart 2002, RJ 2002, 10047, nr. 5691. 
6396 STS 10 juni 2002, RJ 2002, 8704, nr. 4982. 
6397 STS 17 februari 2005, RJ 2005, 3644, nr. 1679; STS 28 maart 2005, RJ 2005, 5453, nr. 2614. 
6398 STS 14 juli 2005, RJ 2005, 13784, nr. 6532. 
6399 STJ 25 maart 2003, www.dgsi.pt.  
6400 STJ 15 mei 2003, www.dgsi.pt.  
6401 STJ 19 januari 2004, www.dgsi.pt.  
6402 STJ 18 november 2004, www.dgsi.pt. 
6403 DE TEMMERMAN 2000-II, 13; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 659. 
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verband aan dat immateriële schadevergoeding tot doel heeft de pijn, de smart of enig ander moreel 
leed te lenigen en in die mate de schade te herstellen (supra nr. 2255).6404 Rest de vraag hoe ruim 
een analoge toepassing van deze definitie in contractueel verband is op te vatten. De Belgische 
rechtspraak inzake immateriële wanprestatieschade is betrekkelijk schaars.6405 Aangezien het recht 
vooral de sociale werkelijkheid moet dienen – "Le droit n’est point fait pour les besoins de l’esprit 
mais pour les réalités sociales" – en de fantasie de casuïstische werkelijkheid niet kan beconcurreren, 
is het rechtsverrijkend na te gaan welke schadeposten in gelijklopende open systemen voor verhaal 
vatbaar zijn. Het Belgische contractuele schaderecht kent een beperkt aantal gevallen, zoals 
reputatieschade en gederfd vakantiegenot. In andere open rechtsstelsels zijn talrijke andere gevallen 
te vinden. Die casusposities zijn extrapoleerbaar naar Belgisch contractenrecht. 

2335. INDELING OP BASIS VAN SCHADETYPE – In zijn standaardwerk over immateriële wanprestatieschade maakte 
de Portugese auteur SOARES PEREIRA een indeling op basis van de overeenkomsttypes waarvan schending tot 
immateriële schade kan leiden.6406 Die klassificatie is van beperkte meerwaarde. Immateriële schade kan bij 
eender welke overeenkomst voorkomen: koop 6407 , huur 6408 , aanneming 6409 , lastgeving 6410 , arbeid 6411 , 

                                                             
6404 Cass. 20 februari 2006, RW 2008-09, 1143 (immateriële schade bij onrechtmatige daad). Recente overname in 
Antwerpen 14 mei 2014, NJW 2015, (21) 21-22 ("De schadevergoeding voor persoonlijke ongeschiktheid is een morele 
schadevergoeding. Het gaat om een compensatie die tot doel heeft 'de pijn, de smart of enig ander leed te lenigen'. De 
bedoeling is dus aan de benadeelde een middel te geven om zich een alternatieve vorm van geluk te verschaffen."). 
6405 Zie onder meer Cass. 4 januari 1984, RW 1986-87, 546 (veroordeling fabrikant tot immateriële schadevergoeding 
wegens verborgen gebreken bij verwonding koper door ontploffing fles limonade); Cass. 26 oktober 2006, Arr.Cass. 2000, 
1663 (reputatieschade, irrelevant in cassatie); Antwerpen 8 september 2003, NJW 2004, 558 (immateriële schade 
ongeplande zwangerschap wegens mislukte sterilisatie, compensatie met voordelen verbonden aan normaal en gezond 
kind); Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, 489 (vergoeding morele schade wegens onderbrenging in hotel zonder 
overeengekomen zeezicht); Brussel 4 december 1987, JLMB 1989, 394 (veroordeling bank tot vergoeding immateriële 
wanprestatieschade van cliënt wegens abrupte beëindiging krachtens beding van kredietopening); Brussel 19 september 
2002, RGAR 2003, nr. 13743 (gederfd vakantiegenot bij wanprestatie reisorganisator); Gent 6 mei 1959, RW 1960-61, 183 
(vernietiging verkoop op grond van art. 1599 BW); Gent 19 oktober 2012, RW 2014, 32, noot R. STEENNOT (vergoeding 
immateriële schade wegens gederfde vakantie door niet-conforme levering aangekochte auto); Luik 4 april 1996, JLMB 
1999, 5 (immateriële schadevergoeding voor depressie bouwheer wegens door architect veroorzaakte bouwschade); Luik 
17 april 2008, RRD 2008, 34, noot Q. VAN ENIS (immateriële schade wegens mislukte sterilisatie); Arbh. Antwerpen 
14 november 2011, Soc.Kron. 2012, afl. 1, (46) 50 (onregelmatig ontslag en onuitwisbare morele smet op loopbaan); 
Arbh. Brussel 3 mei 2006, nr. 46.128, Soc.Kron. 2007, 409 (onregelmatig ontslag en vergoeding voor onrechtvaardigheid 
tegen willekeurige houding van werkgever bij ontslag); Arbrb. Charleroi 25 maart 1994 JLMB 1994, 830 (immateriële 
schadevergoeding bij onregelmatig ontslag); Kh. Brussel 16 juni 1980, BRH 1981, 223 (wanprestatie reisagent); 
Rb. Antwerpen 26 februari 1992, RGDC 1993, 401 (geboorte kind na mislukte vasectomie); Rb. Brussel 1 december 2006 
(nr. 2003/10712/A), Jb.Kred. 2006, 104 (immateriële schade omdat kredietverzekeraar loonsoverdracht had uitgevoerd en 
wanbetaling in hoofde van kredietnemer had laten registreren nadat hij uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde van 
kredietovereenkomst had toegepast zonder kredietnemer in gebreke te stellen); Rb. Charleroi 30 januari 1990, JT 1990, 388 
(immateriële schade voor moeilijkheden en onaangenaamheden die abonnee van elektriciteitsnet ondervond doordat 
maatschappij toevoer abusievelijk had afgesloten); Vred. Brussel 2 mei 1989, T.Vred. 1989, 214 (immateriële schade 
wegens niet-naleving overeenkomst tot ontwikkelen dia’s van feest en luchtdoop eiser); Vred. Luik 20 december 2001, 
JLMB 2002, 1005 (immateriële schade voor verlies fotorolletje wegens ontbreken bewijs; afwijzing); Vred. Zomergem 
26 april 2002, RW 2003-04, 547 (vergoeding gederfd vakantiegenot wegens dubbele boeking door reisbureau). 
6406 R. SOARES PEREIRA, A responsabilidade por danos não patrimoniais do incumprimento das obrigrações no direito civil 
português, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, 297-311. Vgl. BONILINI 1983, 218-221. 
6407 Parijs 4 juli 1865, DP 1865, II, 201 (weigering om besteld schilderij te leveren, immateriële schade naar billijkheid 
begroot); Kh. Lyon 18 september 1936, Gaz.Pal. 1936, 893 (ontbinding en immateriële schadevergoeding wegens schending 
koopovereenkomst door niet-kosjer vlees te verkopen aan joodse vereniging). Vgl. Antwerpen 15 december 1982, RW 
1983-84, 1498, noot J. WERCKX (vernietiging verkoop boot wegens bedrog; schadevergoeding voor gederfd vakantiegenot). 
6408 Rechtspraak bij BONILINI 1983, 220; DEMOGUE 1931, 293. 
6409 Rechtspraak bij BONILINI 1983, 219 (contractuele aansprakelijkheid arts voor immateriële schade patiënt); BRUNNER 1991, 
202. Vgl. artikel 19, § 4 van de reiscontractenwet van 16 februari 1994 (reisorganisator is billijke vergoeding verschuldigd, 
indien hem een tekortkoming in de nakoming van één van zijn verplichtingen kan worden toegerekend). 
6410 Parijs 25 mei 1950, D. 1950, 439 (veroordeling lasthebber op grond van art. 1992 CC tot vergoeding immateriële schade 
wegens niet-verlenging van grafconcessie, waardoor ouders niet meer wisten waar stoffelijke resten waren van hun 
overleden kind); MAZEAUD/TUNC 1965, 427. In Italië wordt dit arrest ook aangehaald als illustratie van de vergoedbaarheid 
van immateriële schade bij wanprestatie (BONILINI 1983, 219) 
6411 Rechtspraak bij BONILINI 1983, 220; BRUNNER 1991, 202. 
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bewaarneming6412 en vervoer6413. Naar voorbeeld van Angelsaksische auteurs6414 is het pertinenter een indeling 
te maken aan de hand van de schadeposten. Hoewel het begrip "immateriële schade" een onbeperkt aantal 
indelingstypes toelaat, lijkt het inzichtelijk te onderscheiden tussen lichamelijke schade (infra nrs. 2336-2340), 
psychische schade (infra nrs. 2341-2346), affectieve schade (infra nrs. 2347-2355), genotsderving (infra nrs. 
2356-2370) en reputatieschade (infra nrs. 2371-2380). Bemerk dat die types soms overlappen. 6415  De 
huwelijksfotograaf die niet opdaagt berokkent zijn cliënten zowel genotsderving als affectieschade (verlies van 
unieke foto's). Ook vertonen bepaalde types een materiële pendant, zoals fysieke schade en reputatieschade 
(infra nrs. 2372-2374). Bemerk tot slot dat deze indeling niet de enige mogelijke is, de opsomming niet 
exhaustief is6416, en die indeling rechtens geen gevolgen heeft6417. Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat de 
kwalificatie die partijen aan schadeposten geven, geen gevolgen heeft voor vergoedbaarheid daarvan.6418  

§ 1. FYSIEKE SCHADE 

2336. FYSIEKE SCHADE UITERAARD OOK BIJ WANPRESTATIES VERGOEDBAAR – Net zoals in buitencontractueel 
verband valt onmogelijk te betwisten dat lichamelijke schade in contractueel verband verhaalbaar 
is.6419 Bij samenloop opteert de benadeelde vaak voor de buitencontractuele weg.6420 Dit geldt zeker 
wanneer de wanprestatie tegelijk een misdrijf uitmaakt. Illustratief is het geval van de passagier die 
fysieke letsels oploopt bij een ongeval dat is veroorzaakt door foutieve uitvoering van de 
vervoersovereenkomst6421, of de mislukte operatie die meermaals moet worden overgedaan6422.  

2337. FYSIEKE WANPRESTATIESCHADE IN COMMON LAW – Binnen de categorie van immateriële schade 
neemt lichamelijke schade een bijzondere plaats in. Dit blijkt uit het feit dat deze schadepost ook in 
gesloten systemen vergoedbaar is. Zo is de common law qua immateriële wanprestatieschade een 
gesloten systeem (supra nrs. 2235-2236). Bij wanprestaties zijn echter wel schadeclaims mogelijk 
voor fysiek leed en ongemak. In Amerika bepaalt § 353 Second Restatement of Contracts dat schade 
voor emotional disturbance niet verhaalbaar is. Als nuance geldt dat die schade toch vergoedbaar is 
wanneer de wanprestatie tegelijk lichamelijke schade heeft berokkend.6423 Fysieke schade is daar dus 
bij wanprestatie indirect vergoedbaar. Ook naar Engels recht staat niet ter discussie dat een 

                                                             
6412 Rome 25 mei 1911, Riv.dir.comm. 1911, II, 1008 (zoals in BONILINI 1983, 220; bewaarnemer die familiesouvenirs van 
onbeduidende economische waarde maar met hoge affectieve waarde verliest). 
6413 Kh. Toulouse 12 juli 1889, D. 1891, III, 39 (vervoer van personen in goederen- en dierenwagons in plaats van in derde 
klasse; immateriële schadevergoeding, maar geen expliciete vermelding van immateriële schade); BONILINI 1983, 220. 
6414 CHEN-WISHART 2010, 556-562 (enjoyment or alleviation of distress; mental distress consequent on physical injury or 
inconvenience en loss of reputation); TREITEL 1988, 196 (pain and suffering, inconvenience, mental suffering en injury for 
reputation), die deze indeling later wijzigde: TREITEL 2003, 989 (pain and suffering, injury to reputation en anxiety). 
6415 Vgl. CHEN-WISHART 2010, 560 (fysiek ongemak en schade bij genotscontracten (contracts for enjoyment) overlappen). 
6416 Vgl. COUTANT-LAPALUS 2002, 216. 
6417 GARCÍA LÓPEZ 1990, 66 ("Esta diferenciación entre el daño moral y el daño físico resulta jurídicamente irrelevante, pues las 
características y consecuencias jurídicas de ambos tipos de daños vienen a ser exactamente las mismas, no afectando para 
nada el criterio de la materialidad o inmaterialidad. [...] Dónde termina el daño físico y empieza el daño moral?"). 
6418 Cass. 6 maart 2013, P. 12.1596.F, www.cass.be, concl. D. VANDEMEERSCH. 
6419 Cass. 4 januari 1984, RW 1986-87, 546 (veroordeling fabrikant tot immateriële schadevergoeding wegens verborgen 
gebreken op grond van art. 1645 BW bij verwonding koper door ontploffing fles limonade); Rb. Neufchâtel 12 juni 1957, D. 
1957, 538 (aansprakelijkheid spoorwegmaatschappij voor ongeval passagier bij uitstappen trein, vergoeding immateriële 
schade wegens die wanprestatie); DEMOGUE 1931, 291; DOMÍNGUEZ ÁGUILA 1994, 159; TALLON 1987-II, 278; TALLON 1989, 273; 
VANDEPUTTE 1977, 247. Vgl. MCGREGOR 2009, 66-67 (inzake pain and suffering and loss of amenities). 
6420 De essentiële verschilpunten tussen een contractuele en een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering zijn 
momenteel de verjaringstermijn, de mogelijkheid dat de schadeveroorzaker enkel verzekerd is voor zijn buitencontractuele 
aansprakelijkheid en het vereiste van een ingebrekestelling bij een contractuele vordering (W. BUELENS en D. VERHOEVEN, 
"Hervorming van het BW: wat met het samenloopverbod?”, Juristenkrant 2016, 29 juni, 14). 
6421 Vgl. DEMOGUE 1931, 291 (met rechtspraak). 
6422 BONILINI 1983, 219; BRUNNER 1991, 202 (met verwijzingen naar Zwitserse rechtspraak). 
6423 § 353 Second Restatement of Contracts luidt: “Recovery for emotional disturbance will be excluded unless the breach 
also caused bodily harm or the contract or the breach is of such a kind that serious emotional disturbance was a particularly 
likely result.” 
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benadeelde schadevergoeding voor pain and suffering kan vorderen wanneer een wanprestatie 
fysiek ongemak (physical inconvenience) of persoonlijk leed (personal injury) met zich bracht.6424  

2338. VERGOEDBAARHEID IN ANDERE GESLOTEN SYSTEMEN – Zwitserland, Duitsland en Italië sluiten aan bij de 
common law. In Zwitserland kan wanprestatieschade door de in artikel 99, lid 3 OR vervatte kruisverwijzing in 
principe enkel bestaan in een vermogensaantasting. Toch kan de rechter ook voor fysiek leed (Tötung und 
Körperverletzung; art. 47 CO) genoegdoening toekennen.6425 Duitsland voorziet in § 253, lid 2 BGB zelfs dat de 
rechter niet-vermogensschade naar billijkheid in geld kan vergoeden bij aantastingen van de fysieke integriteit, 
de gezondheid, de vrijheid of het recht op seksuele zelfbestemming.6426 De Italiaanse rechtspraak omzeilt op dit 
punt ook eerdergenoemd wettelijk obstakel van artikel 2059 CCI door "danno ingiusto" (art. 2043 CCI) zo ruim 
op te vatten dat aantasting van fysieke integriteit daaronder valt.6427  

2339. VERGOEDBAARHEID GELDT A FORTIORI IN OPEN SYSTEMEN ZOALS BELGISCH RECHT – Voor de open 
systemen illustreert de toelichting bij artikel III.-3:701, lid 3 DCFR niet-pecuniair verlies onder meer 
aan de hand van het voorbeeld van de pijn en het ongemak die voortvloeien uit fysiek leed.6428 
Rechtsvergelijkend is dus veel steun te vinden voor de vergoedbaarheid van deze schadepost. 
Argument voor vergoedbaarheid van fysieke wanprestatieschade is te putten uit de vaststelling dat 
zelfs gesloten systemen, die vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade sterk limiteren, 
dergelijke immateriële wanprestatieschade als vergoedbaar beschouwen (supra nrs. 2337-2338). 

2340. FYSIEKE SCHADE BIJ GEBREKKIG GOED OF GEBREKKIGE DIENST – Illustraties van fysieke wanprestatieschade zijn 
legio bij kansschade (supra nr. 2118). Ook zijn voorbeelden te vinden in andere constellaties, zoals bij levering 
van gebrekkige goederen of bij deficiënte dienstverrichting. In een Engelse zaak liep een huurster letsels op bij 
het wassen van een gebrekkig venster.6429 De eigenaar werd veroordeeld tot vergoeding van het letsel dat was 
veroorzaakt doordat hij was tekortgeschoten in zijn verplichting om een bewoonbaar huurgoed te leveren. 
Vergoedbaar was ook de lichamelijke schade van restaurantklanten die giftige oesters kregen.6430 Bij verborgen 
koopgebreken erkende het Hof van Cassatie een immateriële schadevergoeding voor verwondingen.6431 De 
benadeelde kocht bij een kleinhandelaar een limonadefles, die ontplofte en hem littekens toebracht. Naar 
oordeel van het Hof van Cassatie kon de koper zich rechtstreeks op contractuele basis (art. 1645 BW) tegen de 
oorspronkelijke verkoper richten. Denk qua fysieke wanprestatieschade wegens gebrekkige dienstverrichting 
aan het kapsalon dat het kapsel van een televisiester of een toekomstige bruid verknoeit. Deze gebrekkige 
nakoming van de dienstenovereenkomst veroorzaakt vergoedbaar fysiek ongemak en mentaal leed.6432  

§ 2. PSYCHISCHE SCHADE 

2341. PSYCHISCH LEED OOK BIJ WANPRESTATIES VERGOEDBAAR – Contracten zijn vaak een louter 
commerciële aangelegenheid en leiden bij wanprestaties doorgaans niet tot ernstig psychisch leed. Is 
de overeenkomst echter niet louter commercieel in die zin dat zij ook gevolgen heeft voor de 
persoonlijke, sociale, familiale of morele belangen van een contractant, dan brengt niet-nakoming 
wel soms psychisch leed mee. Die psychische schade kan leiden tot immateriële schadevergoeding. 

                                                             
6424 ENGELAND: Hobbs v LSW Ry (1875) LR 10 QB (111) 122 (in MCGREGOR 2009, 64); CHEN-WISHART 2010, 559; TREITEL 1988, 195; 
TREITEL 2003, 989 (preciseert dat injured feelings daar ook onder vallen). NIEUW-ZEELAND: HOLMES 2004, 689. 
6425 BRUNNER 1991, 106; KREPPER 2008, 706 (“Der Nichtvermögens-Schaden ist von Rechts wegen nur ersatzfähig, wenn eine 
gesetzliche Haftungsnorm besteht.”). 
6426 § 253, lid 2 BGB luidt: “Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen 
Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige 
Entschädigung in Geld gefordert werden.” Vgl. KATZENMEIER 2002, 1032. 
6427 Italië ziet "danno ingiusto" (art. 2043 CCI) zo ruim dat aantasting van fysieke integriteit daaronder valt (CASALS 2002, 28). 
6428 VON BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009, 938. 
6429 Summers v Salford Corporation [1943] AC 283 (in MCGREGOR 2009, 66). 
6430 Kh. Brussel 25 april 1983, JT 1984, 1246. 
6431 Cass. 4 januari 1984, RW 1986-87, 546. 
6432 GAZZONI 2011, 644 (Italië; kapper verknoeit kapsel van toekomstige bruid). Vgl. kapsalon dat bij knipbeurt in moedervlek 
van N-VA jongerenvoorzitter Bas Luyten sneed. Hierbij kwam het tot een minnelijke schikking waarbij de verzekering 
€ 1 344 schadevergoeding zou uitbetalen (A. DE BECKER, “Bas Luyten krijgt 1.344 euro voor slechte knipbeurt”, De Morgen 
2013, 15 maart, www.demorgen.be, 1).  
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Dan valt te spreken van morele schadevergoeding in eigenlijke zin. 6433  Denk aan ongemak, 
ongenoegen, teleurstelling en frustratie wegens wanprestatie, of angst voor toekomstige 
wanprestaties. In de rechtspraak werden zo tijdverlies en administratieve beslommeringen als 
immateriële wanprestatieschade erkend.6434 

2342. RECHTSVERGELIJKEND OVERZICHT – Tot midden twintigste eeuw verwierp Engeland de mogelijkheid om 
mentaal nadeel wegens wanprestatie vergoed te zien. In Addis v Gramophone (1909) kreeg een werknemer zo 
geen schadevergoeding voor zijn vernederend ontslag.6435 Vanaf de jaren zeventig kwam daar verandering in 
en werden schadevergoedingen voor mental distress schering en inslag.6436 In Schotland kreeg een bruid 
damages for distress and disappointment omdat de huwelijksfotograaf niet was opgedaagd.6437 Dit vond 
bevestiging bij gederfd reisgenot (infra nr. 2364).6438 In Duitsland zijn zelfs extreme psychische belastingen 
(shockschade) enkel verhaalbaar wanneer zij een gezondheidsnadeel impliceren.6439 België gaat met artikel 
1149 BW uit van algemene vergoedbaarheid van immateriële schade, waardoor die restricties niet gelden.6440  

2343. AL DAN NIET AUTONOOM BESTAAN PSYCHISCHE SCHADE – KARNER maakt een onderscheid tussen immateriële 
schade die in samenhang met materiële schade ontstaat (Verletzungsfolgeschäden) en zuivere immateriële 
schade (bloβen Gefühlsschäden of reiner Seelenschmerz), die los van andere schade ontstaat.6441 Psychisch leed 
kan zo samenhangen met fysieke schade. Denk aan de psychologische gevolgen van esthetische schade zoals 
brandwonden, littekens of amputaties.6442 De common law acht psychische schade die samenhangt met fysieke 
schade sneller vergoedbaar.6443 Psychische schade kan zich dus ook los van andere schade voordoen. Bij zuivere 
psychische schade kan de moeilijke bewijsbaarheid wel vergoedbaarheid beletten.6444  

2344. MENTAAL LEED BIJ WANPRESTATIE IN MEDISCHE CONTEXT – Psychische wanprestatieschade doet zich 
frequent voor in medisch verband. Medische contracten zijn doorgaans gericht op niet-patrimoniale 
belangen. Een arts waarvan de contractuele aansprakelijkheid in het gedrang komt, kan zich bijgevolg 
ook veroordeeld zien tot vergoeding van het morele leed van zijn patiënt.6445 Bij correcte nakoming 
(positief belang) had de benadeelde die psychische schade immers niet geleden.6446 Immateriële 
schadevergoeding wegens wanprestatie moet die patiënt dan financieel in de positie brengen waarin 
hij zou hebben verkeerd indien de arts zijn verbintenissen wél correct was nagekomen.  

                                                             
6433 MCGREGOR 2009, 67-68. In Duitsland is hier ook sprake van ideeller Schaden, dat schade doelt op onaangenaamheden en 
aantastingen van het welzijn, alsook fysiek en psychisch leed (SCHUBERT 2013, 154 en 524). Oostenrijk vat ideële schade ruim 
op als synoniem voor immateriële schade (GRIGG/TROISS 2006, 204; KARNER 1999, 74: "Besteht der eingetretene Nachteil in 
der Beeinträchtigung höchstpersönlicher Interessen des Geschädigten, die keinen in Geld meβbaren Wert haben und daher 
zu keiner Verringerung seines Vermögens führen, so spricht man von ideellen oder immateriellen Schäden."; KOZIOL 2009, 
426; KOZIOL 1984, 138; REISCHAUER 2002, § 1325 ABGB, 325). Seelischen Schmerzen zouden daarentegen louter duiden op de 
psychische reactie (KARNER 1999, 69) 
6434 Gent 19 oktober 2012, RW 2014, 32, noot R. STEENNOT (vergoeding administratieve beslommeringen en tijdverlies 
(impliciet, in verzoekers vordering, niet afgewezen) wegens niet-conforme levering Mini Cooper S waardoor verzoekers 
zonder wagen moesten terugkeren van hun reis naar Turkije). 
6435 Addis v Gramophone Ltd [1909] AC 488. 
6436 Uitgebreid BEATSON 2010, 536-537; MCGREGOR 2009, 68-75. 
6437 Diesen v Sampson [1971] SLT (Sh.Ct.) 49. 
6438 Jarvis v Swan Tours Ltd [1973] QB 233, (CA). 
6439 VON MAYENBURG 2002, 282. 
6440 Psychische schade: KARNER 1999, 82 ("Es besteht kein überzeugender Grund, die seelischen Schmerzen vom Ersatz 
auszuschlieβen."); KOZIOL 1984, 139. 
6441 E. KARNER, Der Ersatz ideeller Schäden bei Körperverletzung, Wenen, Springer, 1999, 73. Vgl. KOZIOL 1984, 138-140. 
6442 Contractenrecht (medische context): VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 726.  
6443 BEATSON 2010, 536. 
6444 Om die reden oordeelt bepaalde Oostenrijkse rechtsleer dat zuivere psychische schade in de praktijk niet in dezelfde 
mate verhaalbaar is (KARNER 1999, 78-79: "Bei reinen Gefühlsschäden [...] ist ein Ausgleich des ideellen Schadens mangels 
ausreichender Objektivierungsbasis und damit rechtlicher Erfaβbarkeit weitgehend ausgeschlossen.", kritisch: p. 82-83). 
6445 DE KEZEL 2004, 550; DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006, 241; KRUITHOF 1987, 2755; MAZEAUD/TUNC 1965, 427; SOARES PEREIRA 2009, 
297-300. 
6446 Vgl. redenering bij KRUITHOF 1987, 2755-2756. 
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2345. NIET-CORRECTE UITVOERING VAN ESTHETISCHE CHIRURGIE EN DIAGNOSEFOUTEN – Tekenend voor de contractuele 
aansprakelijkheid van artsen die tot immateriële schadevergoeding kan leiden, zijn de gevallen van niet-
correcte uitvoering van plastische chirurgie.6447 Zelfs de restrictievere common law neemt aan dat immateriële 
schade dan verhaalbaar is.6448 Bij een onjuiste uitvoering van een neusoperatie kreeg de patiënt zo 13 500 
dollar schadevergoeding voor het leed van de derde neusoperatie die hij moest ondergaan.6449 Typerend zijn 
ook diagnosefouten.6450 Illustratief is een Chileens geval waarin een medisch laboratorium een bloedanalyse 
had verricht en een patiënt verkeerdelijk had meegedeeld dat hij met HIV was besmet. Logischerwijs is zijn 
mentale gezondheid wegens die wanprestatie ernstig achteruitgegaan. Door die wanprestatie veroorzaakt 
mentaal leed achtte de rechter dan ook terecht vergoedbaar.6451  

2346. WRONGFUL-BIRTHVORDERINGEN – Recurrent zijn immateriële schadevergoedingen in wrongful-
birthgevallen. 6452  Hier is sprake van contractuele aansprakelijkheid (supra nr. 274). 6453  Terwijl 
wrongful-lifevorderingen uitgaan van het (gehandicapte6454) kind, zijn het de ouders die bij wrongful-
birthclaims in eigen naam verzoeken om vergoeding van schade wegens ongewenste zwangerschap 
en/of geboorte, die kan voortvloeien uit fouten bij een sterilisatie of een abortus dan wel het gevolg 
kan zijn van gebrekkige zaken zoals deficiënte contraceptiva. Een moeder van wie de sterilisatie was 
mislukt en die opnieuw zwanger werd, verzocht om vergoeding van immateriële schade wegens 
verstoring van haar gezinsplanning, de vrees voor genetische afwijkingen bij het kind, de noodzaak 
van loopbaanonderbreking en het ongenoegen over de zwangerschap. Het hof van beroep te 
Antwerpen verwierp deze vordering echter op grond dat de vreugde van de geboorte van een 
normaal en gezond kind die schade compenseerde.6455 Door toepassing van voordeelstoerekening 
erkende het impliciet wel de vergoedbaarheid van die immateriële schade. Explicieter was het 
Gentse hof van beroep. Dit hof kende immateriële schadevergoeding toe aan ouders van een 
gehandicapt kind dat ondanks een negatieve prenatale bloedtest was geboren doordat de 
gynaecoloog hun de resultaten had onthouden, waardoor hun de kans op abortus was ontnomen.6456 
Het Hof van Cassatie bevestigde deze wrongful-birthvordering in 2014.6457 

§ 3. AFFECTIEVE SCHADE 

2347. KLASSIEKE FRANS-BELGISCHE AFWIJZING – Klassiek stond het Belgisch-Franse recht reticent ten 
aanzien van vergoedingen van affectieschade.6458 Die schade was te sentimenteel en kon de rechter 
niet begroten. Deze gedachte is nog steeds terug te vinden in gesloten systemen zoals het Duitse 

                                                             
6447 SOLÉ FELIU 2009, 8; SOARES PEREIRA 2009, 298-299. 
6448 ENGELAND: TREITEL 1988, 195. AMERIKA: Sullivan v O’Connor, 363 Mass. 579, 296 N.E. 2d 183 (1973) (onjuiste uitvoering 
neusoperatie met veroordeling chirurg tot betaling van vergoeding van 13 500 dollar voor pijn en leed van derde 
neusoperatie). Vgl. commentaar bij § 353 Second Restatement of Contracts. 
6449 Sullivan v O’Connor, 363 Mass. 579, 296 N.E. 2d 183 (1973). 
6450 Corte Suprema Chili 5 november 2001 (waarover: DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2001, 233-238 en in ANDRÉS JANA/MAURICIO TAPIA 

2006, 188); SOARES PEREIRA 2009, 299. 
6451 Corte Suprema Chili 5 november 2001 (waarover: DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2001, 233-238). 
6452 Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186; Antwerpen 8 september 2003, NJW 2004, 558; Gent 3 november 2011, 
T.Gez. 2012, 205; Rb. Antwerpen 26 februari 1992, RGDC 1993, 401 (geboorte kind na mislukte vasectomie). 
6453 Een nog niet verwekt kind kan immers geen overeenkomst sluiten. Vgl. Gent 3 november 2011, T.Gez. 2012, 205; 
DE KEZEL 2004, 547; KRUITHOF 1987, 2741-2742 en 2746; Vgl. PINNA 2007, 47 (Frankrijk, inzake Perruche-arrest). 
6454 Een letsel of handicap lijkt een noodzakelijke voorwaarde. Is het kind niet gehandicapt of heeft het geen letsels, dan 
lijdt het ook geen juridisch vergoedbare schade (DE KEZEL 2004, 548). 
6455 Antwerpen 8 september 2003, NJW 2004, 558. 
6456 Gent 3 november 2011, T.Gez. 2012, 205.  
6457 Cass. 14 november 2014, T.Gez. 2014-15, 186. In dit arrest beslechtte het Belgische Hof van Cassatie ook de kwestie van 
de toelaatbaarheid van wrongful-lifevorderingen (overweging 7). Over de vraag of een zwaar gehandicapt kind de 
gynaecoloog – net zoals als haar ouders dat succesvol deden (wrongful-birthclaim) – kan aanspreken in schadevergoeding 
voor haar bestaan, oordeelde het Hof dat geen vergoedbare schade bestaat “wanneer de vergelijking moet worden 
gemaakt tussen de toestand van een gehandicapt bestaan van een persoon en zijn niet-bestaan”. 
6458  Synoniemen zijn affectieschade, genegenheidsschade of gevoelschade (vgl. HOEKS 2012, 294 en 296). BAUDRY-
LACANTINERIE/BARDE 1906, 510-511 (immateriële schade wegens verlies familiesouvenirs of familieportret is niet vergoedbaar 
bij wanprestatie). Contra: CHAUSSE 1895, 444. 
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recht. 6459  In Oostenrijk is bijzondere voorliefde luidens § 1331 ABGB enkel vergoedbaar bij 
misdrijf6460, opzet en leedvermaak.6461 In Zwitserland stoot die afwijzing op de zuiver patrimoniale 
schadeopvatting.6462 Het Bundesgericht wierp tegen vergoeding van de aantasting van affectieve 
belangen bij behoud van een terrein onder meer op dat de schadevergoedingsplicht zich niet 
oneindig mocht uitbreiden, de coherentie van het aansprakelijkheidssysteem overeind moest blijven 
en dat een andere zienswijze zou leiden tot rechtsonzekerheid.6463 Dit floodgatesbezwaar geniet ook 
in Italië succes als verklaring voor de niet-vergoedbaarheid van de affectieve waarde van dieren.6464 

2348. BUITENCONTRACTUELE VERGOEDING VAN AFFECTIESCHADE – Vandaag wordt in België en Frankrijk nagenoeg 
nooit meer betwist dat de genegenheidsband met een dier of voorwerp ook van invloed kan zijn op de omvang 
van schadevergoeding (pretium affectionis).6465 In de open rechtssystemen is het mijlpaalarrest ter zake – 
althans in buitencontractueel verband – een Frans cassatiearrest uit 1962. In dit Lunusarrest kende het Franse 
Hof van Cassatie de eigenaar van een wegens nalatigheid van een derde geëlektrocuteerd renpaard niet enkel 
een vergoeding toe voor de venale waarde van het paard, maar ook voor het morele nadeel dat hem was 
toegebracht door het verlies van het dier waaraan hij was gehecht.6466 Na enkele jaren van scherpe kritiek6467 is 
de verhaalbaarheid van de genegenheidsband met een dier (of zelfs met een voorwerp) gemeengoed 
geworden.6468 Herinner ook het arrest Axel Walz v Clickair (supra nr. 2325).6469 Daarin oordeelde het Hof van 
Justitie dat immateriële schade naar aanleiding van bagageverlies ook onder het begrip "schade" in de zin van 
het Verdrag van Montreal valt. Denk daarbij ook aan affectieschade door verlies van familiesouvenirs.  

2349. GRONDEN VOOR VERGOEDING VAN AFFECTIEVE SCHADE – Daar immateriële wanprestatieschade in 
het algemeen vergoedbaar is, geldt dit ook voor specifieke vormen zoals affectieve schade.6470 De 
vergoedbaarheid van affectieve schade bij onrechtmatige daad indachtig, bestaat geen reden 
waarom dit in contractueel verband niet het geval zou zijn.6471 Ook bij wanprestaties is elk reëel 

                                                             
6459 ADY 2004, 69 (met verwijzingen naar rechtsleer). 
6460 Deze uitzondering voor misdrijven doet denken aan het Italiaanse artikel 2059 CCI ( juncto art. 185 CPI). Immateriële 
schade is in Italië enkel vergoedbaar bij misdrijven (reati). Zoals gezien is dit gebaseerd op C. AUBRY EN C. RAU, Cours de droit 
civil français d'après la méthode de Zachariae, IV, Parijs, Marchal, 1871, 748 ("Le dommage comprend toujours la perte et le 
manque du gain que le délit a occasionés à une personne (damnum emergens et lucrum cessans). Il comprend en outre, du 
moins lorsqu'il s'agit d'un délit de Droit criminel, le tort moral que le délit a fait éprouver à la personne lésée [...]"). 
6461 § 1331 ABGB luidt: "Wird jemand an seinem Vermögen vorsetzlich oder durch auffallende Sorglosigkeit eines Andern 
beschädiget; so ist er auch den entgangenen Gewinn, und wenn der Schade vermittelst einer durch ein Strafgesetz 
verbothenen Handlung, oder aus Muthwillen und Schadenfreude verursacht ist, den Wert der besondern Vorliebe zu fordern 
berechtiget."  
6462 Bijv. CHAPPUIS 2010, 170 ("La lésion d'un pur intérêt affectif, soit l'attachement d'une personne pour l'un de ses biens, ne 
constitue pas un dommage réparable car elle n'entraîne pas une diminution patrimoniale."). 
6463 TF 13 november 1961, BGE (swisslex: ATF 87 II 290), punt 4, sub a. Vgl. CHAPPUIS 2010, 171. 
6464 Bijv. ALBANESE 2011, 2065. 
6465 Contra: BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906, 509-515; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 84 (enkel normale marktwaarde van zaak 
moet worden vergoed, en geen extra vergoeding voor affectiewaarde); SPANGARO 2007, 728. 
6466 Cass.civ.I.fr. 16 januari 1962, D. 1962, 199. Dit blijkt in Europa zowat de bekendste uitspraak ter zake. Zelfs het 
restrictieve Nederlandse systeem verwijst naar die beslissing (bijv. HOEKS 2012, 296). 
6467 A. TUNC, “Obligations et contrats spéciaux”, RTDC 1962, (305) 316-317. 
6468 BELGIË: Gent 10 oktober 1997, RW 1999-2000, 502 (vergoeding affectieve band met pony); Vred. Brasschaat 23 april 
1986, RGAR 1987, nr. 11.238, noot T. VANSWEEVELT (vergoeding genegenheidsschade eigenaars kat waarvan linkeroog moest 
worden verwijderd na beschieting met luchtkarabijn); Rb. Nijvel 7 maart 1997, TBBR 1997, nr. 221 (vergoeding affectieve 
band met paard); Bergen 24 maart 1997, RGAR 1998, nr. 12.996 (verlies van hond); DE PAGE 1964, 957; ESTIENNE 2002, 27-30; 
VAN OMMESLAGHE 2010, 1623 (verlies van gezelschapsdier); VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 750; VANSWEEVELT 1987, nr. 11238 
(buitencontractueel). FRANKRIJK: Tribunal de grande instance Caen 30 oktober 1962, S. 1963, 152 (vergoeding affectieve 
schade wegens verlies hond); Parijs 2 maart 1987, D. 1987, IR, 72 (vergoeding immateriële schade wegens verplichting om 
huis te verlaten, zich in rechte te moeten verdedigen en voor derving genot); Rouen 16 september 1992, D. 1993, Jurispr., 
353, noot J.P. MARGUENAUD (immateriële schade wegens verwondingen aangereden hond). Vgl. BONILINI 1983, 220. 
6469 HvJ 6 mei 2010, nr. C-63/09, ECLI:EU:C:2010:251, Walz/Clickair (in DE CONINCK 2010, 116-119; HOEKS 2012, 283-304). 
6470 Vgl. DE CUPIS 1979-I, 358 (affectieve schade leidt tot dezelfde moeilijkheden als andere immateriële schade). 
6471 Vgl. DE CUPIS 1979-I, 358-359, voetnoot 54 ("no si vede perché siffatti valori [morali] debbano restare estranei alla 
considerazione del diritto"); KHOURI 2002, 750: "Efficient breach theory [...] overlooks the idiosyncratic values of real humans 
as opposed to rational economic actors."; MAZEAUD/TUNC 1965, 427; NAVAS NAVARRO 2010, 5. 
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verdriet vergoedbaar te achten.6472 Vergoedbaarheid van affectieve schade bij wanprestaties vindt zo 
ook steun in het beginsel dat alle geleden schade volledig is te vergoeden.6473 In Canada liep een 
vliegtuigmaatschappij zo een veroordeling tot immateriële schadevergoeding op voor verlies van een 
huisdier op grond dat zij had kunnen voorzien dat dit verlies affectieve schade zou berokkenen.6474 

2350. GENEGENHEIDSBAND MET DIEREN – In open rechtsstelsels zoals het Belgische recht kan aantasting van een 
genegenheidsband met dieren tot schadevergoeding leiden.6475 Een bijzondere genegenheidsband met het dier 
lijkt wel vereist.6476 In Spanje kregen eigenaars van een hond zo schadevergoeding voor immateriële schade die 
de dierenarts hun had berokkend door een verkeerde diagnose te stellen waardoor de hond na drie mislukte 
operaties moest worden geëuthanaseerd.6477 Het belang van affectieschade voor dieren blijkt uit het feit dat 
gesloten stelsels zich hier ook inschikkelijker opstellen. Zwitserland hanteert als uitgangspunt dat immateriële 
schade en bij uitbreiding affectieschade in principe onvergoedbaar zijn.6478 In 2002 voerde de Zwitserse 
wetgever echter artikel 43, lid 1 bis Obligationenrecht in.6479 Dit ook bij wanprestaties geldende voorschrift 
bepaalt dat de affectieve waarde (Affektionswert) voor een huisdier bij verwonding of doding van dat dier op 
passende wijze vergoedbaar is.6480 De Italiaanse rechtsleer keurt afwijzende rechtspraak6481 af op grond dat het 
recht zo voorbijgaat aan de affectiewaarde die de maatschappij aan gezelschapsdieren hecht.6482  

2351. HOGERE DREMPEL VOOR AFFECTIEVERGOEDING BIJ ZAKEN – Bij goederen is affectieschade minder 
snel vergoedbaar. Illustratief is de afwijzing van een schadeclaim voor moreel leed wegens 
beschadiging van een in bewaring gegeven Rolls Royce.6483 Dergelijke afwijzing resulteert wel vaak uit 
bewijsproblemen. Bij dieren is het bewijs van een genegenheidsband gemakkelijker. In principe kan 
een goed zonder economische waarde dus wel leiden tot schadevergoeding.6484 Weigert een 
kunstschilder de levering van een besteld schilderij, dan kan de rechter daarvoor immateriële 
schadevergoeding toekennen.6485 Ook immateriële schade die iemand ondergaat doordat hij zijn huis 
wegens een gebrek moet verlaten, is zo verhaalbaar.6486 Vernielt of beschadigt de huurder een goed 

                                                             
6472 Vgl. J.P. MARGUENAUD, noot onder Rouen 16 september 1992, D. 1993, Jurispr., (354) 355 (buitencontractueel: “Toute 
douleur profonde, réelle, mérite compassion et le secours des juges ne peut consister qu’à prononcer la condamnation 
pécuniaire que le demandeur sollicite d’eux.”).  
6473 CHAUSSE 1895, 444; ESTIENNE 2002, 30 (buitencontractueel). 
6474 Newell v Canadian Pacific Airlines Ltd [1976] 14 OR 2d 752 (in MCCAMUS 2008, 70). 
6475 Vgl. Rb. Nijvel 7 maart 1997, TBBR 1997, nr. 221 (buitencontractueel, vergoeding affectieve band met paard: “Iedere 
aanslag op een rechtmatig belang vormt een te herstellen schade. Het staat vast dat affectieve banden kunnen bestaan 
tussen mens en dier, en een foutieve aanslag op die banden betekent een immateriële schade, op voorwaarde dat het 
bestaan van die banden tenminste is bewezen.”); VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 750; VANSWEEVELT 1987, nr. 11238. 
6476 VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 750; VANSWEEVELT 1987, nr. 11238. 
6477 Audiencia Provincial Valencia 25 maart 2010, Diario El Derecho 2010, RI § 1041094 (in NAVAS NAVARRO 2010, 1). 
6478 CHAPPUIS 2010, 170-72.  
6479 Ingevoerd bij wet van 4 oktober 2002 en van kracht sinds 1 april 2003, zie www.admin.ch. 
6480 Artikel 43, lid 1 bis OR luidt: “Im Falle der Verletzung oder Tötung eines Tieres, das im häuslichen Bereich und nicht zu 
Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten wird, kann er dem Affektionswert, den dieses für seinen Halter oder dessen 
Angehörige hatte, angemessen Rechnung tragen.” (CHAPPUIS 2010, 170-172; KREPPER 2008, 704-718, die aangeeft dat bij 
blindengeleidehonden, politiehonden en circusdieren de economische waarde is te vergoeden. 
6481 Trib. Milaan 20 juli 2010, nr. 9453, Diritto commerciale 2011, 2063, noot M. ALBANESE (geen vergoeding affectieve band 
met tijdens chirurgische interventie gestorven gezelschapshond); Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 12 januari 2011, Diritto 
commerciale 2011, 2063, noot M. ALBANESE (geen vergoeding affectieve band met doodgebeten gezelschapshond). 
6482 ALBANESE 2011, 2065. Zie dan ook: Cass.it. 25 februari 2009, nr. 4493, Responsabilità civile e previdenza 2009, 5, 1013 (in 
ALBANESE 2011, 2066; vergoeding affectieve schade doordat kat wegens wanprestatie dierenarts overleed). 
6483 Alexander v Rolls Royce Motor Cars Ltd [1996] RTR 95. 
6484 BRUNNER 1991, 52; VANSWEEVELT 1987, nr. 11238. 
6485 Parijs 2 december 1897, D. 1898, II, 465, noot M. PLANIOL (schadevergoeding van 1000 frank wegens gederfde genot 
portret waarvan schilder levering weigert); BAECK 2012-I, 321 (vernietiging verkoop halsketting van overleden moeder, 
waarbij vergoeding marktwaarde grote emotionele waarde niet compenseert); GARCÍA LÓPEZ 1990, 319; MAZEAUD/TUNC 1965, 
427; SOARES PEREIRA 2009, 308. 
6486 Parijs 2 maart 1987, D. 1987, IR, 72. 
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waaraan de verhuurder was gehecht, dan is hij immateriële schadevergoeding verschuldigd.6487 
Verlies of beschadiging van onvervangbare familiesouvenirs en gezinsfoto’s zijn ook typegevallen.6488 

2352. ONDERSCHEID TUSSEN AFFECTIEVE WAARDE EN HOGERE MARKTWAARDE – Hoewel de grens tussen de affectieve 
waarde en de marktwaarde poreus overkomt6489, staan beide los van elkaar.6490 De marktwaarde kan hoger 
uitvallen dan de affectieve waarde. Denk aan voorwerpen die afkomstig zijn van beroemde personen of aan 
voorwerpen die een cruciale rol speelden bij historische gebeurtenissen, zoals een pen die werd gebruikt voor 
de ondertekening van een vredesverdrag.6491 Duitsland en Zwitserland geven gestalte aan die dichotomie. De 
aantasting van een affectief belang (Affektionsinteresse) is ginder doorgaans niet vergoedbaar, aangezien het 
schadebegrip daar een louter patrimoniale invulling krijgt (Zwitserland, supra nrs. 2233-2233) dan wel omdat 
immateriële schade enkel in de door de wet bepaalde gevallen vergoedbaar is (Duitsland, supra nrs. 2227-
2227). Beide landen voorzien wel in een oneigenlijke uitzondering wanneer het voorwerp door meerdere 
personen geliefd was en op die manier een hogere marktwaarde had.6492  

2353. HERINNERINGEN AAN UNIEKE GEBEURTENISSEN – Bij affectieschade wegens wanprestatie zijn de 
gevallen in te delen waarin herinneringen aan unieke gebeurtenissen door contractbreuk verloren 
gaan.6493 Behoudens in uitzonderlijke gevallen is de daardoor berokkende schade niet in natura 
herstelbaar. 6494  Een fotograaf die de eerste babyfoto’s verliest, kan zo een veroordeling tot 
immateriële schadevergoeding oplopen.6495 Ook schadeplichtig is de fotograaf die niet opdaagt op 
het huwelijk6496, de huwelijksfoto's wist6497 of gebrekkige huwelijksfoto's maakt door de regels van de 
kunst niet na te leven6498 of zijn onervaren echtgenote naar de huwelijksceremonie te sturen6499. In 
Portugal en Nederland zijn vervoerders zo schadeplichtig voor verlies van goederen met een 
emotionele waarde6500, zoals bij verlies van familiesouvenirs door een verhuisbedrijf6501.  

                                                             
6487 Vgl. SOARES PEREIRA 2009, 301. 
6488 ESTIENNE 2002, 29 (buitencontractueel); VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 750 (buitencontractueel); VANSWEEVELT 1987, nr. 11238. 
6489 DE CUPIS 1979-I, 358 ("L'interesse d'affezione può, a seconda dei casi, concorrere con un interesse patrimoniale di 
notevole o d'infima importanza."); SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 279. 
6490 Dit geldt ook voor dieren. Denk aan prestigieuze renpaarden met een hoge marktwaarde.  
6491 CHAPPUIS 2010, 171; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 84; SMITS/WIJERS 1995, 207 (postzegelverzameling die niet langer 
compleet is verliest marktwaarde, los van affectiewaarde). 
6492 DUITSLAND: SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 279 ("So werden Wertschätzungen, die sonst nicht in Geld meβbar sind, zu einem 
Vermögenswert, sobald ein Interessent nachweisbar bereit war, einen Liebhaberpreis zu bezahlen."). ZWITSERLAND: TF 
13 november 1961, BGE (swisslex: ATF 87 II 290), punt 4, sub a; CHAPPUIS 2010, 170-171. 
6493 Overweging in Vred. Brugge 29 januari 2015, T.Vred. 2015, (531) 533 ("Dat in deze omstandigheden [...] m.b.t. de 
schadevergoeding geargumenteerd wordt dat het verlies van de herinneringen aan de belangrijkste dag in een 
mensenleven die het huwelijk nog altijd is, een belangrijke emotionele en morele schade meebrengt [...]").  
6494 Denk aan het recente geval waarin een andere fotograaf dan de niet-opgedaagde huwelijksfotograaf de huwelijksdag 
opnieuw in scène zette met het oog op een fotosessie: J.K. WHITE, "Photographer recreates wedding day for newlyweds", 
CNN, 2015, 30 oktober, edition.cnn.com/2015/10/29/living/photographer-recreates-wedding-day-for-newlyweds. In een 
recent geval gewaagde de vrederechter van Brugge echter van schadevergoeding in natura bij afwijzing van contractuele 
vergoedingen voor onderdelen van een fotoreportageovereenkomst waarover de fotograaf geen informatie had verschaft: 
Vred. Brugge 29 januari 2015, T.Vred. 2015, 531. 
6495 Vred. Luik 20 december 2001, JLMB 2002, 1005 (afwijzing wegens ontbreken van bewijs). Vgl. Vred. Brussel 2 mei 1989, 
T.Vred. 1989, 214 (immateriële schadevergoeding wegens verlies van dia’s van verzoekers feest en luchtdoop). 
6496 Diesen v Samson 1971 S.LT. (Sh.Ct) 49. Vgl. REA 1982, 35. 
6497 Vgl. Pretura di Salerno 17 februari 1997, Giustizia civile 1998, I, 2037, noot G. SAPIO (“L’inadempimento di un contratto 
avente ad oggetto la videoripresa della ceremonia nuziale provoca un danno ricollegabile alla sfera psico-affettiva-emotiva 
che si inscrive nella sfera di un tertium genus tra danno patrimoniale e danno morale; come tale è risarcibile.”; ontbinding 
overeenkomst en vergoeding immateriële schade); BROLIN 2010, 432; SAPIO 1998, 2037; SOARES PEREIRA 2009, 303; SPANGARO 

2007, 729 (niet-vermogensrechtelijk belang van gehuwden als concrete oorzaak van overeenkomst). 
6498 Vred. Brugge 29 januari 2015, T.Vred. 2015, 531. 
6499 Audiencia Provincial Gerona 7 juni 2002, AC 2002, nr. 1154 (waarover: RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 257-258). 
6500 SOARES PEREIRA 2009, 309. 
6501  Hof Arnhem 3 maart 1998, NJ 2002 (Kluwer Navigator), 247 (beschadiging fotoalbum door verhuisfirma). 
Vgl. Montpellier 22 mei 2013, nr. 11/08399, JurisData nr. 2013-025321 (vergoeding affectieve schade wegens verlies 
meubilair en souvenirs door verhuisfirma). Contra: Aix-en-Provence 14 november 2003, JurisData nr. 2003-229346 
(onvoorzienbaarheid affectieve schade wegens verlies en beschadiging meubilair door verhuisfirma). 
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2354. GENEGENHEIDSBAND MET PERSONEN – Dat de rechter bij begroting van schadevergoeding wegens 
wanprestatie rekening kan houden met de affectieve band met dieren (supra nr. 2350) en zelfs zaken 
(supra nrs. 2351-2353) impliceert dat dit zeker moet gelden voor de affectieve band met personen. 
Een arts die aansprakelijk is voor het overlijden van een patiënt, staat zo in voor het leed dat dit aan 
nabestaanden berokkent. 6502  Portugese rechtspraak oordeelde zo dat een kinderdagverblijf of 
babysitter die tekortschiet in de toezichtverplichting, waardoor een kind fysieke letsels oploopt, aan 
de ouders immateriële schadevergoeding verschuldigd kan zijn op grond van een affectieve band met 
dat kind.6503 Rechtsvergelijkend blijkt de affectieve band met personen vaak vergoedbaar bij de 
afwikkeling van overlijdens. Contracten met een begrafenisondernemer, de lasthebber die de 
grafconcessie moet verlengen, de vervoerder of de verzekeraar die instaat voor repatriëring zijn 
gericht op behartiging van immateriële belangen. Niet-nakoming richt dan ook snel immateriële 
schade aan. Hoe onbillijk zou het niet zijn om die contractuele schade van vergoeding uit te sluiten?  

2355. ILLUSTRATIES VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE BIJ AFWIKKELING VAN OVERLIJDENS – Verhaalbaar is zo 
immateriële schade die nabestaanden lijden doordat zij de stoffelijke resten van hun overledene elders moeten 
recupereren 6504  of niet terugvinden omdat de lasthebber de grafconcessie niet heeft verlengd6505 , de 
kerkhofbeheerder de as is verloren6506 of ongevraagd heeft verstrooid6507, of de verzekeringsmaatschappij de 
overledene op een verkeerde plaats liet begraven6508, of de kist tijdens de repatriëring verloren is gegaan6509. In 
een Belgisch geval was het stoffelijk overschot van de overledene door een vergissing van de grafdelver in een 
verkeerd graf neergelaten en moest de overledene tot driemaal toe worden herbegraven. Naast terugbetaling 
van de nieuwe begrafeniskosten kregen de nabestaanden ook immateriële schadevergoeding. 6510  De 
begrafenisondernemer die de begrafenis moet organiseren, maar het stoffelijk overschot van de overledene 
niet meebrengt6511, te vroeg naar het kerkhof brengt6512 of op ongepaste wijze opbaart6513, veroorzaakt door 
zijn wanprestatie eveneens vergoedbare immateriële schade. Dergelijke immateriële schade is wegens de aard 
van de overeenkomst overigens snel voorzienbaar en dus vergoedbaar (supra nrs. 1636-1637). 

§ 4. GENOTSDERVING 

2356. VERGOEDBAARHEID VAN GEDERFD DIENSTGENOT – Neemt een contractant zijn contractuele 
verbintenis tot verrichting van een dienst niet naar behoren in acht, dan kan zijn medecontractant 
onder omstandigheden een vergoeding krijgen voor daaruit resulterende immateriële 
wanprestatieschade. Dit gederfd dienstgenot vertaalt zich in fysiek en mentaal ongemak. Hoewel 
gemaksverlies (loss of amenity) voor de consument waarneembaar is, vindt deze subjectieve waarde 
geen concrete weerspiegeling in de marktwaarde van de beloofde prestatie.  

                                                             
6502 MAZEAUD/TUNC 1965, 428. 
6503 Vgl. STJ 25 november 1998, Boletim do Ministério da Justiça 1998 (nr. 481), 470 en 479 (kind was zwaar verbrand 
doordat matras wegens kortsluiting in brand vloog, contractuele aansprakelijkheid kinderverzorgsters voor onder meer 
immateriële schade van ouders); SOARES PEREIRA 2009, 308. België benadert dit doorgaans als buitencontractuele 
aansprakelijkheid (art. 1384, derde of vierde lid BW). Vgl. Corr. Tongeren 23 februari 2006, TJK 2006, 358, noot P. DE 

TAVERNIER (verstikking kleuter in zandbak van kinderdagverblijf). 
6504 Zie voorbeeld bij GARCÍA LÓPEZ 1990, 319. 
6505 FRANKRIJK: Parijs 25 mei 1950, D. 1950, 439 (veroordeling lasthebber op grond van art. 1992 CC tot vergoeding 
immateriële schade wegens niet-verlenging van grafconcessie, waardoor ouders niet meer wisten waar stoffelijke resten 
waren van hun overleden kind); MAZEAUD/TUNC 1965, 427; BONILINI 1983, 219 (Italiaanse verwijzing naar dat Franse arrest). 
AMERIKA: Allen v Jones (1980) 104 Cal.App. 3d 207 [163 Cal.Rptr. 445] (verlies as overleden broer door mortarium). 
6506 Mason v Westside Cemeteries Ltd (1996) 135 DLR (4th) 361 (Ontario Court Gen Div) (in HOLMES 2004, 694). 
6507 STS 10 juni 2002, RJ 2002, 8704, nr. 4982. 
6508 Audiencia Provincial Huelva 7 maart 2000, JUR 2001, nr. 34857 (zie SOLÉ FELIU 2009, 23). 
6509 Fictief voorbeeld bij HOEKS 2012, 296. 
6510 Kort ged. Rb. Leuven 18 november 2002, onuitg. (in S. LUST, “Drie keer begraven”, Juristenkrant 2003, 9 april, (13) 13) 
6511 Seine 20 december 1932, S. 1933, II, 44 (weduwe kreeg immateriële schadevergoeding omdat begrafenisondernemer 
stoffelijk overschot van overleden zoon in strijd met gewijzigde overeenkomst toch liet transporteren naar Parijs; art. 1382 
BW); MAZEAUD/TUNC 1965, 428. 
6512 LALOU 1962, 97 (verwijzing naar Rb. Seine 8 december 1936, Gaz.Trib. 1937, 11 februari, waar begrafenisondernemer 
lichaam van overleden kind te vroeg naar kerkhof bracht, waardoor geen rouwstoet kon plaatsvinden). 
6513 Vgl. Chelini v Nieri 32 Cal. 2d. 480 (10 000 dollar schadevergoeding voor benadeelde); SOLÉ FELIU 2009, 23 (verwijzing 
naar Audiencia Provincial Málaga 20 maart 1999, AC 1999, nr. 707). 
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2357. CONSUMENTENSURPLUS: SUBJECTIEVE MEERWAARDE – Bestemt een contractpartij een prestatie 
voor persoonlijk gebruik, dan weerspiegelt de prestatie niet enkel een (objectieve) marktwaarde. Het 
slachtoffer is eindgebruiker. Zijn hoofddoel is niet het realiseren van winst. Dit raakt aan de 
problematiek van het consumentensurplus (consumer surplus). Consumentensurplus komt neer op 
het verschil tussen de subjectieve waarde (voor de benadeelde) en de marktwaarde van een 
overeengekomen prestatie (supra nrs. 485-487). Denk aan de verkoop van landbouwgrond. De 
drijfveren van de koper bepalen daar mede de subjectieve waarde van die grond. Een bomenkweker 
hecht een andere waarde aan het perceel dan een paardenhouder van wie de woning aansluit aan 
dat perceel. De benadeelde zou die subjectieve meerwaarde hebben verkregen indien de 
overeenkomst correct was nagekomen. 6514  Zelfs indien een prestatie objectief gezien geen 
(markt)waarde heeft, staat niet-nakoming zo niet in de weg aan schadevergoeding. De rechter zou 
het positief belang veronachtzamen indien hij aan dit consumentensurplus zou voorbijgaan door 
enkel de marktwaarde te vergoeden.6515 Naar Belgisch recht kan de rechter deze problematiek 
afdoen door toekenning van immateriële schadevergoeding.6516  

2358. ILLUSTRATIES VAN GEDERFD DIENSTGENOT – Bij wanprestatie van een telefoonmaatschappij kan een klant 
gederfd dienstgenot claimen.6517 Ook bij niet-nakoming van een cateringovereenkomst voor een familiefeest of 
een sportief of cultureel evenement is dat mogelijk.6518 Denk ook aan de violiste die onaangekondigd verstek 
laat gaan op een feest6519, de kapper die het kapsel van de bruid verknoeit6520, de kleermaker die het 
trouwkleed te laat levert6521, de uitgever die nalaat het voorwoord te publiceren6522, de uitgever van de 
Gouden Gids die afwijkt van de overeengekomen publicatieregels6523, de fotograaf die verzuimt een belangrijke 
levensgebeurtenis vast te leggen6524, en de verkoper die een niet-conforme auto levert waardoor de kopers 
vroegtijdig moeten terugkeren van hun reis6525. Ook wanneer een vervoerder passagiers op een verkeerde 
plaats achterlaat, is hun immateriële schade vergoedbaar. Een zeeman die aan een vreemde zeehaven was 
afgezet, kreeg zo schadevergoeding voor geleden ongemak.6526 Een gezin dat door een spoorwegmaatschappij 
’s avonds laat aan een verkeerd station afgezet, kreeg zo damages for physical inconvenience.6527 

2359. PSYCHISCHE SCHADE EN ONGEMAK CLIËNT BIJ ONBEHOORLIJKE NAKOMING VALUTARUILOVEREENKOMST DOOR BANK – In 
Spanje boog het Tribunal Supremo zich in 2005 over twee gevallen waarbij contractpartijen verzochten om 
vergoeding van mentaal nadeel doordat de bank hun bij een valutaruil vals geld had meegegeven. In een eerste 
zaak had een koppel dat een reis naar Rusland had geboekt, van hun bank drie valse biljeten van 100 dollar 
gekregen. Rusland trok hun paspoort in en zij werden gearresteerd. Na hun vrijlating verzochten zij de bank om 
vergoeding van hun ongemak en van de schending van hun waardigheid en persoonlijke vrijheid. In cassatie 
bevestigde het Tribunal Supremo de toekenning van € 78 131 immateriële wanprestatievergoeding.6528 Kort 
daarop kwam een soortgelijk geval voor. De cliënt was naar Amerika gereisd om samen te wonen met zijn 

                                                             
6514 BEATSON 2010, 597; CHEN-WISHART 2010, 554; KOFFMAN/MACDONALD 1998, 429 ("the excess utility or subjective value which 
would have been obtained from the contractual performance"); OGUS 2008, 134; PINNA 2007, 224-225; POOLE 2012, 332. 
6515 KOFFMAN/MACDONALD 1998, 429. 
6516 Vgl. OGUS 2008, 134 ("However, where performance confers a significant amount of non-financial utility on the promisee, 
typically because what is supplied is for the promisee's own consumption or enjoyment, it is impossible for the court to 
quantify this accurately."). 
6517 Vred. Verona 16 maart 2000, Giurisprudenza Italiana 2001, 1159 (in LIBERATI 2004, 185; SOARES PEREIRA 2009, 302). 
6518 Rb. Venetië 12 april 1994, Rivista di diritto dei trasporti 1996, 241 (waarover: LIBERATI 2004, 187; niet-nakoming 
cateringplicht op schip); LIBERATI 2004, 186-187; GAZZONI 2011, 644; SOARES PEREIRA 2009, 303 (wijst terecht op eventuele 
reputatieschade, met verwijzing naar een arrest van het hof van beroep te Lissabon van 17 oktober 1995). 
6519 Dit geval deed zich voor in Zwitserland (BRUNNER 1991, 202-203). 
6520 GAZZONI 2011, 644. 
6521 GAZZONI 2011, 644. 
6522 BRUNNER 1991, 203. 
6523 Brussel 15 september 2000, AJT 2001-02, (479) 480. 
6524 GAZZONI 2011, 644; SOARES PEREIRA 2009, 303. 
6525 Gent 19 oktober 2012, RW 2014, 32, noot R. STEENNOT (vergoeding morele schade wegens gederfde vakantie in Turkije 
door niet-conforme levering aangekochte auto waarmee kopers pech hadden in Turkije). 
6526 Burton v Pinkerton (1867) LR 2 Ex. 340 (zie MCGREGOR 2009, 64). 
6527 Hobbs v LSW Ry (1875) LR 10 QB (111) 122 (waarover: CHEN-WISHART 2010, 559 en MCGREGOR 2009, 64). 
6528 STS 17 februari 2005, RJ 2005, 3644, nr. 1679. 
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vriendin. Wegens gebruik van verkregen valse dollarbiljetten werden zij allebei gearresteerd. Door dit incident 
liep hun relatie stuk en keerde de cliënt terug naar Spanje. Hij dagvaardde de bank in vergoeding van zijn 
immateriële schade. Het Tribunal Supremo bevestigde een schadevergoeding van € 360 000.6529  

2360. GENOTSDERVING BIJ VERTRAAGDE UITVOERING DIENSTENOVEREENKOMST – Ook wanneer een 
overeenkomst laattijdige nakoming kent, kan de benadeelde een schadeclaim instellen voor 
immateriële schade. In Louisiana werd een huwelijksjurk pas daags na de huwelijksceremonie 
geleverd. De immateriële schade werd vergoedbaar geacht. 6530  Bij vluchtvertraging kunnen 
vliegtuigpassagiers bovenop hun rechten uit hoofde van Verordening nr. 261/2004 verzoeken om 
vergoeding van immateriële schade (art. 12). Uit overweging 22 blijkt dat benadeelde passagiers 
overeenkomstig het nationale procesrecht langs juridische weg schadevergoeding kunnen eisen. 
Benadeelde passagiers kunnen zo immateriële schadevergoeding krijgen uit hoofde van nervositeit, 
spanning, onzekerheid, frustratie en ongemak wegens het lange wachten op een vlucht. Dit 
aanvaardt de rechtspraak onder meer in Frankrijk6531, Spanje6532 en Italië6533.  

2361. VERGOEDING VAN GEDERFD REISGENOT: SPECIFIEKE REGELING – Bij reisovereenkomsten gaat de 
reisorganisator of -verkoper verbintenissen aan inzake accommodatie, comfort en dienstverlening. 
Komt hij deze verbintenissen niet na, dan berokkent hij de reiziger in voorkomend geval immaterieel 
nadeel. De rechtspraak ter zake beïnvloedt onze opvatting over wanprestatieschade.6534 Naar 
gemeen recht bestaat geen expliciete regeling voor immateriële wanprestatieschade. Dit is anders bij 
gederfd reisgenot. Artikel 19, § 4 van de reiscontractenwet bepaalt dat de reisorganisator, indien 
hem een tekortkoming in de nakoming van één van zijn verplichtingen kan worden toegerekend, 
voor het gederfde reisgenot een billijke vergoeding is verschuldigd.6535 Deze bepaling heeft geleid tot 
talrijke arbitrale beslissingen van de Geschillencommissie Reizen.6536  

2362. TOEPASSINGSGEVALLEN – Bij wege van immateriële schade wegens niet-nakoming van een reiscontract 
kwamen zo voor vergoeding in aanmerking: reisgenot dat is gederfd wegens gedwongen onderbrenging in een 
ondermaatse accommodatie6537, verkeerde voorstelling in de reisbrochure van de ligging en het comfort van de 

                                                             
6529 STS 28 maart 2005, RJ 2005, 5453, nr. 2614. De Spaanse rechtsleer (SOLÉ FELIU 2009, 28) plaatst terecht vraagtekens bij 
het feit dat in een tijdspanne van amper één maand in twee gelijkaardige gevallen de ene keer slechts € 78 131 en een 
andere keer € 360 000 was toegekend. Te betwijfelen is of de omstandigheid van de door de wanprestatie veroorzaakte 
relatiebreuk in het tweede geval een rechtvaardiging vormt voor een vijf keer hogere immateriële schadevergoeding.  
6530 Lewis v Holmes 34 So. 66 (1903) (waarover: TREITEL 1988, 198). Vgl. geval in SOARES PEREIRA 2009, 302. 
6531 Meer: MAZEAUD/TUNC 1965, 427. 
6532 STS 31 mei 2000, RJ 2000, 7797, nr. 5089 (veroordeling vliegtuigmaatschappij tot vergoeding immateriële schade 
wegens tien uur vertraging van vlucht; immateriële schadevergoeding 250.000 pesetas). 
6533 Vred. Carinola 23 februari 2006, Responsabilità civile e previdenza 2007 (De Jure), 159 (12 uur vertraging en gederfd 

genot geboekt hotel; € 863 schadevergoeding); POZZI 2007, 159; SPANGARO 2007, 728. CONTRA (GESLOTEN NEDERLANDSE SYSTEEM): 
Kantonrechter Haarlem 7 november 2007, S&S 2009, 20 (vertraging van 4,5 uur; lange wachttijd met kleine kinderen is geen 
omstandigheid in zin van art. 6:106, lid 1 NBW; geen vergoedbare immateriële schade).  
6534 WERRO 2011, 298 (“l’indemnité due en cas de déplaisir lié aux vacances gâchées a de fait imposé un changement des 
conceptions juridiques relatives au préjudice réparable en droit suisse [...].”). 
6535 Artikel 19, § 5 van die wet beperkt die schadevergoeding tot tweemaal de reissom wanneer de reisorganisator niet zelf 
de in het reiscontract begrepen diensten verleent. 
6536 Gewone rechtspraak: Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, 489 (vergoeding morele schade wegens onderbrenging 
in andere locatie zonder het overeengekomen zeezicht); Brussel 19 september 2002, RGAR 2003, nr. 13743 (reisorganisator 
aansprakelijk wanneer verstrekte informatie onjuist blijkt, zeker wanneer deze doorslaggevend was bij keuze van hotel); 
Gent 19 oktober 2012, RW 2014, 32, noot R. STEENNOT (vergoeding op grond van art. 1149 BW van morele schade wegens 
gederfde vakantie in Turkije door niet-conforme levering aangekochte auto); Vred. Zomergem 26 april 2002, RW 2003-04, 
547 (vergoeding gederfd vakantiegenot wegens dubbele boeking door reisbureau). 
6537 Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, 489 (onderbrenging in hotelkamer in plaats van bungalow); Vred. Zomergem 
26 april 2002, RW 2003-04, 547 (onderbrenging in kleinere woning dan geboekte woning); Geschillencommissie Reizen 
(hierna: „GCR”) 8 september 2005, nr. 61, www.clv-gr.be, (1) 5; GCR 22 oktober 2013, www.clv-gr.be, SAA0036/13 
(onderbrenging in minderwaardig hotel wegens overboeking, € 400 schadevergoeding); GCR 22 oktober 2013, GCR 
22 oktober 2013, www.clv-gr.be, SAA0097/13 (niet-vertrek op reis wegens overboeking, afwijzing morele schadevergoeding 
wegens niet-nakoming schadebeperkingsplicht door niet in te gaan op voorstel tot alternatief onderkomen); GCR 26 juni 
2014, www.clv-gr.be, SA 140045 (€ 150 schadevergoeding voor onderbrenging in ondermaatse hotelkamer). 
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geboekte accommodatie6538, eenzijdige wijziging van het overeengekomen reisprogramma6539, behoud van het 
reisprogramma wanneer dat in de politieke context van de reisbestemming niet was gerechtvaardigd6540, het 
(zelfs tijdelijke) verlies van de bagage6541, de mindere ruimte en privacy dan was overeengekomen6542, een 
gebrekkige dienstverlening door de reisorganisator6543, de derving van het genot van een aquapark6544 en het 
ontbreken van Nederlandstalige kinderanimatie6545.  

2363. EXPLICIETE REGELING IN GESLOTEN RECHTSSYSTEMEN – Zelfs gesloten systemen beschikken over een 
regeling voor reisgenotsderving: Duitsland (§ 651f, lid 2 BGB 6546 ), Oostenrijk (§ 31e, lid 3 
Konsumentenschutzgesetz6547), Nederland (art. 7:510 NBW) en Italië (art. 47 Codice del Turismo6548). 
De Duitse rechtspraak kent enkel schadevergoeding toe in uitzonderlijke gevallen, wanneer de 
schade meer dan 50 % van de kostprijs van de reis bedraagt.6549 Het Nederlandse artikel 7:510 NBW 
bepaalt dat derving van reisgenot, voor zover geen vermogensschade, als te vergoeden immateriële 
schade wordt beschouwd. Evenals naar Belgisch recht, is de vergoedingsmogelijkheid daar beperkt, 
met name tot eenmaal de reissom (art. 7:511 NBW)6550. Wel is ook geringste immateriële schade 
verhaalbaar. 6551  In Italië is vergoedbaarheid van gederfd vakantiegenot jurisprudentieel 6552  en 

                                                             
6538 GCR 15 september 2011, nr. 35, www.clv-gr.be, (1) 5 (hotel aan luchthaven in plaats van aan zee); GCR 9 september 
2010, nr. 59, www.clv-gr.be, (1) 6 (hotel in zakencentrum in plaats van aan strand); GCR 24 juni 2008, nr. 36, www.clv-gr.be, 
(1) 4 (geen lift en ondermaats comfort); GCR 24 juni 2008, nr. 34, www.clv-gr.be, (1) 4 (hotel bleek bouwwerf); GCR 
31 januari 2008, nr. 5, www.clv-gr.be, (1) 3 (ondermaatse accommodatie); GCR 20 oktober 2005, nr. 114, www.clv-gr.be, (1) 
5 (maaltijden in cafetaria, vervuild zwembad, vuile douche en ongedierte in bungalow); GCR 27 september 2005, nr. 88, 
www.clv-gr.be, (1) 4 (onhygiënische kamer). 
6539 GCR 9 september 2010, nr. 60, www.clv-gr.be, (1) 7-8 (cruise deed voor reizigers cruciale Noordse fjorden, anders dan 
overeengekomen, niet aan); GCR 9 september 2010, nr. 58, www.clv-gr.be, (1) 5 (wegens trajectwijziging konden reizigers 
kasteel van Stirling niet bezoeken). 
6540 GCR 10 juni 2010, nr. 16, www.clv-gr.be, (1) 6 (behoud reis naar Madagaskar, waar reisgenot volledig werd gederfd 
wegens hevige onlusten). 
6541 GCR 30 september 2008, nr. 91, www.clv-gr.be, (1) 7 (bagage werd ten onrechte naar Panama overgebracht). 
6542 Vred. Zomergem 26 april 2002, RW 2003-04, 547 (benadeelden hadden voor twee personen een woning voor zes 
personen geboekt omdat zij ruimte en privacy op prijs stellen, vergoeding omdat zij elders werden ondergebracht). 
6543 GCR 11 oktober 2005, nr. 102, www.clv-gr.be, (1) 8-9. 
6544 Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, 489. 
6545 Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, 489. 
6546 § 651f, lid 2 BGB luidt: “Wird die Reise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende auch wegen nutzlos 
aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.” 
6547 § 31e, lid 3 Konsumentenschutzgesetz luidt: "Wenn der Reiseveranstalter einen erheblichen Teil der vertraglich 
vereinbarten Leistung nicht erbracht hat und dies auf einem dem Reiseveranstalter zurechenbaren Verschulden beruht, hat 
der Reisende auch Anspruch auf angemessenen Ersatz der entgangenen Urlaubsfreude." 
6548 Artikel 47, lid 1 Codice del Turismo luidt: "Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista 
puo' chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di 
vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilita' dell'occasione perduta."  
6549 Oberlandesgericht Keulen 14 juli 2008, www.dejure.org (“Nach der Rechtsprechung des Senats kann eine für den 
Anspruch erforderliche erhebliche Beeinträchtigung der Reise im Regelfall erst dann angenommen werden, wenn der 
Gesamtwert der Reise um mehr als 50 % gemindert ist.”); Oberlandesgericht Nürnberg 6 mei 1999 (www.dejure.org) 
(ontbreken van kinderanimatie impliceerde geen gederfd reisgenot); Landesgericht Frankfurt a.M. 15 augustus 2011, 
www.dejure.org (hotel nog niet afgewerkt, vermindering van reiswaarde met 80 %); Landesgericht Frankfurt 5 juni 2007, 
www.dejure.org (laattijdige bagagebezorging); Amtsgericht Bad Homburg 26 juli 2000, NJW-RR 2001, 348 (www.dejure.org) 
(vergoeding toch bij vermindering van reiswaarde met 30 %). Zie ook besproken Duitse rechtspraak in arrest van het 
Oostenrijkse Obersten Gerichtshof van 18 september 2009, 6 Ob 231/08a, JBl 2010, 188 en RDB Rechtsdatenbank, 7. 
6550 Rb. Haarlem 19 april 2006, www.rechtspraak.nl (teleurstelling wegens ontbreken Nederlandse sfeer in geboekt hotel). 
6551 Vgl. VERHEIJ 1998, 339. 
6552 Cass.it. 11 mei 2012, nr. 7256, Diritto e Giustizia 2012, 430 (verstoorde huwelijksreis); Cass.it. 12 maart 2010, nr. 5189, 
Diritto e Giustizia 2010, www.dirittoegiustizia.it (gederfd reisgenot wegens vervuilde zee); Rb. Cagliari 30 oktober 2008, 
Responsabilità civile e previdenza 2009 (De Jure), 2531, noot N. ORTU (niet-conformiteit accommodatie en afwezigheid gids). 
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doctrinaal6553 sterk ontwikkeld. Schade wegens vacanza rovinata ziet er op aantasting van het belang 
van de reiziger om ten volle te genieten van zijn vakantie.6554  

2364. ANDERE OPEN STELSELS (ÉN COMMON LAW) REDENEREN VANUIT ALGEMENE BEPALING – Het Engelse, het Spaanse en 
het Portugese recht beschikken niet over een expliciete wetsbasis voor vergoeding van gederfd reisgenot. De 
rechtsleer en de rechtspraak achten er dergelijke immateriële schade echter ook vergoedbaar. In het voor het 
overige eerder gesloten Engelse systeem staat al meer dan vier decennia – sinds Jarvis v Swans Tours (1973)6555 
– vast dat immateriële schade wegens niet-nakoming van een reiscontract voor vergoeding vatbaar kan zijn.6556 
Portugal redeneert naar analogie met het buitencontractuele artikel 496, lid 1 CCP. Daardoor geldt als 
voorwaarde dat gederfd vakantiegenot voldoende ernstig is om voor vergoeding in aanmerking te komen.6557 
Ook in Spanje geldt dat deze immateriële schadepost potentieel vergoedbaar is.6558  

2365. EXPLICIETE VERGOEDBAARSTELLING OVERBODIG – Aangezien het Belgische recht inzake immateriële 
wanprestatieschade een open karakter heeft, was de expliciete vergoedbaarstelling van gederfd reisgenot 
overbodig. De rechtspraak kent dan ook soms schadevergoeding toe op basis van artikel 1149 BW. Denk aan 
een schadevergoeding voor gederfd vakantiegenot wegens niet-conforme levering van een Mini Cooper, 
waardoor de kopers vroegtijdig moesten terugkeren van hun rondreis door Turkije.6559 De talrijke arbitrale 
beslissingen inzake gederfd reisgenot zouden ook mogelijk zijn zonder de specifieke wetsbasis uit de 
reiscontractenwet. De omvangrijke arbitrale rechtspraak zorgt echter voor een ruime consensus over de 
vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade.  

2366. DERVING VAN GENOT VAN GOED – Niet alleen gederfd dienstgenot maar ook derving van het 
genot van een goed kan tot immateriële schadevergoeding leiden.6560 Het gesloten Duitse systeem 
verwerpt deze schadepost omdat daarvoor geen uitdrukkelijke wetsbasis bestaat.6561 Naar Belgisch 
recht biedt artikel 1149 BW hiervoor wel een grondslag. In deze context is derving van genot van een 
goed niet in materiële maar in immateriële zin te begrijpen. Dit zijn de ongemakken die voortvloeien 
uit het feit dat het goed niet of niet naar behoren beschikbaar is. Nederland spreekt van 
“smartengeld” bij de immateriële variant en van “schadevergoeding” bij de materiële variant (supra 

                                                             
6553 ALPA 2011, 378; GRAZIUSO 2012, 430 e.v.; ORTU 2009, 2531; ROPPO 2006, 971, voetnoot 127; SERRA 2000, 1205. 
6554 GRAZIUSO 2010, 1316; GRAZIUSO 2012, 430 (“pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere 
pienamente del viaggio organizzato [...]”); ORTU 2009, 2531; POZZI 2007, 160; SPANGARO 2007, 719.  
6555 In Jarvis v Swan Tours Ltd [1973] QB 233, (CA) had Jarvis een skivakantie geboekt bij Swan Tours. De accommodatie en 
dienstverlening weken echter aanzienlijk af van de reisbrochure (niemand sprak Engels, er waren geen bruikbare ski’s en 
van typische Zwitserse maaltijden en animatie was geen sprake). Jarvis kreeg een vergoeding voor zijn immateriële schade 
(ongemak en frustratie) wegens die wanprestatie.  
6556 Interessant is de zienswijze van Lord Denning MR: “I think that those limitations are out of date. In a proper case 
damages for mental distress can be recovered in contract, just as damages for shock can be recovered in tort. One such case 
is a contract for a holiday, or any other contract to provide entertainment and enjoyment. If the contracting party breaks his 
contract, damages can be given for the disappointment, the distress, the upset and frustration caused by the breach. I know 
that it is difficult to assess in terms of money, but it is no more difficult than the assessment which the courts have to make 
every day in personal injury cases for loss of amenities.” 
6557 Artikel 496, lid 1 CCP stelt als vergoedbaarheidsvereiste dat immateriële schade ernstig is: “Na fixação da indemnização 
deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito.”; PINTO OLIVEIRA 2011, 
697. Vgl. Tabellen van Landgericht Frankfurt, enkel ernstige schade is er vergoedbaar (www.rechtspraxis.de/frankfurt.htm).  
6558 Bijv. SOLÉ FELIU 2009, 21-22 (met rechtspraak). 
6559 Gent 19 oktober 2012, RW 2014, 32, noot R. STEENNOT (vergoeding morele schade wegens gederfde vakantie in Turkije 
door niet-conforme levering aangekochte auto waarmee kopers pech hadden in Turkije) 
6560 Luik 4 april 1996, JLMB 1999, 5 (vergoeding wegens immateriële schade voor depressie van bouwheer wegens 
bouwschade door wanprestatie architect); Rb. Brussel 28 februari 2012, RJI 2012, 127 (genotsderving door huurder); 
Rb. Leuven 21 oktober 2009, Huur 2011, 24 (genotsderving huurder, afgewezen wegens gebrek aan bewijs); Rb. Nijvel 
2 oktober 2003, RJI 2004, 54 (precontractuele aansprakelijkheid, derving genot van kelder); STS 27 juli 1994, RJ 1994, 8741, 
nr. 6787; TF (Zwitserland) 2 februari 1999, O. en V.S.-H. t. Caisse de pension de l’Etat de Vaud, droit du bail 2000, 10 
(afwijzing in dat concrete geval); Grenoble 12 oktober 2004, JurisData nr. 2004-257315 (ontbinding 
aannemingsovereenkomst en derving genot door vertraging aannemingswerken); Parijs 18 maart 1998, JurisData nr. 1998-
022401 (ontbinding verkoop wegens levering gebrekkige software, erkenning genotsderving, maar verkeerde rechtsgrond); 
Kh. Condé-sur-Noireau 21 december 1896, S. 1897, II, 150 (derving genot huwelijkskledij wegens wanprestatie 
spoorwegmaatschappij bestaande in verzending van ingecheckte bagage naar verkeerde stad). 
6561 SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 276. 
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nr. 2247).6562 Bij onroerende goederen gaat het dus eerder om ongenoegen en ergernis wegens 
gederfd woongenot (immateriële variant) en niet zozeer om extra huurkosten door het moeten 
huren van een ander onderkomen (materiële variant).6563  

2367. FREQUENTE SCHADEPOST IN ENGELS RECHT – Immateriële wanprestatievergoedingen voor derving of 
beschadiging van een goed komen frequent voor naar Engels recht. Damages for physical inconvenience and 
discomfort zijn in de Engelse rechtspraak zo al toegekend in gevallen waarin het onmogelijk of ondraaglijk was 
geworden om in het aangekochte huis te verblijven wegens de gebreken waardoor het was aangetast6564, 
wegens de geluidsoverlast door overvliegende vliegtuigen6565 of doordat de kopers wegens de noodzakelijke 
herstellingen feitelijk op een bouwwerf verbleven6566. Ook huurders hebben in zulke gevallen recht op 
immateriële schadevergoeding. Een huurder kan de verhuurder ook immateriële schade berokkenen, 
bijvoorbeeld door beschadiging van het roerend goed waaraan de verhuurder bijzonder was gehecht.6567 Ook 
niet-levering van een zwembad 6568  of de aanleg van een zwembad dat minder diep uitvalt dan 
overeengekomen6569, impliceerden naar Engels recht vergoedbare genotsderving.  

2368. MINGENOT BIJ ONROERENDE GOEDEREN – Ook in de open civil-lawstelsels zijn voorbeelden te 
vinden van immateriële wanprestatieschade wegens derving van het genot van een goed. Illustratief 
is genotsderving ("mingenot") wegens wanprestatie bij ernstige gebreken aan het gekochte of 
gehuurde goed6570 of bij vertraging in de oplevering van een onroerend goed6571. Zo kan een huurder 
aanspraak maken op immateriële schadevergoeding wegens genotsderving wanneer de verwarming, 
de verlichting en het schuifraam niet werken (art. 1719 en 1720 BW).6572 De aannemer die de 
elektriciteit verkeerd legt, kan ook immateriële schadevergoeding verschuldigd zijn voor 
mingenot.6573 De aannemer die enorme vertraging oploopt bij de bouw van een grafmonument 

                                                             
6562 Rb. Arnhem 14 maart 2007, nr. 124175, NJF 2007, 279, www.jure.nl, punt 3.3 (eisers in vrijwaring stelden dat “naast 
vergoeding van smartengeld voor gederfd woongenot geen plaats meer [was] voor toewijzing van materiële schade wegens 
gederfd woongenot.”); Conclusie M.H. WISSINK van 14 januari 2011 voor HR 25 maart 2011, 09/04058, www.rechtspraak.nl, 
punt 2.16 (“Wanneer de eiser ter zake van gederfd woongenot schadevergoeding vordert zonder aan te geven of hij daarbij 
het oog heeft op vermogensschade (en eventueel welke relatie hij wenst te leggen tussen de aantasting van zijn woongenot 
en de aantasting van zijn vermogen) dan wel op vergoeding van ander nadeel, dan zal de rechter die de vordering geheel of 
gedeeltelijk toewijst inzichtelijk moeten maken van welke schade hij vergoeding toewijst.”). 
6563 Vgl. SOLÉ FELIU 2009, 28; SOARES PEREIRA 2009, 300-302 en 304. 
6564 Holder v Countrywide Surveyors [2003] PNLR 3, 29 (in MCGREGOR 2009, 65). 
6565 Farley v Skinner [2002] 2 AC 732 (in MCGREGOR 2009, 65). 
6566 Watts v Morrow [1991] 1 WLR 1421 CA (zie MCGREGOR 2009, 65). 
6567 SOARES PEREIRA 2009, 301. 
6568 SOARES PEREIRA 2009, 306 (verwijzing naar arrest van het hof van beroep te Évora van 2 juli 1998; Fonseca Ramos). 
6569 In de Ruxley-case verzocht een bouwheer van een zwembad om schadevergoeding omdat zijn zwembad minder diep 
was dan overeengekomen. Niettemin kreeg hij geen vergoeding voor de afbraak- en heropbouwkosten [herstelkosten (cost 
of cure damages of reinstatement damages) ten bedrage van 21.560 pond]. Dat werd immers buitensporig geacht, 
aangezien het zwembad voldeed aan de veiligheidsvoorschriften en standaardafmetingen. Hij kreeg enkel vergoeding voor 
immateriële schade (3250 pond voor overlast en gederfd genot). Ruxley Electronics & Construction Ltd v Forsyth [1996] 1 AC 
344 (HL). Bespreking: CHEN-WISHART 2010, 551-552.  
6570 BELGIË: Rb. Brussel 28 februari 2012, RJI 2012, 127 (genotsderving huurder wegens niet-werkende parlofoon, verlichting 
in traphal, schuifraam, frigo, verwarming); Rb. Leuven 21 oktober 2009, Huur 2011, 24 (genotsderving huurder, afgewezen 
wegens gebrek aan bewijs). SPANJE: STS 27 juli 1994, RJ 1994, 8741, nr. 6787 (kopers dienden hun appartement te verlaten 
wegens ernstige constructiefouten gebouw); STS 26 november 2001, RJ 2001, 15078, nr. 9524 (veroordeling architecten tot 
betaling van 4 miljoen pesetas immateriële schadevergoeding wegens ernstige constructiefouten appartementen); STS 
11 maart 2002, RJ 2002, 10047, nr. 5691 (immateriële schade bij schending huurovereenkomst); RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 
257; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2008, 160; SOLÉ FELIU 2009, 28. ITALIË: GAZZONI 2011, 644 (mingenot door onjuiste plaatsing 
elektriciteit); PORTUGAL: STJ 15 mei 2003, www.dgsi.pt (vergoeding intens leed wegens vochtigheid en lekken in gekochte 
gebrekkige woning). ZWITSERLAND: TF (Zwitserland) 2 februari 1999, O. en V.S.-H. t. Caisse de pension de l’Etat de Vaud, droit 
du bail 2000, 10; Parijs 27 september 1994, JurisData nr. 1994-022837 (ontbinding koopovereenkomst en vergoeding voor 
ergernis wegens niet-conforme tweedehands fotokopiemachine). 
6571  RODRÍGUEZ GUITIÁN 2008, 161 (contractueel). Vgl. Rb. Nijvel 2 oktober 2003, RJI 2004, 54 (precontractuele 
aansprakelijkheid, derving genot van kelder). 
6572 Rb. Brussel 28 februari 2012, RJI 2012, 127, en met name p. 137 en 155-157. 
6573 GAZZONI 2011, 644. 
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veroorzaakt de familie van de overledene(n) eveneens immateriële schade.6574 Denk ook aan het 
geval van een schilder die een voorgevel in zuiver wit moest schilderen, maar uiteindelijk in grijswit 
schilderde. De rechter kan dan in billijkheid een immateriële schadevergoeding toekennen. 

2369. MINGENOT BIJ ROERENDE GOEDEREN – Uiteraard komt dergelijke immateriële wanprestatieschade 
ook bij roerende goederen voor vergoeding in aanmerking. Het hof van beroep te Parijs kende zo 
ooit schadevergoeding toe voor niet-levering van een besteld schilderij.6575 In negentiende-eeuwse 
Franse rechtspraak was zo verhaalbaar de immateriële schade die een spoorwegmaatschappij aan 
een koppel had berokkend door de bagage met huwelijkskledij naar een verkeerde plaats op te 
sturen. Zo derfde het koppel het genot van de ceremoniekledij.6576 In België kende de rechtspraak in 
een geval van contractuele aansprakelijkheid van een architect wegens bouwschade bovenop de 
vergoeding van het gederfde materiële genot een vergoeding toe voor immateriële schade die de 
bouwheer had geleden door de depressie die hij aan bouwproblemen had overgehouden.6577 Die 
depressie is te bezien als psychische wanprestatieschade wegens genotsderving. 

2370. IMMATERIËLE SCHADE WEGENS NIET-LEVERING NUTSVOORZIENINGEN – Immateriële schadevergoeding wegens 
wanprestatie is ook verkrijgbaar voor derving van nutsvoorzieningen.6578 Voor elektriciteit is dit in Vlaanderen 
geregeld in het Energiedecreet.6579 Bij storingen geldt dat de netbeheerder de schade van de netgebruiker 
volledig, met een maximum van € 2 miljoen voor niet-lichamelijke schade, moet vergoeden (art. 4.1.11/1, 
eerste en tweede lid Energiedecreet).6580 Bij laattijdige aansluiting en heraansluiting hebben huishoudelijke 
netgebruikers recht op € 25 per dag en hebben niet-huishoudelijke netgebruikers recht op € 50 per dag (art. 
4.1.11/3). Bij langdurige stroomonderbreking met technische oorzaak van minstens vier uur bedraagt de 
vergoeding, behoudens noodsituatie of overmacht (§ 2, zoals een volledige black-out wegens een probleem op 
het hoogspanningsnet) voor de huishoudelijke netgebruiker € 35, vermeerderd met € 20 voor elke bijkomende 
periode van vier uur en verdubbeld in de winter (art. 4.1.11/5, § 1-2). Bijkomend kan een netgebruiker wel 
verzoeken om vergoeding van zijn werkelijke schade (art. 4.1.11/2), zoals immateriële schade.6581 Italiaanse 
rechters achtten de impact van stroomonderbreking op persoonlijke en familiale activiteiten zo vergoedbaar. 
Het tijdstip (bijv. feestdag) en de duur van de stroomonderbreking zijn dan relevant. Zo kreeg een netgebruiker 
immateriële schadevergoeding voor ongemakken doordat zijn aansluiting abusievelijk was afgesloten.6582 

§ 5. REPUTATIESCHADE 

2371. REPUTATIESCHADE VERGOEDBAAR ALS IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – De commentaren bij 
diverse internationale instrumenten (art. III.-3:701, lid 3 DCFR en art. 7.4.2, lid 2 Unidroit) geven 

                                                             
6574 Parijs 24 januari 1928, Gaz.Trib. 17 juli 1928 (in LALOU 1962, 103). 
6575 Parijs 4 juli 1865, DP 1865, II, 201 (“Considérant qu’en dehors du préjudice moral que subit l’intimé, par la privation du 
tableau que, depuis 1860, Rosa Ronheur s’était engagée à lui livrer, la non-exécution de la convention lui cause, à raison 
même de la renommée et du talent de l’artiste, un dommage matériel incontestable dont il lui est dû réparation. [...] que ce 
dommage sera équitablement arbitré à la somme de 4,000 fr.”). Het hof maakte duidelijk melding van de geleden 
immateriële schade, maar expliciteerde bij de billijkheidsbegroting wel niet of daarmee rekening was gehouden. 
6576 Kh. Condé-sur-Noireau 21 december 1896, S. 1897, II, 150 ("n'ayant à leur disposition que des vêtements de voyage, ils 
durent faire à la hâte quelques acquisitions de vêtements, chaussures, lingerie, etc. [...]; que de ces divers faits ils ont 
éprouvé un préjudice matériel et moral [...]"). 
6577 Luik 4 april 1996, JLMB 1999, 5. 
6578 Kwalificatie als contractuele aansprakelijkheid, behoudens bij wettelijk monopolie: COUSY/DE RUYVER 2015, 19-20; F. 
VANDENDRIESSCHE, W. GELDHOF en A. CARTON, "De aard van de rechtsverhouding in de nutssectoren: reglementair of 
contractueel?" in I. CLAEYS, R. STEENNOT en M. TISON (eds.), Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten, 
Mechelen, Kluwer, 2011, (189) 234. Vgl. SOARES PEREIRA 2009, 302 (immateriële schade bij niet-levering water). 
6579 Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009, BS 7 juli 2009, zoals gewijzigd 
bij decreet van 20 december 2013. Uitgebreid: COUSY/DE RUYVER 2015, 5-31. 
6580 Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, 2291, nr. 1, 17 ("Het gaat om de bevestiging van de plicht in hoofde van de netbeheerder tot 
vergoeding van schade geleden door de netgebruiker, als gevolg van een storing, op grond van de geldende wettelijke 
bepalingen, met evenwel de toevoeging daaraan van een beperking van deze schadevergoedingsplicht tot een bepaald 
plafondbedrag."). 
6581 Dit kan ook nuttig zijn wanneer een netbeheerder te veel stroom door het net jaagt. Recentelijk: T. PATTYN, "400 volt op 
het net in plaats van 230: honderden toestellen stuk", Het Nieuwsblad 2015, 5 december, online. 
6582 Rb. Charleroi 30 januari 1990, JT 1990, 388. 
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reputatieschade als typevoorbeeld van immateriële schade bij wanprestatie.6583 Dat sociaal of 
commercieel diskrediet6584 is zo een frequente vorm van immateriële wanprestatieschade.6585 In 
vennootschapsrechtelijk verband geldt corporate reputation als één van de belangrijkste immateriële 
activa.6586 Afbreuken aan die reputatie kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de rentabiliteit en 
attractiviteit van een onderneming. Veroorzaakt een wanprestatie reputatieschade, dan kan de 
rechter dit niet buiten beschouwing laten. Dat reputatieschade moeilijk te bewijzen is, belet 
vergoeding daarvan niet.6587 Dit gaat overigens op voor elke immateriële schade en zelfs voor 
bepaalde materiële wanprestatieschade, zoals kansverlies en winstderving (infra nrs. 2768-2786).  

2372. TWEE VARIANTEN: MATERIËLE EN IMMATERIËLE VARIANT – Socio-commerciële schade kent een materiële 
(oneigenlijke; infra nrs. 2373-2374) en immateriële (eigenlijke; infra nrs. 2375-2380) variant.6588 Oneigenlijke 
reputatieschade komt neer op materiële schade.6589 Denk aan actuele of toekomstige winstderving, zoals 
cliënteelverlies of verlies van tewerkstellingskansen (supra nrs. 525-527).6590 Dat die winstderving verband 
houdt met immateriële elementen (reputatie) doet niet af aan het materiële karakter daarvan. De eigenlijke 
variant is immateriële reputatieschade, waarbij de rechter reputatie als afzonderlijke waarde beschouwt. Bij 
deze immateriële schade is een minder strikt bewijs vereist dan voor de materiële variant.6591 Ook is de al dan 
niet voorzienbaarheid (art. 1150 BW) niet op dezelfde wijze toepasbaar bij de materiële en de immateriële 
variant (supra nrs. 1636-1645).6592 Toch komen beide varianten vaak samen voor. Rechters vergoeden die 
varianten dan ook vaak in globo.6593 Ondergaat een onderneming een wanprestatie die haar reputatie aantast, 
dan lijdt zij wellicht niet enkel immateriële reputatieschade (aantasting van haar imago), maar ook indirecte 
materiële reputatieschade (daaruit resulterend cliënteelverlies en toekomstige winstderving). 

2373. REPUTATIESCHADE BIJ HANDELAARS EN VENNOOTSCHAPPEN ENKEL VERGOEDBAAR BIJ WINSTDERVING? – 

Reputatieschade en cliënteelverlies zijn verhaalbaar als winstderving (supra nrs. 525-527). Sommige 
doctrine beperkt reputationele wanprestatieschade tot die materiële variant. Reputatieschade is dan 
enkel vergoedbaar wanneer zij winstderving impliceert.6594 Zo kon een benadeelde geen vergoeding 
krijgen voor reputatieschade die hij had geleden doordat hij wegens de wanprestatie van zijn 
advocaat schuldig was bevonden aan nalatig rijgedrag, omdat die reputatieschade geen geldelijk 
verlies met zich had gebracht.6595 In vennootschapsverband oordeelde het Portugese Supremo 
Tribunal de Justiça dat de reputatie van vennootschappen een deuk kan krijgen, maar dat dit enkel 
relevant is voor zover zij daarvan economisch nadeel ondervinden.6596 Deze zienswijze komt ook voor 

                                                             
6583 VON BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009, 938; UNIDROIT 2010, 268. 
6584 Social discredit is één van de vier immateriële schadeposten in MCGREGOR 2009, 75-76. In de Portugese rechtspraak is 
ook sprake van desacreditação comercial (STJ 27 januari 1993, Boletim do Ministério da Justiça 1993 (nr. 423), 494). 
6585 Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, afl. 1, (46) 50; Arbit.Besl. 12 mei 2005, T.Gez. 2005-06, (116) 124; 
BAECK 2012-I, 321; BERNAUW 2009, 329 (reputatieschade als immateriële gevolgschade); VAN OMMESLAGHE 2010, 533. 
Vgl. BAKELS 1994, 99, (reputatieschade als geleden verlies); CARBONNIER 2000, 381; CARTWRIGHT 2007, 264 (intangible benefits). 
6586 K. WALKER, “A Systematic Review of the Corporate Reputation Literature: Definition, Measurement, and Theory”,  
Corporate Reputation Review 2010, vol. 12, (357) 357. 
6587 Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, (46) 51; ENONCHONG 1996, 602. 
6588 Vgl. ENONCHONG 1996, 601 (kritiek op onderscheid tussen vergoedbare loss of reputation resulting in pecuniary loss en 
onvergoedbare loss of reputation not resulting in pecuniary loss); RODIÈRE 1977, 628. 
6589 Dit is terminologie uit Spanje: "daño moral indirectamente económico" (bijv. GARCÍA LÓPEZ 1990, 152) 
6590 Vgl. Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, (46) 51 (€ 10 000 schadevergoeding voor onuitwisbare 
morele smet op loopbaan wegens onregelmatig ontslag werknemer). 
6591 GARCÍA LÓPEZ 1990, 152 ("El daño moral indirectamente económico, al producir daños de carácter patrimonial, tales como 
la disminución de la clientela a consecuencia del descrédito producido por una columnia o injuria, requiere la constatación 
clara de los perjuicios a los efectos de su valoración [...]"); LIEBSTER 2011, 1042-1044 (inzake bewijs van reputatieschade). 
6592 Voor invulling van voorzienbaarheidsbeperking bij beide varianten: LIEBSTER 2011, 1047-1048. 
6593 Bijv. Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, (46) 51. 
6594 T. HUC, Commentaire théorique et pratique du code civil, VII, Cotillon Parijs, 1894, 209 ("C'est seulement pour les 
obligations ayant leur source dans un délit ou un quasi-délit qu'il est permis de tenir compte du préjudice moral, à moins 
qu’un tel préjudice n’implique nécessairement un préjudice pécuniaire"). 
6595 Groomer v Crocker [1939] 1 KB 194 (waarover: ENONCHONG 1996, 600-601). 
6596 Zie STJ 25 maart 2003, www.dgsi.pt (1) 5 (“O bom nome e a reputação interessam-lhes na justa medida da vantagem 
económica que deles podem tirar. [...] Para as sociedades comerciais, a ofensa do crédito e do bom nome produz, portanto, 
um dano patrimonial indirecto, isto é, o reflexo negativo que, na respectiva potencialidade de lucro, operou aquela.”). 
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in Spanje6597 en onder de CISG6598. In Duitsland verwierp het Landgericht Darmstadt vergoeding van 
imagoschade die geen winstderving meebracht. De redenering luidde dat zolang de onderneming 
dezelfde omzet behoudt, haar imago irrelevant is.6599  

2374. GEEN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE VOOR VENNOOTSCHAPPEN WEGENS SPECIALITEITSBEGINSEL? – Zo 
onderschreef het Gentse hof van beroep die beperkende invulling van immateriële schade.6600 Een verzekeraar 
had een overeenkomst opgezegd met een makelaar die zijn diensten verleende in de vorm van een bvba. Het 
hof verwierp de immateriële schadevergoeding van de makelaar op grond dat de rechtsbekwaamheid van 
handelsvennootschappen beperkt is door hun (vermogensrechtelijke) doel. Het hof gaf aan dat aantasting van 
de goede naam en reputatie van een handelsvennootschap grond kan vormen voor schadeloosstelling, maar 
dat deze "evenwel slechts materiële schade [kan] opleveren". Hiervoor baseerde het zich op de wettelijke 
specialiteit van handelsvennootschappen als obstakel. Dat specialiteitsbeginsel houdt in dat een vennootschap 
slechts rechten en plichten draagt voor zover de aangegane verbintenissen verenigbaar zijn met haar wettelijk 
doel. Vennootschappen hebben een doelgebonden vermogen en kunnen slechts als rechtspersoon optreden 
voor zover nodig om dat op winst gerichte doel te bereiken. Daaruit leidt een minderheidsstroming meteen 
ook af dat vennootschappen geen immateriële schade kunnen lijden.6601 

2375. IMMATERIËLE REPUTATIESCHADE BIJ NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN – Reputatie kan een 
eigen waarde hebben die de loutere (daaruit resulterende) winst overstijgt.6602 Reputatieschade 
komt zo voor bij natuurlijke personen.6603 Zo kreeg een onregelmatig ontslagen arts immateriële 
schadevergoeding voor de afbreuk aan zijn reputatie.6604 Voor die immateriële reputatieschade 
oordeelt de common law sinds Addis v Gramophone Co (1909)6605 dat reputatieschade niet van 
verhaalbare aard is. Deze Addis-regel staat echter onder druk. Ook bij wanprestaties worden steeds 
vaker schadevergoedingen toegekend voor reputatie- of prestigeverlies (stigma damages).6606 

                                                             
6597 DE ÁNGEL YAGÜEZ 1993, 687-688 ("[...] se corre el riesgo de confundir el genuino daño moral con el daño patrimonial 
indirecto. Repárese, por ejemplo, en la dificultad que entraña hablar del 'daño moral' infligido por las 'injurias' vertidas 
contra una sociedad mercantil, pues lo que a primera vista llamaríamos su 'honor' quizá no sea más que su crédito comercial 
dañado, esto es, el reflejo del perjuicio patrimonial consistente en la disminución de sus posibilidades o expectativas 
comerciales."). 
6598 TF 28 oktober 1998, CISG-online nr. 413, www.cisg-online.ch (“Das gilt auch für Goodwill-Nachteile bzw. für einen 
Schaden, der dadurch entsteht, dass der Käufer einen Kunden aufgrund einer mangelhaften Lieferung ganz verliert.”); 
Grenoble 21 oktober 1999, www.cisg.fr (“Que la détérioration de l'image commerciale n'est pas réparée en elle-même si elle 
n'a pas entraîné un préjudice pécuniaire prouvé.”); Landgericht Darmstadt 9 mei 2000, CISG-online nr. 560, www.cisg-
online.ch; Landgericht Kassel 21 september 1995, CISG-online nr. 192, www.cisg-online.ch.  
6599 Landgericht Darmstadt 9 mei 2000, CISG-online nr. 560, www.cisg-online.ch (“Insoweit sich “Imageschäden” nicht in 
Umsatz und Gewinneinbrüchen auswirken, sind diese völlig unerheblich. Ein Kaufmann betreibt sein Unternehmen unter 
kaufmännischen Gesichtspunkten. Solange er hinreichende Absatzzahlen zu verzeichnen hat, kann ihm sein Image völlig 
gleichgültig sein.”). 
6600 Gent 23 mei 2007, DAOR 2007, (467) 469, noot C. HEEB. 
6601 Corr. Brussel 29 april 1959, JT 1959, 440, noot CH. VAN REEPINGHEN (burgerlijke partijstelling van handelsvennootschap 
voor immateriële schade niet-ontvankelijk, omdat zij geen immateriële schade kan lijden: “l’existence d’un préjudice de 
pareille nature est inconcevable dans le chef d’une société anonyme, d’une société commerciale de capitaux”); A. CARETTE, 
"Kan een handelsvennootschap morele schade lijden wegens aantasting van haar eer en goede naam (noot onder 
Antwerpen 4 februari 1992), RW 1992-93, (258) 259; J. RONSE, "Vennootschappen – Overzicht van rechtspraak (1964-1967)", 
TPR 1967, (629) 647 ("De handelsvennootschap bestaat slechts binnen de sfeer van het vermogensrecht. Zij is dan ook niet 
in staat om een schade te lijden die buiten het vermogen omgaat."). 
6602 LIEBSTER 2011, 1032-1035; SAIDOV 2002, 329; SCHLECHTRIEM 2007, 94.  
6603 Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, afl. 1, (46) 50 (€ 10 000 schadevergoeding wegens onuitwisbare 
morele smet op loopbaan van slachtoffer van onregelmatig ontslag); MAZEAUD/TUNC 1965, 427 
6604 Arbit.Besl. 12 mei 2005, T.Gez. 2005-06, 116 (met verwijzing naar art. 1150-1151 BW). 
6605 Addis v Gramophone Co Ltd [1909] AC 488 (onregelmatig en vernederend ontslag werknemer met verzoek om 
immateriële schadevergoeding voor afgenomen jobkansen). 
6606 Malik v Bank of Credit and Commerce International SA [1997] UKHL 23; Lord Hoffmann in Johnson v Unisys [2003] 1 AC 
518, punten 43-44 (“My Lords, such an approach would in this country have to circumvent or overcome the obstacle of Addis 
v Gramophone Co Ltd [1909] AC 488, in which it was decided that an employee cannot recover damages for injured feelings, 
mental distress or damage to his reputation, arising out of the manner of his dismissal. Speaking for myself, I think that, if 
this task was one which I felt called upon to perform, I would be able to do so.”; afwijzing vordering om andere redenen); 
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Immateriële reputatieschade komt ook voor bij rechtspersonen.6607 Dit kan relevant zijn wanneer de 
benadeelde de materiële uiting van zijn reputationele wanprestatieschade via winstderving niet kan 
aantonen, maar wel kan bewijzen dat zijn reputatie op zich is aangetast.6608 Het schadebewijs kan de 
benadeelde bij deze immateriële variant minder strikt leveren dan bij de materiële variant. De 
rechter verricht daarbij doorgaans ook eerder een billijkheidsbegroting.6609  

2376. REPUTATIE ALS ZELFSTANDIGE WAARDE DIE LOSSTAAT VAN WINSTDERVING – Doorslaggevend in dit verband is dat 
reputatie is te bezien als een zelfstandige waarde die onafhankelijk van concrete winstderving schaderechtelijk 
relevant is. De zienswijze dat een onderneming enkel belang hecht aan haar imago met het oog op 
winstrealisatie zou niet stroken met de economische realiteit. Dat blijkt ook uit het feit dat ondernemingen 
veel geld besteden aan reclame en merkbescherming. De autonome waarde van reputatie wordt overigens ook 
erkend wanneer een entiteit geen winstoogmerk heeft, zoals bij vzw’s. 6610 Een goede reputatie heeft 
economisch gezien overigens niet enkel gevolgen voor de omzet, maar fungeert ook als kwaliteitslabel voor 
producten en diensten, maakt het eenvoudiger om gekwalificeerde werknemers aan te trekken, en verhoogt 
de attractiviteit voor investeerders.6611 De zelfstandige waarde van reputatie is een sleutelargument om 
reputatieschade bij wanprestaties los te zien van daaruit resulterende winstderving.6612  

2377. AANSPRAAK VAN VENNOOTSCHAPPEN OP VERGOEDING VAN REPUTATIESCHADE – Kunnen 
ondernemingen affectieschade, pijn of smart ondergaan? Allicht niet.6613 Wanprestaties kunnen hun 
wel andere immateriële schade, zoals reputatieschade, berokkenen. Dat een vennootschap vooral op 
winstrealisatie is gericht, laat onverlet dat zij een goede naam heeft te verdedigen. 6614 
Vennootschappen bestaan niet louter binnen het vermogensrecht. De extrapolatie van voor 
natuurlijke personen geldende beginselen naar rechtspersonen komt ook voor op andere gebieden. 
Denk Europeesrechtelijk aan de context van artikel 54 VWEU, inzake de vrijheid van vestiging, die in 
dezelfde mate geldt voor rechtspersonen.6615 Naar analogie menen de meeste auteurs zo terecht dat 
rechtspersonen schadevergoeding kunnen vorderen voor elke aantasting van hun rechten, ook al 
mist die vermogensrechtelijke impact.6616 Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw wordt dit 

                                                                                                                                                                                              
BCCCI v Ali (No.2) [2002] EWCA Civ 82 (waarover: TREITEL 2003, 991). Vgl. ENONCHONG 1996, 592-602; MCGREGOR 2009, 76; 
TREITEL 2003, 991. 
6607 BONILINI 1989, 85 ("[Il danno non patrimoniale] può anche essere conosciuto dalle persone giuridiche [...]"); DEMOGUE 

1924, 55 (reputatieschade in het algemeen); SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 932-934. Contra: 
ENONCHONG 1996, 632 (“many contracting parties such as companies cannot claim mental distress damages at all because 
they have no feelings”). 
6608 Vgl. SCHLECHTRIEM 2007, 94 (“However, compensation for non-pecuniary loss may also be awarded in situations where 
there is or might be a pecuniary loss that cannot be shown and/or proven by the aggrieved party.”). 
6609 SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 38. 
6610 P.L. LIEBSTER, “Reputationsschaden im UN-Kaufrecht (CISG)” in A. BÜCHLER en M. MÜLLER-CHEN (eds.), Festschrift für 
Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag, Bern, Stämpfli, 2011, (1031) 1033. 
6611 M.L. BARNETT, J.M. JERMIER en B.A. LAFFERTY, “Corporate Reputation: The Definitional Landscape”, Corporate Reputation 
Review 2006, vol. 9, 26-38; DOWLING 2006, 138; LIEBSTER 2011, 1035-1039; WALKER 2010, 357-358. 
6612 Vgl. LIEBSTER 2011, 1036. 
6613 K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, "Overzicht van rechtspraak vennootschappen (1992-1998)", TPR 
2000, (99) 194 (“[K]an een rechtspersoon moeilijk pijn en smarten lijden, dan is het toch best mogelijk om aan te nemen dat 
hij, zoals een natuurlijke persoon, zou ‘lijden’ onder de krenking van zijn eer en goede naam.”);  SCHUERMANS/VAN 

OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 933 (“Moeilijk aan te nemen is dat een rechtspersoon affectieve morele schade (bv. 
leed, genegenheidsschade …) zou ondervinden […]”). 
6614 CH. VAN REEPINGHEN, noot onder Corr. Brussel 29 april 1959, JT 1959, (440) 440. 
6615 M. HORSPOOL en M. HUMPHREYS, European Union Law, Oxford, OUP, 2014, 341 ("it is difficult simply to extrapolate to 
companies principles which are relatively easy to apply to individuals (such as non-discrimination."). 
6616 G.-L. BALLON, "De persoonlijkheidsrechten van de rechtspersoon" in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 
1986, (127) 143, voetnoot 63; DABIN 1958, 258; DE PAGE 1962, 648-649 (“les personnes morales peuvent, en principe, 
poursuivre la réparation du préjudice moral qu’elle éprouveraient à la suite d’un fait qui porte atteinte à leur honneur ou à 
leur considération”); DIRIX 1984, 65 (“Zowel fysieke personen als rechtspersonen kunnen morele schade lijden.”) en 99-100; 
FREDERICQ 1950, 184-185; K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, "Overzicht van rechtspraak 
vennootschappen (1992-1998)", TPR 2000, (99) 194; HEEB 2007, 481-482; H. LAGA, "Enige bedenkingen omtrent fusie en de 
overgang van intuitu personae-overeenkomsten" in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (237) 255; P. 
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overigens ook erkend door het Hof van Cassatie.6617 Rechters kennen vennootschappen dan ook 
soms immateriële schadevergoedingen toe.6618 Begin 2016 erkende het Grondwettelijk Hof zo dat 
rechtspersonen die in het rechtsverkeer optreden ter verdediging van een collectief belang, zoals de 
bescherming van het leefmilieu, op grond van artikel 1382 BW een morele schadevergoeding kunnen 
krijgen die verder gaat dan een symbolische schadevergoeding van één euro. 6619  Die gelijke 
behandeling van natuurlijke en rechtspersonen krijgt ook brede rechtsvergelijkende steun.6620 

2378. IMMATERIËLE REPUTATIESCHADE BIJ ONDERNEMINGEN MET WINSTOOGMERK: ILLUSTRATIES – Bepaalde rechtspraak 
benadert gederfde winst en reputatieschade op dichotomische wijze.6621 Onder de CISG werd zo geoordeeld 
dat niet enkel gederfde winst verhaalbaar is, maar dat de rechter ook rekening moest houden met de 
omstandigheid dat de benadeelde koper zijn reputatie en geloofwaardigheid via extra inspanningen en kosten 
moest terugwinnen.6622 Ook niet-nakoming van distributieovereenkomsten kan immateriële reputatieschade 
berokkenen. Denk aan de distributeur die systematisch gebrekkige goederen krijgt van zijn leverancier.6623 De 
commentaar bij de Unidroitprincipes (art. 7.4.2, lid 2) geeft bij immateriële wanprestatieschade overigens een 
voorbeeld van dergelijke reputatieschade. Een jonge architect krijgt veel media-aandacht omdat hem is 
opgedragen een gemeentelijk museum te moderniseren. Plots beslist de gemeente om die overeenkomst te 
beëindigen en toch een beroep te doen op een meer ervaren architect. De benadeelde architect kan volgens de 
Unidroitcommentaar dan niet enkel vergoeding krijgen voor materiële schade, maar ook voor de aantasting 
van zijn reputatie en het verlies van een kans op ruimere bekendheid.6624  

2379. IMMATERIËLE REPUTATIESCHADE BIJ VERTRAAGDE NAKOMING (PORTUGAL) – Een voorbeeld van reputatieschade 
komt uit de Portugese rechtspraak. Een schoenenfabrikant liep maanden vertraging op bij de levering van een 
duizendtal schoenen. De schoenwinkel kreeg € 3750 immateriële schadevergoeding. Het hoogste Portugese 

                                                                                                                                                                                              
COPPENS, noot onder Corr. Brussel 29 april 1959, RPS 1959, (210) 210; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 

1994, 932; CH. VAN REEPINGHEN, noot onder Corr. Brussel 29 april 1959, JT 1959, (440) 440; VAN RYN 1954, 256. 
6617 Cass. 9 februari 1948, Pas. 1948, I, 88 (“tout comme celui des personnes physiques, le comportement des personnes 
morales peut faire, de la part des tiers, l’objet d’une appréciation susceptible d’influencer la conduite des tiers à leur égard: 
[…] ainsi toute atteinte à leur honneur, de nature à diminuer la considération dont elles jouissent, peut leur causer un 
préjudice moral ou matériel dont il est dû réparation”); Cass. 7 oktober 1985, JT 1986, 59. 
6618 Antwerpen 4 februari 1992, RW 1992-93, 258, noot A. CARETTE (toekenning aan handelsvennootschap van immateriële 
schadevergoeding wegens aantasting eer en goede naam doordat kassierster ten nadele van winkelketen misdrijven van 
valsheid in geschrifte en huisdiefstal had gepleegd); Gent 16 juli 1896, Pas. 1897, II, 48 (rechtspersoon kan 
schadevergoeding vorderen wegens smadelijk artikel in krant; afwijzing omdat schade niet was aangetoond);  Kh. Brussel 
11 mei 1951, Pas. 1952, III, (72) 75, vijfde alinea (“le préjudice moral donne lieu à réparation, sans qu’il faille distinguer à cet 
égard entre personnes physiques et personnes morales”); Corr. Luik 27 november 1963, JT 1964, 169 (bedrog over 
oorsprong van waren; immateriële schadevergoeding voor verlies van clientèle: “un préjudice moral peut être alloué à la 
[société X] pour compenser sa légitime crainte d’avoir perdu une partie de cette clientèle”). 
6619 GwH 21 januari 2016, nr. 7/2016. 
6620 ITALIË: Cass.civ.III.it. 4 juni 2007, nr. 12929, www.altalex.com ("La lesione del diritto all’immagine cagiona un danno non 
patrimoniale risarcibile; tale danno deve essere risarcito anche se riguarda una persona giuridica e non un persona fisica."); 
Cass.civ.I.it 7 januari 2008, nr. 31, www.altalex.com. HONGARIJE: NEUDÖRFLER/BODINGER 2006, 30 ("Ein immaterieller 
Schadenersatzanspruch kann [...] grundsätzlich jeder natürlichen oder juristischen Person zugesprochen werden."). DCFR: 
C. VON BAR, “Ersatz von Nichtvermögensschäden auch zugunsten von juristischen Personen?" in M. HABDAS en A. WUDARSKI 

(eds.), Festschrift für Stanisława Kalus. Ius est ars boni et aequi, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, 67-88 (verwijzing naar 
art. VI.-1:103, sub b DCFR, dat bepaalt dat de regels inzake buitencontractuele aansprakelijkheid zowel voor natuurlijke als 
rechtspersonen gelden). 
6621 STJ (Portugal) 27 januari 1993, Boletim do Ministério da Justiça 1993 (nr. 423), 494; Audiencia Provincial Barcelona 
20 juni 1997, CISG-online nr. 338, www.cisg-online.ch (immateriële reputatieschade niet bewezen); Handelsgericht Zürich 
10 februari 1999, CISG-online nr. 488, www.cisg-online.ch (“Ein Zusammenhang zwischen den Bindungskosten und einem 
"good will Schaden" oder entgangenem Gewinn ist jedoch weder durch die Beklagte geltend gemacht worden, noch 
sonstwie erkennbar”); Rechtbank van eerste aanleg Tampere (Finland) 17 januari 1997, cisgw3.law.pace.edu.  
6622 Rechtbank van eerste aanleg Tampere (Finland) 17 januari 1997, cisgw3.law.pace.edu (“[Buyer] has suffered loss as a 
result of losing clients. Furthermore, regaining the reputation and credibility and creation of new customer networks has 
required extra effort and expenses.”) 
6623 STJ 27 januari 1993, Boletim do Ministério da Justiça 1993 (nr. 423), 494 (levering verf van gebrekkige kwaliteit, 
waardoor afnemer reputatieschade leed, zijn handelsactiviteit moest stopzetten, en vrienden verloor); STJ 25 maart 2003, 
www.dgsi.pt (leverancier leverde gebrekkige goederen aan distributeur én verkocht soortgelijke goederen, in strijd met het 
exclusiviteitsbeding, aan lagere prijzen in Portugal). Vgl. LAITHIER 2004, 168; SOARES PEREIRA 2009, 307 (met rechtspraak). 
6624 UNIDROIT 2010, 269. 
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rechtscollege bevestigde het bestreden arrest op grond dat de schoenwinkel niet enkel winst had gederfd door 
doorverkopen te mislopen, maar ook reputatieschade had geleden door de schoenen aan vele klanten te laat 
te leveren. Het preciseerde wel dat de immateriële schadevergoeding, gelet op de beperkte vertraging, geen 
buitensporige omvang mocht aannemen.6625 

2380. IMMATERIËLE REPUTATIESCHADE WEGENS WIJZE VAN OVEREENKOMSTBEËINDIGING – De wijze van 
contractbeëindiging kan immateriële schade veroorzaken die conform de contractuele aansprakelijkheidsregels 
verhaalbaar is. 6626  Reputatieschade wegens een als een contractuele fout aangemerkte onregelmatige 
contractbeëindiging is zo ook als vergoedbare immateriële schade te beschouwen. Zo kan het gevoel van 
onrechtvaardigheid tegen de willekeurige houding van de werkgever bij ontslag (contractuele fout) leiden tot 
immateriële schadevergoeding.6627 Deze immateriële schadevergoeding uit wanprestatie komt ook voor buiten 
de context van arbeidsovereenkomsten. Zo kreeg een klant van een bank immateriële schadevergoeding voor 
de abrupte beëindiging van een kredietopeningsovereenkomst.6628  

Afdeling III. Vergoedingsomvang  

§ 1. INVLOED VERGOEDENDE FUNCTIE 

A Vergoedende functie 

2381. BEGROTINGSINVLOED VAN SCHADEVERGOEDINGSFUNCTIE – Zoals bij elke schadevergoeding is de 
begroting van immateriële schadevergoeding bij wanprestatie schatplichtig aan de functie van deze 
vergoeding.6629 De functie van immateriële wanprestatievergoeding geeft de doorslag bij de bepaling 
van de hoogte daarvan. Werkt de schadevergoeding zuiver vergoedend, dan stemt de rechter haar af 
op de geleden immateriële schade. Werkt zij ook bestraffend, dan werkt de schuldgraad van de 
wanprestant daarop in. Werkt zij bovendien preventief, dan bedraagt de immateriële 
schadevergoeding meer dan de werkelijk geleden immateriële wanprestatieschade.  

2382. IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING WEGENS WANPRESTATIE WERKT LOUTER INDEMNITAIR – Immateriële 
schadevergoeding wegens wanprestatie heeft een louter vergoedende functie (supra nrs. 144-148). 
Zij is niet van punitieve of genoegdoenende aard, ook al kan zij de benadeelde wel genoegdoening 
verschaffen (supra nr. 167). Voor de omvang geldt ook hier – evenals elders6630 – het vereiste van 

                                                             
6625 STJ 19 januari 2004, www.dgsi.pt (1) 9-11 (“Os factos revelam que o atraso da A. no fornecimento dos sapatos 
encomendados causou danos na reputação da imagem da R., pois, sendo uma empresa cumpridora, ficou com o nome 
afectado a nível comercial.”). 
6626 ANDRÉS JANA/MAURICIO TAPIA 2006, 178; CLAUDIO BAHAMONDES 2004, 264; GALAND-CARVAL 2001, 105; S. GAMONAL CONTRERAS, “El 
daño moral por termino del contrato de trabajo”, Santiago, Editrem, 2000, www.escuelasindical.org, 58; SOLÉ FELIU 2009, 18. 
6627 Arbh. Brussel 3 mei 2006, nr. 46.128, Soc.Kron. 2007, 409. Vgl. Arbh. Bergen 16 november 1992, JTT 1993, 251 
(immateriële schade; onregelmatig ontslag); Arbrb. Charleroi 25 maart 1994 JLMB 1994, 830. Vgl. MAZEAUD/TUNC 1965, 427. 
6628 Brussel 4 december 1987, JLMB 1989, 394. 
6629  Vgl. ADY 2004, 5 en 85 (twee begrotingscriteria voor immateriële schade: de billijkheid en de functies van 
schadevergoeding); DE CUPIS 1979-II, 249; LINDENBERGH 2008-II, 7 ("Het denken in termen van compensatie is van betekenis 
voor de omvang van het smartengeld. Bij de vaststelling van de omvang van het smartengeld bij letsel staat de omvang van 
het geleden en te lijden immateriële nadeel centraal."); SALVI 2005, 283 ("Criteri obiettivi che sorreggano l'apprezzamento 
giudiziale possono in effetti definiti solo alla luce e sulla base di considerazioni inerenti non al "contenuto" del danno, ma 
alla funzione che qui svolge la tutela riparatoria."); SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 42 ("[...] la finalidad que se pretenda con la [suma 
de dinero] incidirá de forma muy importante en la fijación del montante total que, por daños morales, termine 
concediéndose."); SCHUBERT 2013, 234 ("Der Umfang der Entschädigung wurde bisher vor allem an der Funktion des 
Schadensersatzanspruchs ausgerichtet."); WIESE 1964, 53 (begroting immateriële schadevergoeding hangt af van functie). 
6630 FRANKRIJK: COUTANT-LAPALUS 2002, 215. ITALIË: POZZI 2007, 164 (“[...] il risarcimento [deve] il più possibile [essere] 
commisurato all’effetivo danno subito.”); SALVI 2005, 38-39 (wijst ook op preventieve en genoegdoeningsfunctie). DUITSLAND: 
OETKER 2003 § 253 BGB, 494; SCHUBERT 2013, 150, 234 en 597 ("Ebenso wie bei den Vermögensschäden gelten der Grundsatz 
der Totalreparation und das Bereicherungsverbot."); VON MAYENBURG 2002, 285. OOSTENRIJK: KARNER 1999, 133. Sommigen 
achten het onmogelijk dat schadevergoeding overeenstemt met immateriële schade (FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011, 193). Vgl. 
SIMOENS 1999, 261 (buitencontractueel); WEYTS 2006, 1644 (buitencontractueel); VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 263 
(buitencontractueel). ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 196. HONGARIJE: NEUDÖRFLER/BODINGER 2006, 32. 
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integraal schadeherstel.6631 Bij artikel 7.4.2, lid 2 Unidroit heet het zo dat het aan de rechter staat te 
beslissen welke compensatiewijze de beste waarborg biedt op integrale vergoeding van immateriële 
schade wegens wanprestatie.6632 Voor gederfd reisgenot blijkt dit uit artikel 18, lid 1 juncto artikel 19, 
lid 4 van de reiscontractenwet. Daar staat te lezen dat de reisorganisator aansprakelijk is voor alle 
schade die de reiziger oploopt wegens niet-naleving van zijn verplichtingen. Op die manier worden 
immateriële en materiële schade wegens wanprestatie ook gelijk behandeld (supra nr. 2318).6633  

B Equivalentieprincipe als uitgangspunt 

2383. AFSTEMMING VAN IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING OP GELEDEN IMMATERIËLE SCHADE – Immateriële 
wanprestatieschade vormt naar Belgisch recht theoretisch gezien geen beperking op het 
integraliteitsprincipe. Ook bij wanprestaties is schadevergoeding zo goed mogelijk op geleden schade 
af te stemmen. Dit geldt dus ook voor immateriële schade. Overeenkomstig dit equivalentiebeginsel 
(supra nr. 187) fungeert geleden immateriële wanprestatieschade dan als enige werkelijke maatstaf 
bij schadebegroting.6634 Net zoals bij materiële schade wegens wanprestatie moet schadevergoeding 
bij wanprestatie dus alle immateriële schade, maar niets meer, vergoeden. 

2384. PRAKTISCHE TOEPASSING MINDER EVIDENT – De toepassing van het integraliteitsprincipe spreekt bij 
immateriële schade wel minder voor zich dan bij materiële schade.6635 Tussen immateriële schade en geld 
bestaat geen rechtstreeks verband. Bepaalde Europese privaatrechtelijke rechtsleer beziet afstemming van 
immateriële schadevergoeding op immateriële schade dan ook eerder als een ideaaltypische constructie.6636 
Sommigen menen dan ook dat de rechter de omvang in werkelijkheid naar eigen goeddunken vaststelt.6637 De 
compensatie levert de benadeelde een voordeel op, maar maakt zijn nadeel niet steeds volledig ongedaan.6638  

2385. IDEAALTYPISCH KARAKTER DOET GEEN AFBREUK AAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Dat immateriële 
schadevergoeding wegens wanprestatie enkel ideaaltypisch samenvalt met de schade, doet niet af 
aan het uitgangspunt dat alle schade is te vergoeden. Dit geldt te meer nu ook materiële schade op 
dat obstakel stuit, maar dit niet onoverkomenlijk wordt geacht. Potentiële begrotingscriteria zijn bij 
immateriële wanprestatieschade echter doorgaans niet objectief en weinig veralgemeenbaar. Als 
algemene begrotingscriteria voor immateriële wanprestatieschade wordt soms verwezen naar de 
duur6639 en de intensiteit of de ernst van de schade6640. Minstens geldt dat de rechter ook bij 

                                                             
6631 Vgl. DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 179 ("Le principe de la réparation intégrale s'applique en principe à tout chef 
de préjudice, quelle qu'en soit sa nature (patrimoniale ou extrapatrimoniale)."). 
6632 UNIDROIT 2010, 269. 
6633 Zie argument bij SCHUBERT 2013, 598. 
6634 DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 179 ("Le principe de la réparation intégrale s'applique en principe à tout chef de 
préjudice, quelle qu'en soit sa nature (patrimoniale ou extrapatrimoniale)."); SCHUBERT 2013, 235 en 597 (duur en intensiteit 
van immateriële schade maatgevend voor begroting); WIESE 1964, 14 (integraliteitsprincipe geldt bij immateriële schade). 
6635 Vgl. COUTANT-LAPALUS 2002, 215; DE CUPIS 1979-II, 249 (spreekt van artificiële constructie); HOEKS 2012, 293; LEDUC 2012, 
38; RABITTI 2004, 350; SCHUBERT 2013, 150 ("Wegen der Inkommensurabilität der ideellen Schäden lässt sich der Schaden aber 
nicht berechnen, so dass sich der Ausgleichsgedanke nicht strikt wie bei Vermögensschäden umsetzen lässt."). 
6636 DE CUPIS 1979-II, 249 ("L'equivalenza tra denaro e danno [...] è squisitamente giuridica, spiegabile solo alla stregua del 
fine riparatorio. [...] si realizza istituendo un'equivalenza necessariamente artificiosa [...]"; KARNER 1999, 85 en 133-135 ("Der 
Ausgleichsgedankte ist daher im Bereich des Geldersatzes für ideelle Schäden eine idealtypische Vorstellung."); LEDUC 2012, 
38 ("Voilà des préjudices [préjudices extrapatrimoniaux] pour lesquels l'idée même de réparation intégrale n'a, à la vérité, 
guère de sens."); PIERRE 2012, 55; RABITTI 2004, 350 ("la riparazione integrale sia un fatto illusorio"); SALVI 2005, 38 ("una 
fittizia 'equivalenza' tra un danno economicamente irrilevante e una somma di denaro."). 
6637 LEDUC 2012, 42 ("prétendre [...] que la réparation doit être strictement équivalente aux souffrances physiques ou morales 
endurées par la victime, relève plus de la théorie des actes de langage que de la réalité: la réparation n'est intégrale parce 
que le juge a dit qu'elle l'était, mais, en réalité, son montant est nécessairement fixé de façon totalement arbitraire."). 
6638 HOEKS 2012, 293. 
6639 De duur kan de omvang maar niet de vergoedbaarheid van immateriële schade beïnvloeden (vgl. DE CUPIS 1979-II, 248). 
6640 NEDERLAND: LEGRAND 2008, 21 (ernst, duur, tijdelijk of blijvend, leeftijd); LINDENBERGH 2008-II, 7 (aard, duur en intensiteit 
van pijn). DUITSLAND: SCHUBERT 2013, 607. OOSTENRIJK: KOZIOL 1984, 139 (duur en intensiteit immateriële schade en omvang 
schending); REISCHAUER 2002, § 1325 ABGB, 327 (aard, duur en intensiteit schade en omvang schending). 
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immateriële schade de hoogte van schadevergoeding moet afstemmen op de geleden schade.6641 
Wel worden soms gemengde vergoedingen toegekend, en is immateriële wanprestatieschade vaak 
enkel naar billijkheid raambaar (infra nrs. 2390-2400).  

2386. IDEALITER AFZONDERLIJKE BEOORDELING VAN DIVERSE SCHADEPOSTEN – Het integraliteitsprincipe 
vereist dat alle schade wordt vergoed. De feitenrechter kan inachtneming van dat voorschrift 
waarborgen door vergoedbaar geachte schadeposten duidelijk afzonderlijk te expliciteren.6642 Deze 
aanbeveling hangt uiteraard ook samen met de krachtens artikel 149 GW op hem rustende 
verplichting om zijn beslissing genoegzaam met redenen te omkleden.6643 Globale beoordeling van 
door wanprestatie veroorzaakte (materiële of immateriële) schade, zonder opdeling naargelang de 
schadeposten, lijkt moeilijk verzoenbaar met die grondwettelijke motiveringsplicht. Idealiter geeft de 
rechter aan welk bedrag van de schadevergoeding met welke schadepost overeenstemt.  

2387. FREQUENTE GEMENGDE VERGOEDING VOOR IMMATERIËLE EN MATERIËLE SCHADE – Andere 
rechtssstelsels verlangen niet steeds differentiëring naargelang de schadeposten. 6644  Vaak 
veroorzaken wanprestaties tegelijk zowel materiële als immateriële schade. De rechtsleer stelt dat 
indien het onmogelijk blijkt om immateriële en materiële schade afzonderlijk te begroten, de rechter 
soeverein kan beslissen om daarvoor ex aequo et bono een globaal bedrag toe te kennen.6645 Om de 
cassatietoets te doorstaan moet de rechter dan wel de redenen opgeven waarom het slachtoffer 
geen afzonderlijke vergoeding voor zijn immateriële schade krijgt. 6646  De gewone en de 
scheidsrechtelijke rechtspraak kennen dan ook vaak gemengde schadevergoedingen toe.6647 Een 
parallel is mogelijk met vergoedende interest, die rechters ook vaak als onderdeel van een globale 
schadevergoeding verlenen (infra nr. 2939).6648 Kwalificeert de feitenrechter immateriële schade ten 

                                                             
6641 SCHUBERT stelt in lijn daarmee dat er bij immateriële schade geen sprake kan zijn van Schadensausgleich in enge zin 
(schadevergoeding die perfect samenvalt met schade). Zij spreekt dan ook van Wiedergutmachung, wat tegelijk duidt op 
vergoedende rechtvaardigheid van die compensatie (SCHUBERT 2013, 598-599 en 606: "Zweck der Entschädigung ideeller 
Schäden ist ebenfalls die Wiedergutmachung, da es sich gerade nicht um einen Ausgleich im eigentlichen Sinne handelt.") 
6642 Vgl. COUR DE CASSATION BELGE 2012, 237; COUR DE CASSATION LUX 2012, 254 ("Le juge doit, en principe, effectuer une 
évaluation distincte de chaque chef de préjudice indemnisé."). 
6643 COUR DE CASSATION BELGE 2012, 237 ("Une évaluation globale de certains des (ou de tous les chefs de) préjudice subis par la 
victime paraît difficilement compatible avec l'exigence de motivation formelle des jugements, qui impose au juge d'indiquer 
tous les éléments sur la base desquels il évalue le dommage à un montant déterminé."). 
6644 DUITSLAND: SCHUBERT 2013, 611. OOSTENRIJK: In Oostenrijk is een afzonderlijke begroting van lichamelijke en geestelijke 
schade zelfs niet toelaatbaar wegens de nauwe band tussen beiden: KARNER 1999, 91 ("Ein getrennter Zuspruch für 
körperliche und seelische Schmerzen ist nach der Rechtsprechung nicht zulässig."); KOZIOL 1984, 139; REISCHAUER 2002, § 1325 

ABGB, 327 ("Das Schmerzengeld ist vielmehr nach einem Gesamtbild zu bemessen."). 
6645 DIRIX 1998, 65; RONSE 1954, 361 (buitencontractueel); RUTTEN 2006, 324; SIMOENS 1999, 256 (buitencontractueel). 
Vgl. LINDENBERGH 2008-II, 5 (benadeelde weet vaak niet dat totaalbedrag zowel vermogensschade als smartengeld omvat). 
6646 Cass. 13 januari 1982, Arr.Cass. 1981-82, 611 (buitencontractueel; vernietiging bestreden vonnis omdat rechter daarin 
materiële en immateriële schade niet afzonderlijk had begroot); Cass. 2 februari 1983, Arr.Cass. 1982-83, 725 
(buitencontractueel; Hof van Cassatie bevestigde arrest omdat appelrechter had gemotiveerd waarom het slachtoffer geen 
afzonderlijke vergoedingen voor materiële en immateriële schade moest krijgen). 
6647  GEWONE RECHTSPRAAK: Vred. Brussel 2 mei 1989, T.Vred. 1989, 214 (gemengde materiële en immateriële 
schadevergoeding van 25.000 frank voor verlies door ontwikkelaar van familiedia’s). SCHEIDRECHTELIJKE RECHTSPRAAK: GCR 
9 september 2010, nr. 61, www.clv-gr.be, (1) 6 (schadevergoeding voor gemengde schade omdat er een aantal dagen niet 
kon worden gezeild met catamaran die deel uitmaakte van pakketreis); GCR 9 september 2010, nr. 60, www.clv-gr.be, (1) 7; 
GCR 9 september 2010, nr. 59, www.clv-gr.be, (1) 6; GCR 30 september 2008, nr. 91, www.clv-gr.be, (1) 7; GCR 24 juni 
2008, nr. 36, www.clv-gr.be, (1) 4; GCR 27 september 2005, nr. 88, www.clv-gr.be, (1) 4; GCR 9 september 2004, nr. 100, 
www.clv-gr.be, (1) 5 (“Gelet op [...] de verwevenheid van de materiële schade en de immateriële schade, komt het 
aangewezen voor één gemengde vergoeding voor materiële en immateriële schade toe te kennen”). 
6648 Cass. 4 mei 1977, Arr.Cass. 1977, 905; Brussel 21 december 1971, Pas. 1972, II, 41; Luik 20 mei 1980, zoals bestreden bij 
Cass. 24 september 1981, Arr.Cass. 1981-82, 140 (billijkheidsbegroting schadevergoeding op 800 000 BEF, die ook 
vergoedende interest omvatte; geen cassatie); Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; MÉLOT, conclusie bij 
Cass. 30 januari 1896, Pas. 1896, I, (80) 80; BIQUET-MATHIEU 2012, 299; DE PAGE 1964, 1074; DURANT 1995, 1238; PETIT 1995, 
152; PETIT 2000, 250; PAPART 2008, 474; SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 557; ULRICHTS 2002, 1147; 
VAN OEVELEN 2009, 172; VIGNERON 1971, 54. 
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onrechte als materiële schade of omgekeerd, dan leidt dit in principe niet tot cassatie.6649 De 
voorkeur gaat dus uit naar separate begroting van schadeposten. In de praktijk is dit vaak echter niet 
te realiseren en begroot de rechtspraak immateriële schade en materiële schade als één geheel. 

C Vergoedbaarheidsvereisten 

2388. GELDING VAN ALGEMENE VERGOEDBAARHEIDSVEREISTEN BIJ IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – 

Immateriële wanprestatieschade is onderworpen aan dezelfde vergoedbaarheidsvoorwaarden als 
elke andere vorm van wanprestatieschade.6650 Buiten kijf staat dat zij met voldoende zekerheid moet 
vaststaan.6651 Daarbij staat het aan de benadeelde om genoegzaam aan te tonen dat de wanprestatie 
hem immateriële schade heeft berokkend. Loutere niet-nakoming volstaat niet om schadevergoeding 
te verkrijgen. Vereist is dus dat hij het bewijs van geleden schade levert.6652 Speculatieve immateriële 
schade wegens wanprestatie is dus niet verhaalbaar.6653 Ook moet de benadeelde aantonen welke 
schade echt is geleden.6654 Schadevergoeding voor niet-bewezen immateriële schade gaat voorbij 
aan de vergoedende functie van ons schaderecht.6655  

2389. GEEN AFWIJKENDE VERGOEDBAARHEIDSVEREISTEN – Anders dan sommigen laten uitschijnen6656, is niet vereist 
dat immateriële schade materiële nadelen met zich heeft gebracht.6657 Dat immaterieel leed slechts een 
tijdelijk karakter heeft, is hoogstens van belang voor de omvang van schadevergoeding.6658 Dat is irrelevant 
voor vergoedbaarheid van schade (supra nr. 2269).6659 Neem een bedrijf dat een overeenkomst sluit tot 
plaatsing van reclame in tijdelijke graffiti. Begaat dat bedrijf een fout, dan levert dat immateriële schade op, 
ook al heeft dit een tijdelijk karakter. Dat tijdscriterium speelt immers evenmin voor materiële schade.  

§ 2. BILLIJKHEIDSBEGROTING 

A Ratio 

2390. IMMATERIËLE SCHADE VAAK MOEILIJK BECIJFERBAAR: BILLIJKHEIDSBEGROTING – Nog meer dan bij 
materiële wanprestatieschade rijst bij immateriële wanprestatieschade het probleem van de 
concrete begroting. Hoe begroot de rechter fysieke, psychische, affectieve of reputationele 
wanprestatieschade en genotsderving? Schaderechtelijke uitgangspunten als dat van de equivalentie 
tussen schadevergoeding en schade (supra nrs. 187-202) zijn niet even gemakkelijk toepasbaar als bij 

                                                             
6649 Cass. 27 december 1949, Pas. 1950, I, 275 (onrechtmatige daad, onjuiste kwalificatie van materiële schade als 
immateriële schade had slachtoffer nadeel toegebracht, aangezien voor die schadevergoeding was toegekend); DIRIX 1998, 
65; RONSE 1954, 363 (buitencontractueel). 
6650 DIRIX 1998, 65; VICENTE DOMINGO 2002, 226. 
6651 GCR 15 september 2011, nr. 35, www.clv-gr.be, (1) 5 (verschil tussen geboekte en geleverde diensten werd bewezen 
geacht: hotel met ligging aan luchthaven en niet aan zee); GCR 7 september 2010, nr. 52, www.clv-gr.be, (1) 3 (reizigers 
hadden vlucht gemist omdat reisorganisatie hen niet tijdig had ingelicht over gewijzigde vertrektijd, immateriële schade 
echter niet bewezen); SCHUBERT 2013, 599; SIMOENS 1999, 260 (buitencontractueel); VICENTE DOMINGO 2002, 226. 
6652 DE ÁNGEL YAGÜEZ 1991, 52 (winstderving: "el solo incumplimiento no genera el deber de indemnizar."). 
6653 GRAPHIA 1998, 814; WHALEY 1992, 951. 
6654 NAEYAERT 2012, 724 (onrechtmatige beëindiging door principaal van handelsagentuur en bijkomende schadevergoeding 
voor handelsagent op grond van art. 21 van de handelsagentuurwet) en 726-727 (immateriële schade door begeleidende 
omstandigheden die schade toebrengen aan beroepseer en geloofdwaardigheid van handelsagent jegens zijn klanten, zoals 
beledigend rondschrijven); TILLEMAN 2012, 360. 
6655 Vgl. SCHUBERT 2013, 599. 
6656 HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 83 (immateriële schade is bij wanprestatie slechts vergoedbaar voor zover het met geld kan 
worden opgeheven of verminderd en voor zover het materiële nadelen heeft meegebracht). 
6657 VINEY/JOURDAIN 2006, 36. 
6658 Vgl. SCHUBERT 2013, 223 (duur van immateriële schade beïnvloedt omvang ervan). 
6659 Reeds: DEMOGUE 1924, 52-53. Dit argument komt ook vaak voor in Italië en Spanje: BONILINI 1983, 177 ("La tesi, dunque, 
della permanenza del danno [...] non pare convincente [...]. Qualsiasi modificazione peggiorativa di un bene giuridico è di per 
se stessa un danno."); DE CUPIS 1979-II, 248; GARCÍA LÓPEZ 1990, 143; MONTEL 1971, 87. 
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louter materiële schade (supra nrs. 2383-2387).6660 Het Italiaanse Hof van Cassatie leidt uit de aard 
van deze schadepost af dat feitenrechters moeten overgaan tot billijkheidsbegroting.6661 

2391. FREQUENTE ONMOGELIJKHEID TOT NAUWKEURIG BEWIJS VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – In 
principe moet de benadeelde ook het bestaan van immateriële schade met redelijke zekerheid 
aantonen.6662 Vaak valt evenwel niet met voldoende zekerheid te constateren welke omvang de 
geleden immateriële wanprestatieschade nu precies beloopt.6663 Deze bewijsproblemen zijn inherent 
aan die schade. 6664  Daardoor ontstaat de indruk dat schadebegroting bij immateriële schade 
standaard eerder intuïtief dan rationeel verloopt.6665 Onder meer het subjectieve karakter van die 
schade staat daaraan in de weg.6666 Terwijl de rechtspraak buitencontractueel vaak teruggrijpt naar 
de indicatieve tabel, is dat bij wanprestaties niet het geval. Moeilijke berekenbaarheid vereist dat 
rechters over de mogelijkheid beschikken om deze schade naar billijkheid te begroten.  

B Grondslag 

2392. BILLIJKHEIDSBEGROTING ALS UITWEG – De becijferingsproblemen bij immateriële schade indachtig, 
kunnen rechters terugrijpen naar de techniek van begroting naar billijkheid. Het Franse recht en de 
dochtersstelsels in België, Luxemburg en Spanje beschikken niet over een uitdrukkelijke bepaling 
voor begroting naar billijkheid (infra nr. 2777). Het Belgische recht geeft zo nergens aan dat rechters 
schade naar billijkheid mogen begroten. Toch wordt die mogelijkheid algemeen aanvaard (infra nr. 
2394). Deze noodzaak geldt ook voor immateriële schade die resulteert uit wanprestaties.  

2393. UITDRUKKELIJKE RECHTSBASIS IN ANDERE RECHTSSTELSELS – Meerdere andere rechtsstelsels beschikken wel 
over een expliciete rechtsbasis voor billijkheidsbegroting (van immateriële schade). Zwitserland (art. 42, lid 2 
juncto art. 99, lid 3 CO), Italië (art. 1226 CCI) 6667  en Louisiana (art. 1999 CCL) 6668  verlenen rechters 
gemeenrechtelijk de bevoegdheid om schade te schatten of naar billijkheid te begroten wanneer het bedrag 
daarvan niet exact bepaalbaar is (infra nr. 2777).6669 In Nederland, Oostenrijk en Portugal is de mogelijkheid om 

                                                             
6660 DE CUPIS 1979-I, 354; GIANNINI 1986, 9; HOEKS 2012, 293; PETTIT 1987, 420; PETRELLI 1999, 281 ("Va rilevato che procedere 
alla liquidazione di tale posta di danno non è agevole dal momento che il danno morale sfugge, per sua natura, ad una 
valutazione in termini monetari ed è, quindi, un danno di difficile determinazione."); STONE 2008, 574 ("The calculation of the 
value of a 'loss of amenity' is always going to be difficult, since it is by its nature 'non-pecuniary' loss."); VANSWEEVELT/WEYTS 

2009, 708 ("Moreel leed uitdrukken in een financiële vergoeding, is en blijft grotendeels artificieel"); VICENTE DOMINGO 2002, 
225; VISINTINI/PINORI 1999, 7-8; WEYTS 2011, 185. 
6661 Italiaanse cassatierechtspraak in PETRELLI 1999, 281-282, voetnoot 2. 
6662 Instructies voor bewijs reputatieschade: LIEBSTER 2011, 1042. 
6663 Vgl. Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, (46) 51 (€ 10 000 schadevergoeding voor onuitwisbare 
morele smet op loopbaan wegens onregelmatig ontslag werknemer); Arbh. Bergen 16 november 1992, JTT 1993, 251 
(immateriële schade wegens onregelmatig ontslag; buitencontractueel); DE PAGE 1964, 953 (buitencontractueel: “[...] le mal 
éprouvé ne peut, strictement parlé, être réparé en argent, n’ayant aucune commune mesure avec cet équivalent.”; SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 2006, 46 (immateriële schade); VAN OMMESLAGHE 2010, 1602 (immateriële schade is enkel ex aequo et bono 
begrootbaar); VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 263 (immateriële schade bij onrechtmatige daad). 
6664 AELBRECHT 2005, 379 (morele schade bij auteursrechtelijke inbreuken: "De morele schade lijkt ons echter bij uitstek een 
schadepost die ex aequo et bono zal dienen beoordeeld te worden"); GARCÍA LÓPEZ 1990, 150; J.P. MARGUENAUD, noot onder 
Rouen 16 september 1992, D. 1993, (354) 355 (buitencontractueel); PETRELLI 1999, 281. 
6665 Vgl. TALLON 1987-II, 279. 
6666 Vgl. CATERBI 2008, 1402; FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011, 186; KARNER 1999, 85; RABITTI 2004, 347; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 42. 
6667 Deze bepaling wordt toepasselijk geacht bij begroting van immateriële schade (vgl. kruisverwijzing in art. 2056 CCI): DE 

CUPIS 1979-I, 356 ("è l'equo arbitrio del giudice che supera, per un fine superiore di giustizia, l'intrinseco ostacolo 
corrispondente alla natura dei beni e dei correlativi interessi."); GRAZIUSO 2012, 431; MONTEL 1971, 90; RESCIGNO 1984, 83; 
ROPPO 2006, 976; SPANGARO 2007, 730. 
6668 Inzake immateriële schade: BLOOMFIELD 1987, 558 (“Any doubt as to the exact dollar figure to place on the damage 
should be resolved through use of the court’s discretionary powers.”). 
6669 Artikel 42, lid 2 OR bepaalt: “Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht 
auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.” Artikel 1226 
CCI luidt: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione 
equitativa.” Artikel 1999 CCL luidt: “When damages are insusceptible of precise measurement, much discretion shall be left 
to the court for the reasonable assessment of these damages.” 
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met name immateriële schade naar billijkheid te begroten zelfs expliciet opgenomen in het Burgerlijk Wetboek 
(art. 6:106, lid 1 NBW; § 1325 ABGB6670; art. 496, lid 3 CCP6671). De aanhef van het Nederlandse artikel 6:106, 
lid 1 NBW wijst zo op de mogelijkheid tot billijkheidsbegroting: “Voor nadeel dat niet in vermogensschade 
bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding […]”. 

2394. AANVAARDING VAN BILLIJKHEIDSBEGROTING BIJ IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – Hoewel de 
Belgische wet hier dus het stilzwijgen houdt, aanvaarden rechtspraak6672 en rechtsleer6673 dat de 
rechter immateriële schade naar billijkheid mag begroten zodra het bestaan met voldoende 
zekerheid vaststaat. Dit is ook het geval in andere rechtsstelsels waar een algemene uitdrukkelijke 
wetsbepaling ontbreekt.6674 Denk ook aan het Duitse recht6675, waar voor reisovereenkomsten is 
voorgeschreven dat de benadeelde reiziger een passende schadevergoeding kan vorderen (§ 651f, lid 
2 BGB6676). Billijkheidsbegroting van moeilijk becijferbare immateriële schade biedt als voordeel dat 
de benadeelde toch een (evenwel vaak onvolkomen) schadevergoeding kan krijgen.6677  

C Vereisten 

2395. ENKELE VEREISTEN VOOR BILLIJKHEIDSBEGROTING VAN IMMATERIËLE SCHADE – Billijkheidsbegroting 
geeft de rechter delicate vrijheid om vast te stellen hoeveel immateriële schade de benadeelde bij 
wanprestatie heeft geleden. Deze mogelijkheid houdt echter niet in dat hij het bedrag naar eigen 
goeddunken mag bepalen.6678 De rechtszekerheid staat noodzakelijkerwijs in de weg aan willekeurige 
begrotingen.6679 Om te voorkomen dat het vorderen van immateriële wanprestatievergoeding op een 
kansspel uitdraait 6680 , moet de rechter de beginselen inzake het integraliteitsprincipe en 
billijkheidsbegroting (infra nrs. 2778-2786) ook hier nauwgezet in acht nemen. Billijkheidsbegroting 
leidt noodzakelijkerwijs tot een (benaderende) schatting van immateriële schadevergoeding.6681 Toch 
dient die schadevergoeding zo goed mogelijk overeen te stemmen met de geleden schade.6682 

                                                             
6670 § 1325 ABGB luidt: "Wer jemanden an seinem Körper verletzt, bestreitet die Heilungskosten des Verletzten, ersetzt ihm 
den entgangenen, oder, wenn der Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden Verdienst; und 
bezahlt ihm auf Verlangen über dieß ein den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzengeld." 
6671 Artikel 496, lid 3 CCP luidt: “O montante da indemnização será fixado equitativamente pelo tribunal [...].” Deze bepaling 
ligt vervat in het hoofdstuk inzake buitencontractuele aansprakelijkheid, maar geldt indirect ook voor contractuele 
aansprakelijkheid (PINTO OLIVEIRA 2011, 637). 
6672 Cass. 17 maart 1881, Pas. 1881, I, (163) 165 (buitencontractueel, vergoeding voor immateriële schade wegens 
overlijden van familielid bij een treinongeval in 1877); Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, 489 (gederfd 
vakantiegenot); Brussel 4 december 1987, JLMB 1989, 394 (veroordeling van bank tot vergoeding immateriële schade 
wegens wanprestatie die cliënt leed wegens abrupte beëindiging krachtens contractueel beding van kredietopening); Arbh. 
Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, afl. 1, (46) 50, TORB 2011-12, 281, noot R. VERSTEGEN (morele smet op 
loopbaan wegens onregelmatig ontslag personeelslid); Arbh. Bergen 16 november 1992, JTT 1993, 251 (immateriële schade 
wegens onregelmatig ontslag); Kh. Brussel 16 juni 1980, BRH 1981, 223 (wanprestatie van reisagent); Vred. Brussel 2 mei 
1989, T.Vred. 1989, 214 (immateriële schade wegens fout bij ontwikkelen dia’s van feest en luchtdoop eiser). 
6673 ANDRÉ 1986, 179-191 (buitencontractueel); DIRIX 1998, 66; DE PAGE 1964, 954 (buitencontractueel); VAN BELLINGHEN 2008, 
1; VAN OMMESLAGHE 2010, 1602; WEYTS 2006, 1644 (buitencontractueel).  
6674 Spanje: CRISTÓBAL MONTES 1990-I, 3; DE ÁNGEL YAGÜEZ 1993, 692; GARCÍA LÓPEZ 1990, 150; GINÈS I FABRELLAS 2008, 8; NAVAS 

NAVARRO 2010, 5.  
6675 BRÜGGEMEIER 1999, 195; OETKER 2003 § 253 BGB, 494 (op grond van § 287 ZPO houdt de rechter met name rekening met 
de aard, intensiteit en duur van de schade); SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 287; SCHUBERT 2013, 220. 
6676 § 651f, lid 2 BGB luidt: "Wird die Reise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende auch wegen nutzlos 
aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen." 
6677 SCHUBERT 2013, 597 ("Eine Entschädigung für immaterielle Schäden ist [...] eine Geldzahlung für einen inkommensurablen 
Schaden, um zumindest einen unvollkommenen Ersatz für die erlittene Einbuβe zu gewähren."). 
6678 GIANNINI 1986, 9; PETRELLI 1999, 282 ("[...] criterio equitativo non vuole certo significare criterio arbitrario"). 
6679 DE ÁNGEL YAGÜEZ 1993, 692 (wijst op aantastingen van rechtszekerheid bij begroting van immateriële schade). 
6680 ATIYAH 1997, 143 ("We turn now to discuss the fairness and justice of the law insofar as it operates as a compensation 
system for personal injuries. How fair is the system? The answer is that the system is about as fair as a lottery. In fact it is 
not too much to say that it is a lottery, a lottery by law."); DIEZ SCHWERTER 2006, 140. 
6681 BONILINI 1983, 175 ("l'attività del giudice per la quantificazione del danno non patrimoniale poggia su di una serie di 
approssimazioni che conducono ad una speranza di esattezza [...]"); DE CUPIS 1979-I, 356 („[...] esprime con approssimatezza 
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2396. MOTIVERINGSPLICHT EN ZORGVULDIGHEIDSCRITERIUM – In principe oordeelt de rechter soeverein over schade. 
Toch moet hij toekenning van een symbolische immateriële schadevergoeding van één euro grondig motiveren 
indien hij de toets van het integraliteitsprincipe wil doorstaan.6683 Zuid-Romaanse rechtsleer geeft hier aan dat 
de rechter zorgvuldig te werk moet gaan.6684 Materiële schade (bijv. winstderving) mag hij niet als immateriële 
schade (bijv. reputatieschade) aanmerken om aan de strikte begrotingsregels van materiële schade te 
ontkomen en zo een beroep te kunnen doen op billijkheidsbegroting.6685 Hoewel rechters krachtens hun 
soevereine beoordelingsmarge de schuldgraad van de wanprestant officieus kunnen verrekenen in het bedrag 
van immateriële schadevergoeding (supra nr. 1372)6686, mag dat criterium zo geen rol spelen (supra nr. 169).  

2397. FREQUENTE BILLIJKHEIDSBEGROTING BIJ GEDERFD REISGENOT – Immateriële wanprestatieschade komt 
het frequentst voor bij gederfd reisgenot (supra nrs. 2361-2365).6687 Billijkheidsbegrotingen van 
immateriële schade zijn dan ook legio bij genotsderving wegens wanprestatie van een 
reisorganisator. De Geschillencommissie Reizen begroot die wanprestatieschade doorgaans ex aequo 
et bono.6688 Denk aan billijkheidsbegroting van immateriële schade die reizigers lijden door een 
afwijkende locatie van hun hotel.6689 Het gebruik van parameters zoals de ernst van de immateriële 
schade (bijv. huwelijksreis) of de duur van het ongemak (bijv. derving van reisgenot gedurende 
enkele weken) lijken billijkheidsbegroting dan enigszins stroomlijnen.6690 In Duitsland – dat de 
mogelijkheid tot billijkheidsbegroting hier wettelijk heeft verankerd (§ 651f, lid 2 BGB) – bieden de 
door het Landgericht van Frankfurt uitgewerkte (niet-bindende) tabellen zo richtsnoeren voor 
berekening van schade wegens niet-nakoming van reiscontracten. Deze tabellen onderscheiden zo 
tussen schade wegens gebrekkige accommodatie, gebrekkige dienstverlening, gebrekkig transport en 
andere tekortkomingen.6691 Dergelijke indicatieve tabellen zouden bij ons ook nuttig kunnen zijn. 

D Gevalsvergelijking 

2398. GEVALSVERGELIJKING ALS LEIDRAAD VOOR BILLIJKHEIDSBEGROTING – Billijkheidsbegroting kan 
betekenen dat de rechter de schade naar goeddunken vaststelt.6692 Deze opvatting omsluit wel het 

                                                                                                                                                                                              
la reale entità del danno; ma d'altra parte, concretasi pur essa in una precisa cifra pecuniaria, definendo con esattezza 
numerica il quantum del danno risarcibile."); STONE 2008, 574. 
6682 Arbh. Bergen 16 november 1992, JTT 1993, 251 (immateriële schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag op grond 
van art. 1382 BW). Vgl. SCHUBERT 2013, 223 (grootte, intensiteit en duur bepalend voor omvang van schade). 
6683 ANDRÉ 1986, 179-183 (buitencontractueel); SIMOENS 1999, 264 (door art. 1382 BW vereiste equivalentie tussen schade en 
vergoeding is slechts symbolisch, maar daaruit mag niet worden afgeleid dat de toekenning van een symbolische frank de 
regel moet zijn). Zie evenwel Cass. 12 oktober 2001, JLMB 2002, 400, noot F. JONGEN (Hof van Cassatie bevestigde arrest dat 
in eerste aanleg wegens schending van recht op afbeelding en recht op privacy toegekende immateriële schadevergoeding 
van 500 000 BEF tot één symbolische frank verminderde, omdat de appelrechter soeverein had beslist dat aangezien de 
betrokken journalist zijn fout had erkend en het arrest in verschillende kranten was gepubliceerd, één symbolische frank 
volstond om de immateriële schade integraal te herstellen). 
6684 Duidelijkst: GARCÍA LÓPEZ 1990, 154 ("[...] la determinación del quantum indemnizatorio dejada al arbitrio judicial no 
puede ser entendida nunca como discrecional. El criterio que en todo caso debe presidir la actuación valorativa del juzgador 
de instancia es la prudencia."). Vgl. DE CUPIS 1979-I, 582 ("La prudenza, che sempre deve guidare il giudice nella valutazione 
equitativa, deve farsi particolarmente vigile in ordine al danno non patrimoniale [...]"). 
6685 GARCÍA MUÑOZ 2003, 4 (materiële schade wordt soms als immateriële schade aangemerkt wegens begrotingsproblemen). 
6686 Dit zou af en toe het geval zijn: COUR DE CASSATION BELGE 2012, 235 ("La pratique semble toutefois révéler des cas dans 
lesquels, faute de pouvoir disposer d'éléments suffisamment précis pour l'évaluation du dommage, le juge, ainsi contraint de 
procéder à une évaluation ex aequo et bono, ait égard à la gravité de la faute."); PIERRE 2012, 49. 
6687 Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, 489. 
6688 GCR 15 september 2011, nr. 35, www.clv-gr.be, (1) 5 (€ 500 per persoon); GCR 9 september 2010, nr. 61, www.clv-
gr.be, (1) 6; GCR 9 september 2010, nr. 60, www.clv-gr.be, (1) 7 (€ 1000); GCR 9 september 2010, nr. 59, www.clv-gr.be, (1) 
6 (€ 700); GCR 9 september 2010, nr. 58, www.clv-gr.be, (1) 5 (€ 150); GCR 10 juni 2010, nr. 16, www.clv-gr.be (1) 6 (€ 
2000); GCR 30 september 2008, nr. 91, www.clv-gr.be, (1) 7 (€ 1500); GCR 24 juni 2008, nr. 36, www.clv-gr.be, (1) 4 (€ 350); 
GCR 31 januari 2008, nr. 5, www.clv-gr.be, (1) 3 (€ 400); GCR 20 oktober 2005, nr. 114, www.clv-gr.be, (1) 5 (€ 900); GCR 
27 september 2005, nr. 88, www.clv-gr.be, (1) 4 (€ 350); GCR 8 september 2005, nr. 61, www.clv-gr.be, (1) 5 (€ 1000); GCR 
9 september 2004, nr. 100, www.clv-gr.be, (1) 5 (vergoeding ongemakken, € 1050 voor materiële en immateriële schade). 
6689 GCR 15 september 2011, nr. 35, www.clv-gr.be, (1) 5 (€ 500 per persoon). 
6690 Vgl. POZZI 2007, 164 (suggereert diverse parameters, zoals leeftijd en fysieke toestand benadeelde); RABITTI 2004, 348. 
6691 Zie www.rechtspraxis.de/frankfurt.htm.  
6692 RABITTI 2004, 349. 
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gevaar dat rechters soortgelijke schade in gelijke gevallen op geheel verschillende wijze begroten.6693 
Objectieve en homogene criteria of parameters zijn dan ook vereist.6694 Voor immateriële schade ligt 
dat niet voor de hand. Ten behoeve van de voorspelbaarheid van schadebegroting kunnen zij 
gebruikmaken van gevalsvergelijking.6695 In elk geval gaat de rechter dan na welke bedragen eerder in 
vergelijkbare gevallen zijn toegekend.6696 De Franse wetgever kondigde aan rechters hiertoe te willen 
aanzetten.6697 België beschikt in buitencontractueel verband zo al over de indicatieve tabel.6698 

2399. KENMERKEN VAN VERGELIJKINGSTABELLEN: NIET-BINDENDE AANWIJZINGEN – De benaming van de in België 
frequent aangewende tabel spreekt boekdelen. De indicatieve tabel bevat aanbevelingen die rechters niet 
binden.6699 Bindende wettelijke tarieven – in de vorm van vaste bedragen dan wel onder- en bovengrenzen6700 
– zouden hun beoordelingsbevoegdheid kunnen structureren en de rechtszekerheid en voorspelbaarheid ten 
goede komen.6701 Doorgaans worden deze echter terecht van de hand gewezen op grond dat zij begroting van 
immateriële schade te rigide zouden maken. Het huidige systeem zou te veel aan flexibiliteit inboeten. Op die 
grond reageerde Groot-Brittannië overigens afwijzend op het voorstel om in tort law te voorzien in wettelijke 
tarieven voor immateriële schade. 6702  Niet-bindende richtsnoeren bieden een beter evenwicht tussen 
gevalsvergelijking en flexibele rechtsbedeling.6703 Evenzeer dragen zij bij aan voorspelbaarheid, rechtszekerheid 
en rechtsgelijkheid.6704 Hoewel feitenrechters daadwerkelijk rekening houden met het deskundigenverslag en 
de indicatieve tabel, zijn zij door geen van beide gebonden.6705 Hier behouden zij dus beoordelingsruimte, ook 
binnen de diverse schadeposten.6706 Schadebegroting kan dus nog steeds in concreto verlopen.  

2400. MOTIVERING VAN AFWIJKING VAN TABELLEN? – Duitsland nuanceert dat rechters moeten 
motiveren waarom zij van de Schmerzensgeldtabellen afwijken.6707 In een eerste fase kijkt de rechter 
of vergelijkbare gevallen bestaan. In een tweede fase kan hij gemotiveerd afwijken van de in die 

                                                             
6693 DE ÁNGEL YAGÜEZ 1993, 703. 
6694 Vgl. PETRELLI 1999, 282; RABITTI 2004, 348. 
6695 STONE 2008, 574. 
6696 Voordelen van deze begrotingstechniek: SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 44-47; SCHUBERT 2013, 224-225 en 612-620. 
6697 Artikel 1269 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Les préjudices patrimoniaux et 
extrapatrimoniaux résultant d'un dommage corporel sont déterminés, poste par poste, suivant une nomenclature non 
limitative des postes de préjudices fixée par décret en Conseil d'Etat." Zo deed professor Y. LAMBERT-FAIVRE in 2003 in het 
Rapport sur l'indemnisation du dommage corporel inzake lichamelijke schade een voorstel [Référentiel Indicatif National, 
Statistique et Evolutif (RINSE)] (LEGRAND 2008, 24). Daarnaast bestaat de nomenclature Dintilhac (Rapport du groupe de 
travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels: www.courdecassation.fr en PIERRE 2012, 51). 
6698 De Belgische indicatieve tabel gaat uit van een werkgroep van rechters, verzekeraars en advocaten (SIMOENS 2012, 71-
106; DE TEMMERMAN 2012, 269). Een alternatief voor forfataire bedragen is de vaststelling van onder- en bovengrenzen voor 
een bepaalde schadepost (LAW COMMISSION 140, 112-113). Ook in andere stelsels bestaat deze traditie van het periodiek 
publiceren van dergelijke tabellen. DUITSLAND: OETKER 2003 § 253 BGB, 494. ENGELAND: LAW COMMISSION 140, 109; LAW 

COMMISSION 257, 71 (Guidelines van Judicial Studies Board). NEDERLAND: Nederland kent voor letselschade de 
Smartengeldgids, met een overzicht van rechtspraak inzake vergoeding van immateriële schade (DE TAVERNIER 2012, 341). 
RECHTSVERGELIJKEND: CASALS 2002, 21-34 (Spanje publiceert geen periodieke tabellen. Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, 
België, Nederland en Groot-Brittannië beschikken wel over dergelijke tabellen). 
6699 DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 185. 
6700 Beschrijving van beide systemen: LAW COMMISSION 140, 110-113; LAW COMMISSION 257, 71. 
6701 LAW COMMISSION 140, 109-110. 
6702 LAW COMMISSION 257, 71-72 ("A legislative tariff should be rejected because it would be too rigid. [...] the flexibility of the 
current system for the assessment of damages for non-pecuniary loss in personal injury cases should be preserved."). 
6703 RABITTI 2004, 348; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 48 ("Lo ideal, entiendo, sería encontrar el justo punto de equilibrio que 
permitiera combinar, de una parte, un sistema de baremos; y de otra, el necesario margen de discrecionalidad judicial, a fin 
de poder efectuar la adaptación de tal baremo a las particularidades de cada concreto caso."). 
6704 RABITTI 2004, 348 ("Il nucleo del problema è dunque quello della controllabilità della valutazione operata dal giudice per 
evitare che si verifichino lesioni al principio della parità di trattamento."). 
6705 Medische experts moeten zo voor esthetische schade een omstandig advies verstrekken, met een quotering van 1 tot 7 
op de schaal van Julin (1 staat voor minieme schade en 7 voor afstotend): VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 708 en 726-727 
(buitencontractueel). Vgl. NEUDÖRFLER/BODINGER 2006, 32 ("Beweismittel zur Feststellung der Höhe des immateriellen 
Schadens sind in erster Linie die persönliche Anhörung des Geschädigten in Verbindung mit den Aussagen medizinischer 
Sachverständiger (Chirurgen, Psychologen ua)."; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 44-45. 
6706 Vgl. PIERRE 2012, 51. 
6707 LANGE/SCHIEMANN 2003, 440; OETKER 2003 § 253 BGB, 494; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 287. 
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eerdere gevallen toegekende bedragen. Dienaangaande oordeelde het Hof van Cassatie recentelijk in 
een geval van schade wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid dat de feitenrechter aanvullend 
gebruik mag maken van de indicatieve tabel wanneer de benadeelde niet aantoont dat zijn stoornis 
bijzonder ernstig of van uitzonderlijk lange duur is en hij aan de rechter geen stukken overlegt aan de 
hand waarvan de schade anders bepaalbaar is.6708 De doctrine leidt hier met reden uit af dat het Hof 
van Cassatie enige standaardisering van schadebegroting aanvaardt.6709 

§ 3. CONCRETE SCHADEBEREKENING  

A Toepasselijkheid 

2401. CONCRETE SCHADEBEGROTING GELDT OOK VOOR IMMATERIËLE SCHADE – Dat immateriële 
wanprestatieschade eigenlijk geen afbreuk doet aan het integraliteitsprincipe, heeft als direct gevolg 
dat de rechter immateriële schade in concreto moet begroten (supra nrs. 227-231). Dit uitgangspunt 
geldt ook voor immateriële schade. Subjectieve beoordeling van geleden schade impliceert dat de 
rechter bij schadebegroting acht moet slaan op de persoonlijke omstandigheden en kenmerken van 
de benadeelde. Bijzonder gevoelige personen kunnen zo meer wanprestatieschade lijden, waardoor 
de wanprestant dan ook meer immateriële schadevergoeding verschuldigd kan zijn.6710  

B Objectiveringsbehoefte 

2402. RISICO OP EXCESSIEVE SCHADECLAIMS – Qua fysieke schade bij onrechtmatige daad komt die 
subjectieve beoordeling deels tot uiting in het adagium dat de schadeverwekker de benadeelde 
neemt zoals aangetroffen (supra nr. 229). In talrijke rechtsstelsels geldt de subjectieve maatstaf in de 
rechtspraak ook voor immateriële schade.6711 Vooral bij psychische schade wegens wanprestatie 
houdt strikte toepassing van dat beginsel echter het gevaar in dat de benadeelde, met het oog op 
verkrijging van hogere immateriële schadevergoeding, grotere psychische lasten zal veinzen. Een 
wanprestatieslachtoffer kan zo fingeren bijzonder angstig of gevoelig te zijn.  

2403. ENIGE OBJECTIVERINGSBEHOEFTE? – In Duitse en Oostenrijkse rechtsleer valt voor moeilijk te 
bewijzen immateriële schadeposten zo een objectiveringstendens waar te nemen. Bepleit wordt om 
in die gevallen uit te gaan van de gemiddelde persoon, en niet van de concrete benadeelde. 
Vertrekken van de normaaltypische ervaring van een persoon vereenvoudigt vaststelling van schade 
en begroting van schadevergoeding.6712 Gebruik van indicatieve tabellen leidt overigens sowieso tot 
objectivering. Door die barema’s houdt de rechter minder rekening met de concrete schade.6713 

2404. PARALLEL MET PASSAGIERSVERORDENING EN REISCONTRACTENWET – Allicht mede tegen die achtergrond koos de 
Uniewetgever bij schendingen van luchtvervoercontracten ervoor om forfaitaire compensaties vast te leggen in 
de passagiersverordening (art. 7 van Verordening nr. 261/2004).6714 Die vermoedelijk onderliggende gedachte 

                                                             
6708 Cass. 11 september 2009, Arr.Cass. 2009, 1995. 
6709 JOCQUÉ 2010, 26; VANSWEEVELT/WEYTS 2014, 244 (indicatieve tabel nuttig voor moeilijk waardeerbare smart en pijn). 
6710 Vgl. SCHUBERT 2013, 154 en 234 ("Zu ersetzen ist der konkret erlittene Schaden des Geschädigten. Somit sind für den 
Schadensumfang die persönlichen Verhältnisse des Geschädigten maβgeblich."). 
6711 DUITSLAND: SCHUBERT 2013, 609 ("Bei der Ermittlung der Einbuβe an dem nicht vermögenswerten Recht ist grundsätzlich 
der konkrete Verlust zu ermitteln." OOSTENRIJK: KARNER 1999, 86. NEDERLAND: KEIRSE/JONGENEEL 2013, 58. 
6712 DUITSLAND: SCHUBERT 2013, 154-155 en 608. OOSTENRIJK: KARNER 1999, 85-87 ("Eine besondere Empfindlichkeit sei nicht zu 
berücksichtigen. [...] Es ist bei der Schmerzengeldbemessung daher von der Maβfigur eines Menschen mit normaltypischem 
Gefühlsleben in der konkreten, objektiv feststellbaren Situation des Geschädigten auszugehen."); REISCHAUER 2002, § 1325 

ABGB, 328 en 330 ("Besondere Schmerzempfindlichkeit wurde nicht berücksichtigt."). 
6713 Vgl. BRUNNER 1991, 208; KARNER 1999, 86-87. 
6714 Die bedragen compenseren onder meer immateriële schade zoals geleden ongemak. Overweging 2 zinspeelt immers op 
de "ernstige moeilijkheden en ongemak" die instapweigering, annulering of langdurige vertraging aan passagiers berokkent. 
Dit blijkt eveneens uit HvJ 10 januari 2006, nr. C-344/04, ECLI:EU:C:2006:10, IATA en ELFAA, waar het Hof in de punten 45 
en 46 inzake artikel 6 van Verordening nr. 261/2004 (inzake vertraging) aangaf dat de opstellers van het Verdrag van 
Montreal vervoerders niet wilden vrijwaren van elke andere vorm van interventie "met name door de overheid die wil 
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komt tot uiting in overweging 36 van het arrest Axel Walz v Clickair (supra nr. 2325).6715 Daarin overwoog het 
Hof van Justitie over de tot immateriële schade uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking van artikel 22, lid 2 
van het Verdrag van Montreal 6716  dat passagiers "aan de hand van een aldus vormgegeven 
schadevergoedingsbeperking [...] immers gemakkelijk en snel schadeloos worden gesteld, zonder dat daarbij op 
de luchtvervoerders een zeer zware en moeilijk vast te stellen en te berekenen vergoedingsplicht wordt gelegd, 
waardoor hun economische activiteit zou kunnen worden ontwricht of zelfs geparalyseerd". Soortgelijke 
bedenkingen liggen wellicht ten grondslag aan het feit dat artikel 19, § 5 van de reiscontractenwet de 
aansprakelijkheid van de reisorganisator voor immateriële schade beperkt tot tweemaal de reissom wanneer 
de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract begrepen diensten heeft verleend (supra nr. 2361).  

2405. SUBJECTIEVE SCHADEBEGROTING BIJ ONGEVOELIGHEID OF ONBEWUSTZIJN WEGENS WANPRESTATIE – Strikte toepassing 
van concrete schadebegroting is problematisch wanneer de benadeelde ongevoelig is geworden.6717 Neem de 
benadeelde die door een medische contractfout in coma ligt. Ogenschijnlijk kan hij niet langer zintuiglijk 
waarnemen. Beoordeelt de rechter zijn schade strikt subjectief, en stemt hij de schadevergoeding dus af op zijn 
waarneembare gevoelens, dan krijgt de benadeelde geen immateriële schadevergoeding. Dit is de Zwitserse 
zienswijze.6718 Elders stelt de rechtsleer terecht voor om die subjectieve beoordeling van immateriële schade 
bij gevoelloos geworden benadeelden via abstracte schadebegroting te corrigeren.6719 Vergoedbaar is dan het 
geobjectiveerde verlies aan levenskwaliteit. Ook wanneer het slachtoffer geen smart meer kan waarnemen, is 
dus immateriële schadevergoeding mogelijk. Andere opvattingen zouden meebrengen dat de anesthesist die 
een patiënt in eeuwige coma brengt geen schadevergoeding zou zijn verschuldigd, terwijl de chirurg die een 
verkeerde vinger amputeert wel zou aankijken tegen een enorme schadeclaim.6720 Het Hof van Cassatie 
oordeelde dan ook dat het recht op integrale vergoeding van schade niet afhangt van de voorwaarde dat het 
slachtoffer zich ervan bewust is dat deze vergoeding strekt tot compensatie van die schade.6721  

§ 4. BELANGENONDERSCHEID 

2406. VERGELIJKINGSTOESTAND BIJ IMMATERIËLE SCHADE – De hypothetische toestand van het slachtoffer 
van een wanprestatie – dit is de vergelijkingsmaatstaf voor zijn huidige toestand – is preciseerbaar 
aan de hand van het onderscheid tussen het positief en het negatief belang (supra nrs. 291-293). 
Hoewel sommige auteurs een andere mening lijken toegedaan6722, geldt dit onderscheid niet enkel 
voor materiële schade, maar ook voor immateriële schade. Dit onderscheid verschaft feitenrechters 
dus ook bij immateriële wanprestatieschade een begrotingsinstructie.  

2407. IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE BIJ POSITIEF BELANG – Heeft een benadeelde recht op zijn 
positief belang, dan kan hij ook aanspraak maken op vergoeding van de immateriële schade die hij bij 
contractnakoming niet zou hebben geleden. Toepassing hiervan is de toekenning van immateriële 
schade bij wrongful-birthvorderingen. Ook immateriële schade kan de rechter daarbij vaststellen 
door de huidige toestand van de ouders van het ongewenste kind te vergelijken met de 
hypothetische toestand waarin zij zouden hebben verkeerd indien de medecontractant zijn 
verbintenissen naar behoren was nagekomen. Bij een mislukte sterilisatie kan de rechter zo 

                                                                                                                                                                                              
voorzien in onmiddellijke en gestandaardiseerde compensatie van het ongemak dat wordt veroorzaakt door vertraging in 
het vervoer van passagiers door de lucht". Vgl. SCHUBERT 2013, 608. 
6715 HvJ 6 mei 2010, nr. C-63/09, ECLI:EU:C:2010:251, Walz/Clickair (zie DE CONINCK 2010, 116-119; HOEKS 2012, 283-304). 
6716 Artikel 22, lid 2 van het Verdrag van Montreal geldt overeenkomstig artikel 3, lid 1 van Verordening nr. 2027/97 in de 
Unie voor de aansprakelijkheid van luchtvervoerders voor bagageverlies. 
6717 FAGNART 1997, 104-105. DUITSLAND: SCHUBERT 2013, 155; VON BAR 2011-II, 85-86. OOSTENRIJK: REISCHAUER 2002, § 1325 ABGB, 
330. ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 196-197 (wijst op de heersende Zwitserse visie om immateriële schadevergoeding te 
ontzeggen aan degene die ongevoelig is geworden); ITALIË: GIANNINI 1986, 7. NEDERLAND: LINDENBERGH 2008-II, 8. 
6718 Zie rechtsleer in BRUNNER 1991, 196, voetnoot 856.  
6719 DUITSLAND: VON BAR 2011-II, 85-86 (met verwijzingen). NEDERLAND: LINDENBERGH 2008-II, 8. 
6720  Vgl. BRUNNER 1991, 196-197 ("Lässt es sich [...] mit dem Gleichbehandlungsgebot vereinbaren, dass etwa der 
Anästhesiearzt welcher den Patienten zwar nicht umbringt aber in ein ewiges Komma befördert, keine, der Chirurg, der das 
falsche Bein amputiert, jedoch ohne weiteres Genugtuung zu zahlen haben? Welcher Richter wagt das ethisch belastete 
(Vor)urteil, ein bewusstloses Opfer empfinde keine Schmerzen?"). 
6721 Cass. 4 april 1990, Pas. 1990, I, 913 (“[L]e droit à la réparation intégrale du dommage subi n’est pas subordonné à la 
condition que la victime puisse avoir conscience que l’indemnité allouée est destinée à compenser le préjudice.”). 
6722 ADAMS/BROWNSWORD 2007, 176 (toekenning van disappointment damages overstijgt positief belang). 



813 
 

vergoeding toekennen voor immateriële schade die bestaat in het zien lijden van het ernstig 
gehandicapte kind of in het ongenoegen over de ongewenste zwangerschap.6723  

2408. IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE BIJ NEGATIEF BELANG – Om na te gaan of immateriële schade onder het 
negatief belang in compensatie kan uitmonden, moet de benadeelde aantonen dat hij die schade niet had 
geleden indien hij het contract niet had gesloten.6724 In Zwitserland werd zo onder het negatief belang 
immateriële schadevergoeding toegekend bij ontbinding van een huurovereenkomst tussen een 
overheidsdienst en een gezin met drie kinderen. Bij ingenottreding bleek het appartement niet afgewerkt en 
kreeg het gezin tijdelijk een ander appartement. Enige tijd later ging het gezin over tot ontbinding. Onder het 
daarbij vergoedbare negatief belang (art. 109, lid 2 CO; supra nr. 1221) vorderde het gezin vergoeding voor 
immateriële schade. Hoewel het Bundesgericht deze vordering afwees op grond dat geen sprake was van 
buitengewoon en intens leed, gaf het aan waarin die immateriële schade onder het negatief belang had 
kunnen bestaan: slapeloosheid en verstoring van het familiale evenwicht.6725 

Afdeling IV. Vergoedingsgrenzen 

2409. TELEURSTELLING BIJ ELKE WANPRESTATIE – Elke wanprestatie brengt mee dat de schuldeiser wel 
enige teleurstelling ondergaat.6726 Het in de medecontractant gestelde vertrouwen is geschonden en 
de verwachtingen zijn niet ingelost. Conform het beginsel dat alle schade is te verhalen, zou de 
rechter ook op deze teleurstelling acht moeten slaan. Bij contractnakoming had de benadeelde deze 
teleurstelling niet ondergaan. Die ontgoocheling is dan toch vergoedbare schade, niet? 

2410. PROCESVLOEDRISICO – Die op het positief belang gebaseerde theoretisch correcte redenering stoot op 
praktische bezwaren. Ongelimiteerde toepassing van het integraliteitsprincipe kan leiden tot proliferatie van 
claims voor immateriële wanprestatieschade. Dat nagenoeg niet voorspelbaar is tot welke schadevergoeding 
een wanprestatie kan leiden, zou een negatieve impact hebben op handelstransacties. Immateriële schade 
wordt dan ook soms gezien als de doos van Pandora van het aansprakelijkheidsrecht. 6727  Logische 
rechtsontwikkelingen zouden niet mogen bijdragen aan een op procesvoering gebaseerde gemeenschap.6728 
Wanprestaties zijn een incident van het handelsverkeer waarmee met mentale sterkte is om te gaan.6729 De 
common law bepleit hier dan ook gematigde schadevergoedingen.6730  

2411. BEHOEFTE AAN VERGOEDINGSGRENZEN IN OPEN SYSTEMEN – Zonder begrenzing zouden de open 
systemen hier bezwijken onder uiteenlopende rechtsvorderingen.6731 Open systemen opperen zo wel 
eens dat de rechtspraak omzichtig te werk moet gaan bij toekenning van immateriële 
schadevergoeding. 6732  Het aan billijkheidsbegroting inherente risico op overcompensatie of 

                                                             
6723 Vgl. KRUITHOF 1987, 2755-2756. 
6724 ZWITSERLAND: TF 2 februari 1999, O. en V.S.-H. t. Caisse de pension de l’Etat de Vaud, droit du bail 2000, 10. PORTUGAL: 
Lissabon 5 mei 2005, nr. 2999/05, JusNet 2748/2005, in fine (vergoeding van ongemak bij negatief belang bij ontbinding). 
6725 TF 2 februari 1999, O. en V.S.-H. t. Caisse de pension de l’Etat de Vaud, droit du bail 2000, 10. 
6726 Vgl. LAITHIER 2004, 194. 
6727 DEUTSCH 2001, 354; SOLÉ FELIU 2009, 18 (inzake Frans en Belgisch recht ter zake immateriële schade bij wanprestatie).  
6728 Farley v Skinner [2001] UKHL 49, punt 28 (“It is important that logical and beneficial developments in this corner of the 
law should not contribute to the creation of a society bent on litigation.”). 
6729 Johnson v Gore Wood & Co [2001] 2 WLR 72 (HL) (waarover: CHEN-WISHART 2010, 558 en O'BYRNE 2005, 313). 
6730 ENGELAND: Farley v Skinner [2001] UKHL 49, punt 28 (“I consider that awards in this area should be restrained and 
modest.”); Watts v Morrow [1991] 1 WLR 1421 (“As to the amount of damages, they should be on a scale which is not 
excessive but modest.”); CARTWRIGHT 2007, 265; CHEN-WISHART 2010, 558. CANADA: Mason v Westside Cemeteries Ltd (1996) 
135 DLR (4th) 361 (Ont.Gen.Div.), punt 58 (in O'BYRNE 2005, 343). VGL. ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 197-198. 
6731 G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, Milaan, Giuffrè, 1983, 254 ("È di tutto evidenza, pertanto, che anche un sistema 
affermativo che non voglia crollare sotto il peso delle azioni in giudizio per le più disparate richieste di somme a fronte di 
danni non patrimoniali, deve disporre di mezzi, se si vuole di limiti, atti a porre un freno necessario."). 
6732 BELGIË: VAN OMMESLAGHE 2010, 1623 (immateriële schade bij onrechtmatige daad, met kruisverwijzing op p. 1640 voor 
wanprestatie: “Une indemnisation pour préjudice moral a parfois été admise [...] mais la jurisprudence se montre à juste 
titre à la fois prudente et parcimonieuse en ce domaine.”). FRANKRIJK: Kh. Lyon 18 september 1936, Gaz.Pal. 1936, 893 
(ontbinding koopovereenkomst omdat slager niet-kosjer vlees verkocht aan joodse vereniging; rechter merkte aanspraak 
van verzoekers als excessief aan en kende een gematigde schadevergoeding toe). CHILI (VGL. SPANJE): ANDRÉS JANA/MAURICIO 

TAPIA 2006, 196 (wijzen op rechtsonzekerheid door discretionaire begrotingsbevoegdheid bij immateriële schade). 
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proliferatie van schadeclaims is echter ondervangbaar via de gebruikelijke grenzen aan het 
integraliteitsprincipe.6733 Hiertoe behoren onvoorzienbaarheid (infra nr. 2412) en vermijdbaarheid 
(infra nr. 2413) van schade, voordeelstoerekening (infra nrs. 2414-2418), en volgens sommigen ook 
de bagatelgrens (infra nrs. 2419-2465). 

§ 1. ONVOORZIENBAARHEID 

2412. KRUISVERWIJZING – Voor de onvoorzienbaarheid van immateriële schade volstaat een 
verwijzing naar het specifieke hoofdstuk daarover (supra nrs. 1629-1645). 

§ 2. VERMIJDBAARHEID 

2413. KRUISVERWIJZING – Voor de vermijdbaarheid van immateriële schade volstaat eveneens een 
verwijzing naar het specifieke hoofdstuk daarover (supra nrs. 1954-1961). 

§ 3. VOORDEELSTOEREKENING 

2414. VERREKENING VAN DANKZIJ WANPRESTATIE GENOTEN VOORDELEN BIJ IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING – 

Ook rijst de vraag of voordeelstoerekening kan inwerken op immateriële wanprestatievergoeding.6734 
Welke impact heeft het feit dat een patiënt wegens een deels mislukte esthetische behandeling ook 
een immaterieel voordeel genoot? Moet de rechter ook uitgespaarde uitgaven aanrekenen? Deze 
problematiek geniet aandacht in de Germaanse systemen.6735 Duitsland en Oostenrijk aanvaarden 
dat voordeelstoerekening ook geldt bij immateriële voordelen (infra nrs. 2415-2416). Wanneer de 
positieve immateriële gevolgen van een wanprestatie ertoe leiden dat het totale immateriële nadeel 
lichter doorweegt, moet de rechter dit verrekenen.6736 De vraag rijst of dit ook geldt voor materiële 
voordelen (infra nrs. 2417-2418). 

A Immateriële voordelen 

2415. TOEREKENING VAN IMMATERIËLE VOORDELEN BIJ IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING – Duitsland en 
Oostenrijk betogen dat voordeelstoerekening bij immateriële schadevergoedingen enkel geldt voor 
immateriële voordelen.6737 Materiële voordelen die zijn ingetreden door de wanprestatie zou de 
rechter niet op immateriële schadevergoeding mogen aanrekenen. Dit zou voortvloeien uit de 
autonome functie van immateriële schadevergoeding. 6738  Zowel Duitsland als Oostenrijk 
onderwerpen voordeelstoerekening dus bijkomend aan de voorwaarde dat het verkregen voordeel 
en het geleden nadeel naar hun aard samenhangen. Bijgevolg volstaat het niet dat het voordeel door 
de schadeverwekkende gebeurtenis is veroorzaakt. Een voordeel kan de rechter bij toerekening dan 
enkel in aanmerking nemen voor zover het congruent is met het geleden nadeel.6739 

                                                             
6733 Vgl. SPANGARO 2007, 725 (“Si allontana così il paventato pericolo di una eccessiva proliferazione dei risarcimenti che 
trovano origine nel contratto.”). Vgl. O'BYRNE 2005, 313. 
6734 De vraag of voordeelstoerekening niet gewoon een aspect van schadebegroting zelf is, blijft hier buiten beschouwing. 
Deze in Duitsland gevoerde discussie zou louter een woordspel zijn: PLETZER 2007, 423 ("Zwischen Vorteilsausgleich und 
Schadensberechnung besteht sohin kein Wesensunterschied und lässt sich insofern auch keine klare Grenzen finden."). 
6735  DUITSLAND: D. ERM, Vorteilsanrechnung beim Schmerzensgeld - ein Beitrag zur Fortentwicklung des 
Schadens(ersatz)rechts, Karlsruhe, Verlag Versicherungswirtschaft, 2013, 524 p.; SCHUBERT 2013, 234. OOSTENRIJK: R. PLETZER, 
"Vorteilsausgleich beim Schmerzengeld?", Jüristische Blätter 2007, 409-433; REISCHAUER 2002, § 1325 ABGB, 337. VGL. ITALIË: 
BONILINI 1989, 88 (stelt dat de compensatio lucri cum damno niet geldt bij immateriële schade). 
6736 DUITSLAND: LANGE/SCHIEMANN 2003, 497. OOSTENRIJK: PLETZER 2007, 418 ("Die Grundsätze des Vorteilsausgleichs sind 
keineswegs auf den materiellen Bereich beschränkt, sondern lassen sich auch auf die ideelle Sphäre übertragen."). 
6737 OETKER 2003 § 253 BGB, 505; PLETZER 2007, 417. 
6738 Zie met name OETKER 2003 § 253 BGB, 505. 
6739 DUITSLAND: LANGE/SCHIEMANN 2003, 497 en 501-503 ("Nach herrschender Ansicht ist ein anrechenbarer Vorteil nicht mit 
dem Gesamtbetrag des Schadensausgleiches, sondern nur mit dem Schadensposten zu verrechnen, dem der Vorteil seiner 
Art nach entspricht."). OOSTENRIJK: PLETZER 2007, 415 en 430 ("Der herrschende Ansicht ist also darin zuzustimmen, dass ein 
materieller Vorteil nicht im Wege des Vorteilsaugsleichs auf einen Schmerzengeldanspruch anzurechnen ist."). 
VGL. ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 71. 
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2416. VERREKENING VAN IMMATERIËLE VOORDELEN BIJ IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING IN MEDISCHE CONTEXT – Van 
verrekening van immateriële voordelen bij immateriële schadevergoedingen wegens wanprestatie zijn vooral 
voorbeelden te vinden in medische context. Neem nu wrongful-birthvorderingen waarbij de ouders een 
immateriële schadevergoeding krijgen voor de verstoorde gezinsplanning en de stress die de ongewenste 
zwangerschap met zich brengt. Indien blijkt dat het kind toch gezond is, kan de rechter het immateriële 
voordeel uit de vreugde en de affectie die het ouderschap van een gezond kind biedt, in mindering brengen op 
de immateriële nadelen van de door de wanprestatie veroorzaakte ongewenste zwangerschap.6740 Weegt het 
immateriële voordeel volledig op tegen het geleden immateriële nadeel, dan is geen schadevergoeding 
verschuldigd.6741 Zo oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat geen reden meer bestond om vergoeding 
voor immateriële schade toe te kennen, aangezien dit nadeel compensatie vond in de vreugde van de geboorte 
van een normaal en gezond kind.6742 In Oostenrijk reduceerde het Oberste Gerichtshof een schadevergoeding 
bij een mislukte plastische chirurgie zo tot de helft op basis van het immateriële voordeel dat de patiënt toeviel 
dankzij de door die operatie genoten lichte esthetische verbetering.6743  

B Materiële voordelen 

2417. TOEREKENING VAN MATERIËLE VOORDELEN OP IMMATERIËLE WANPRESTATIEVERGOEDING – Anders dan 
het Oostenrijkse en het Duitse recht (supra nrs. 2415-2416), kent België geen problemen voor het 
samentreffen van de materiële sfeer (voordelen) en de immateriële sfeer (nadelen) bij wanprestatie. 
In België lijkt het onverdedigbaar om te voorzien in een extra vereiste van enge samenhang tussen 
schadevergoeding en schade. De vermogenssfeer mag bij immateriële schadevergoeding niet buiten 
beschouwing blijven. Immateriële schadevergoeding compenseert wel een immaterieel nadeel, maar 
heeft door toekenning van een geldsom repercussies voor de materiële sfeer van de benadeelde. 
Ook toerekening van materiële voordelen op immateriële wanprestatievergoeding strookt met het 
integraliteitsprincipe. Dat integraliteitsprincipe geldt via de algemene toestandsvergelijking immers 
voor de globale schadevergoeding. De benadeelde mag zich niet verrijken.  

2418. TOEREKENING VAN UITGESPAARDE KOSTEN OP IMMATERIËLE NADELEN – Wanneer een patiënt wegens een 
mislukte operatie langer in het ziekenhuis moet blijven en daardoor huishoudelijke kosten uitspaart, moet de 
rechter dit materiële voordeel in principe in mindering brengen op de immateriële schadevergoeding.6744 
Voorzichtige steun is te vinden in de discussie of de schadeverwekker alle begrafeniskosten moet vergoeden. 
Zonder te verwijzen naar voordeelstoerekening, stelt een stroming dat degene die deze kosten moest maken, 
deze sowieso ooit had moeten maken. Begrafeniskosten bij een ongeval zijn zo een vervroegde uitgave.6745 Zo 
verrekent de indicatieve tabel de uitsparing van latere begrafeniskosten wanneer de waarschijnlijke 
overlevingsduur van het slachtoffer minder lang is dan die van de rechthebbende (in welk geval 
laatstgenoemde de begrafeniskosten sowieso had moeten dragen), door de schade te fixeren op het verschil 
tussen de huidige uitgave en het bedrag dat normaal zou zijn uitgegeven op de vermoedelijke toekomstige 
datum van overlijden indien geen ongeval had plaatsgevonden.6746 

                                                             
6740 Rb. Kortrijk 1 februari 1994, RW 1995-96, (57) 59; DE KEZEL 2004, 550; KRUITHOF 1987, 2762. Vgl. Zwitserse rechtsleer die 
dergelijke immateriële voordeelstoerekening bepleit (STEINER 2001, 661, met verwijzingen). 
6741 PLETZER 2007, 425 ("Überwiegen die durch die einwillungslos vorgenommene Operation herbeigeführten physischen und 
psychischen Vorteile in Form der Verbesserung der Gesundheit [...] die durch das eigenmächtige ärztliche Handeln 
ausgelösten Schmerzen und Unlustgefühle, führt dies zum gänzlichen Entfall des Schadenersatzanspruchs."). 
6742 Antwerpen 8 september 2003, NJW 2004, 558 (waarover: DE KEZEL 2004, 546-551). Vgl. Rb. Kortrijk 1 februari 1994, RW 
1995-96, (57) 59. 
6743 OGH (Oostenrijk) 4 juli 1991, JBl 1992, 520, noot P. APATHY (deels mislukte operatie voor kinverkleining en lipverbreding: 
“Nach den Feststellungen war das Ziel […] eine Reduktion der Kinnpartie und damit ein besseres Aussehen zu erreichen. Dies 
ist […] doch zu einem sehr wesentlichen Teil gelungen. Es erscheint daher billig, nach dem Grundgedanken der 
Vorteilsausgleichung diesen ihr zugute kommenden Vorteil iSd § 273 ZPO durch eine Reduktion der Ersatzansprüche auf die 
Hälfte angemessen zu berücksichtigen.”). 
6744 Contra: PLETZER 2007, 428. Vgl. Rb. Kortrijk 1 februari 1994, RW 1995-96, (57) 59 (toerekening materiële en immateriële 
voordelen bij ongewenste zwangerschap wegens mislukte abortus). 
6745 VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 731 (met verwijzingen). 
6746 INDICATIEVE TABEL 2012, 30, punt 4.1 (“Er moet rekening mee gehouden worden dat deze uitgaven meestal vervroegde 
betalingen zijn. 
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§ 4. GERINGHEID 

2419. IS EENDER WELKE TELEURSTELLING BIJ WANPRESTATIE VERHAALBAAR? – Franse rechtspraak erkent de 
vergoedbaarheid van teleurstelling (préjudice de déception) bij de misleidende handelsstrategie om 
consumenten te werven door hen valselijk te doen geloven dat zij iets hebben gewonnen.6747 Ook 
wanprestaties brengen mee dat de benadeelde enige teleurstelling of ergernis ervaart. Zo kende een 
vrederechter schadevergoeding toe voor de ontgoocheling wegens de gebrekkige kwaliteit van 
huwelijksfoto's.6748 Deze verknochtheid tussen wanprestatie en teleurstelling krijgt zelfs neerslag in 
de Angelsaksische term “disappointed promisee”6749 en in de Nederlandse term "teleurgestelde 
contractant".6750 Maar is immateriele wanprestatieschade van geringe omvang wel vergoedbaar?6751 
De common law wijst dit doorgaans af: "Damages are not generally recoverable for 'any distress, 
frustration, anxiety, displeasure, vexation, tension or aggravation' caused by the breach".6752  

2420. BAGATELGRENS OF DE-MINIMISVEREISTE – Het Belgische schaderecht is niet vertrouwd met een 
bagateldrempel.6753 Het schaderechtelijke concept is gebaseerd op de Duitse notie Bagatellgrenze.6754 Vaag 
omschreven duidt dit hier op een drempel waaronder de door de wanprestatie veroorzaakte immateriële 
schade niet voor verhaal in aanmerking komt. Immateriële schade moet dan enige omvang hebben om in 
schadevergoeding te kunnen resulteren. Ook de term de-minimisvereiste kan daarvoor synoniem staan. De 
rechter zou bij een bagatelgrens immers toepassing geven aan de rechtsspreuk de minimis non curat 
praetor.6755 De vraag rijst dus naar vergoedbaarheid van "marginale schade"6756, "minimale schade"6757, 
"geringe schade"6758, "triviale schade"6759, "beperkte schade"6760 of "onbeduidende schade"6761. 

                                                             
6747 Cass.civ.II.fr. 3 maart 1988, D. 1988, somm. 405; Parijs 27 oktober 1995, D. 1995 IR 251 ("Le préjudice moral du 
consommateur est constitué par la profonde déception qu'il a ressentie à la suite de l'annonce qu'il n'avait pas gagné la 
somme promise, ce préjudice étant à la mesure de l'espérance du gain qu'il avait pu entretenir, déception d'autant plus 
grande que la tromperie dont il a été victime émane d'une grande entreprise à laquelle des millions de consommateurs font 
confiance."). Uitgebreid: PRADEL 2004, 126-130. 
6748 Vred. Brugge 29 januari 2015, T.Vred. 2015, (531) 537 (schadevergoeding van één symbolische euro omdat de foto's 
digitaal beschikbaar waren zodat deze nog konden worden bewerkt en op grond dat de benadeelden de foto's op de sociale 
media hadden gebruikt, wat wees op een minstens gedeeltelijke inlossing van hun verwachtingen). 
6749 WHEELER/SHAW 1994, 850. 
6750 C. BOLLEN EN T. HARLIEF, “De klachtplicht van de teleurgestelde contractant”, NJB 2009, 2806-2812; B.T.M. VAN DER WIEL, 
“Samenhang bij samenloop” in T. HARLIEF, J. HIJMA en L. REURICH (eds.), Coherente instrumenten in het contractenrecht, 
Deventer, Kluwer, 2003 (1) 1; VAN DUNNÉ 2004, 469. 
6751 J.P. MARGUENAUD, noot onder Rouen 16 september 1992, D. 1993, Jurispr., (354) 356 (benadeelde heeft enkel recht op 
vergoeding van substantiële affectieschade). 
6752 J. BEATSON, Anson’s Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 536. 
6753 De databanken geven weinig treffers. In Nederland komt deze term voor in het mededigingsrecht (C.T. DEKKER, E. BELHADJ 

en E. HAMELEERS, "Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2010", Markt & Mededinging 2011, (71) 73), de ruimtelijke 
ordening (art. 6.2, lid 1 Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade 
voor rekening van de aanvrager blijft, wat als bagatelschade wordt bezien: Kluwer Omgevingsrecht 771, 1604 en 3482) en 
bij strooischade (M.B.M. LOOS en W.H. VAN BOOM, Handhaving van het consumentenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, 192). 
6754 Duitsland en Oostenrijk spreken van Erheblichkeitsschwelle, Geringfügkeitsgrenze, Hemmschwelle, Bagatellschwelle, 
Bagatellgrenze of Bagatellklausel. OOSTENRIJK: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 285; GRIGG/TROISS 2006, 205; KOZIOL 2009, 
432. DUITSLAND: DEUTSCH 1998, 293; LANGE/SCHIEMANN 2003, 432; SCHUBERT 2013, 231; VON MAYENBURG 2002, 283. 
6755  Vgl. verwijzing naar deze rechtspreuk in OGH 18 september 2009, 6 Ob 231/08a, JBl 2010, 188 en RDB 
Rechtsdatenbank, 8, punt 6.1; DEMOGUE 1924, 74 ("Si le préjudice n'est pas appréciable, parce qu'il est trop faible, le juge 
peut refuser toute indemnité. De minimis non curat praetor."); DEUTSCH 2001, 353; KATZENMEIER 2002, 1034; KOZIOL 2009, 419; 
PRADEL 2004, 191-198. Bespreking: VAN BOOM 2009, 169. 
6756 Bijv. X, "Tegemoetkoming voor bagatelschade in Wro?", Kluwer Omgevingsrecht 1604, Kluwer Navigator. 
6757 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 286 ("Minimalschaden"). 
6758 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 286 ("geringfügiger Schaden" of "Kleinstschaden"). 
6759 Artikel VI.-6:102 DCFR bepaalt zo: "Trivial damage is to be disregarded." 
6760 X, "Beperkte omvang planologisch nadeel?", Kluwer Omgevingsrecht 3482, ("beperkt planologisch nadeel"). 
6761 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 286 ("unerheblicher Schaden"); ZIVIZ 2007, 517 ("danni insignificanti"). 
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2421. ONTBREKEN BAGATELGRENS IN BELGISCH CONTRACTUEEL SCHADERECHT – Hoewel soms een ander 
standpunt wordt verdedigd6762, en in sommige wetsbepalingen de aanwezigheid van de minimis non 
curat praetor doorschemert 6763 , stelt het huidige schaderecht geen de-minimiseis aan 
vergoedbaarheid van immateriële schade.6764 Voor schade volstaat schending van een rechtmatig 
belang.6765 Geen enkele wetsbepaling gewaagt van een de-minimisdrempel voor vergoeding van 
schade. Zekere schade is afwentelbaar, ongeacht haar geringe omvang. Bij kansverlies leiden geringe 
kanspercentages (20 %6766, 15 %6767, 10 %6768, en zelfs 5 %6769) zo ook tot schadevergoeding (supra nr. 
2181). De geringheid van een verloren kans speelt enkel een rol bij schadebegroting (supra 
nr. 2185).6770 Dezelfde gedachte geldt bij immateriële schade wegens wanprestatie. 

2422. AFWIJZING DOOR HOF VAN CASSATIE BIJ ONRECHTMATIGE DAAD – Voor de afwijzing van een bagateldrempel is 
steun te vinden in een cassatiearrest uit 1994.6771 De eisende partij verzocht om vergoeding van schade die zij 
had geleden doordat één van haar twee zaakvoerders wegens een ongeval arbeidsongeschikt was geworden. In 
navolging van de rechter in eerste aanleg oordeelde de appelrechter met betrekking tot de winstderving dat 
het aangevoerde omzetcijfer zeker niet de "indruk" wekte dat zij "een zwaar verlies" had geleden ten gevolge 
van de arbeidsongeschiktheid van haar medezaakvoerder. Het Hof van Cassatie wees deze 
substantialiteitsvoorwaarde af. Het oordeelde dat zulks "geen voldoende grond is om het bestaan van elke 
schade, hoe gering ook, uit te sluiten". Onder verwijzing naar de mogelijkheid tot billijkheidsbegroting 
preciseerde het dat "de feitenrechter in feite het bestaan van een door een onrechtmatige daad veroorzaakte 
schade beoordeelt en het bedrag raamt van de vergoeding voor het volledig herstel ervan". Hieruit valt op te 
maken dat "elke schade, hoe gering ook" voor volledige vergoeding in aanmerking komt.  

A Argumenten 

                                                             
6762 BELGIË: Vred. Brussel 2 mei 1989, T.Vred. 1989, 214 (immateriële schade wegens verlies dia’s van feest; vrederechter 
benadrukt dat dit verlies intense affectieve schade veroorzaakt; impliciet). FRANKRIJK: DEMOGUE 1924, 74 ("Si le préjudice n'est 
pas appréciable, parce qu'il est trop faible, le juge peut refuser toute indemnité. De minimis non curat praetor."); H. ROLAND 

EN L. BOYER, Adages du droit français, Parijs, Litec, 1999, 151. 
6763 Artikel 887 BW (vernietiging verdeling bij benadeling voor meer dan één vierde), artikel 1619 BW (uitdrukking van maat 
bij bepaalde kopen levert pas grond op tot correctie van prijs vanaf verschil van een twintigste tussen werkelijke en 
conventionele maat), artikel 1674 BW (recht van verkoper om vernietiging van koop te eisen bij benadeling voor meer dan 
zeven twaalfden). Vgl. PRADEL 2004, 194. 
6764 BELGIË: DIRIX 1998, 28; DURANT 2015, 448 ("Tous les dommages dont l'existence est établie doivent être réparés, même les 
dommages les plus minimes, notre système juridique ne hiérarchisant pas les dommages."); RONSE 1954, 148 
(buitencontractueel); RUTTEN 2006, 321; VAN OEVELEN/JOCQUE/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 971 (buitencontractueel). FRANKRIJK: 
Rb. Seine 7 december 1950, Gaz.Pal. 1951, I, 33; Saint-Nazaire 11 juli 1950, D. 1951, 195, noot H. LALOU; PRADEL 2004, 192 
("Mais aucun texte, réglementaire ou légal, n'a consacré la règle de minimis dans le droit de la responsabilité et, plus 
précisément, dans la théorie du dommage réparable."). ITALIË: BONILINI 1983, 179 ("Ogni danno, anche minimo, può stare alla 
base di una pretesa in giudizio; la legge non pone, esplicitamente, alcun limite."). Vgl. W.H. VAN BOOM, “De minimis non curat 
praetor”, NTBR 2009, 169-170; C. DRION, “Mag het onsje meer of minder zijn?”, NJB 2009, njblog.nl, 1.  
6765 Cass. 16 januari 1939, Pas. 1939, I, 25; Cass. 19 december 1978, Pas. 1979, I, 472; Gent 27 januari 2005, RW 2006-07, 
1568 (wie vergoeding vordert van schade wegens prijsbewimpeling waaraan hij heeft meegewerkt, heeft geen rechtmatig 
belang om schadeloosstelling te vorderen voor dat verlies); Rb. Nijvel 7 maart 1997, TBBR 1997, nr. 221. De Franse 
wetgever is voornemens het vereiste van een krenking van een rechtmatig belang in de wet te verankeren (art. 1235 Avant-
projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "Est réparable tout préjudice certain résultant d'un 
dommage et consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou collectif."). 
6766 Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 259 (kans van 20 % op toewijzing vordering in bodemprocedure). 
6767 Kh. Brussel 4 februari 2014, DAOR 2014, 64, noot D. PHILIPPE. 
6768 Antwerpen 20 september 2010, TBBR 2012, 277; Rb. Brussel 14 april 2000, JLMB 2001, 426, noot J.P. BUYLE. 
6769 Murrey v United States of America, 73 F.3d 1448 (7 Cir. 1996) (vergoeding 5 % overlevingskansen). 
6770 Cass. 17 april 1961, Arr.Cass. 1961, (882) 883 (“le fait que cette chance soit plus ou moins grande ou petite constitue un 
critère d’évaluation du dommage et non de son existence”); Brussel 15 oktober 2013, RW 2014-15, 1510; BOCKEN 2010, 139; 
BOCKEN/BOONE 2011, 56; LIERMAN 2005, 615; LIERMAN 2007, 260; PHILIPPE 2013, 1011; PÜTZ/MONTERO 2006, 1090; I. SAMOY en 

K. RONSIJN, "Verlies van een geringe kans: geen minimum waarschijnlijkheid vereist” (noot onder Cass.fr. 16 januari 2013), 
TBBR 2014, 125-127; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 982; VAN OEVELEN 2014, 996; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 643; B. WEYTS, "Compensation for the loss of small chances in (Belgian and French) tort law”, ERPL 
2014, 1065-1068; WEYTS 2013-I, 1033; WEYTS/DE RAEDT 2013, 75. 
6771 Cass. 30 maart 1994, Pas. 1994, I, 337. 
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2423. WENSELIJKHEID EN NOODZAAK VAN BAGATELDREMPEL – Is het opportuun of zelfs noodzakelijk om 
een bagatelgrens te aanvaarden? Voor een bagatelgrens bij immateriële wanprestatieschade zijn 
argumenten ontleenbaar aan discussies in Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittannië6772. Geringe 
immateriële schade zoals teleurstelling wegens wanprestatie zou niet vergoedbaar zijn omdat dit 
deel uitmaakt van een aan elke overeenkomst inherent risico (infra nrs. 2424-2426) en omdat 
vergoedbaarheid daarvan zou aanzetten tot misbruik (infra nrs. 2427-2429) en zou leiden tot een 
toevloed aan schadeclaims (infra nrs. 2430-2433). Een bagatelgrens zou zo economisch verdedigbaar 
zijn (infra nrs. 2434-2435), zou stroken met andere beginselen van het schaderecht (infra nrs. 2436-
2439) en zou steun vinden in andere rechtsstelsels (infra nrs. 2440-2442). 

1 Contractrisico 

2424. GERINGE IMMATERIËLE SCHADE ALS AAN ELKE OVEREENKOMST INHERENT RISICO – Het risicoargument6773 
houdt in dat eenieder tot op zekere hoogte geringe immateriële schade (zoals loutere teleurstelling) 
moet dulden ingevolge zijn deelname aan het maatschappelijke leven. Nadelen die eigen zijn aan het 
gemeenschapsleven zijn onvergoedbaar omdat de betrokkene gewoon is deze te dragen.6774 Die 
gebruikelijke nadelen zijn niet toerekenbaar aan de schadeverwekker.6775 Zo is teleurstelling wegens 
wanprestatie een aan elke contractverhouding inherent risico.6776 In Oostenrijk maakte het Oberste 
Gerichtshof melding van dit argument bij de niet-vergoedbaarheid van onbeduidende derving van 
vakantiegenot. 6777  In Nederland is dit relevant bij planologische nadelen (art. 6.2, lid 1 Wet 
ruimtelijke ordening).6778 Onder de DCFR geldt dat dagelijkse emotionele reacties – zoals ergernis en 
woede – onvergoedbaar zijn (art. VI.-6:102).6779 In Portugal overwoog het Supremo Tribunal de 
Justiça dat aan contractbeëindiging inherente ongemakken onvergoedbaar zijn.6780 Triviale nadelen 
zoals kleine ongemakken zijn dus als maatschappelijk aanvaardbare stoornissen te aanvaarden. 

2425. BELGIË: RISICOARGUMENT BIJ GEDEELTELIJKE VERGOEDING VAN ADVOCATENKOSTEN – In het Belgische 
aansprakelijkheidsrecht is een spoor van dat risicoargument te vinden in de discussies omtrent de gedeeltelijke 
vergoedbaarheid van advocatenkosten via de rechtsplegingsvergoeding van artikel 1022 Ger.W. (infra nr. 
2741). Artikel 1022 Ger.W. vormt voor schadevergoedingen uit wanprestatie een uitzondering op artikel 1149 
BW en het daarin gelezen integraliteitsprincipe. 6781  De sleutel voor die beperkte verhaalbaarheid van 
advocatenkosten ligt volgens de rechtsleer in de voor de rechtsplegingsvergoeding geldende grondslag van het 
procesrisico. Die rechtsbasis geeft aan waarom de gedingverliezende partij niet instaat voor alle 

                                                             
6772 DUITSLAND: DEUTSCHER BUNDESTAG I. GROOT-BRITTANNIË: LAW COMMISSION 257, 11 
6773 Vgl. CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 291-293; GRIGG/TROISS 2006, 205; KARNER 1999, 80; KOZIOL 2009, 426-427. 
6774 DUITSLAND: KARCZEWSKI 2001, 1073; LANGE/SCHIEMANN 2003, 146; WESSELS/CASTRO 2000, 286. OOSTENRIJK: OGH 18 september 
2009, 6 Ob 231/08a, JBl 2010, 188 en RDB Rechtsdatenbank, 8 (gederfd vakantiegenot); GRIGG/TROISS 2006, 205; KOZIOL 2009, 
426-427. GROOT-BRITTANNIË: LAW COMMISSION 140, 94 ("Minor or transient losses ought to be tolerated and are undeserving of 
compensation."). 
6775 Duitsland formuleert het algemene levensrisico dan ook soms als toerekeningscriterium. Bijv. SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 
276 (niet-vergoeding morele shock van bruid wegens mislukt huwelijksfeest want niet toerekenbaar). Vgl. LANGE/SCHIEMANN 

2003, 146 (met samenleven verbonden schade is onvergoedbaar wanneer zij in causaal verband staat met het ongeval). 
6776 COMMON LAW: MCCAMUS 2008, 53 (kritisch); PHANG 2003, 350; TREITEL 2003, 992-993. SPANJE: SOLÉ FELIU 2009, 30. 
6777 OGH 18 september 2009, 6 Ob 231/08a, JBl 2010, 188 ("Dies beruht auf der Überlegung, dass ein gewisses Maβ an 
Unannehmlichkeiten im Sozialleben unvermeidbar ist."). Vgl. KARNER 1999, 80; KOZIOL 2009, 426-427. 
6778 Artikel 6.2, lid 1 van de Nederlandse Wet ruimtelijke ordening bepaalt immers dat de binnen het normale 
maatschappelijke risico vallende schade voor de aanvrager blijft. Lid 2 definieert die onvergoedbare planologische 
bagatelschade als twee procent van het inkomen onmiddellijk voor het onstaan van de schade (lid 2, sub a) en twee 
procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade (lid 2, sub b). 
6779 BLOEMBERGEN/LINDENBERGH 2001, 9; POLAK 1949, 25; VON BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009, 3040.  
6780 STJ 3 februari 1999, www.dgsi.pt; Évora 29 april 2004 (Bernardo Domingos), www.dgsi.pt. Vgl. STJ 22 juni 1977, 
www.dgsi.pt. 
6781 Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, 
Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1686/1, 9 (nadruk dat slechts beperkt deel van erelonen van advocaat van in het ongelijk 
gestelde partij verhaalbaar zijn); GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008, BS 22 januari 2009, 3343, overweging B.9.4; 
GwH nr. 15/2009 van 5 februari 2009, BS 20 maart 2009, 23536, overweging B.8.2, tweede alinea ("Op basis van het nieuwe 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen advocatenkosten slechts forfaitair worden verhaald op de verliezende 
partij en niet langer integraal."); CASTERMANS 2009, 575; COLLE/ZEGERS 2006, 39; KNAEPEN 2013, 16; MISSON 2007, 360-361. 
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advocatenkosten van de verliezer. In afwijking van het aansprakelijkheidsrecht vormt het niet-vergoede deel 
een uitgave waartoe het gemeenschapsleven nu eenmaal aanleiding geeft, en die eenieder moet dragen.6782 

2426. RISICOARGUMENT OVERTUIGT NIET – Dat risicoargument blijkt niet acceptabel. Zo is onduidelijk 
welke nadelen inherent zijn aan het maatschappelijke leven. Duitse auteurs die toepassing geven aan 
dit criterium, geven geen duidelijke definitie en verschaffen enkel een beperkte opsomming van 
uitgesloten nadelen.6783 Daarnaast valt de in Duitsland6784 wel eens voorgestane zienswijze dat 
bepaalde immateriële schade omwille van de geringe omvang niet in causaal verband staat met de 
wanprestatie, niet te verenigen met onze equivalentieleer. Het oorzakelijk verband tussen 
wanprestatie en schade komt niet in het gedrang door geringe omvang van wanprestatieschade. Tot 
slot berust het risicoargument op een verwarring tussen het gebruikelijke en het geringe karakter 
van schade. Schade kan aanzienlijk zijn, maar binnen dat maatschappelijk risico vallen en dus niet 
voor vergoeding in aanmerking komen.6785 Duitsland bezag zware psychische gevolgen na een 
verkeersongeval zo als verwezenlijking van het algemene levensrisico.6786 Eenieder heeft in zijn leven 
wel eens een ongeval. Terwijl bij het risicoargument het gebruikelijke karakter van schade 
vergoedbaarheid belet, vormt het geringe karakter een obstakel bij een bagatelgrens. Beide criteria 
vallen dus niet noodzakelijkerwijs samen.  

2 Misbruik 

2427. MISBRUIKARGUMENT – Het misbruikargument houdt verband met de objectieve bewijsbaarheid 
van minieme immateriële wanprestatieschade. Zonder die minimumgrens zouden benadeelden 
geneigd zijn onredelijke vorderingen in te stellen voor niet objectiveerbare schade.6787 Ook in 
Portugal en Italië wordt betoogd dat die bagatelgrens onredelijke schadevorderingen voorkomt.6788 
In Groot-Brittannië werd zelfs aangevoerd dat geringere letsels uit hun aard subjectiever zijn dan 
grotere letsels, en dus sneller leiden tot misbruiken en overdrijvingen.6789 

2428. MISBRUIKGEVAAR IS NIET INHERENT AAN GERINGE IMMATERIËLE SCHADE – Misbruik komt ongetwijfeld 
voor bij immateriële schade. Dit is echter geen bezwaar tegen vergoeding van bagatelschade. 
Veeleer vormt dit de neerslag van scepsis tegen vergoeding van immateriële schade in het 
algemeen.6790 Onduidelijk is waarom misbruik enkel zou voorkomen bij geringe maar niet bij 
aanzienlijke schade, en dus waarom een bagateldrempel misbruikgevaar zou verhelpen. Een 
bagatelgrens zou potentiële schadelijders juist sneller in de verleiding brengen om immateriële 
schade te overdrijven, teneinde toch vergoeding te krijgen voor hun geringe schade. 6791  Dat 
misbruikargument berust op de onjuiste premisse dat een gebrek aan objectiveerbaarheid 
samenhangt met het in sommige gevallen geringe karakter van schade.6792 Neem nu een arts die zijn 

                                                             
6782 CASTERMANS 2009, 575; DE TEMMERMAN 2005, 38; SAMOY/SAGAERT 2008, 683. 
6783 LANGE/SCHIEMANN 2003, 148 (benadrukken dat er geen scherp afgebakende groep bestaat, maar zien toch een 
kernbereik: "Risiken der Teilnahme am allgemeinen Verkehr, Schädigungen durch normale Umweltbelastungen und durch 
Gegebenheiten der Natur, Entdeckung von Mängeln im Eigenbereich, psychische Belastungen im Rahmen des im Leben 
Üblichen, Verwicklung in rechtsstaatliche Verfahren."). Kritisch voor criterium: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 292. 
6784 Contra: LANGE/SCHIEMANN 2003, 146 (baseren afwijzing van vergoedbaarheid van samenleving kenmerkende schade niet 
op ontbreken van causaal verband en stellen dat die schade zelfs bij aanwezigheid van causaal verband onvergoedbaar is). 
6785 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 292. 
6786 LANGE/SCHIEMANN 2003, 147 ("Zum Allgemeinen Lebensrisiko gehören ferner die psychischen Belastungen [...]"). 
6787 DUITSLAND: Auteurs in VON MAYENBURG 2002, 284, voetnoot 100. OOSTENRIJK: OGH 18 september 2009, 6 Ob 231/08a, JBl 
2010, 188 en RDB Rechtsdatenbank, 8, punt 6.1. Auteurs in CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 286, voetnoot 18; 
GRIGG/TROISS 2006, 205. GROOT-BRITTANNIË: LAW COMMISSION 140, 94 (evidential problems); LAW COMMISSION 257, 10. 
6788 PORTUGAL: SOARES PEREIRA 2009, 321. ITALIË: ZIVIZ 2007, 523 ("Al fine di impedire che la vittima a fronte di un determinato 
torto possa addossare al responsabile qualsiasi disappunto e malessere patito [...]"). 
6789 LAW COMMISSION 140, 94 ("Minor injuries are perhaps, therefore, more open to fabrication and exaggeration."). 
6790 OOSTENRIJK: VON MAYENBURG 2002, 284-185. Vgl. CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 287. 
6791 Vgl. LAW COMMISSION 140, 95 ("A threshold might encourage potential plaintiffs to exaggerate or prolong their symptoms 
in order to ensure that they satisfy the test and obtain some compensation for the injury which, despite being minor, they 
have undoubtedly suffered."). 
6792 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 288. 
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patiënt een lichte snijwonde toebrengt. Dit is minieme fysieke schade. Doorgaans is deze echter 
objectief aantoonbaar. Bovendien rijst de vraag waarom dit niet zou gelden voor materiële schade. 
Minieme winstderving6793 en minieme kansschade (supra nrs. 2179-2185) zijn toch ook verhaalbaar?  

2429. MISBRUIKGEVAAR IS NIET REALISTISCH – Gevaar voor misbruik bij geringe immateriële schade is 
voorts geen realistisch argument.6794 Aanspraken op schadevergoeding die misbruik uitmaken en dus 
doorgaans niet objectief zijn te bewijzen, slagen al niet op bewijsrechtelijke gronden. Kan de 
benadeelde zijn immateriële schade niet objectief bewijzen, dan komt deze schade sowieso niet voor 
vergoeding in aanmerking. Juist op die manier vermijdt de rechter misbruik. Een bagatelgrens biedt 
uit misbruikoogpunt dan geen meerwaarde. Het misbruikargument op zich is dus ruim onvoldoende 
om een bagatelgrens bij immateriële wanprestatieschade te onderbouwen. 

3 Procesvloedrisico 

2430. PROCESVLOEDARGUMENT – Invoering van een bagatelgrens bij immateriële schade wordt ook 
bepleit met een argument dat eveneens voorkomt als bezwaar tegen vergoeding van immateriële 
schade an sich (supra nrs. 2273-2275) en tegen moeilijk begrootbare kansschade (supra nrs. 2158-
2159): het procesvloedargument.6795 Mocht de minste teleurstelling verhaalbaar zijn, dan zou een 
gevaar rijzen op oeverloze toename van het aantal vorderingen tot vergoeding van immateriële 
wanprestatieschade.6796 Een bagatelgrens zou de rechterlijke instanties die toevloed aan immateriële 
schadevorderingen ontzien.6797 Door te zwakke schendingen van een belang als "niet-recht" (non-
droit) te beschouwen in de zin dat zij een juridische drempel niet overschrijden, zouden rechterlijke 
instanties worden ontlast. Recht is iets ernstigs. Niet alles is verhaalbaar.6798  

2431. BEPERKING TOT AANZIENLIJKE IMMATERIËLE SCHADE LEIDT NIET TOT MINDER VORDERINGEN – Ook dit 
procesvloedargument is weinig overtuigend.6799 Exponentiële toename van schadeclaims zou niet 
voortvloeien uit het feit dat ook geringe immateriële wanprestatieschade verhaalbaar is, maar uit 
verruiming van de gevallen waarin de rechter aansprakelijkheid kan vaststellen. Dit uitdeiningsgevaar 
heeft dus geen uitstaans met de omvang van schade, maar met de gronden van aansprakelijkheid.6800 
Beperking van vergoedbare schade tot aanzienlijke immateriële wanprestatieschade heeft geen 
vermindering van het aantal procedures tot gevolg.6801 Doorgaans claimen benadeelden immateriële 

                                                             
6793 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 288; VON MAYENBURG 2002, 284-285. 
6794 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 288. 
6795 De common law spreekt van het floodgatesargument. Oostenrijk spreekt van het Ausuferungsargument of van het 
risico op een Prozessflut (CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 287-289; GRIGG/TROISS 2006, 204 en 206). 
6796 OOSTENRIJK: GRIGG/TROISS 2006, 204 ("Schaffung einer völlig unbestimmten Generalklausel zur Ersatzfähigkeit ideeller 
Schäden, wodurch eine Gefahr der Ausuferung besteht."). SPANJE: RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 253; SOLÉ FELIU 2009, 8. 
6797 Vgl. punt 73 van HvJ 23 oktober 2012, nr. C-581/10, ECLI:EU:C:2012:657, Nelson: "TUI Travel e.a. en de regering van het 
Verenigd Koninkrijk betogen dat wanneer Verordening nr. 261/2004 zo wordt uitgelegd dat compensatie moet worden 
betaald aan passagiers van een vertraagde vlucht, dit niet in verhouding staat tot de met deze verordening nagestreefde 
doelstellingen aangezien dit voor de luchtvervoerders een buitensporige financiële last zou meebrengen. Bovendien zou 
deze uitlegging ook voor de passagiers onevenredige gevolgen hebben doordat de kans bestaat dat de vervoerders de 
financiële kost van deze verplichtingen in hun tarieven doorrekenen en het aantal korteafstandsvluchten verminderen en 
verafgelegen bestemmingen minder vaak aandoen." Het Hof wees dit argument af (punten 74-84). 
6798 PRADEL 2004, 192 ("Le non-droit existe pour simplifier notre droit aujourd'hui si complexe et désencombrer non prétoires. 
[...] le Droit est une chose sérieuse: tout ne peut être indemnisé."). 
6799 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 288. 
6800 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 289 ("Es geht also bei der Frage um den Ersatz von Bagatellschäden stets um den 
Haftungsumfang und nicht um den Haftungsgrund, weshalb die befürchtete Haftungsausuferung nicht sachgerecht als 
Argument für die Einführung einer Bagatellschwelle im Bereich immaterieller Schäden ins Feld geführt werden kann."). 
6801 Recente empirische studie over doorlooptijd, instroom in burgerlijke zaken en gerechtelijke achterstand in België en 
Europa: S. BIELEN, A Law and Economics Analysis of Litigation and Court Delay, Hasselt, UHasselt, proefschrift, 2015, 411 p. 
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schadevergoeding bij wanprestatie ook naast schadevergoeding voor materiële schade. 6802  De 
bagatelgrens zou zo leiden tot lagere schadevergoedingen, maar niet tot minder schadevorderingen.  

2432. ARGUMENT IS IRREALISTISCH: RISICO OP HOGE PROCESKOSTEN ALS DISINCENTIVE OM VERGOEDING VAN GERINGE 

IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE TE VORDEREN – Het floodgatesargument is voorts weinig realistisch. Neem nu een 
benadeelde die geen materiële wanprestatieschade, maar enkel minieme immateriële wanprestatieschade 
heeft geleden. Voor zover hij normaal bedachtzaam is, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij daarvoor een vordering 
zou instellen. Het risico dat de proceskosten hoger uitvallen dan de baten en hij geen allesdekkende 
rechtsplegingsvergoeding verkrijgt (infra nrs. 2737-2751), onder meer omdat de bewijsbaarheid van minieme 
immateriële schade problematisch kan blijken, doet een benadeelde dan ook redelijkerwijs afzien van die 
schadevordering.6803 Bij onbeduidende immateriële wanprestatieschade, waarbij de wanprestatie zelf geen 
materiële schade heeft veroorzaakt, is de benadeelde op economische gronden niet al te gauw geneigd een 
schadevordering in te stellen. Het risico dat rechterlijke instanties zich overspoeld zien door vorderingen tot 
vergoeding van geringe immateriële schade houdt proceseconomisch dus geen steek.  

2433. RECHTERLIJKE INSTANTIES ZULLEN DOOR BAGATELGRENS NIET MINDER WORDEN BELAST – Bedenk dus dat 
invoering van een bagatelgrens niet zal leiden tot minder belasting van de rechtbanken. In Oostenrijk 
is zelfs tegen die ondergrens aangevoerd dat dit zelfs leidt tot verhoogde belasting van de 
gerechten.6804 De scheidingslijn tussen geringe en niet-geringe schade laat zich zo niet eenvoudig 
vaststellen.6805 Kwalificatieproblemen kunnen leiden tot meer geschillen. Waar ligt het omslagpunt? 
Denkbaar is zo dat rechters zich meer belast zien en de ondergrens geen besparingen meebrengt. 
Daarenboven brengt het argument van het risico op hoge proceskosten mee dat vorderingen wegens 
bijzonder geringe immateriële wanprestatieschade sowieso al uitzonderlijk worden ingesteld. Ook in 
dat opzicht zijn van een bagatelgrens geen besparingen te verwachten.  

4 Efficiënte middelentoewijzing 

2434. EFFICIËNTERE TOEWIJZING VAN (VERZEKERINGS)MIDDELEN – Ook uit economische en deels 
verzekeringsrechtelijke hoek komt een argument ter verdediging van een bagatelgrens bij 
immateriële schade. De bagatelgrens zou leiden tot betere verdeling van (verzekerings)middelen. 
Door geringe immateriële schade onvergoed te laten, zouden slachtoffers van aanzienlijkere schade 
hogere schadevergoedingen verkrijgen.6806 De bagatelgrens zou de hoge kosten voorkomen die aan 
vergoeding van geringe immateriële schade zijn verbonden.6807 Vergoedbaarheid van beperkte 
immateriële schade zou leiden tot hogere premies voor verzekeringnemers.6808 De beschikbare 
middelen zouden dan worden besteed aan gevallen van ernstigere immateriële schade. 

2435. EFFICIËNTE MIDDELENTOEWIJZING NIET OVERTUIGEND – Onduidelijk is waarom valt aan te nemen dat 
niet-vergoeding van bagatelschade automatisch leidt tot hogere vergoeding van aanzienlijkere 

                                                             
6802 Dit blijkt ook uit het feit dat de rechtspraak vaak gemengde schadevergoedingen toekent voor materiële en immateriële 
wanprestatieschade samen. Denk aan de beslissingen van de Geschillencommissie Reizen, die zeer vaak gemengde 
schadevergoedingen voor gederfd vakantiegenot bevatten (supra nr. 2387). 
6803 OOSTENRIJK: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 289 ("Schlieβlich ist nicht ernsthaft zu befürchten, dass ein Geschädigter, 
der einen bloβ unerheblichen immateriellen Schaden [...] erlitten hat, einen solchen auch gerichtlich geltend macht."); KOZIOL 

2009, 432, voetnoot 46. GROOT-BRITTANNIË: LAW COMMISSION 140, 95; LAW COMMISSION 257, 10 ("There are already disincentives 
to small claims, for example in costs rules."). 
6804 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 290. 
6805 DUITSLAND: DEUTSCH 1998, 294 ("Was 'nicht unerheblich' ist, wird heute schon ganz unterschiedlich gehandelt."); 
KARCZEWSKI 2001, 1073; KATZENMEIER 2002, 1034. OOSTENRIJK: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 290; KOZIOL 2009, 420. 
6806 DUITSLAND: DEUTSCHER BUNDESTAG I, 16 en 25 ("Auf diese Weise soll eine Konzentration der zur Verfügung stehenden Mittel 
auf die Fälle schwererer Verletzungen erreicht werden."). Vgl. verwijzingen naar opinies van Duitse verzekeraars in VON 

MAYENBURG 2002, 282 en 284. GROOT-BRITTANNIË: LAW COMMISSION 140, 92-93; LAW COMMISSION 257, 10 ("a threshold [...] would 
reduce the cost of tort compensation [...], and the savings made could be better employed elsewhere"). 
6807 LAW COMMISSION 140, 93; VISSCHER 2007-II, 93. 
6808 Verband tussen hogere schadevergoedingen en hogere verzekeringspremies: GRIGG/TROISS 2006, 196-197 (Oostenrijk).  
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schade.6809 Hogere vergoeding van die geleden schade zou overigens ook ingaan tegen het door het 
integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsplafond. Het schaderechtelijke uitgangspunt is immers dat 
de schadeverwekker alle schade, maar niets meer, moet compenseren. Bijgevolg bestaat geen 
noodzaak aan hogere vergoeding voor ernstigere schade.  

5 Codificatie 

2436. VERALGEMENING VAN BESTAANDE BAGATELGRENZEN – Een ander argument ter invoering van een 
bagatelgrens voor immateriële schade is het feit dat het louter zou gaan om een verankering van een 
bestaande juridische tendens. Voor het Belgische contractuele schaderecht is die tendens evenwel 
moeilijk vast te stellen, aangezien vorderingen tot vergoeding van immateriële wanprestatieschade 
zelden worden ingesteld. Evenwel anders dan het Oostenrijkse § 31e, lid 3 Konsumentenschutzgesetz 
– dat een bagatelgrens vestigt voor gederfd vakantiegenot6810 – bepaalt artikel 18, lid 1 van de 
Belgische reiscontractenwet dat de reisorganisator aansprakelijk is voor "alle schade die de reiziger 
oploopt wegens de gehele of gedeeltelijke niet-naleving van zijn verplichtingen".  

2437. UNIERECHTELIJKE BAGATELGRENS VOOR IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE: KORTE VLUCHTVERTRAGINGEN? – 
Verordening nr. 261/2004 voorziet in compensatie van door luchtreizigers geleden ongemakken.6811 Dit komt 
neer op immateriële schade wegens wanprestatie (gebrekkige nakoming van luchtvervoerovereenkomsten).6812 
Uit artikel 6, lid 1 blijkt dat vertragingen van minder dan twee uur niet in aanmerking komen voor bijstand in de 
zin van artikel 9 van die verordening. Niettemin oordeelde het Hof van Justitie in het Sturgeon-arrest dat 
luchtreizigers die meer dan drie uur vertraging oplopen dezelfde rechten genieten als passagiers van 
geannuleerde vluchten.6813 Onder meer op grond van het vereiste van een ruime uitlegging van bepalingen die 
rechten zoals het compensatierecht verlenen aan luchtreizigers6814, en conform het gelijkheidsbeginsel6815, 
overwoog het Hof in zijn dictum dat luchtreizigers ook aanspraak kunnen maken op de compensatie van artikel 

                                                             
6809 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 290; KARCZEWSKI 2001, 1073 ("Schlieβlich wird abzuwarten bleiben, ob die Versicherer 
mögliche Einsparungen im Bereich der leichteren Verletzungen tatsächlich dazu verwenden werden, in Fällen schwerer 
Verletzungen höhere Schmerzensgelder als bisher zu zahlen."); VON MAYENBURG 2002, 285. 
6810 Deze bepaling is bij het Zivilrechtsänderungsgesetz 2004 (BGbl I 2003/91) ingevoerd naar aanleiding van Leitnerarrest 
(HvJ 12 maart 2002, nr. C-168/00, ECLI:EU:C:2002:163, Leitner), en luidt: "Wenn der Reiseveranstalter einen erheblichen Teil 
der vertraglich vereinbarten Leistung nicht erbracht hat und dies auf einem dem Reiseveranstalter zurechenbaren 
Verschulden beruht, hat der Reisende auch Anspruch auf angemessenen Ersatz der entgangenen Urlaubsfreude." Het 
Oostenrijkse Oberste Gerichtshof gewaagt hier van een eigenlijke bagateldrempel. Zie OGH 30 juni 2010, 3 Ob 92/10 s., JBl 
2011, 49 (kiezelstrand in plaats van zandstrand); OGH 17 juni 2010, JBl 2011, 47, RDB Rechtsdatenbank; OGH 18 september 
2009, 6 Ob 231/08a, JBl 2010, 188 (beperkte vertraging is niet vergoedbaar, zware dagelijkse geluidsoverlast door 
overvliegende vliegtuigen tijdens reis wel: Handelsgericht Wenen 1 R 230/07f, aangehaald in OGH 18 september 2009, 6 Ob 
231/08a, JBl 2010, 188 en RDB Rechtsdatenbank, 5); HINTEREGGER 2010, 471. 
6811 Vgl. punt 65 van het Sturgeon-arrest (HvJ 19 november 2009, nr. C-402/07, ECLI:EU:C:2009:716, Sturgeon: "Zoals het 
Hof reeds heeft opgemerkt, voorziet Verordening nr. 261/2004 immers in verschillende soorten maatregelen om 
onmiddellijke en gestandaardiseerde compensatie te bieden voor de verschillende ongemakken die worden veroorzaakt 
door vertragingen in het vervoer van passagiers door de lucht"); punt 34 van HvJ 23 oktober 2012, nr. C-581/10, 
ECLI:EU:C:2012:657, Nelson ("Aangenomen dient te worden dat passagiers wier vlucht is vertraagd, en passagiers wier 
vlucht is geannuleerd, zich in een vergelijkbare situatie bevinden wat compensatie krachtens Verordening nr. 261/2004 
betreft, aangezien deze passagiers vergelijkbare ongemakken ondervinden, te weten drie of meer uur tijdverlies vergeleken 
met de oorspronkelijke planning van hun vlucht."). 
6812 Dit betreft contractuele aansprakelijkheid: punt 59 van HvJ 23 oktober 2012, nr. C-581/10, ECLI:EU:C:2012:657, Nelson 
("In dit verband heeft het Hof bij de uitlegging van artikel 12 van Verordening nr. 261/2004, met als opschrift „Verdere 
compensatie”, vastgesteld dat dit artikel de toepassing van de in deze verordening bepaalde maatregelen wenst aan te 
vullen zodat de passagiers worden vergoed voor alle schade die zij hebben geleden wegens de niet-nakoming door de 
luchtvervoerder van zijn contractuele verplichtingen.") 
6813 HvJ 19 november 2009, nr. C-402/07, ECLI:EU:C:2009:716, Sturgeon. 
6814 Zie punt 45 van het Sturgeon-arrest (HvJ 19 november 2009, nr. C-402/07, ECLI:EU:C:2009:716, Sturgeon), met 
verwijzing naar HvJ 22 december 2008, nr. C-549/07, ECLI:EU:C:2008:771, Wallentin-Hermann, punt 17. 
6815 Punt 54 van het Sturgeon-arrest (HvJ 19 november 2009, nr. C-402/07, ECLI:EU:C:2009:716, Sturgeon) zinspeelt op het 
gelijkheidbeginsel: "Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de passagiers waarvan de vlucht is geannuleerd en die 
waarvan de vlucht vertraagd is, vergelijkbare schade lijden, namelijk tijdverlies, en zich aldus voor de toepassing van het in 
artikel 7 van Verordening nr. 261/2004 bedoelde recht op compensatie in een vergelijkbare situatie bevinden." Punt 48 
preciseert de strekking daarvan onder verwijzing naar HvJ 14 december 2004, nr. C-210/03, ECLI:EU:C:2004:802, Swedish 
Match, punt 70, en HvJ 10 januari 2006, nr. C-344/04, ECLI:EU:C:2006:10, IATA en ELFAA, punt 95. 
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7 van de verordening, maar enkel wanneer de vertraging meer dan drie uur bedraagt. Recentelijk bevestigde 
Hof deze zienswijze in het in Grote kamer gewezen Nelson-arrest.6816 Prima facie geldt zo een bagatelgrens 
voor immateriële wanprestatieschade in de vorm van vertragingen. Schade wegens vertragingen van minder 
dan drie uur komt immers niet in aanmerking voor compensatie in de zin van artikel 7 van die verordening.6817  

2438. GEEN ECHTE BAGATELGRENS: ARTIKEL 12 PASSAGIERSVORDERING EN SOUSA-ARREST – Dat vertragingen van minder 
dan drie uur niet vatbaar zijn voor compensatie in de zin van de passagiersverordening vormt geen 
bagatelgrens. Een luchtreiziger is niet uitgesloten van vergoeding voor geringe immateriële schade wegens 
wanprestatie van de luchtvervoerder. Dit volgt uit artikel 12 van die verordening. In het arrest Sousa 
Rodríguez6818 oordeelde het Hof van Justitie zo dat de nationale rechter de luchtvervoerder op die grond kan 
veroordelen tot vergoeding van schade die de passagiers hebben geleden wegens niet-nakoming van de 
luchtvervoerovereenkomst op een andere rechtsgrondslag dan Verordening nr. 261/2004, zoals het Verdrag 
van Montreal of onder het nationale recht. Zo kunnen benadeelde passagiers vergoeding krijgen voor alle 
schade die zij leden wegens niet-nakoming door de luchtvervoerder van zijn contractuele verplichtingen.6819 
Hoewel de compensatieplicht uit de verordening dus door de Sturgeon- en Nelsonrechtspraak enkel geldt bij 
langdurige vertragingen van meer dan drie uur, betreft dit dus geen absolute bagatelgrens (supra nr. 2437).6820  

2439. AFWIJZING VAN CODIFICATIEARGUMENT – Concluderend overtuigt dat codificatieargument niet. Bij 
arbitrale beslissingen inzake gederfd vakantiegenot zou de rechter overeenkomstig artikel 18 van de 
reiscontractenwet geen bagatelgrens mogen toepassen, aangezien die bepaling het 
integraliteitsprincipe voor immateriële schade wegens niet-nakoming van reisovereenkomsten 
bevestigt (supra nr. 2436). Ook voor de doorwerkende Verordening nr. 261/2004 valt bezwaarlijk te 
gewagen van een bagatelgrens (supra nr. 2438). In Oostenrijk merkt de rechtleer daarenboven op 
dat indien in de rechtspraak een algemene bagatelgrens zou zijn erkend, de codificatie daarvan de 
feitenrechters een te rigide maatstaf zou opleggen.6821 Het codificatieargument is dus evenmin 
doorslaggevend ter introductie van een bagatelgrens bij immateriële wanprestatieschade. 

6 Rechtsvergelijking 

2440. RECHTSVERGELIJKENDE STEUN VOOR BAGATELGRENS – Voorts kennen diverse rechtsstelsels een 
bagatelgrens. Zo is teleurstelling dat de overeenkomst niet is nagekomen in de common law niet 
verhaalbaar. De doctrine betoogt dat elke contractpartij dit risico op zich neemt.6822 Slechts een 
substantieel fysiek ongemak geeft recht op vergoeding.6823  In Amerika bepaalt § 353 Second 
Restatement of Contracts zo dat vergoeding voor ongemakken is uitgesloten, tenzij de wanprestatie 
ook lichamelijke schade heeft veroorzaakt of de contractbreuk van dien aard is dat het aannemelijk 

                                                             
6816 HvJ 23 oktober 2012, nr. C-581/10, ECLI:EU:C:2012:657, Nelson. 
6817 Vgl. punt 54 van HvJ 23 oktober 2012, nr. C-581/10, ECLI:EU:C:2012:657, Nelson: "De door Verordening nr. 261/2004 
opgelegde bijzondere compensatieplicht ontstaat immers niet wanneer daadwerkelijk vertraging wordt opgelopen, maar 
alleen wanneer daadwerkelijk opgelopen vertraging leidt tot tijdverlies van drie uur of meer ten opzichte van de 
oorspronkelijk geplande aankomsttijd." 
6818 HvJ 13 oktober 2011, nr. C-83/10, ECLI:EU:C:2011:652, Sousa Rodríguez, punt 38. 
6819 Zie punt 59 van HvJ 23 oktober 2012, nr. C-581/10, ECLI:EU:C:2012:657, Nelson. 
6820 In deze context valt een soortgelijke opmerking te maken over de ondergrens van € 500 van artikel 11, lid 2 van de Wet 
betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken van 25 februari 1991 (BS 22 maart 1991; art. 11, lid 2 als 
omzetting van art. 9, sub b van Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985). Uit artikel 11, lid 1 volgt dat deze 
aansprakelijkheid ook geldt voor morele schade. Luidens lid 2 ervan geldt een franchise van € 500 voor de 
schadeloosstelling voor schade aan goederen. Bijgevolg ziet de ondergrens niet op de hier aan de orde zijnde immateriële 
schade. Bovendien bepaalt artikel 13 dat deze wet de rechten die het slachtoffer ontleent aan het recht inzake contractuele 
of buitencontractuele aansprakelijkheid onverlet laat. Zou sprake zijn van een bagatelgrens (bijv. kwalificatie bij KOZIOL 

2009, 423 en 426), dan is deze via artikel 13 dus omzeilbaar.  
6821 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 291. 
6822 MCCAMUS 2008, 53 (kritisch); PHANG 2003, 350; TREITEL 2003, 992-993. 
6823 ENGELAND: Burton v Pinkerton (1867) LR 2 Ex. 340; Hobbs v LSW Ry (1875) LR 10 QB (111) 122. AUSTRALIË: Baltic Shipping 
Co v Dillon (1993) 176 CLR 344. Vgl. HOLMES 2004, 696 (Nieuw-Zeeland); O'BYRNE 2005, 346 (Canada). 
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was dat er een ernstig ongemak zou uit voortvloeien.6824 Eind negentiende eeuw stelde een Franse 
auteur al dat enkel ernstige immateriële wanprestatieschade verhaalbaar was.6825 Spanje6826 en 
Portugal6827 kennen nog steeds die stroming. In Portugal schrijft artikel 496, lid 1 CCP zo voor dat 
rekening is te houden met immateriële schade die wegens de ernst ervan rechterlijke bescherming 
verdient.6828 Onder de DCFR bepaalt artikel VI.-6:102 dat triviale schade buiten beschouwing moet 
worden gelaten (supra nr. 2424). 

2441. AANTAL RECHTSSTELSELS MET SPECIFIEKE BAGATELGRENZEN BIJ REISGENOTSDERVING – Diverse rechtsstelsels volgen 
een bagatelgrens bij derving van vakantiegenot. Oostenrijk kent § 31e, lid 3 Konsumentenschutzgesetz, 
waarvan het Oberste Gerichtshof oordeelt dat dit niet te ruim mag worden uitgelegd, omdat anders de 
vergoedbaarheid van immateriële schade in het gedrang komt. 6829  De Duitse rechtspraak kent 
schadevergoedingen bij gemiste vakantiedagen zo enkel toe wanneer de schade meer dan 50 % van de 
kostprijs van de reis bedraagt.6830 Evenzo vereist Italië dat gederfd reisgenot een ernstig karakter vertoont. Dit 
is het geval bij een niet-herhaalbare reis zoals een huwelijksreis6831 of een familiereis6832, wanneer de 
faciliteiten ernstig afwijken van de reisbrochure, de zee vervuild is6833, het strand ontoegankelijk is6834, of de 
accommodatie verschilt van het geboekte onderkomen6835. 

2442. CONCRETE DRAAGWIJDTE VAN SUBSTANTIALITEITSVEREISTE – Wat is dan de concrete strekking van die 
bagatelgrens? In Spanje wordt zo aangenomen dat de aansprakelijke bij lichte gebreken de 
veroorzaakte materiële schade wel moet vergoeden, maar de immateriële schade bij gebrek aan 
“entiteit” buiten vergoeding valt.6836 Immateriële schade is dan pas verhaalbaar wanneer zij buiten 
de grenzen treedt van de gewone ongemakken die een benadeelde bij wanprestatie ervaart. Het 
Tribunal Supremo achtte zo onvergoedbaar het ongemak dat een beperkt esthetisch gebrek in de 
badkamer (verkeerde plaatsing van wandtegels) aan de eigenaar van een huis had berokkend6837 en 
wees voor immateriële schade wegens vluchtvertraging op het feit dat het ongemak enige omvang 

                                                             
6824 § 353 Second Restatement of Contracts: “Recovery for emotional disturbance will be excluded unless the breach also 
caused bodily harm or the contract or the breach is of such a kind that serious emotional disturbance was a particularly 
likely result.” 
6825 M. CHAUSSE, “De l’intérêt d’affection”, Revue critique de législation et de jurisprudence 1895, (436) 443. 
6826 RODRIGUEZ GUITIAN 2007, 258-260; RODRIGUEZ GUITIAN 2008, 158-161; SOLE FELIU 2009, 29. Vgl. ANDRÉS JANA/MAURICIO TAPIA 

2006, 194 (Chili: “En todo caso, aunque hubiese sido previsible un daño de esta naturaleza, es necesario que el 
incumplimiento contractual haya originado un perjuicio de una cierta entidad para dar lugar a la reparación.”). 
6827 Coimbra 23 januari 2001 (Cardoso de Albuquerque), www.dgsi.pt (immateriële schade bouwheer die langer in ouderlijk 
huis moest blijven door vertraging bij werken onvergoedbaar want onvoldoende ernstig); Évora 29 april 2004 (Bernardo 
Domingos), www.dgsi.pt; SOARES PEREIRA 2009, 304 (loutere tegenslag is niet vergoedbaar). 
6828 Artikel 496, lid 1 CCP luidt: “Na fixação da indemnização deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua 
gravidade, mereçam a tutela do direito.” 
6829 OGH 17 juni 2010, JBl 2011, 47 (slechte ligging hotel, bagatelgrens mag niet te hoog worden vastgelegd, omdat gederfd 
vakantiegenot anders onvergoedbaar wordt; een minimumgrens van 50 % van de prijs werd overdreven geacht). 
6830 Oberlandesgericht Keulen 14 juli 2008, www.dejure.org (“Nach der Rechtsprechung des Senats kann eine für den 
Anspruch erforderliche erhebliche Beeinträchtigung der Reise im Regelfall erst dann angenommen werden, wenn der 
Gesamtwert der Reise um mehr als 50 % gemindert ist.”); Oberlandesgericht Nürnberg 6 mei 1999 (www.dejure.org) 
(ontbreken van kinderanimatie impliceerde geen gederfd reisgenot); Landesgericht Frankfurt a.M. 15 augustus 2011, 
www.dejure.org (niet-afgewerkt hotel, vermindering van reiswaarde met 80 %); Landesgericht Frankfurt, 24e civiele kamer 
5 juni 2007, www.dejure.org (te late bezorging bagage); Amtsgericht Bad Homburg 26 juli 2000, NJW-RR 2001, 348 
(www.dejure.org) (vergoeding toch bij vermindering van reiswaarde met 30 %). Zie ook Duitse rechtspraak in arrest van het 
(Oostenrijkse) Oberste Gerichtshof van 18 september 2009, 6 Ob 231/08a, JBl 2010, 188 en RDB Rechtsdatenbank, 7. 
6831 Cass.it. 11 mei 2012, nr. 7256, Diritto e Giustizia 2012, 430; GRAZIUSO 2012, 430-431.  
6832 POZZI 2007, 164. 
6833 Cass.it. 12 maart 2010, nr. 5189, Diritto e Giustizia 2010, www.dirittoegiustizia.it (vervuilde zee). 
6834 Cass.it. 21 mei 2008, nr. 10651, Diritto e Giustizia 2010, www.dirittoegiustizia.it (strand met olievlekken). 
6835 Rb. Rome 19 mei 2003, Diritto e Giustizia (online) 2003, noot M. DONA (stress en verminderd vakantiegenot wegens niet-
nakoming van reiscontract, want kamer niet aangepast aan personen met handicap); SPANGARO 2007, 719. 
6836 RODRÍGUEZ GUITIÁN 2008, 161; SOLÉ FELIU 2009, 30. 
6837 STS 7 maart 2005, RJ 2005, 4708, nr. 2214 (“[E]l incumplimiento puede constituir, en ocasiones “per se” un perjuicio, un 
daño, una frustración para la economía de la parte en su interés material o moral [...] más no en defectos como el de autos 
en que el defecto es menor (estético podríamos decir) afectante solo a los cuartos de baño y no impediente en absoluto de 
su normal uso.”). 
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moet hebben om vergoedbaar te zijn6838. Immateriële schade die een huwelijksfotograaf veroorzaakt 
door niet op te dagen op de huwelijksdag is zo voldoende ernstig om tot schadevergoeding 
aanleiding te geven.6839 Even overtuigend als dit rechtsvergelijkend overzicht lijkt te pleiten voor 
invoering van een bagatelgrens bij immateriële wanprestatieschade, zal later blijken dat uit de 
rechtsvergelijking ook concludente argumenten volgen tegen die invoering (infra nr. 2454). 

B Argumenten tegen bagatelgrens  

1 Integraliteitsprincipe 

2443. COMPENSATIEGEDACHTE GELDT OOK VOOR IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – Dat ook geringe 
immateriële schade bij wanprestatie in schadevergoeding moet kunnen resulteren, hangt samen met 
het vertrekpunt van ons contractueel schaderecht: het integraliteitsprincipe. De benadeelde moet 
compensatie krijgen voor alle schade die de wanprestatie hem toebracht. Aangezien het 
integraliteitsprincipe evenzeer geldt op contractueel vlak, bestaat er geen reden om die 
redeneerwijze voor immateriële contractuele schade af te wijzen. De vergoedende functie belet de 
aanname van een de-minimisvereiste. Vanuit het integraliteitsprincipe is bijgevolg ook geringe 
immateriële wanprestatieschade in potentie vergoedbaar. In Duitsland en Oostenrijk achten 
sommigen een bagatelgrens zo in strijd met het beginsel van Totalreparation.6840 Op dezelfde grond 
is overigens ook minieme kansschade verhaalbaar naar Belgisch recht (supra nrs. 2179-2185). 

2444. BAGATELGRENS ALS SYSTEEMBREUK – Een bagatelgrens zou een systeembreuk opleveren.6841 Wanneer aan 
alle aansprakelijkheidsvoorwaarden is voldaan, kan de rechter het integraliteitsprincipe niet ter zijde schuiven 
omdat het om geringe schade gaat. Artikel 1149 BW bevat ook geen uitzondering voor geringe schade.6842 
Daarentegen valt zelfs voor te staan dat juist omdat het geringe schade betreft, er minder redenen zijn om de 
wanprestant niet tot vergoeding te veroordelen.6843 In de common law betwisten sommigen dan ook het de-
minimisvereiste met de vraag of het niet beter is om de contractenrechtelijke basisprincipes na te leven door 
geen schadevergoeding toe te kennen wanneer het leed onvoorzienbaar was.6844  

2445. CASSATIERECHTSPRAAK IN BUITENCONTRACTUEEL VERBAND – In België is ook steun te vinden in een 
op buitencontractueel vlak gewezen cassatiearrest. Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat de 
vordering tot vergoeding van immateriële schade niet zonder schending van het 
oorzakelijkheidsbegrip kan worden afgewezen op grond dat het medevoelen tot een normaal 
ouderschap behoort.6845 Eisers tot cassatie hadden aangevoerd dat de zienswijze dat "alleen het leed 
dat, wegens bijzondere omstandigheden, een uitzonderlijk karakter zou vertonen" kwalificeerbaar is 
als schade, het principe van volledige schadevergoeding en het wettelijk schadebegrip schendt.  

2 Vergoeding strooischade  

2446. PARALLEL MET STROOISCHADE – Geringe immateriële schade leunt conceptueel aan bij het 
strooischadeconcept. Ook bij strooischade (Streuschäden) is de schade per individu beperkt. 

                                                             
6838 STS 31 mei 2000, RJ 2000, 7797, nr. 5089 (“[...] resulta incuestionable que también deben comprenderse aquellas 
situaciones en que se produce una afflicción o perturbación de alguna entidad."). 
6839 RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 258. 
6840 DUITSLAND: KATZENMEIER 2002, 1034; SCHUBERT 2013, 232 en 621 ("Daher sind Nichtvermögensschäden ebenso wie 
Vermögensschäden nach dem Grundsatz der Totalreparation vollständig wiedergutzumachen."); VON MAYENBURG 2002, 285. 
OOSTENRIJK: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 292-293 en 296; KOZIOL 2009, 431. 
6841 GROOT-BRITTANNIË: LAW COMMISSION 140, 94-95; LAW COMMISSION 257, 10 ("Even if the tort system is too expensive, costs 
should be reduced by other methods than interfering with basic common law principles. [...] to refuse non-pecuniary 
damages would mean some wrongs went uncompensated."). DUITSLAND: DEUTSCH 1998, 294 ("onteigening" van de 
schadelijder); KATZENMEIER 2002, 1034; VON MAYENBURG 2002, 283. OOSTENRIJK: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 297.  
6842 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 293, voetnoot 63. 
6843 Materiële schade: KOZIOL 2009, 431-432. 
6844 O'BYRNE 2005, 340. 
6845 Omschrijving van Differenzhypothese in tweede onderdeel van het middel in Cass. 3 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 
724 (immateriële schade bij onrechtmatige daad).  
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Strooischade is geringe schade in het vermogen van meerdere rechtssubjecten die ontstaat door een 
schadeverwekkend feit van een veroorzaker die zo veel individuen gelijkelijk benadeelt en daarmee 
schade uitstrooit over (delen van) de maatschappij.6846 Hoe kleiner de schade per individu, hoe 
geringer de kans op een proces. Bij een groot aantal gedupeerden kan de wanprestant dan ook grote 
winsten realiseren. Hier schoot het traditionele aansprakelijkheidsrecht ruimschoots tekort.6847  

2447. VERGOEDING VIA GROEPSVORDERINGEN – Dat de wetgever in het consumentenrecht recentelijk in de 
mogelijkheid van groepsvorderingen voorzag, is ook een argument ter verwerping van een bagatelgrens. De 
wetgever introduceerde die groepsvorderingen (art. XVII.35-69 WER) omdat de hoge procedeerdrempel het 
vaak niet lonend maakte om schade te verhalen. De wetgever acht vergoeding van strooischade ("collectieve 
schade"6848) dus opportuun en noodzakelijk. Strooischade is niet identiek aan bagatelschade. De onderliggende 
redenering geeft wel aan dat de wetgever geneigd is om zelfs beperkte schade vergoedbaar te achten. 

3 Onbepaalbaar omslagpunt 

2448. ONBEPAALBAARHEID VAN OMSLAGPUNT – Beduidend als bezwaar tegen een bagatelgrens is het 
onbepaalbare karakter van het omslagpunt tussen minieme en substantiële schade.6849 Zonder 
scherpe aflijning beschikken feitenrechters over nog meer beoordelingsvrijheid bij toekenning van 
schadevergoeding. Dit kan leiden tot arbitraire beslissingen6850, die ingrijpendere repercussies 
hebben dan indien er geen bagatelgrens zou bestaan, aangezien deze ondergrens impliceert dat 
daaronder vallende schade helemaal niet verhaalbaar is. Deze onzekerheid komt de rechtsgelijkheid 
niet ten goede (infra nrs. 2451-2453). 6851  Dit bezwaar geldt ook tegen de verlaging van 
bewijsstandaarden als alternatief voor vergoeding van kansverlies (supra nr. 2168).6852 

2449. VERGOEDINGSDREMPEL STAAT NIET BETER TEN DIENSTE VAN RECHTSZEKERHEID – In Australië is immateriële schade 
niet verhaalbaar wanneer zij minder bedraagt dan de vastgelegde bedraggrens.6853 In gelijke trant zou de 
wetgever – naar analogie met de franchise bij productaansprakelijkheid (art. 11 § 2, derde lid WPA voor 
zaakschade) – kunnen voorzien in onvergoedbaarheid van immateriële schade van minder dan € 500. 
Krachtens zijn billijke begrotingsbevoegdheid bepaalt de rechter echter soeverein of immateriële schade meer 
beloopt dan die bedraggrens.6854 In Duitsland en Oostenrijk bevatten de voorstellen tot invoering van een 
bagatelgrens dan ook geen vast minimum.6855 Een rechter die aanvoelt dat immateriële wanprestatieschade 
vergoedbaar moet zijn, zal dan immers tenderen naar toekenning van meer dan € 500, ook al beliep de schade 

                                                             
6846 Definitie: VAN BOOM 2009, 169. 
6847 BELGIË: ALLEMEERSCH 2014, 649 (inzake vereiste van hogere doelmatigheid van rechtsvordering tot collectief herstel dan 
individuele rechtsvordering); WEYTS 2011, 177. NEDERLAND: ENGELHARD/VAN MAANEN 2008, 13; VAN NISPEN 2003, 12-13 en 40. 
6848  Artikel I.21, 1° WER definieert collectieve schade als "het geheel van alle individuele schade die een 
gemeenschappelijke oorzaak heeft en die de leden van een groep hebben geleden". 
6849 DUITSLAND: DEUTSCH 1998, 294 ("Was 'nicht unerheblich' ist, wird heute schon ganz unterschiedlich gehandelt."); 
KATZENMEIER 2002, 1034. OOSTENRIJK: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 295; KOZIOL 2009, 420. ENGELAND: LAW COMMISSION 257, 
11 ("[...] the treshold would be seen by the public as unfair and would lead to injustice and inconsistency (because it would 
be impossible to draw a clear line between those cases which attracted compensation and those which did not)"). 
6850 DUITSLAND: DEUTSCH 2001, 353; KARCZEWSKI 2001, 1073; VON MAYENBURG 2002, 286 (wijst op mogelijke toename aan 
rechtsonzekerheid). OOSTENRIJK: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 295. ENGELAND: LAW COMMISSION 257, 11. 
6851  De onbepaalbaarheid van de ondergrens voor immateriële schade zou ook leiden tot verslechtering van de 
onderhandelingspositie van verzekerden. DUITSLAND: DEUTSCH 1998, 294. OOSTENRIJK: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 296. 
6852 DUITSLAND: MÄSCH 2004, 127 (alles-of-nietsonbillijkheid is nog duidelijker wanneer 51 % zekere causaliteit tot volledige 
schadevergoeding leidt, terwijl 49 % elke schadevergoeding uitsluit). ZWITSERLAND: MÜLLER 2002, 197. AMERIKA: FULHAM-
MCQUILLAN 2014, 14-15; J.H. KING, "Causation, valuation, and chance in personal injury torts involving preexisting conditions 
and future consequences", Yale Law Journal 1981, (1353) 1372-1373 ("The plaintiff who is able to demonstrate a probability 
of 50 % or less that some future loss attributable to the tort will occur will be denied redress for that prospective loss. Yet it 
is manifest that the plaintiffs interests have been adversely affected."); ZILICH 2003, 681. 
6853 Bespreking: LAW COMMISSION 140, 54-55 (verwijzing naar onder meer art. 93, lid 7, sub b-i Victoria Transport Accident Act 
1986, art. 135A, lid 7, sub b-i Victoria Accident Compensation Act 1985, art. 79, lid 4 Motor Accidents Act 1988 en art. 151G, 
lid 4 Workers Compensation Act 1987). 
6854 DUITSLAND: SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 282; VON MAYENBURG 2002, 286. OOSTENRIJK: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 295-
296. 
6855 DEUTSCHER BUNDESTAG I, 26. Vgl. DEUTSCH 2001, 353; KARCZEWSKI 2001, 1073; KOZIOL 2009, 429. Contra: SCHEFFEN 1999, 191 
(suggeerde bedraggrens van 1000 DM); SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 297. 
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in werkelijkheid een lager bedrag. Vergelijk dit met de bevinding inzake kansschade dat indien de kanstheorie 
zou ontbreken, rechters sneller van causale zekerheid gewagen (supra nr. 2169)6856, of met de vaststelling dat 
rechters van een kennelijk overdreven schadebeding gewagen wanneer zij willen matigen (infra nr. 2652). 
Rechters manipuleren standaarden om een resultaat te bereiken.6857  

2450. GEVAAR VAN EXTENSIEVE UITLEGGING BAGATELGRENS – Daarnaast bestaat het gevaar dat de 
rechtspraak de ondergrens extensief uitlegt en vergoedbaarheid van immateriële schade op zich in 
het gedrang komt.6858 In Zwitserland heeft de rechtspraak de in artikel 47 CO vervatte bewoordingen 
"Unter würdigung der besondern Umstände"6859 aldus zo ruim uitgelegd dat zelfs beenbreuken, 
hersenschuddingen, bloeduitstortingen, schaafwonden niet-vergoedbare bagatelschade zijn. Dat 
onbepaalbaarheid van een bagatelgrens tot uitsluiting van in principe te vergoeden immateriële 
schade kan leiden, pleit tegen toepassing daarvan. In Oostenrijk heeft het Oberste Gerichtshof zo 
over de in § 31e Konsumentenschutzgesetz neergelegde bagatelgrens voor reisgenotsderving 
overwogen dat een drempel van 50 % van de overeengekomen prijs overdreven voorkomt, omdat 
benadeelden enkel nog in uitzonderlijke gevallen schadevergoeding zouden krijgen.6860 

4 Rechtsongelijkheid 

2451. RECHTSONGELIJKHEID DOOR ALLES-OF-NIETS-KARAKTER – Met de onbepaalbaarheid van de 
bagatelgrens hangt tevens samen dat de rechtsgelijkheid ook aanzienlijke inbreuken moet dulden.6861 
Bestaat geen bagatelgrens, dan kan het ook voorkomen dat de ene benadeelde een beperktere 
vergoeding krijgt dan een andere in een objectief vergelijkbaar geval. Gaat het om geringe 
immateriële schade, dan is het verschil in vergoeding nog te overzien. Bestaat wel een bagatelgrens, 
dan zal het slachtoffer van wie de geringe immateriële schade wél onder die drempel valt, zich 
minder snel met zijn situatie kunnen verzoenen. Door de bagatelgrens krijgt hij immers helemaal 
geen schadevergoeding, in tegenstelling tot andere benadeelden, waarvan de immateriële 
wanprestatieschade die bagatelgrens nipt overschrijdt. 

2452. NEFAST ALLES-OF-NIETS-KARAKTER – Vergoeding van gering leed doet de benadeelde, anders dan bij ernstig 
leed, doorgaans niet met zijn lot verzoenen.6862 Een bagatelgrens komt neer op een alles-of-nietsgrens die de 
rechter soeverein kan vaststellen. Bij aanzienlijke immateriële wanprestatieschade krijgt de benadeelde 
schadevergoeding. Bij geringe schade staat hij in de kou. Daarbij is het niet ondenkbaar dat door niet-
vergoeding van gering leed groter moreel leed ontstaat. Aan die alles-of-nietsoplossing van de bagatelgrens zijn 
dan ook meer nadelen verbonden dan aan toekenning van geringe vergoedingen voor minieme schade. Alles-
of-nietsbenaderingen brokkelen bovendien overal af in het aansprakelijkheidsrecht (supra nr. 75).  

2453. RECHTSONGELIJKHEID INDIEN BAGATELGRENS ENKEL VOOR IMMATERIËLE SCHADE ZOU GELDEN – Tot slot is 
het in strijd met het gelijkheidsbeginsel om bij materiële schade de geringste schade vergoedbaar te 
achten, maar dit bij immateriële schade af te wijzen. De rechtens gelijke behandeling van materiële 
en immateriële schade is dan ook één van de argumenten die rechtsleer in Duitsland en Oostenrijk 

                                                             
6856 Toepassingsgeval na zwavelzuurarrest van Hof van Cassatie: Bergen 10 oktober 2005, JT 2005, 717 (snelle aanvaarding 
van zeker causaal verband in een geval van een zwavelzuuraanval: geen enkele onzekerheid gelet op zeer kleine 
tijdsinterval tussen tijdstip waarop fouten door openbaar ministerie en politie zijn begaan en agressie tegen slachtoffer). 
6857 Inzake kansschade: BELGIË: BOCKEN 2007, 324 ("Het verleidt de rechters overigens ertoe willekeurig om te springen met 
de bewijswaardering."); DUBUISSON 2007, 495; PÜTZ/MONTERO 2006, 1091. NEDERLAND: FAURE 2000, 171. ZWITSERLAND: MÜLLER 

2002, 198-199. COMMON LAW: CARDONA FERREIRA 2013, 69; KADNER GRAZIANO 2008-II, 1033 ("The loss of chance approach avoids 
the use of fictions by judges to determine causation in order to reach just results in specific cases."); ZILICH 2003, 681. 
6858 GROOT-BRITTANNIË: LAW COMMISSION 257, 10 ("A threshold might itself lead to exaggeration."). DUITSLAND: DEUTSCHER 

BUNDESTAG I, 25; KARCZEWSKI 2001, 1073. OOSTENRIJK: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 296 en 298. 
6859 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 295-196. Artikel 47 OR luidt: "Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung 
kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine 
angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen." 
6860 OGH 17 juni 2010, JBl 2011, 47, RDB Rechtsdatenbank. 
6861 CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 295. 
6862 VERHEIJ 1998, 342 en 349 
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aanvoert tegen een bagatelgrens bij immateriële schade.6863 Naar Belgisch recht zou dit eveneens 
ingaan tegen de verworvenheid, ook in het contractenrecht (art. 1149 BW), dat immateriële schade 
in principe in dezelfde mate als materiële schade voor vergoeding in aanmerking dient te komen 
(supra nrs. 2318-2321).  

5 Rechtsvergelijking  

2454. AFWIJZING VAN DUITSE EN BRITSE WETSVOORSTELLEN – Hoewel al rechtsvergelijkend bleek dat 
bepaalde landen een bagatelgrens toepassen bij immateriële schade (supra nrs. 2440-2442), blijkt 
ook dat meerdere rechtsstelsels invoering daarvan resoluut hebben afgewezen. In Duitsland werd 
voorgesteld om een bagatelgrens op te nemen in de voor immateriële schade relevante bepaling 
§ 253, lid 2 BGB.6864 Geopperd werd om schade die qua aard en duur onbeduidend was, behalve bij 
opzet, van vergoeding uit te sluiten.6865 Dit voorstel werd uiteindelijk afgewezen op grond dat het 
geldende recht tot passende resultaten leidde6866 en een wetgevende verankering zo overbodig 
was. 6867  Rechters zouden tot soortgelijke resultaten kunnen komen via de mogelijkheid om 
schadevergoeding naar billijkheid te begroten.6868 Bovendien zou die ondergrens het schaderecht 
enkel maar compliceren. 6869  Ook Groot-Brittannië reageerde afwijzend op een voorgestelde 
ondergrens voor niet-pecuniair verlies bij personal injury. Dat zou leiden tot onrechtvaardigheid 
wegens de onbepaalbaarheid van onbeduidende schade.6870 

C Alternatieve milderingstechnieken? 

2455. BELGISCH RECHT: PRINCIPIËLE VERGOEDBAARHEID VAN GERINGE IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – 

Ook geringe immateriële wanprestatieschade is dus principieel verhaalbaar. Er bestaat geen vereiste 
dat immateriële schade bij wanprestatie enige omvang moet hebben om vergoedbaar te zijn. Voor 
een bagatelgrens biedt het Belgische recht geen ruimte. De beperkte omvang van immateriële 
schade is dus niet van invloed op al dan niet vergoedbaarheid daarvan. Hooguit verrekent de rechter 
dat aspect in de omvang van immateriële schadevergoeding.6871 Toch beschikken rechters over 
enkele technieken om in te spelen op het geringe karakter van immateriële schade. 

2456. NOODZAAK AAN ALTERNATIEVE TECHNIEKEN? – Zodra vaststaat dat een wanprestatie schade heeft 
veroorzaakt, komt deze in principe volledig voor vergoeding in aanmerking. Procedurele merite van een 
bagatelgrens is dat de rechter de immateriële schade niet hoeft te beoordelen wanneer zij te gering blijkt.6872 
De wetgever zou een bagatelgrens kunnen invoeren op grond van de aan artikel VI.-6:102 DCFR ten grondslag 
liggende bedenking dat triviale schade (zoals alledaagse kleine ongemakken) in een hoogbeschaafde 

                                                             
6863 DUITSLAND: KATZENMEIER 2002, 1034; SCHUBERT 2013, 232 en 621 ("Verteilungspolitische Erwägungen genügten nicht, um 
die Nichtvermögensschäden gegenüber den Vermögensschäden schlechter zu stellen.") OOSTENRIJK: CHRISTANDL/HINGHOFER-
SZALKAY 2009, 296 (spreekt ook van Gleichrangigkeit). 
6864 Dit betrof een ontwerp voor een Zweiten Gesetzes zur Änderung schadensersatzlicher Vorschriften. Daarin werd onder 
meer voorgesteld om ook bij foutloze aansprakelijkheid aanspraken op immateriële schadevergoeding (Schmerzensgeld) 
toe te laten. Het voorgestelde § 253, lid 2 BGB luidde: "[...] eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden, wenn 1. Die 
Verletzung vorsätzlich herbeigeführt wurde oder 2. Der Schaden unter Berücksichtigung seiner Art und Dauer nicht 
unerheblich ist." Zie DEUTSCHER BUNDESTAG I, 6. 
6865 Zweites Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften – Regierungsentwurf (Stand 24 september 2001), 
(www.juralink.de/news/SchadErsR/regierungsentwurf-schadersatzrecht.pdf), 58-59. 
6866 Duitsland acht immateriële schade enkel onvergoedbaar wanneer zij uiterst onbeduidend is: SCHUBERT 2013, 230 en 621. 
Contra: (beperking tot zwaarwegende immateriële schade): KATZENMEIER 2002, 1034; SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 282-283. 
6867 Deutscher Bundestag Drucksache 14/8780 van 16 april 2002, "Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses 
(6. Ausschuss)", dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/087/1408780.pdf, 20. Bespreking: CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009, 
285-286; KATZENMEIER 2002, 1034; OETKER 2003 § 253 BGB, 494; LANGE/SCHIEMANN 2003, 433; SCHUBERT 2013, 231. 
6868 KATZENMEIER 2002, 1034; OETKER 2003 § 253 BGB, 494. 
6869 DEUTSCH 1998, 293 (ondergrens komt enkel verzekeraars maar niet de burgers ten goede); VON MAYENBURG 2002, 283. 
6870 LAW COMMISSION 257, 11. 
6871 Vgl. SCHUBERT 2013, 231. 
6872 RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 253; SCHUBERT 2013, 621; SOLÉ FELIU 2009, 30. 
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maatschappij is te accepteren als een sociaal aanvaardbare stoornis.6873 Ook het huidige schaderecht biedt 
enkele technieken om vergoedbaarheid van uiterst geringe immateriële wanprestatieschade te milderen of 
zelfs uit te sluiten: de soevereine beoordelingsbevoegdheid (infra nrs. 2457-2458), de billijkheidsbegroting 
(infra nr. 2459), de voorzienbaarheidsbeperking (infra nrs. 2460-2462) en de mogelijkheid om vergoeding van 
geringe immateriële wanprestatieschade weg te clausuleren (infra nrs. 2463-2465). 

1 Soevereine beoordelingsvrijheid  

2457. MANOEUVREERRUIMTE BIJ VASTSTELLING VAN IMMATERIËLE SCHADE – Allereerst biedt de 
omstandigheid dat sprake moet zijn van schade enige manoevreerruimte. De feitenrechter stelt die 
schade soeverein vast. Bij voorbijgaande gevoelens, zoals een onbeduidende teleurstelling wegens 
wanprestatie, zou hij dan ook kunnen oordelen dat geen sprake is van schade. Geringe nadelen zoals 
teleurstellingen zouden dan geen schade opleveren.6874 In Duitsland oordeelt het Bundesgerichtshof 
zo dat de rechter soeverein beslist of bagatelschade immateriële schadevergoeding verlangt.6875  

2458. SOEVEREINE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID ALS MILDERINGSTECHNIEK – Hoewel het contractuele schaderecht de 
minimis non curat praetor niet toepast, geeft de soevereine vaststelling of al dan niet immateriële schade is 
geleden de rechter toch enige beoordelingsmarge. Bij wanprestaties is hiervan een toepassing te vinden in een 
arbitrale beslissing van de Geschillencommissie Reizen .6876 In een geval van aansprakelijkheid van de 
reisorganisator (art. 17, lid 1 reiscontractenwet) besliste die commissie dat een vluchtvertraging van twee uur 
geen vergoedbare schade oplevert aangezien dit een normaal risico in het luchtvervoer uitmaakt. Deze 
uitspraak ligt overigens in lijn met de minimumdrempel van artikel 6 van Verordening nr. 261/2004.  

2459. BILLIJKHEIDSBEGROTING BIJ IMMATERIËLE SCHADE ALS MILDERINGSTECHNIEK – Merk op dat ook 
billijkheidsbegroting een uitweg biedt voor het ontbreken van een bagatelgrens. De mogelijkheid 
voor rechters om immateriële schade naar billijkheid te begroten en zo geringe schade in bepaalde 
gevallen buiten beschouwing te laten, was in Duitsland overigens ook één van de redenen voor de 
afwijzing van het voorstel tot invoering van een bagatelgrens voor immateriële schade.6877 Toch leidt 
begroting naar billijkheid doorgaans niet tot afwijzing van vergoedbaarheid van geringe immateriële 
schade. Hooguit kent de rechter een erg beperkt schadevergoedingsbedrag toe. Billijkheidsbegroting 
is dus niet te bezien als ideaal alternatief voor een bagatelgrens. 

2 Soepele invulling voorzienbaarheidsbeperking  

2460. SOEPELE TOEPASSING VAN VOORZIENBAARHEIDSBEPERKING (ART. 1150 BW) – Voor zover wenselijk, is 
een met een bagateldrempel vergelijkbaar resultaat ook te bereiken via een ander basisbeginsel van 
ons schaderecht. Anders dan in de common law valt te lezen6878, lijkt het verdedigbaar om een 
beroep te doen op de voorzienbaarheidsbeperking (art. 1150 BW) om die uitkomst na te streven. 
Tegen de achtergrond van die restrictie kan de rechter aanvaarden dat de wanprestant bij de 
contractsluiting redelijkerwijs niet in staat was te voorzien dat zijn medecontractant zo emotioneel 

                                                             
6873 VON BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009, 3574. Vgl. SCHUBERT 2013, 620 en 622 ("Die Einschränkung des Schadensersatzes 
erfolgt [...] unter Verweis darauf, das geringfügige Einbuβen im täglichen Zusammenleben hinzunehmen sind."). 
6874 DUITSLAND: SCHUBERT 2013, 231 ("Eine geringfügige Beeinträchtigung zieht gegebenenfalls keine Einbuβe für die 
individuelle Lebensführung nach sich, so dass kein Schaden vorliegt."). OOSTENRIJK: HINTEREGGER 2010, 471. COMMON LAW: J.D. 
MCCAMUS, “Mechanisms for restricting recovery for emotional distress in contract”, Loyola of Los Angeles Law Review 2008-
2009, vol. 42, (51) 83. 
6875 BGH 14 januari 1992, NJW DE 1992, 1043. 
6876 GCR 16 september 1999, DCCR 2000, 49. Bespreking: O. DUGARDYN EN P. WAEGEMANS, “De rechten van de reiziger in geval 
van vluchtvertraging: a never ending story?", DCCR 2011, (153) 165 en in S. DEJONGHE EN R. STEENNOT, Handboek 
Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 578. Vgl. (Oostenrijkse) Oberste Gerichtshof 
18 september 2009, 6 Ob 231/08a, JBl 2010, 188 en RDB Rechtsdatenbank (beperkte vertraging overstijgt wettelijke 
bagateldrempel inzake derving van vakantiegenot niet). 
6877 Deutscher Bundestag Drucksache 14/8780 van 16 april 2002, "Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses 
(6. Ausschuss)", dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/087/1408780.pdf, 20 ("Den Gerichten soll darüber hinaus die 
Möglichkeit erhalten bleiben, die Bagatellschwelle über die Auslegung des Begriffs 'billige' Entschädigung in Geld 
fortzuentwickeln."). Vgl. KATZENMEIER 2002, 1034; KOZIOL 2009, 424 (Oostenrijk); OETKER 2003 § 253 BGB, 494. 
6878 Bingham LJ in Watts v Morrow [1991] 1 WLR 1421 (p. 1445; MCKENDRICK 2008, 876. 
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zou reageren op een wanprestatie. Wanprestanten kunnen dus aanvoeren dat de overreactie van de 
benadeelde schade is die hij bij de contractsluiting niet heeft of kon voorzien. Conform artikel 1150 
BW is die onvoorzienbare schade dan ook, behoudens bij opzet, niet verhaalbaar.  

2461. RECHTSVERGELIJKENDE STEUN – Voor die zienswijze is rechtsvergelijkende steun te vinden. In de common 
law houden enkele auteurs er een gelijkaardige mening op na. Zij stellen dat het onvermogen van de 
benadeelde om het hoofd te bieden aan de teleurstelling die met de wanprestatie gepaard gaat, geen 
voorzienbare schade uitmaakt.6879 In Italië willen sommigen bagatelschade wegens wanprestatie ook wegens 
onvoorzienbaarheid (art. 1225 CCI, vgl. art. 1150 BW) van vergoeding uitsluiten.6880 De door wanprestaties 
veroorzaakte ongemakken en stress zijn zo onvoorzienbaar en onvergoedbaar indien contractpartijen deze 
immateriële nadelen bij de contractsluiting niet voor ogen hadden.6881  

2462. VOORDELEN VAN MILDERINGSTECHNIEK – Voordeel van die techniek is dat de rechter loutere 
ongemakken van vergoeding kan uitsluiten, zonder een onderscheid in te voeren tussen materiële en 
immateriële schade en zonder af te doen aan het principiële karakter van het integraliteitsbeginsel. 
Artikel 1150 BW gebiedt bij opzettelijke wanprestatie bovendien om onvoorzienbare schade in de 
vergoeding te betrekken. Een opzettelijke wanprestant kan zich dus niet met succes beroepen op die 
bepaling om aan vergoeding van geringe immateriële schade te ontkomen.6882 Dit ligt in lijn met het 
(afgewezen) Duitse bagatelvoorstel, waar die ondergrens niet zou gelden bij opzet.6883  

3 Clausules over geringe immateriële schade 

2463. CLAUSULEREN OVER GERINGE IMMATERIËLE SCHADE – Contractpartijen kunnen clausuleren over 
geringe (immateriële) wanprestatieschade. In die clausules kunnen zij geringe immateriële schade 
onvergoedbaar of juist wel vergoedbaar verklaren. Contracten bevatten zo soms een minimumclaim. 
Enkel schadegevallen die een bepaalde waarde overschrijden, zijn dan verhaalbaar.6884 Krachtens de 
wilsautonomie kan dat ook specifiek voor geringe immateriële schade. Wel kan gevaar rijzen op 
uitholling indien feitelijk enkel vorderingen van enige omvang verhaalbaar zijn en alle potentiële 
schadegevallen zich hoogstwaarschijnlijk onder die minimumgrens zullen situeren.6885 

2464. CONVENTIONELE ONVERGOEDBAARSTELLING VAN GERINGE IMMATERIËLE SCHADE? – Mogen partijen geringe 
immateriële schade onvergoedbaar stellen? Een fotograaf kan bepalen dat hij bij verlies van foto’s enkel de 
betaalde geldsom moet terugbetalen en hij niet aansprakelijk is voor immateriële schade, behoudens indien de 
cliënt een verzekeringspremie voor aanvullende schadedekking heeft betaald. Consumenten zouden vooral 
geneigd zijn die premie te betalen voor foto’s van unieke gebeurtenissen, zoals een geboorte of huwelijk. Door 
betaling van die premie kan de wanprestant niet meer betwisten dat de schade voorzienbaar was. Tegelijk 
vermijdt de fotograaf ruïnering. Dat beding lijkt geoorloofd. De bepalingen van het contractuele 
aansprakelijkheidsrecht zijn immers van suppletieve aard (infra nr. 2486).6886 Ondermaatse schadebedingen 

                                                             
6879 MCCAMUS 2008, 88-89; WHALEY 1992, 951-953 (“Most contract breaches do not cause legally significant amounts of 
mental anguish. But for the sort of contracts where human emotions are very much at issue: weddings, funerals, care of in 
fants and the elderly, dangerous products, etc. [...] the defendant should pay for the agony suffered as an obvious 
consequence. There is no surprise here; the issue of foreseeability takes care of that.”). 
6880 P. ZIVIZ, "Lo spettro dei danni bagatellari", Responsabilità e previdenza 2007, (517) 523 ("Per quanto riguarda, invece, 
l'ambito contrattuale [...] si tratta di dare applicazione alle regole [...] in materia di risarcimento del danno."). 
6881 ZIVIZ 2007, 523 ("In particolare, bisogna considerare come disagio, stress e conseguenze esistenziali negative provocate 
dall'inadempimento potranno essere prese in considerazione a livello risarcitorio soltanto se i pregiudizi non patrimoniali 
siano stati in maniera esplicita o implicita contemplati nel contratto."). 
6882 ZIVIZ 2007, 523 ("[...] la natura dolosa dell'inadempimento comporti l'estensione del risarcimento anche ai danni 
imprevedibili [...]"). 
6883 DEUTSCHER BUNDESTAG I, 16 en 25 ("Eine Ausnahme besteht allerdings für die Vorsatzhaftung, für die auf eine 
Erheblichkeitsschwelle verzichtet wird. Bei der Vorsatzhaftung steht neben der Ausgleichsfunktion die Genugtuungsfunktion 
des Schmerzensgeldes derart im Vordergrund, dass ein Schmerzensgeld auch bei der Herbeiführung nur unerheblichen 
Schäden erforderlich erscheint."; DEUTSCH 1998, 294; DEUTSCH 2001, 353; KATZENMEIER 2002, 1034; LANGE/SCHIEMANN 2003, 433). 
6884 VANDEN BERGHE 2010, 99. 
6885 Indien de aansprakelijkheidsbeperking deel uitmaakt van het contractuele evenwicht, is geen sprake van uitholling 
(VANDEN BERGHE 2010, 99). 
6886 CORGAS-BERNARD 2012, 68 ("Les parties peuvent même exclure le principe d'une réparation."). 
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kunnen overigens niet door het in artikel 1231, § 1 BW vervatte matigingsrecht worden getroffen. Daar is 
immers enkel sprake van het "verminderen" van de overeengekomen geldsom (infra nr. 2603).6887 Wel bestaan 
uitwegen (infra nrs. 2609-2634). Zou de exoneratie voor die immateriële schade de overeenkomst uithollen, 
dan kan de rechter het exoneratiebeding nietig verklaren, en kan de benadeelde toch meer schadevergoeding 
krijgen (infra nrs. 2615-2619).6888 Wel is het niet steeds opportuun om immateriële schade uit te sluiten. Een 
begrafenisondernemer die bedingt dat een extra vergoeding is verschuldigd indien hij een stoffelijk overschot 
verliest, doet zijn onderneming geen goed.6889  

2465. CONVENTIONELE VERGOEDBAARSTELLING VAN GERINGE IMMATERIËLE SCHADE – Omgekeerd kan een schadebeding 
ook duidelijkheid brengen in de vergoedbaarheid van geringe immateriële schade. In Duitsland wordt zo 
geoordeeld dat partijen kunnen bedingen dat (niet bij wet vergoedbare) immateriële schade toch verhaalbaar 
is.6890 Naar Belgisch recht zal een schadebeding de omvang van de schadevergoeding niet beïnvloeden, 
aangezien immateriële schade al krachtens artikel 1149 BW volledig vergoedbaar is. Toch kan een 
schadebeding duidelijkheid brengen. Bedingen die de vergoedbare schade preciseren, zijn volkomen 
rechtsgeldig.6891 Zo kunnen contractpartijen overeenkomen dat ook bagatelschade verhaalbaar is. Ook kunnen 
zij opsommen welke immateriële schadeposten bij wanprestatie vergoedbaar zijn. Zo kunnen zij vastleggen 
hoeveel een bepaald immaterieel belang bij de overeenkomst precies waard is.6892 

Afdeling V. Tussenbesluit 

2466. IMMATERIALITEIT ALS BEPERKING OP INTEGRALITEITSPRINCIPE IN GESLOTEN SYSTEMEN – De gesloten 
systemen stellen immateriële wanprestatieschade enkel in een beperkt aantal gevallen vergoedbaar 
(supra nrs. 2227-2236). Immaterialiteit stelt dan een beperking aan het vereiste van integraal 
schadeherstel. In Duitsland bepaalt § 253, lid 1 BGB dat immateriële schade enkel vergoedbaar is in 
de door de wet bepaalde gevallen. Oostenrijk legt § 1323 ABGB in Duitse zin uit.6893 In Italië moet een 
wanprestatie een misdrijf uitmaken vooraleer immateriële schade verhaalbaar wordt.6894 Hetzelfde 
geldt voor Zwitserland, waar Genugtuung neerkomt op een uitzonderingsremedie.6895 In Nederland is 
immateriële schade bij wanprestaties enkel verhaalbaar wanneer de aansprakelijke het oogmerk had 
om immateriële schade toe te brengen (art. 6:106 NBW), hetgeen doorgaans niet het geval is.6896 

2467. OUDERE NAPOLEONTISCHE SYSTEMEN BIEDEN QUA IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE FLEXIBILITEIT – 

België beschikt met artikel 1149 BW over een bepaling die zo evolutief uitlegbaar is dat elk 
schadetype daaronder kan vallen. De bezwaren die vroeger in de weg stonden aan vergoedbaarheid 
van immateriële (wanprestatie)schade zijn achterhaald. Feitelijk stelt immaterialiteit wel een grens 
aan het integraliteitsprincipe. De rechtspraak die hier immateriële schadevergoeding toekent, is 
schaars (supra nr. 2223). Voor vergoedbaarheid pleiten wel tekstuele argumenten (supra nrs. 2308-
2312), het integrale schadeherstel (supra nrs. 2313-2317), het gelijkheidsbeginsel (supra nrs. 2318-

                                                             
6887 Mogelijkheid om zich voor immateriële wanprestatieschade te exonereren: VANDEN BERGHE 2010, 95. 
6888 Bij een overeenkomst tot foto-ontwikkeling werd zo ongeldig geacht een beding dat de klant bij beschadiging of verlies, 
maximaal aanspraak kan maken op een blanco filmrolletje. De foto-ontwikkeling is de wezenlijke verbintenis van de 
overeenkomst, die door het exoneratiebeding volledig is uitgehold. Meer: STIJNS 2002, 1264; VANDEN BERGHE 2003, 68.  
6889 D.J. WHALEY, “Paying for the agony: the recovery of emotional distress damages in contract actions”, Suffolk University 
Law Review 1992, (935) 956-957. 
6890 SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 277. 
6891 COIPEL 1999, 195. 
6892 SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 277. 
6893 ADY 2004, 50. 
6894 BONILINI 1983, 213 ("I casi di danno non patrimoniale ascrivibili all'àmbito contrattuale rivestono, sulla base di rapide 
valutazioni, una posizione indubbiamente marginale."); BONILINI 1989, 86; BROLIN 2010, 432; DE CUPIS 1979-II, 256, voetnoot 
43; MAZZAMUTO 2012, 438; ZENO-ZENCOVICH 1984, 122 (voorbeeld van passagier die verwondingen oploopt bij vervoer). 
6895 BRUNNER 1991, 197. 
6896 BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 88 (“Hoewel het niet vaak zal voorkomen dat een opzettelijke wanprestatie 
(mede) gepleegd wordt met het oogmerk om een ander leed te doen of anderszins in zijn persoon te treffen […]”). Contra: 
ZWITSER 2005, 72 (stelt dat degene die op de hoogte is van het feit dat hij door wanprestatie immateriële schade toebrengt 
aan zijn wederpartij en dit toch opzettelijk doet, ook het oogmerk heeft om deze schade (smart) toe te brengen, ook al is 
het hem uiteindelijk om geldelijk gewin en niet om het toebrengen van smart op zich te doen). 
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2321), de Unierechtspraak (supra nrs. 2322-2326), de praktijk van onvergoedbaarstelling van 
immateriële wanprestatieschade (supra nr. 2327), alsook de situatie in naburige rechtsstelsels (supra 
nrs. 2328-2329). De bezwaren bleken niet overtuigend (supra nrs. 2262-2306). De met het 
integraliteitsprincipe samenhangende toestandsvergelijking belet dat ook niet, althans voor zover 
ingevuld als vergelijking van loutere toestanden (infra nr. 2473).  

2468. GELDING VAN ALGEMENE BEGINSELEN VAN CONTRACTUEEL SCHADERECHT – Evenals schadevergoeding 
voor materiële schade, is immateriële schadevergoeding onderworpen aan de gemeenrechtelijke 
begrotingsbeginselen (art. 1149-1151 BW), met dien verstande dat rechters bij immateriële schade 
sneller tot billijkheidsbegroting overgaan. Een de-minimisvereiste is onverenigbaar met het 
uitgangspunt dat alle schade moet worden vergoed. Dit is wel opvangbaar via een extensieve 
toepassing van de in artikel 1150 BW vervatte voorzienbaarheidsbeperking, of door vooraf overeen 
te komen dat geringe immateriële schade onvergoedbaar is (supra nrs. 2457-2465). 

2469. WETGEVEND INGRIJPEN NODIG OM VERGOEDBAARHEID VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE TE VERDUIDELIJKEN? – 

De vraag of de wetgever moet ingrijpen om de vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade te 
preciseren, behoeft niet per se een bevestigend antwoord. Artikel 1149 BW is zo vaag geformuleerd dat het 
vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade toelaat. Toch valt te betogen dat de wetgever er beter 
aan doet om op gemeenrechtelijk niveau duidelijkheid te verschaffen over die vergoedbaarheid (infra nrs. 
3246-3251). Zo kan het Belgische systeem evolueren naar de open systemen met uitdrukkelijke wettelijke 
basis, zoals Argentinië, Québec en Louisiana. De wetgever kan preciseren dat het integraliteitsprincipe 
toepassing vindt (infra nr. 3250), met de mogelijkheid tot billijkheidsbegroting (infra nr. 3251). 

2470. TRADITIONELE PATRIMONIALE INVULLING VAN TOESTANDSVERGELIJKING – Midden negentiende eeuw 
omschreef Friedrich MOMMSEN schade vanuit een patrimoniaal opgevatte Differenzhypothese. 
Schade zag hij als het verschil tussen het huidige vermogen van de benadeelde en het vermogen 
waarover hij zou hebben beschikt indien het schadeverwekkende feit niet had plaatsgevonden (supra 
nr. 249).6897 Toegepast op wanprestatieschade en uitgaande van het dominerende positief belang, 
schrijft die verschilberekening dus voor dat de rechter de huidige vermogenstoestand van de 
benadeelde zoals veroorzaakt door de wanprestatie moet aftoetsen aan zijn hypothetische 
vermogenstoestand indien de wanprestatie niet had plaatsgevonden.  

2471. VERGOEDBAARHEID VAN IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – Immateriële wanprestatieschade is 
potentieel verhaalbaar. Dit is wel onverenigbaar met die patrimoniale toestandsvergelijking. Tegen 
die verschilberekening wordt dan ook in zowel de Romaanse6898 en de Germaanse6899 civil law als in 
de common law6900 aangevoerd dat zij niet toelaat om die schade te vergoeden (supra nr. 261). Een 
rechter die enkel vermogenstoestanden vergelijkt, komt niet toe aan immateriële schade. 
Immateriële schade heeft immers geen uitstaans met de vermogenspositie van de schadelijder. 

                                                             
6897 F. MOMMSEN, Zur Lehre von dem Interesse, Braunschweig, Schwetschke, 1855, 3 (omschrijving schade: “Unter dem 
Interesse in seiner technischen Bedeutung verstehen wir nämlich die Differenz zwischen dem Betrage des Vermögens, wie 
derselbe in einem gegebenen Zeitpunkt ist, und dem Betrage, welchen dieses Vermögen ohne die Dazwischenkunft eines 
bestimmten beschädigenden Ereignisses in dem zur Frage stehende Zeitpunkte haben würde.”). 
6898 BELGIË: VAN OEVELEN 2007, 329 ("Indien men de morele of extrapatrimoniale schade buiten beschouwing laat, kan men 
inzake buitencontractuele aansprakelijkheid de schade omschrijven als het verschil tussen de huidige, actuele toestand van 
de benadeelde, zoals die door de onrechtmatige daad is veroorzaakt, en de hypothetische toestand waarin hij/zij verder 
gebleven zou zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan."). FRANKRIJK: REISS 2003, 324. SPANJE: PÉREZ VELÁZQUEZ 

2013, 367; VICENTE DOMINGO 2002, 208. ITALIË: BONILINI 1983, 53-54; CARINGELLA 2011, 769; RABITTI 2004, 341; ROPPO 2006, 898.  
6899 DUITSLAND: WOLF 1976, 565; WÜRTHWEIN 2001, 438. ZWITSERLAND: ANEX 1977, 125-126; BRUNNER 1991, 52; CHAPPUIS 2010, 
180; MARCHAND 2010, 548; SCHWENZER 2009, 78. NEDERLAND: BARENDRECHT 1985, 790; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 82; VERBURG 

2009, 40. ZWEDEN: J. RAMBERG en J. HERRE, Köplagen. En Kommentar, Stockholm, Norstedts Juridik, 2013, 15.1.1 
(“Utgångspunkten med reglerna att den skadelidande parten genom skadeståndet skall försättas i samma ekonomiska 
situation som om avtal har fullgjorts på riktigt sätt (ersättning enligt det positiva kontraktsintresset)”). RECHTSHISTORISCH: 
ZIMMERMAN 1990, 824. 
6900 ENGELAND: WINTERTON 2012, 448 ("The expectation principle's first indeterminacy concerns the extent to which non-
pecuniary damage caused by breach is recoverable."). 
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Vandaar dat ook sprake is van extrapatrimoniale schade.6901 Die schade situeert zich buiten (extra) 
het vermogen (patrimonium) van de benadeelde. Vergelijking van vermogenstoestanden laat 
immateriële schade buiten beschouwing. Nochtans staat vergoedbaarheid daarvan nergens ter 
discussie. Is die verschilberekening dan af te voeren? Geenszins. Wel dringt zich enige verfijning op. 

2472. MODERNERE INVULLING VAN TOESTANDSVERGELIJKING: RUIME INVULLING VAN “VERMOGEN” – De 
toestandsvergelijking is met vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade verzoenbaar. Voorwaarde 
is wel dat haar traditionele invulling wordt verlaten. Eerste verruimingsoptie bestaat daarin het begrip 
"vermogen" te verruimen zodat het ook immateriële elementen behelst. In Italië wordt zo soms gewaagd van 
het "morele vermogen" van de benadeelde.6902 Ook DEMOGUE vatte het vermogen ruimer op dan goederen 
alleen.6903 De klassieke invulling van de toestandsvergelijking is in die optiek dan behoudbaar.  

2473. MODERNERE INVULLING VAN TOESTANDSVERGELIJKING: VERGELIJKING VAN TOESTANDEN – In de 
gebruikelijke standaardtaal wordt vermogen niet aldus opgevat dat dit ook betrekking heeft op 
immateriële elementen. Een meer verdedigbare extensiemogelijkheid is dan ook om niet langer van 
“vermogenstoestanden” of "vermogensposities" te spreken, maar meer in het algemeen van 
“toestanden” of “posities”.6904 Het positief belang bereikt de rechter dan door de huidige toestand 
van de benadeelde aan zijn hypothetische nakomingstoestand af te toetsen. Deze ruimere 
toestandsvergelijking laat vergoeding van immateriële nadelen toe.6905 Nog voor immateriële schade 
bij wanprestaties vergoedbaar werd geacht, stond zo al in de Pandectes belges (1889) te lezen dat 
billijkerwijs was vereist dat de schuldenaar zijn verbintenissen nakwam zoals overeengekomen "soit 
par l'équivalent au moyen d'une indemnité pécuniaire qui place le créancier dans la même situation 
que si l'exécution avait eu lieu".6906 De Franse wetgever wil die ruime verschilberekening in de wet 
inschrijven: "[...] la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible 
dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu."6907 

2474. EXPLICIETE STEUN IN BELGISCHE RECHTSPRAAK – Van die extensieve toestandsvergelijking zijn sporen te 
vinden in de rechtspraak. In een arrest van het Hof van Cassatie uit 1987 stond zo in het middel te lezen: 
“terwijl [...] de voor het ongeval aansprakelijke partij ertoe gehouden is de volledige schade te vergoeden die 
door haar fout veroorzaakt werd, welke schade bestaat in het verschil tussen de toestand van de schadelijder 
na het ongeval en de toestand waarin hij zou bevonden hebben mocht het ongeval zich niet hebben 
voorgedaan zoals het zich in concreto heeft voorgedaan; het arrest derhalve niet kan beslissen [...] dat ‘alleen 
het leed dat, wegens bijzondere omstandigheden, een uitzonderlijk karakter zou vertonen’ als schade kan 
worden beschouwd, zonder het principe van volledige schadeloosstelling en het wettelijk schadebegrip te 
miskennen.”6908 In 2007 omschreef het Hof van Cassatie zelf die toestandsvergelijking in ruime zin, door te 

                                                             
6901 VAN OEVELEN 2007, 329. 
6902 C. SALVI, "Danno" in R. SACCO (ed.), Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, Turijn, Utet, 1989, (63) 66 en 73 ("il 
patrimonio morale della vittima è equiparato al patrimonio in senso proprio; il risarcimento pecuniario è considerato la 
forma più adeguata (se non l'unica) di riparazione."). 
6903 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. I. Sources des obligations. IV, Parijs, Rousseau, 1924, 52 ("Les hommes 
recherchant leur utilité, il faut considérer comme biens les moyens pour l'homme de poursuivre son bonheur. Ces biens sont 
très variés et la liste s'en est étendue avec la civilisation. [...] Leur diminution constitue le dommage et celui-ci existe quelque 
soit l'objet du bien. Ainsi pour avoir la notion de dommage, il faut partir de la personne et non des choses."). 
6904 BELGIË: VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 941 (vergelijking van “toestanden”). Vgl. omschrijving van 
Differenzhypothese in tweede onderdeel van het middel in Cass. 3 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 724. LUXEMBURG: 
POELMANS 2014, 60. ENGELAND: MCKENDRICK 2007, 405 ("When we talk about loss and about placing the innocent party in the 
same situation as if the contract had been performed, what do we mean? Do we mean financial loss and financial situation 
or do we take into account a broader range of factors?").  
6905 Tegenwerpbaar is dat deze redenering neerkomt op een louter artificiële constructie. Dit is echter niet minder het geval 
voor de toepassing van de toestandsvergelijking op materiële schade. Hoewel die ook een eerder ideaaltypische constructie 
is, wordt deze theorie in vele rechtsstelsels onderschreven. (vgl. BONILINI 1983, 54-55). 
6906 E. PICARD, N. D'HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, Pandectes belges. Encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence 
belges. Tome 32, Brussel, Larcier, 1889, 140. 
6907 Artikel 1258 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Deze bepaling gaat terug op de 
academische ontwerpen tot herziening van de Code Napoléon (art. 1370 Catala-ontwerp en art. 118, lid 1 Terré-ontwerp). 
6908 Cass. 3 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 724. 
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overwegen dat schadevergoeding bij ontbinding berekenbaar is via “een vergelijking van de situatie waarin de 
schuldeiser zich zou bevonden hebben zo het contract naar behoren zou zijn uitgevoerd, met de situatie waarin 
de schuldeiser zich nu bevindt ingevolge de niet-uitvoering van de verbintenis."6909 Indicaties voor de verfijning 
van de toestandsvergelijking bij immateriële wanprestatieschade zijn tot slot de uitspraken van de 
Geschillencommissie Reizen. Deze commissie omschrijft de toestandsvergelijking soms zo dat ook immateriële 
schade (gederfd reisgenot) daaronder valt. Zo oordeelde de commissie recentelijk: "De meerprijs die eiser voor 
dit gelijkwaardig alternatief diende te betalen moet beschouwd worden als schade: zijnde de negatieve 
uitkomst van de vergelijking tussen de toestand waarin eiser zich bevindt na de contractbreuk, en de toestand 
waarin eiser zou gebleven zijn wanneer de contractbreuk niet had plaatsgevonden."6910 

2475. TOESTANDSVERGELIJKING: VERGOEDING VAN IMMATERIËLE SCHADE – Dat de toestandsvergelijking aan 
verfijning toe is, blijkt ook uit het feit dat sommigen vergoeding van immateriële wanprestatieschade 
Differenzhypothetisch onderbouwen.6911 In Australië6912 bekritiseerde rechter MASON zo de Addis-
regel (dat eenieder het risico draagt van zijn teleurstelling wegens wanprestatie) op grond van een 
Differenzhypothetische redenering: “But one might ask why the injured party should be deemed to 
take the risk of damage of a particular kind when the fundamental principle on which damages are 
awarded at common law is that the injured party is to be restored to the position (not merely the 
financial position) in which the party would have been had the actionable wrong not taken place.” Zo 
wees hij op het feit dat het bij de verschilberekening niet gaat om een vergelijking van financiële 
posities, maar om een vergelijking van posities. Ook Belgische auteurs verwijzen naar de 
toestandsvergelijking voor verhaal van immateriële schade.6913 Indien schade zo algemeen wordt 
omschreven als de negatieve uitkomst van een vergelijking tussen de toestand waarin de betrokkene 
zich thans bevindt en degene waarin hij zou hebben verkeerd indien de onrechtmatige daad niet was 
begaan, dan valt niet in twijfel te trekken dat ook immateriële schade vergoedbaar is.6914  

2476. STEUN IN VERDERE RECHTSVERGELIJKING – Deze modernere zienswijze op de toestandsvergelijking vindt tot 
slot ook steun in verdere rechtsvergelijking. Zo was het positief belang in de Engelse basiscase Robinson v 
Harman (1848) niet omschreven vanuit een vermogensgerelateerde zienswijze. De rechters oordeelden 
immers dat als regel geldt dat wanneer een partij schade lijdt wegens een wanprestatie "he is, so far as money 
can do it to be placed in the same situation, with respect to damages, as if the contract had been 
performed."6915 Dat de vergoedbaarheid van immateriële schade en de toestandsvergelijking niet wederzijds 
exclusief zijn, blijkt tot slot ook uit de Portugese Código civil, die voorziet in zowel de toestandsvergelijking (art. 
566, lid 2 CCP) als de vergoedbaarheid van immateriële schade (art. 496 CCP).6916 De Portugese auteur PINTO 

                                                             
6909 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 8. 
6910 GCR 19 december 2013, SA0306-13, www.clv-gr.be, (1) 4. 
6911 AMERIKA: MCCAMUS 2008, 81 en 89. AUSTRALIË: Baltic Shipping Co v Dillon (1993) 176 CLR 344. CANADA: Fidler v Sun Life 
Assurance Co of Canada [2006] 2 SCR 3, 2006 SCC 30, punt 44 (“There is no reason why this should not include damages for 
mental distress, where such damages were in the reasonable contemplation of the parties at the time the contract was 
made. This conclusion follows from the basic principle of compensatory contractual damages: that the parties are to be 
restored to the position they contracted for, whether tangible or intangible.”); MCCAMUS 2008, 81 en 89; O'BYRNE 2005, 343. 
NIEUW-ZEELAND: HOLMES 2004, 688 (stelt dat de Addis-regel – uitsluiting van immateriële wanprestatievergoeding – 
onverenigbaar is met Robinson v Harman, inzake vergoeding positief belang bij wanprestatie). 
6912 Baltic Shipping Co v Dillon (1993) 176 CLR 344. Vgl. MCCAMUS 2008, 63-65. 
6913 ESTIENNE 2002, 5 (buitencontractueel); SIMOENS 1999, 258 (buitencontractueel). 
6914 D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Deel II. Schade en schadeloosstelling, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 
258. Contra: KARNER 1999, 136; VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005, 60 (toestandsvergelijking geldt niet zonder 
meer bij morele schadevergoeding). 
6915 Robinson v Harman (1848) 1 Ex. 850, 855.  
6916 Bemerk dat artikel 566, lid 2 CCP (toestandsvergelijking) wél voorschrijft dat de rechter vermogenstoestanden moet 
vergelijken. Inhoudelijk valt dat moeilijk te rijmen met artikel 496 CCP, dat immateriële schade vergoedbaar stelt. Artikel 
566, lid 2 CCP had dus eerder moeten zien op een vergelijking van toestanden. 
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OLIVEIRA leidt vergoedbaarheid van immateriële schade dan ook af uit die toestandsvergelijking.6917 Ook 
Duitsland brengt vergoedbaarheid van immateriële schade wel eens in verband met die verschilberekening.6918  

2477. EXTENSIEVE TOESTANDSVERGELIJKING: IMMATERIALITEIT GEEN BEPERKING AAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – 

Die geherformuleerde toestandsvergelijking wettigt de slotsom dat immateriële schade bij 
wanprestatie verhaalbaar is. Raamt de rechter het verschil tussen de toestand waarin de benadeelde 
nu verkeert en die waarin hij zou hebben verkeerd indien het schadeverwekkende feit (wanprestatie) 
niet zou hebben plaatsgevonden, dan komt hij logischerwijs ook tot de conclusie dat immateriële 
wanprestatieschade een vergoedbaar karakter heeft. Patrimonialiteit is dus geen voorwaarde voor 
vergoedbaarheid van schade wegens wanprestatie. Immaterialiteit vormt dogmatisch gezien dan ook 
geen limiet op het vereiste van integraal schadeherstel.  
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Hoofdstuk VI. Conventionaliteit 

Afdeling I. Conventionele integraliteitsdoorbraak 

§ 1. SCHADEBEDINGEN 

A Verhouding met integraal schadeherstel 

2478. CONVENTIONELE DOORBRAAK VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Tot nog toe lag de focus op de 
wettelijke en jurisprudentiële beperkingen aan het contractuele integraliteitsbeginsel. Dit hoofdstuk 
gaat na in hoeverre partijen de onder- én bovengrens van dat beginsel bij overeenkomst ter zijde 
kunnen schuiven. Ook "conventionaliteit" van schade kan een grens stellen aan de integrale aard van 
schadeherstel bij wanprestatie. 6919  Eind negentiende eeuw merkte Franse rechtsleer de door 
toenmalig artikel 1152 CCF voorgeschreven onveranderlijkheid van schadebedingen zo aan als 
beperking op artikel 1149 CCF.6920 Partijen konden naar eigen goeddunken afwijken van het vereiste 
van integraal schadeherstel. In België is dat artikel 1152 BW inmiddels afgeschaft. In welke mate 
bezitten contractpartijen nog ruimte om contractueel van dat beginsel af te wijken?  

2479. FREQUENTE AFWIJKING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Krachtens de wilsautonomie kunnen partijen de 
draagwijdte van hun rechten en verplichtingen grotendeels zelf uittekenen. Op het eerste gezicht gaat dit ook 
op voor contractuele remedies. De voorschriften van het contractuele aansprakelijkheidsrecht, waaronder het 
in artikel 1149 BW gelezen integraliteitsprincipe, zijn immers van aanvullend recht (infra nrs. 2486-2487). Op- 
en neerwaartse deviaties lijken zo mogelijk. Zo kunnen partijen aansprakelijkheid uitbreiden dan wel beperken. 
Die modulering bij schadebedingen zou neerkomen op één van de courantste contractsbepalingen.6921 Hun 
hoge frequentiegraad blijkt uit de overvloedige rechtspraak over matiging.6922 Hun belang blijkt ook uit het feit 
dat het Burgerlijk Wetboek meer artikelen besteedt aan schadebedingen dan aan begroting van 
schadevergoeding: de artikelen 1226 tot en met 1231 BW.6923  

2480. FOCUS OP VERHOUDING TUSSEN SCHADEBEDINGEN EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Het gemeenrechtelijke 
schadebeding is al ten overvloede onderzocht. Daarbij volgt de doctrine doorgaans een strak 
stramien. Dit gaat van begripsduiding, over een rechtshistorisch en zelfs rechtsvergelijkend overzicht, 
tot een diepgaande behandeling van de draagwijdte van de sanctieregeling. Ter wille van de 
inzichtelijkheid volgt dit hoofdstuk bij wijze van inleiding op summiere wijze dit patroon. Nadien ligt 
de focus echter op de verhouding tussen conventionaliteit van schade (wilsautonomie) en het 
integraliteitsprincipe. Die conventionele afwijkingen vormen dan ook het zwaartepunt van dit deel.  

B Wilsautonomie bij integraliteitsprincipe 

                                                             
6919 BELGIË: BIQUET-MATHIEU 2000, 463 (schadebedingen bij uitzonderingen op het vereiste van integraal schadeherstel). 
FRANKRIJK: BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 641 (art. 1152 CCF als limiet op (oud) art. 1149 CCF). CHILI: DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2010, 27 
("Así, pues, hay excepción al principio de reparación integral cada vez que los perjuicios efectivamente producidos superen al 
monto establecido en la cláusula penal."). 
6920 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, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts 
et du journal du palais, 1898, 641 ("Deuxième limitation. Elle résulte de l'art. 1152 [...]"). 
6921 DELFORGE 1999, 594; DEMUYNCK 1999, 111; DE PAGE 1967, 151; FONTAINE 2001, 1042; FONTAINE/DE LY 2003, 331; GOOSSENS 

2003, 654 (inzake vertragingsbedingen); KRUITHOF 1984, 233; WERY 2003-III, 90. 
6922 Zij komen voor in talrijke gedaanten en onder een ruim gamma aan benamingen. Conform de contractsvrijheid kiezen 
partijen immers autonoom hoe zij hun beding betitelen. Schadebedingen gaan schuil onder opschriften als contractuele, 
conventionele of forfaitaire (schade)vergoeding, schadeforfait, wederverhuringsvergoeding, annuleringskosten, deelname 
in administratieve kosten, forfaitaire verhoging van het factuurbedrag etc. Vgl. WÉRY 2001, 249 en 256. 
6923 Vroeger waren dit er zeven. Tot 1998 kende het Belgische recht nog een artikel 1152 BW. Dit artikel werd opgeheven bij 
artikel 5 van de wet van 23 november 1998 tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire interest betreft, van het 
Burgerlijk Wetboek, BS 13 januari 1999, 901. 
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2481. TEMPERING VAN WILSAUTONOMIE DOOR MOGELIJKHEID TOT MATIGING VAN SCHADEBEDINGEN – In 
navolging van cassatierechtspraak uit de jaren zeventig (infra nrs. 2553-2559) remedieerde de 
wetgever eind jaren negentig aan excessen bij conventionele schaderegelingen door in een 
matigingsregime te voorzien (infra nrs. 2560-2560). Deze regeling bracht zelfregulering omtrent 
financiële consequenties van wanprestaties naar een dieptepunt.6924 De restrictieve invulling van de 
wilsautonomie blijkt uit het feit dat partijen bij contractsluiting niet langer naar believen kunnen 
voorzien in een schadebedrag dat afwijkt van de potentiële schade. Hun contracteervrijheid is dus 
niet langer van dien aard dat zij het integraliteitsprincipe volledig buiten werking kunnen stellen.6925 
Wanprestanten beschikken zo over een wapen om contractuele overcompensaties te pareren.  

2482. NIET-VOLLEDIGE UITSLUITING VAN WILSAUTONOMIE OP PUNT VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – In 1998 
voorzag de wetgever voor kennelijk overdreven schadebedingen in een ius moderandi. In het licht 
daarvan lijkt de vraag naar conventionele afwijkingen van het integraliteitsprincipe aan 
actualiteitswaarde te hebben ingeboet. Bij nader onderzoek lijkt niets minder waar. In het 
navolgende wordt duidelijk dat contractpartijen ook onder het huidige schadeclausuleregime kunnen 
afwijken van het beginsel dat alle schade verhaalbaar is. Dit heeft onder meer daarmee uitstaans dat 
de wetgever enkel de schrijnendste gevallen van overschrijding wou aanpakken.6926  

C Intentionele en accidentele doorbraak 

2483. INTENTIONELE EN ACCIDENTELE DOORBREKINGEN VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Op overdreven 
schadebedingen staan sancties: matiging van gemengde schadebedingen en (volgens sommigen) 
nietigverklaring van zuivere strafbedingen (infra nrs. 2504-2506). Het integraliteitsprincipe lijkt zo 
ook bij schadebedingen te gelden. Toch is de regeling inzake schadebedingen zo uitgewerkt dat 
partijen kunnen afwijken van dat integraliteitsprincipe. Qua conventionele doorbrekingen van het 
integraliteitsprincipe is een onderscheid mogelijk tussen intentionele en accidentele doorbrekingen. 

2484. INTENTIONELE INTEGRALITEITSDOORBRAAK – Partijen kunnen opzettelijk afwijken van het beginsel 
van integraal schadeherstel. Deze intentionele hypothese refereert allereerst aan de situatie waarin 
contractpartijen opwaarts van dat beginsel afwijken (infra nrs. 2647-2678). Het is niet denkbeeldig 
dat partijen het integraliteitsprincipe bewust trachten uit te schakelen.6927 Bij wanprestatie krijgt de 
benadeelde dan meer schade vergoed dan hij heeft geleden. Die opzettelijke doorbrekingen zijn vaak 
ingegeven om de medecontractant tot nakoming aan te zetten. Dit overdreven schadebeding brengt 
de benadeelde bij wanprestatie echter in een positie die buiten de grenzen treedt van het positief 
belang. Dan komt hij in een toestand die uitvoering in natura en bij equivalent overtreft.6928 Ook 
kunnen partijen neerwaarts sleutelen aan het integraliteitsprincipe (infra nrs. 2679-2688). 
Ondermaatse schadebedingen resulteren in een aansprakelijkheidsbeperking. De slaagkansen van 
die demarches hangen af van de draagwijdte en effectiviteit van het rechterlijke matigingsrecht.  

                                                             
6924 Hier sluit het Belgische recht aan bij de common law. Daar is de wilsautonomie in deze materie op soortgelijke wijze 
ingeperkt. Dat de wilsautonomie op dit gebied veeleer een illusie is, geldt dus ook naar Anglo-Amerikaans recht (vgl. GRAVES 

2012, 684). Het Nederlandse uitgangspunt staat daarentegen haaks op het Belgische recht. Daar is de contractvrijheid bij 
"boetebedingen" nog het uitgangspunt en rechterlijke interventie de uitzondering (SCHELHAAS 2005, 105-106). 
Boetebedingen hoeven niet per se louter schadefixerend te zijn, maar kunnen ook een dwangfunctie vertonen. Krachtens 
artikel 6:94, lid 1 NBW intervenieert de rechter enkel "indien de billijkheid zulks klaarblijkelijk vereist". 
6925 WÉRY 2002-III, 127 (inzake rechtsmisbruik). Rechtsvergelijkend: L.A. DIMATTEO, "A theory of efficient penalty: eliminating 
the law of liquidated damages", American Business Law Journal 2001, (633) 651-656; HACHEM 2011-II, 657-662; J. LOOKOFSKY, 
"The limits of commercial contract freedom: under the unidroit 'restatement' and Danish Law", American Journal of 
Comparative Law 1998, (485) 491-508. 
6926 Kamerverslag bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 3. 
6927 COUR DE CASSATION BELGE 2012, 230; CORGAS-BERNARD 2012, 67; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 176; FAGNART 2012, 200 
("Le principe de la réparation intégrale peut être conventionnellement écarté en matière contractuelle."); VAN OMMESLAGHE 

1994, 186. Vgl. MAGNUS 2012, 139; POSNER 2003, 834 (Amerikaans recht: "The victim of breach, by default, receives 
expectation damages, but the parties can vary this outcome ex ante by providing for liquidated damages in the contract."). 
6928 COUR DE CASSATION BELGE 2012, 230; CORGAS-BERNARD 2012, 67; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 176; FAGNART 2012, 200; 
VAN OMMESLAGHE 1994, 186. Vgl. MAGNUS 2012, 139 (Duitsland); POSNER 2003, 834. 
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2485. ACCIDENTELE INTEGRALITEITSDOORBRAAK – Partijen kunnen het integraliteitsprincipe ook 
accidenteel (bij toeval) doorbreken. Bij contractsluiting beoogden zij dan niet om conventioneel van 
het integraliteitsprincipe af te wijken. Bij de totstandkoming van het schadebeding deden zijn een 
oprechte raming van de potentiële schade. Bij wanprestatie leidt toepassing van het schadebeding 
echter tot schending van de vergoedingsgrenzen. Hun raming was oprecht maar onjuist. Dankzij het 
schadeforfait krijgt de benadeelde dan schadevergoeding die meer dan wel minder bedraagt dan de 
schade die de wanprestatie hem heeft berokkend. Partijen hadden het oprechte oogmerk enkel 
werkelijke schade te vergoeden. Hun onjuiste raming heeft echter tot gevolg dat de werkelijke 
schade uiteindelijk lager (infra nrs. 2635-2643) of hoger (infra nrs. 2679-2688) is uitgevallen. 

§ 2. SUPPLETIEF INTEGRALITEITSPRINCIPE 

A Afwijkingen van gemeenrechtelijke schadebegroting 

2486. SUPPLETIEF KARAKTER VAN GEMEENRECHTELIJKE SCHADEBEGROTING BIJ WANPRESTATIE – Belangrijke 
gedachte van het contractuele schaderecht is dat de regeling inzake contractuele aansprakelijkheid 
van aanvullende aard is. Dit suppletieve karakter vindt steun in cassatierechtspraak6929 en wordt 
onderstreept door de rechtsleer6930. Onder die voorschriften vallen ook de artikelen 1149 en 1150 
BW.6931 Daar artikel 1149 BW net dienstdoet als rechtsbasis voor het integraliteitsprincipe (supra nr. 
180), lijkt een logische gevolgtrekking dat ook dat beginsel suppletief van aard is.6932 Dat impliceert 
dat partijen bij overeenkomst moeten kunnen bepalen dat meer of minder dan de door de 
wanprestatie veroorzaakte schade voor verhaal in aanmerking komt. Dit stond te lezen in voormalig 
artikel 1152 BW, een species van het overeenkomst-wetbeginsel (art. 1134, eerste lid BW).6933 In 
hoeverre kunnen contractpartijen thans nog effectief van dat integraliteitsprincipe afwijken? 

2487. CONTRACTVRIJHEID EN WILSAUTONOMIE LEGITIMEREN AFWIJKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – Dat 
het in principe mogelijk is om af te wijken van het contractuele aansprakelijkheidsrecht vindt steun in 
zowel de contractvrijheid 6934  als de wilsautonomie 6935 . Schadebedingen zijn in het algemeen 
geoorloofd, behoudens indien zij indruisen tegen voorschriften van openbare orde of uitdrukkelijk bij 
wet zijn verboden.6936 Gemeenrechtelijke schadebedingen waarbij contractpartijen kunnen sleutelen 
aan de regels van het contractuele aansprakelijkheidsrecht druisen in principe niet in tegen de 
openbare orde.6937 Wel kent België een aantal specifieke wettelijke uitzonderingen. 

B Wettelijke uitzonderingen 

2488. WETTELIJKE VERBODSBEPALINGEN IN CONSUMENTENRECHT – Sommige wetsbepalingen voorzien in 
een totaalverbod van schadebedingen. Het consumentenrecht bevat zo diverse verbodsbepalingen. 

                                                             
6929 Cass. 12 november 1885, Pas. 1885, I, 275; Cass. 14 februari 1895, Pas. 1895, I, 93; Cass. 13 november 1924, Pas. 1925, 
I, 18; Cass. 25 september 1959, Pas. 1960, I, 113. 
6930 CORNELIS 2000-I, 566; CORNELIS 1981, 200-201; DE CONINCK 2009, 1773; DELFORGE 1999, 597; DE PAGE 1967, 150; DE 

VULDER/ONGENA 2002, 47; DIRIX 1988-I, 1185; FONTAINE 2001, 1042; KRUITHOF 1984, 265; LEDUC 2012, 35 ("Si, en matière 
contractuelle, le principe de réparation intégrale est partout considéré comme supplétif de volonté [...]"); STIJNS 2002, 1271; 
VANDEN BERGHE 2010, 76; VANDEN BERGHE/HOSTENS, 1328; VAN DEN HAUTTE 2013, 1402; VAN OMMESLAGHE 1994, 186. 
6931 Aanvullend karakter van deze bepalingen: CORNELIS 2000-I, 566; DE CONINCK 2009, 1773; DE VULDER/ONGENA 2002, 47. 
6932 Zienswijze dat het integraliteitsprincipe van aanvullend recht is: COUTANT-LAPALUS 2002, 126; MÉADEL 2007, 11.  
6933 Artikel 5 van de wet van 23 november 1998 tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire interest betreft, van het 
Burgerlijk Wetboek, BS 13 januari 1999, 901. 
6934 COUR DE CASSATION BELGE 2012, 230; CORGAS-BERNARD 2012, 68 ("Le droit français valide les clauses écartant le principe de la 
réparation intégrale, au nom de la liberté contractuelle."); LETE/CARBALLO 2012, 277 ("Les clauses d'exonération de la 
responsabilité contractuelle sont valables en droit espagnol, au nom de la liberté contractuelle (art. 1255, C. civ. es)."); 
VANDEN BERGHE 2010, 76. 
6935 CRASWELL 1989, 518 ("The idea of individual autonomy does suggest that individuals should be allowed to make their 
conduct nonoptional to any extent they choose, by specifying one of these remedies in their contract."); VANDEN BERGHE 2010, 
76; VANDEN BERGHE/HOSTENS, 1328. 
6936 COUR DE CASSATION BELGE 2012, 230; VAN DEN HAUTTE 2013, 1402; VAN OMMESLAGHE 1994, 188 e.v. 
6937 Vgl. DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 176. 
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De in artikel VI.83, 24° WER vervatte lijst van onrechtmatige bedingen in consumentencontracten 
bepaalt zo dat onrechtmatig zijn de bedingen en voorwaarden of de combinaties daarvan "die ertoe 
strekken in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de 
consument, schadevergoedingsbedragen vast te stellen die duidelijk niet evenredig zijn aan het 
nadeel dat door de onderneming kan worden geleden". In het consumentenkrediet bepaalt artikel 
VII.106, § 6 WER zo dat verboden is "elk beding dat, ingeval de consument zijn verbintenissen niet 
uitvoert, straffen of schadevergoedingen oplegt waarin dit boek niet voorziet".  

2489. WETTELIJKE VERBODSBEPALINGEN IN GERECHTELIJK RECHT, HANDELSAGENTUUR, PACHT EN WONINGBOUW – 

Ook het gerechtelijk recht, de handelsagentuur, de pacht en de woningbouw kennen hier 
verbodsbepalingen. Artikel 1023 Ger.W. verklaart zo voor niet geschreven ieder beding dat leidt tot 
verhoging van de schuldvordering ingeval deze in rechte zou worden geëist. De wetgever beteugelt 
verhogingsbedingen omdat zij een beperking stellen aan het grondrecht om een beroep te doen op 
een onpartijdige rechter (art. 6 EVRM).6938 Voor handelsagentuur bepaalt artikel X.22, § 4 WER dat de 
forfaitaire vergoeding waarin de handelsagentuurovereenkomst voorziet bij schending van het 
concurrentiebeding, niet hoger mag zijn dan een bedrag gelijk aan één jaar vergoeding berekend 
zoals in artikel X.18, vierde lid WER. Voor pacht bepaalt artikel 29, tweede en derde lid van de 
pachtwet dat de pachter bij ontbinding door zijn schuld tot schadevergoeding is gehouden, maar het 
strafbeding zonder waarde is. Voor woningbouw bepaalt artikel 10, zesde lid van de woningbouwwet 
zo dat wanneer een overeenkomstbelofte niet wordt gevolgd door het sluiten van de overeenkomst, 
de contractuele vergoeding niet hoger kan zijn dan 5 % van de totale prijs.6939 

C Bindende kracht conventionele schaderegeling 

2490. SCHADEBEDING ALS QUASI-ONHERROEPELIJKE AFSTAND VAN GEMEENRECHTELIJKE SCHADEBEGROTING – 

Komen partijen een schadebeding overeen, dan begroot de rechter de schadevergoeding niet langer 
op basis van de werkelijke schade. Het overeengekomen bedrag geldt dan als schadevergoeding. De 
bindende kracht van de overeenkomst impliceert dat zowel partijen als de rechter bestaan en 
strekking van dit beding in acht moeten nemen. Vroeger resulteerde dit uit artikel 1152 BW.6940 
Thans vloeit dit voort uit artikel 1134, eerste lid BW. Dat partijen vrij zijn om ook van het 
integraliteitsprincipe af te wijken, impliceert echter niet dat zij een vrijgeleide hebben. In bepaalde 
gevallen kan de rechter contractpartijen terugfluiten, zoals bij kennelijk overdreven (infra nrs. 2564-
2573) of extreem ondermaatse (infra nrs. 2615-2619) schadebedingen.  

2491. RESTRICTIEVE UITLEGGING VAN SCHADEBEDINGEN – Van belang voor schadebegroting is de regel dat 
schadebedingen, als afwijking van het gemeen contractueel schaderecht, een beperkende uitlegging 
behoeven. 6941  Het geldingsbereik van schadebedingen is dus niet verruimbaar. De opname van een 
schadebeding impliceert dus niet dat het contractuele schaderecht in eender welk schadegeval buiten werking 
komt. De beperkende uitlegging geldt zowel voor de tekortkoming, de onderworpen contractpartij, als de 
schade. Qua tekortkoming geldt dat indien het schadebeding enkel niet-uitvoering voor ogen heeft, het 
gemeen contractueel schaderecht moet gelden bij laattijdige nakoming.6942 Is het beding voorzien voor 

                                                             
6938 VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 189. 
6939 De wetgever herinnert daarbij aan het matigingsrecht, maar dan afgestemd op de werkelijke schade: "niettegenstaande 
haar forfaitair karakter mag de contractuele vergoeding vermeerderd of verminderd worden, indien vaststaat dat het 
bedrag ervan lager of hoger is dan de werkelijk geleden schade". 
6940 BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 641. 
6941 Cass. 25 maart 1858, Pas. 1858, I, 113 (gemeen recht geldt voor niet door schadebeding beheerste hypothesen); Gent 
14 december 1901, Pas. 1902, II, 236 ("Les clauses pénales ne peuvent être appliquées à des hypothèses qui n'ont pas été 
prévues par les parties."); Cass. 16 juni 1955, Arr.Cass. 1955, 850 (ontbinding ex tunc, vertragingsbeding vervalt want niet 
voorzien voor aan de orde zijnde hypothese van volledige niet-nakoming); Kh. Luik 22 december 1999, RRD 2001, 39 
(schuldeiser die om ontbinding verzoekt, verliest aanspraak op strafbeding dat is voorzien voor vertraging of niet-
nakoming); DE PAGE 1967, 153; GOEGEBUER 2004-II, 14; KRUITHOF 1984, 263; MONTERO 2001, 400; SCHOENTJES-MERCHIERS 1969, 57; 
STEENNOT 2008, 545 (exoneratiebeding); STIJNS 2002, 1271; VAN OEVELEN 2004, 63; VAN OMMESLAGHE 1994, 212; WÉRY 2001, 273. 
6942 Cass. 25 maart 1858, Pas. 1858, I, 113. 
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vertraging, dan geldt het niet bij niet-nakoming of gebrekkige nakoming.6943 De restrictieve uitlegging geldt ook 
voor de contractpartij. Een schadebeding dat voorziet in forfaitaire schadevergoeding bij wanprestatie van de 
koper, mag niet naar analogie toepassing vinden om schadeloosstelling te bepalen bij wanprestatie van de 
verkoper.6944 Indien een schadebeding geen betrekking heeft op alle schade, maar slechts op één soort schade, 
dan behoudt het gemeen aansprakelijkheidsrecht zijn gelding voor andere schadetypes.6945 Bij twijfel legt de 
rechter schadebedingen uit in het voordeel van de wanprestant (art. 1162 BW).6946 

§ 3. BEGRIPSBEPALING 

A Schadebeding versus strafbeding 

2492. ONDERSCHEID TUSSEN SCHADEBEDINGEN EN STRAFBEDINGEN – Schadebedingen zijn te onderscheiden 
van strafbedingen.6947 Beide voorzien in een bijkomende verbintenis voor het geval de debiteur zijn 
contractuele hoofdverplichtingen niet (naar behoren) of laattijdig nakomt. Die accessoire of 
secundaire verbintenis bestaat in betaling van een geldsom. Schadebedingen beogen echter enkel 
vergoeding van schade (infra nr. 2493). Strafbedingen strekken ook tot bestraffing (infra nr. 2494).  

2493. SCHADEBEDINGEN: VERGOEDENDE EN BEWIJSVERLICHTENDE FUNCTIE – Als loutere schadefixering heeft 
een schadebeding in wezen een vergoedende en dus bewijsverlichtende functie. De in een 
schadebeding opgenomen schadevergoeding strekt in principe tot bescherming van het positief 
belang. Het schadeforfait strekt ertoe de benadeelde zo goed mogelijk te brengen in de toestand 
waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct en tijdig was nagekomen.  

2494. STRAFBEDINGEN: BESTRAFFENDE FUNCTIE – Een strafbeding heeft geen louter indemnitaire 
betrachting. De daarin vervatte vergoeding overstijgt het positief belang. De extra prestatie waarin 
een strafbeding voorziet, beoogt potentiële wanprestanten af te schrikken (ex-anteperspectief) dan 
wel te bestraffen (ex-postperspectief). Positief bezien beogen opstellers van een strafbeding 
contractpartijen aan te zetten tot nakoming van primaire contractsverbintenissen. 

2495. STRAF(BEDING) ALS WETTELIJKE TERM VOOR SCHADEBEDING – Theoretisch lijken schadebedingen en 
strafbedingen gemakkelijk te onderscheiden. De wetgever zorgde echter voor verwarring. De regeling inzake 
schadebedingen (art. 1226-1233 BW) spreekt consequent van (bedongen) straffen en strafbedingen. Nooit 
gewaagt zij van schadebedingen. Zo spreekt artikel 1228 BW, dat de benadeelde toestaat om te verzoeken om 
uitvoering in natura van de hoofdverbintenis, van de bedongen straf. Artikel 1226 BW geeft de wettelijke 
definitie van het schadebeding, maar spreekt van strafbeding.6948 Die bepaling omschrijft dit “strafbeding” als 
een beding waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot 
betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten gevolge van de niet-
uitvoering van de overeenkomst. Een strafbeding mag dus niet bestraffend werken.6949  

2496. UITEENLOPENDE TERMINOLOGIE IN RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER – Door de wettelijke onzuiverheid typeren ook 
rechtspraak en rechtsleer zich door een polyseem begrippenarsenaal. Door elkaar gebruikt zijn de doctrinaal 
recurrent gehanteerde term “schadebeding”, de wettelijke termen “(bedongen) straf” en “strafbeding”, de aan 
Nederland ontleende notie “boetebeding”, en de doctrinale subnoties “echt of zuiver schadebeding”, 
“gemengd schade- of strafbeding” en “zuiver strafbeding”. Termen als "schadebeding" en "strafbeding" dekken 

                                                             
6943 Cass. 16 juni 1955, Arr.Cass. 1955, 850; Gent 14 december 1901, Pas. 1902, II, 236. 
6944 Kh. Antwerpen 9 januari 1967, RW 1966-67, 2069. 
6945 MONTERO 2001, 400. 
6946 MONTERO 2001, 402; STIJNS 2002, 1271; VAN OEVELEN 2004, 63; WÉRY 2001, 273. 
6947 BELGIË: DELI 2000, 29; DE VALKENEER 2005, 175; GOEGEBUER 2002, 401; GOEGEBUER 2004-II, 4-5; MARCHAND 2004, 9; RENARD-
DECLAIRFAYT 2005, 756; VAN DEN HAUTTE 2013, 1397. RECHTSVERGELIJKEND: De common law en Duitsland maken een duidelijk 
onderscheid tussen penalties of Vertragsstrafen en liquidated damages of Schadenspauschalen (HACHEM 2011-II, 659). 
6948 De huidige regeling gewaagt nog van "strafbeding", maar betreft eigenlijk het "schadebeding": CORNELIS 2000-I, 611; 
DELFORGE 1999, 599; GOEGEBUER 2004-II, 4; HERBOTS 2001-I, 38; MARCHAND 2004, 9; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 192; VAN DEN 

HAUTTE 2013, 1397; VAN DRIESSCHE 2008-I, 34; WYLLEMAN 1999, 703.  
6949 MOREAU-MARGRÈVE 2000, 192 ("En droit belge, pour être une clause pénale, la clause pénale ne peut pas être pénale."). 
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dus uiteenlopende ladingen. Een minderheidsstroming maakt gebruik van de door de wetgever gelichte 
terminologische optie en gewaagt enkel van "strafbeding".6950 Sommige auteurs menen daarentegen dat de 
term "strafbeding" voorbehouden terrein is voor ongeoorloofde schade/strafbedingen, zijnde strafbedingen 
die de grens van de potentiële schade overschrijden.6951 Andere auteurs deinzen niet ervoor terug om termen 
als "schadebeding" en "strafbeding" bewust door elkaar te gebruiken.6952  

2497. PARADOXALE TERMINOLOGIE IN MEESTE ANDERE RECHTSSTELSELS – De in artikel 1226 BW gehanteerde term 
"strafbeding" is een leenvertaling van het Romeinsrechtelijke begrip "stipulatio poenae".6953 Dat paradoxale 
taalgebruik typeert dan ook niet enkel de Belgische regeling. Denk maar aan de terminologie in Frankrijk 
(clause pénale), Spanje (clausula penal), Portugal (cláusula penal), Italië (clausola penale) en Duitsland 
(Konventionalstrafe of Vertragsstrafe). Een schadebeding mag in die rechtsstelsels echter wel soms ook een 
afschrikkende functie vertonen. Terminologisch neutraler spreken de Unidroit-principes van “agreed payment 
for non-performance” (art. 7.4.13) en de DCFR van “stipulated payment for non-performance” (art. III-3:712). 

2498. ONDERSCHEID IN COMMON LAW: LIQUIDATED DAMAGES EN PENALTY CLAUSES – Terminologisch volgt de 
common law een even strikt onderscheid als bepaalde Belgische rechtsleer. Liquidated damages 
clauses zijn toegestaan, mits het gaat om een oprechte schatting van de mogelijke schade bij 
wanprestatie. Penalty clauses zijn niet afdwingbaar.6954 § 2-718, lid 1 in fine van de Uniform 
Commercial Code bepaalt zo: “A term fixing unreasonably large liquidated damages is void as a 
penalty.” § 356, lid 1 in fine Second Restatement of Contracts bepaalt in gelijke zin: “A term fixing 
unreasonably large liquidated damages is unenforceable on grounds of public policy as a penalty.” 

2499. KEUZE VOOR CONCEPTUELE ZUIVERHEID – De strekking van strafbedingen en schadebedingen is dus 
wezenlijk verschillend. Terminologische stabiliteit staat borg voor helderheid van een betoog. De 
bewuste termen spreken wel boekdelen. Schadebedingen beogen vergoeding (supra nr. 2493). 
Strafbedingen beogen ook bestraffing (supra nr. 2494).6955 Vertrekpunt is wel de materiële strekking 
van artikel 1226 BW. LAURENT – een pionier ter zake louter vergoedende schadebedingen – wees al 
op het ongeschikte karakter van de term "straf": „le mot de peine est impropre; c'est la compensation 
des dommages-intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation".6956 Dat een beding 
zowel vergoedend als bestraffend kan (neven)werken, kan wel verwarring zaaien.  

B Zuiver versus gemengd schadebeding 

2500. DOCTRINALE DRIEDELING: ZUIVERE OF GEMENGDE SCHADEBEDINGEN EN ZUIVERE STRAFBEDINGEN – Sinds 
de wet van 23 november 1998 kent de Vlaamse rechtsleer een strekking die de schade- en 
strafbedingen drieledig benadert.6957 Nietigverklaring van schadebedingen zou mogelijk blijven.6958 

                                                             
6950 DHONDT/VAN COUTER 2007, 153-175; SCHRAEYEN 2001, 524, voetnoot 3; VANDEN BERGHE 2003, 46; VANDEN BERGHE 2004, 69. 
Het Hof van Cassatie hanteert doorgaans de in de wet gebruikte term "strafbeding". In een arrest van 6 december 2002 
(Cass. 6 december 2002, JLMB 2003, 1485, noot P. WÉRY, RABG 2003, 645, noot J. BAECK) gebruikt het echter "schadebeding" 
en "strafbeding" naast elkaar. 
6951 SAMOY 2001, 342, voetnoot 1; STIJNS 2002, 1270, voetnoot 146; VANDERSCHOT 2003-I, 638, voetnoot 1. 
6952 Cass. 6 december 2002, JLMB 2003, 1485, noot P. WÉRY, RABG 2003, 645, noot J. BAECK; DEMUYNCK 1999, 105, voetnoot 1 
("Wij gebruiken bewust de term van het B.W. 'strafbeding' en de term 'schadebeding' naast elkaar."); WYLLEMAN 1999, 703 
(geeft aan dat "schadebeding" geschikter is als term, maar spreekt nadien van "overmatige strafbedingen"); 
VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 188-192 (gewagen ook van "geoorloofde strafbedingen"). 
6953 HACHEM 2011-I, 46; STELTMANN 2000, 28. 
6954 Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage and Motor Co Ltd [1915] AC 79 (BETTO/SALUZZO 2012, 15; CHAPPUIS 2005, 77; 
GRAVES 2012, 682; HACHEM 2011-I, 61; MCGREGOR 2014, 530-538; NORDIN 2014, 163; STONE 2008, 600; WHINCUP 2006, 368). 
6955 Vgl. GOEGEBUER 2004-II, 4; MARCHAND 2004, 9; VAN DEN HAUTTE 2013, 1397, voetnoot 2. 
6956 F. LAURENT, Principes de droit civil français, XVII, Brussel, Bruylant, 1875, 444. 
6957 Antwerpen 1 maart 2005, RW 2006-07, 801, noot I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, TBBR 2007, (587) 591 (nadruk op zeldzaam 
karakter van zuivere strafbedingen); Rb. Hasselt 12 oktober 2002, TBBR 2003, noot K. VANDERSCHOT, (637) 638; Rb. Veurne 28 
januari 1999, AJT 1999-00, 263; BAECK 2004-II, 23; CORNELIS 2000-II, 13; NORDIN 2014, 184 (afwijzende vermelding); SAMOY 

2001, 351; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 799; STIJNS 2002, 1285; VAN DEN HAUTTE 2013, 1405-1406. Contra: GOEGEBUER 2004-II, 24; 
VANDEN BERGHE 2004, 66-67; VAN DRIESSCHE 2008-I, 35. Vgl. MOUSINHO DE FIGUEIREDO 2013, 219-221 (Portugal). 
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Dit zou voortvloeien uit de aanhef van artikel 1231, § 1 BW: “De rechter kan, ambtshalve of op 
verzoek van de schuldenaar, de straf die bestaat in het betalen van een bepaalde geldsom 
verminderen […]”. Ook wordt dit onderbouwd met de overweging dat de wetgever de kern van de 
jurisprudentiële leer inzake absolute nietigheid liet voortbestaan. Bovendien hebben een aantal 
rechtscolleges ook nog na die wetswijziging excessieve strafbedingen nietig verklaard.6959 Bepaalde 
rechtsleer maakt dan ook een onderscheid tussen de (monofunctionele) zuivere schade- en 
strafbedingen en de (bifunctionele) gemengde schadebedingen.  

2501. TYPE I: ZUIVERE SCHADEBEDINGEN (LOUTER VERGOEDEND) – Zuivere schadebedingen hebben geen 
coërcitieve of punitieve functie. Deze clausules strekken enkel tot vergoeding van geleden schade. Bij 
de redactie van zuivere schadebedingen beogen contractpartijen uitsluitend vooraf een vergoeding 
vast te stellen die samenvalt met de schade die een contractpartij bij wanprestatie kan lijden. Deze 
bedingen zijn dan ook volkomen geoorloofd. In een ideale wereld vergoeden zuivere schadebedingen 
enkel werkelijke schade. In de praktijk is het echter onmogelijk om toekomstige schade precies te 
ramen. Oprecht geraamde schade wijkt dan ook vaak af van de uiteindelijke geleden schade. Vanuit 
het perspectief van de werkelijke schade zijn die schadebedingen dus niet steeds volledig "zuiver". 

2502. TYPE II: GEMENGDE SCHADEBEDINGEN (VERGOEDEND EN BESTRAFFEND) – Gemengde schadebedingen 
zijn bifunctioneel. Gelet op hun deels punitieve karakter wordt hier ook soms gewaagd van 
gemengde strafbedingen.6960 Zo legt de rechtsleer nadruk op hun bestraffende functie. Gemengde 
schadebedingen hebben dus zowel een vergoedende als een bestraffende functie. De dualiteit van 
hun functie blijkt daaruit dat de potentieel uit wanprestatie resulterende schade (vergoedend) op 
een kennelijk excessief bedrag (punitief) is gefixeerd.6961 De geviseerde schade vormt slechts ten dele 
potentiële schade. Het residu komt neer op een private straf. Bij kennelijke excessiviteit zijn zij 
matigbaar (art. 1231, § 1 BW). Aangezien zij partieel vergoedend zijn, kan de rechter deze clausules 
sinds de invoering van artikel 1231 BW niet langer nietig verklaren (infra nr. 2513).6962 

2503. TYPE III: ZUIVERE STRAFBEDINGEN (LOUTER BESTRAFFEND) – Anders dan zuivere en gemengde 
schadebedingen, hebben (zuivere) strafbedingen geen enkele indemnitaire betrachting. Opstellers 
beogen enkel de schuldenaar tot nakoming aan te sporen (preventieve functie) of bij niet-nakoming 
te bestraffen (punitieve functie). Deze clausules fungeren als drukkings- of bestraffingsmiddel. Om 
die reden bestempelt de rechtsleer deze clausules ook wel als private of contractuele 
dwangsommen.6963 In tegenstelling tot gemengde schadebedingen meent bepaalde rechtsleer dat 
zuivere strafbedingen buiten het geldingsbereik van artikel 1231 BW vallen. Zuivere strafbedingen 
kan de rechter dan niet matigen, maar enkel in hun geheel nietig verklaren (infra nrs. 2504-2506).  

2504. ZUIVERE STRAFBEDINGEN VALLEN BUITEN ARTIKELEN 1226-1233 BW? – Zuivere strafbedingen beogen 
enkel tot nakoming te prikkelen (supra nr. 2503). Sommigen menen dan ook dat de sanctie op die 
bedingen niet bestaat in matiging, maar als vanouds in nietigverklaring.6964 Zuivere strafbedingen 

                                                                                                                                                                                              
6958 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 793 ("Terecht merkt appellante op dat ook na de inwerkingtreding 
van de wet van 23 november 1998 [...] de mogelijkheid blijft bestaan om op grond van het gemene recht de nietigheid van 
een strafbeding te vorderen."); DELFORGE 1999, 612; DEMUYNCK 1999, 108; DEMUYNCK 2000, 63; SCHRAEYEN 2001, 555. 
6959 Antwerpen 2 februari 1999, AJT 1999-00, 671; Bergen 23 februari 1999, TBBR 2000, 426, noot W. GOOSSENS; Rb. Veurne 
28 januari 1999, AJT 1999-00, 263; Vred. Gent 22 oktober 2001, RW 2002-03, 1111. 
6960 BAECK 2004-II, 23; VANDEN BERGHE 2003, 47. 
6961 Andere omschrijving van gemengde schadebedingen: GOEGEBUER 2004-II, 24 (spreekt van "schadebedingen waarmee de 
partijen initieel een indemnitair oogmerk nastreefden, maar waarbij de grens van de potentiële schade accidenteel werd 
overschreden"; zelf evenwel tegenstander van dit onderscheid). 
6962 Cass. 6 december 2002, JLMB 2003, 1485, noot P. WÉRY, RABG 2003, 645, noot J. BAECK. 
6963 Term: B. ROLAND, "L'astreinte contractuelle" (noot onder Bergen 13 januari 1992), RRD 1992, 229-230. Overname van 
term door BAECK 2004-II, 23; STIJNS 2002, 1284; VANDEN BERGHE 2004, 66. Frankrijk: LAITHIER 2011-II, 47-50. 
6964 Onder het oude regime kwam dit tot uitdrukking in een conclusie van advocaat-generaal KRINGS bij een arrest uit 1970. 
E. KRINGS, conclusie bij Cass. 17 april 1970, Arr.Cass. 1970, (755) 760 (poneerde dat het schadebeding een louter forfaitaire 
schadevergoeding betreft die partijen vooraf hebben vastgesteld om elke betwisting nopens de schade uit te sluiten en 
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zouden onverenigbaar zijn met de in artikel 1231, § 1 BW uiteengezette gedachtegang dat de rechter 
kan verminderen "wanneer de som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden 
vaststellen om de schade wegens niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden". Zij zijn per 
definitie immers niet afgestemd op schade die wegens niet-uitvoering van de overeenkomst moest 
worden vergoed.6965 Zuivere strafbedingen vormen een private straf en druisen in tegen de openbare 
orde. Dit zou nietigheid impliceren (infra nrs. 2505-2506).6966  

2505. VOORDEEL: VERBANNING VAN ZUIVERE STRAFBEDINGEN – Onder het oude regime deed dat sanctie-
onderscheid zich niet voor. De nietigheidssanctie gold sinds een cassatiearrest uit 1970 voor zowel 
gemengde als zuivere strafbedingen.6967 De tussenstroming verdedigt gedeeltelijk behoud van het 
nietigheidsregime op grond dat dit toelaat om de (zeldzame6968) zuivere strafbedingen volledig te 
verbannen. 6969  Deze rechtsleer acht het onaanvaardbaar dat zuivere strafbedingen ook maar 
gedeeltelijk overeind blijven. Door deze strafbedingen niet onder die regeling te laten vallen, kan de 
rechter zich via de artikelen 6, 1131 en 1133 BW toch verplicht zien deze indirect te temperen.  

2506. JURISPRUDENTIËLE WEERKLANK – Deze tussenstroming kreeg weerklank in de rechtspraak.6970 Instructief is 
een verkoop van aandelen waarbij de koper toezegde bepaalde door de verkoper ten behoeve van een 
kredietinstelling gevestigde zekerheden te vervangen door een eigen persoonlijke zekerheid.6971 Per maand 
vertraging gold een verplichting tot betaling van 200 000 BEF. De rechtbank oordeelde dat dit geen 
schadebeding, maar een strafsanctie betrof. Deze clausule had enkel tot doel "hen tot uitvoering van het 
contract te prikkelen en, omgekeerd, voor de niet-uitvoering van het contract af te schrikken". Om die reden 
bleek het beding niet matigbaar, maar enkel vernietigbaar wegens strijdigheid met artikel 6 BW. 

2507. KRITIEK OP ZUIVERE STRAFBEDINGEN – Het distinguo tussen gemengde schadebedingen en zuivere 
strafbedingen is bekritiseerbaar. Het merendeel van de rechtsleer neemt dit onderscheid en het 
daarop gestoelde sanctieonderscheid (matiging versus nietigheid) op de korrel.6972 Van mening dat 
niet langer een rol is weggelegd voor nietigverklaring stellen sommigen dat de rechter enkel nog kan 
matigen.6973 Allereerst ligt het onderscheid tussen beide types niet voor de hand, omdat beide 
clausuletypes overlappende nevenwerkingen vertonen (infra nrs. 2508-2511). Daarnaast lijkt het 

                                                                                                                                                                                              
leidde daaruit af dat "[z]odra het beding [...] meer of wat anders inhoudt dan de vooraf vastgestelde vergoeding, [...] het 
niet meer als een strafbeding in de zin van de artikelen 1152 en 1226 BW [kan] behandeld worden."; een dergelijk beding is 
in strijd met artikel 6 BW en moet nietig worden verklaard). 
6965 BAECK 2004-II, 23; SAMOY 2001, 351; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 799; STIJNS 2002, 1284. 
6966 SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 798. Deze stroming ziet matiging en nietigverklaring dus niet als losstaande sancties. De in 
artikel 1231 BW vervatte matiging zou neerkomen op partiële nietigverklaring. Matiging zou het ongeoorloofde strafbeding 
voor het private-strafgedeelte tot een geoorloofd schadebeding reduceren. BAECK 2004-II, 23; PEERAER 2013, 326; SAMOY 

2001, 352; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 798; STIJNS 2002, 1285; WYLLEMAN 1999, 705. Vgl. VAN GERVEN 1977, 1381 
6967 Zoals vermeld zijn gemengde schadebedingen thans enkel matigbaar op grond van artikel 1231, § 1 BW en geldt 
nietigverklaring volgens een minderheid van de rechtsleer alleen nog voor zuivere strafbedingen. 
6968 Voorstanders erkennen dat zuivere strafbedingen zelden voorkomen: SAMOY 2001, 353; STIJNS 2002, 1285. 
6969 SAMOY 2001, 352; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 799-800 (met twee voorbeelden). 
6970 Antwerpen 1 maart 2005, RW 2006-07, 801, noot I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, TBBR 2007, (587) 591 (obiter dictum) en 
Rb. Hasselt 12 oktober 2002, TBBR 2003, noot K. VANDERSCHOT, (637) 638 
6971 Rb. Veurne 28 januari 1999, AJT 1999-00, 263. 
6972 DHONDT/VAN COUTER 2007, 159; GOEGEBUER 2004-I, 708; GOEGEBUER 2004-II, 5 en 24 (onderscheid is gekunsteld en vindt 
geen steun in de parlementaire voorbereiding van wet van 23 november 1998 en evenmin in vroegere cassatierechtspraak); 
NORDIN 2014, 184; VANDEN BERGHE 2003, 47-48; VAN DRIESSCHE 2008-I, 35 (onderscheid is theoretisch); VAN GERVEN/COVEMAEKER 

2006, 191; VAN OMMESLAGHE 2010, 1678; WÉRY 2003-II, 1490-1491. Vgl. onder oude regeling, inzake onderscheid tussen 
vergoedende en afschrikkende functie: R. DE RYKE, "Actualiteit van het strafbeding", TPR 1966, (167) 173; VANSWEEVELT 1985, 
2472 (onderscheid is kunstmatig). 
6973 Kh. Hasselt 27 augustus 1999, RW 1999-00, 1452; Vred. Doornik 1 juni 1999, Act.jur.baux 1999, 152, noot; BIQUET-
MATHIEU, 711; GOEGEBUER 2004-I, 706; GOEGEBUER 2004-II, 23-24; HERBOTS 2001-I, 47; NORDIN 2014, 184 (over Belgisch recht); 
VANDEN BERGHE 2004, 67 ("Wij zijn dus eerder voorstander om ook strafbedingen met als voorwerp de betaling van een 
geldsom die bedongen werden met de zuivere bedoeling de medecontractant onder druk te zetten te onderwerpen aan de 
matigingsregel van artikel 1231 § 1 B.W."); VAN DEN HAUTTE 2013, 1406; WÉRY 2000-II, 617; WÉRY 2003-II, 1491-1492. 
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voortbestaan van de nietigheidssanctie in strijd met de ratio legis van de wijzigingswet (infra 
nr. 2512). Tot slot bestaat er andersluidende cassatierechtspraak (infra nr. 2513). 

2508. MOEILIJK ONDERSCHEID DOOR WISSELWERKING VAN NEVENEFFECTEN – Het onderscheid tussen 
gemengde schadebedingen (supra nr. 2502) en zuivere strafbedingen (supra nr. 2503) ligt niet voor 
de hand. Dit onderscheid verhoogt de complexiteitsgraad ten aanzien van regelingen die zelfs niet 
tussen schade- en strafbedingen onderscheiden (Nederland: art. 6:91-94 NBW). Zelfs voorvechters 
van dit onderscheid zien die praktische complexiteit in.6974 In de praktijk is het moeilijk om aan te 
tonen dat een schadebeding zuiver punitief is. Doorgaans ligt wel enige potentiële schade in het 
beding vervat.6975 Deze moeilijke toepasbaarheid is een gevolg van de overlappende nevenwerkingen 
van beide clausuletypes. Zuivere strafbedingen werken tot op zekere hoogte ook vergoedend (infra 
nr. 2509). Zuivere schadebedingen werken in zekere zin ook preventief (infra nr. 2510). 

2509. VERGOEDENDE NEVENWERKING VAN ZUIVERE STRAFBEDINGEN – Zuivere strafbedingen hebben 
zogezegd geen vergoedende functie. In de praktijk houden zij echter wel ook vergoeding in voor 
schade.6976 Indien aan een geheimhoudingsverplichting een hoog schadebeding is gekoppeld om de 
schuldenaar van wanprestatie te weerhouden, is vergoeding toch een nevenwerking van dat beding. 
Schending van die geheimhoudingsplicht kan namelijk ook aanzienlijke schade berokkenen. Zuivere 
strafbedingen komen dan ook nagenoeg nooit voor.6977 Van zuivere strafbedingen lijkt enkel sprake in 
de uitzonderlijke hypothese waarin partijen ex ante menen dat een wanprestatie helemaal geen 
schade zal berokkenen, maar zij toch in vergoeding voorzien.6978  

2510. PREVENTIEVE NEVENWERKING VAN ZUIVERE SCHADEBEDINGEN – Zuivere schadebedingen vertonen omgekeerd 
strikt genomen geen afschrikkende functie. Bijkomend hebben zij dit wel tot gevolg.6979 Een schuldenaar die 
vooraf weet wat hij bij niet-nakoming is verschuldigd, gaat immers minder snel over tot wanprestatie. Dat het 
aansprakelijkheidsrecht niet primair strekt tot preventie, belet niet dat preventie een gunstig neveneffect is 
van de dreiging met schadevergoeding (supra nr. 154).6980 Voorafgaandelijke concretisering van het bij 
wanprestatie verschuldigde schadebedrag versterkt dat afschrikkende neveneffect.6981  

2511. OPLOSSING: AFSTEMMING OP HOOFDFUNCTIE VIA INTENTIETOETS? – Om het onderscheid in stand te houden, valt 
misschien aan te nemen dat enkel de wezenlijke functie en niet de gebeurlijke nevenwerking van het beding 
maatgevend is voor de kwalificatie (vgl. supra nr. 2292). DE PAGE attendeerde op dit verschil tussen het wezen 
van het schadebeding (bepaling van schadevergoeding) en het toevallige gevolg daarvan (pressiemiddel).6982 Zo 
opgevat is de functie van zuivere strafbedingen afschrikkend of bestraffend. Vergoeding van schade is dan een 
voor de kwalificatie irrelevante nevenwerking.6983 Dit impliceert wel dat de feitenrechter moet peilen naar de 
onderliggende bedoeling van contractpartijen. Beoogden partijen schadevergoeding te fixeren dan wel hun 
medecontractant voor wanprestatie te doen terugdeinzen? Deze intentietoets zadelt de rechter op met een 

                                                             
6974 BAECK 2004-II, 23; SAMOY 2001, 353. 
6975 SAMOY 2001, 353. 
6976 FISCHER 1981, 171 (Duitsland); SAMOY 2001, 353; VANDEN BERGHE 2003, 48. 
6977 Zie Antwerpen 1 maart 2005, RW 2006-07, 801, noot I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, TBBR 2007, (587) 591.  
6978 Vgl. P. WERY, "La sanction des clauses pénales comminatoires" (noot onder Cass. 6 december 2002), JLMB 2003, (1487) 
1491.  
6979 FISCHER 1981, 170 ("Wird dem Zahlungsbetrag lediglich eine zutreffende Schadensschätzung zugrundegelegt, so geht 
bereits von einer derartigen Vorwegbezifferung eine Drohwirkung auf den Schuldner aus, die ihn von einer etwaigen 
Verletzungshandlung abhalten kann."); MERTENS 2006, 462. 
6980 BELGIË: COUSY 2000, 208; DE KEZEL 2012, 229; GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1689; LAMON 2008, 44 (wijst op afschrikkend en 
ontradend effect van de rechtsplegingsvergoeding, als vergoeding voor advocatenkosten); VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 
324. SPANJE: LLAMAS POMBO 2007, 42. DUITSLAND: APATHY/RIEDLER 2002, 115; LANGE 1979, 6. NEDERLAND: ENGELHARD/VAN MAANEN 

2008, 13; VERBURG 2009, 74. ENGELAND: STONE 2008, 568. 
6981 FISCHER 1981, 170 (Duitsland). 
6982 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 150 ("C'est une convention sur dommages-
intérêts. Telle est son essence. Le moyen de contrainte [...] n'est qu'un effet accidentel de la clause pénale."). 
6983 Zuivere schadebedingen fungeren daarentegen louter als vergoeding. Niet pertinent is hun potentiële nevenwerking als 
aansporing tot nakoming. 
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aartsmoeilijke opdracht.6984 De voorbereidende werken van de wet van 23 november 1998 repten bovendien 
met geen woord over het achterhalen van de bedoeling van contractopstellers.  

2512. STRIJDIGHEID MET RATIO LEGIS VAN WIJZIGINGSWET – Nietigverklaring van zuivere strafbedingen 
druist ook in tegen de ratio legis van de wijzigingswet. Daarmee wou de wetgever een einde maken 
aan de kakafonie inzake schadebedingen door nietigheid te verbannen ten voordele van matiging.6985 
Het geldingsbereik van artikel 1231, § 1 BW afhankelijk stellen van de bedoeling van de opstellers 
van het schadebeding (vergoeden dan wel bestraffen) zorgt voor rechtsonzekerheid.6986  Door 
strafbedingen nietig te verklaren, herleeft hier de invasieve nietigheidssanctie. 6987  Alles-of-
nietsbenaderingen zijn overigens niet geliefd (supra nr. 75).  

2513. CASSATIERECHTSPRAAK: GEMENGDE SCHADEBEDINGEN NIET LANGER VERNIETIGBAAR – Zelfs het Hof van 
Cassatie verwerpt de mogelijkheid om nietigheid in te roepen tegen gemengde schadebedingen.6988 
Bepaalde rechtsleer beweert echter dat het Hof zich daarbij niet uitspreekt over zuivere 
strafbedingen.6989 Volgens die stroming blijft nietigverklaring nog mogelijk.6990 Geheel overtuigend is 
die interpretatie van die cassatierechtspraak echter niet, temeer daar van zuivere strafbedingen 
nagenoeg nooit sprake is (supra nrs. 2508-2509). 

2514. BESPREKING VAN ONDERSCHEID WEGENS IMPACT OP INTEGRALITEITSPRINCIPE – De doctrinale onderverdeling van 
schade- en strafbedingen bekoort dus niet (supra nrs. 2507-2513). Feit is wel dat deze driedeling toch 
aanhangers kent. Bovendien vond deze zienswijze jurisprudentiële weerklank (supra nr. 2506). Ter wille van de 
volledigheid betrekt deze studie die onderverdeling in de beoordeling. Zij heeft namelijk consequenties voor de 
mate waarin partijen van het integraliteitsprincipe kunnen afwijken. Verklaart de rechter een zuiver strafbeding 
immers nietig, dan kan hij het gemeen aansprakelijkheidsrecht opnieuw toepassen alsof geen strafbeding was 
overeengekomen. Dan hebben partijen niet succesvol afgeweken van het integraliteitsprincipe. Dan zien zij 
enkel hun werkelijke schade vergoed (infra nrs. 2639-2640). Voorwaarde is dan uiteraard dat zij ondergeschikt 
daarvoor om vergoeding hebben verzocht en het bewijs leveren van hun werkelijk geleden schade. 

C Schadebeding versus opzegbeding 

2515. ONDERSCHEID TUSSEN SCHADEBEDINGEN EN OPZEGBEDINGEN – Minder omstreden lijkt het 
onderscheid met opzegbedingen. Met een schadebeding bepalen partijen forfaitair de schade die 
allicht zal resulteren uit niet-nakoming van hun verbintenissen. Met een opzegbeding verlenen zij 
een partij daarentegen het recht om de overeenkomst eenzijdig, zonder motivering en buiten elke 
wanprestatie, te beëindigen. Hierin verschillen opzegbedingen dus ook van ontbindingsbedingen, die 
enkel toepasbaar zijn na wanprestatie. 6991  Een opzegbeding voorziet vaak ook in een 
opzegvergoeding. Dit is een forfaitaire vergoeding voor het geval een contractpartij de hem geboden 
mogelijkheid aanwendt om zijn contract eenzijdig te beëindigen. Anders dan de in schadebedingen 
vervatte vergoedingen, bieden opzegvergoedingen dus geen compensatie voor door wanprestatie 
berokkende schade. Dit is de prijs voor het recht om het contract te beëindigen.6992  

                                                             
6984 GOEGEBUER 2004-II, 5; VAN DEN HAUTTE 2013, 1406. 
6985 NORDIN 2014, 184 (over Belgisch recht); WÉRY 2001, 285; WÉRY 2000-II, 616; WÉRY 2003-II, 1492 
6986 Kamerverslag bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 6 (DHONDT/VAN COUTER 2007, 
159; VANDEN BERGHE 2003, 47; VAN OMMESLAGHE 2010, 1678). 
6987 NORDIN 2014, 184. 
6988 Cass. 6 december 2002, JLMB 2003, 1485, noot P. WÉRY; Cass. 12 april 2013, TBBR 2015, 101. 
6989 BAECK 2004-II, 23; GOEGEBUER 2004-II, 24; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 800; VANDERSCHOT 2003-I, 642; WÉRY 2003-II, 1491. 
6990 Antwerpen 1 maart 2005, RW 2006-07, 801, noot I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, TBBR 2007, (587) 591; Rb. Hasselt 
12 oktober 2002, TBBR 2003, noot K. VANDERSCHOT, (637) 638; Rb. Veurne 28 januari 1999, AJT 1999-00, 263; BAECK 2004-II, 
23-24; SAMOY 2001, 352; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 798-799; STIJNS 2002, 1284-1285; VANDERSCHOT 2003-I, 641-642; VAN DEN 

HAUTTE 2013, 1406. 
6991 BALLON 2006, 84; DEMEYERE 1993, 23; STIJNS 1994, 485; VANDEN BERGHE 2003, 57; VANDEN BERGHE 2004, 64; WÉRY 2001, 261. 
6992 Cass. 8 december 1988, Pas. 1989, I, 389; Cass. 22 oktober 1999, Arr.Cass. 1999, 1318; Cass. 6 september 2002, Pas. 
2002, 1546; Brussel 22 mei 1986, TBH 1988, 192; Brussel 1 juni 2004, JLMB 2005, 1491, noot M. NOËL; BAECK 2004-I, 434; 
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2516. NIET-EVIDENT ONDERSCHEID – In de praktijk ligt het onderscheid tussen schadebedingen en opzegbedingen 
niet altijd even voor de hand.6993 Denk aan de huur van kopieermachines waarbij is voorzien in een vergoeding 
voor het geval de schuldenaar zijn beëindigingsrecht uitoefent. Hoewel partijen dit beding als opzegbeding 
zullen kwalificeren, heeft de schuldeiser doorgaans het oogmerk zijn wanprestatieschade vergoed te zien. De 
situatie oogt nog problematischer wanneer de schuldeiser als tegenprestatie voor het beëindigingsrecht een 
bedrag bedingt dat de bij de contractsluiting voorzienbare schade in aanmerkelijke mate overschrijdt.6994 

2517. BELANG VAN AFBAKENING SCHADEBEDINGEN EN OPZEGBEDINGEN: OPZEGBEDINGEN VALLEN NIET ONDER 

MATIGINGSREGELING VOOR SCHADEBEDINGEN – Dat onderscheid tussen schadebedingen en opzegbedingen 
is bijzonder relevant. Naar Belgisch recht vallen opzegbedingen namelijk niet onder de 
matigingsregeling die geldt voor schadebedingen. Dekt het beding verschillende hypothesen, zoals 
opzegging (recht tot eenzijdige beëindiging) én ontbinding (wanprestatie), dan moet de rechter 
nagaan welke hypothese zich voordoet.6995 Gaat het om ontbinding wegens wanprestatie, dan kan hij 
eventueel matigen. 6996  Door schadebedingen te verhullen in opzegbedingen, trachten 
contractpartijen zo soms te ontkomen aan die matigingsregeling (infra nrs. 2672-2675). 

D Schadebeding versus exoneratiebeding 

2518. SUBSTANTIEEL VERSCHIL TUSSEN SCHADEBEDING EN EXONERATIEBEDING – Schadebedingen verschillen 
ook van exoneratiebedingen.6997 Schadebedingen betreffen enkel het bestaan en de omvang van 
geleden schade. Zij laten de aansprakelijkheid van de wanprestant onverlet. Schadebedingen 
beïnvloeden enkel de gevolgen van die aansprakelijkheid. Exoneratiebedingen daarentegen beogen 
een contractant geheel dan wel gedeeltelijk vrij te stellen van zijn aansprakelijkheid voor een 
tekortkoming waarvoor hij anders wel aansprakelijk zou zijn. Exoneratiebedingen hebben dus 
betrekking op de aansprakelijkheid zelf. Anders dan schadebedingen, zien zij niet op bestaan en 
omvang van schade. De grijze zone tussen beide bedingen komt later aan bod (infra nrs. 2615-2619). 

§ 4. MORFOLOGIE  

A Verbintenistypes 

2519. SCHADEBEDING KAN BETREKKING HEBBEN OP NIET-NAKOMING VAN VERBINTENISSEN OM IETS (NIET) TE 

DOEN OF OM IETS TE GEVEN – Schadebedingen komen voor onverschillig de aard van de primaire 
verbintenis waaraan zij zijn gekoppeld. Zo kunnen zij betrekking hebben op elk type hoofdverbintenis 
waarvan zij de financiële consequenties bij foutieve niet-nakoming regelen. Schadebedingen zijn zo 
overeen te komen voor schending van verbintenissen om iets te geven, te doen of te laten.  

2520. NUT VAN SCHADEBEDINGEN BIJ SCHENDING VAN VERBINTENISSEN OM IETS NIET TE DOEN – Bij niet-nakoming van 
non-facereverbintenissen is het niet vanzelfsprekend om de werkelijk geleden schade nauwkeurig te bewijzen. 
Afroming van de door de wanprestant gerealiseerde winst wordt vooralsnog niet aanvaard in het Belgische 
recht (supra nrs. 1440-1441). Frequent zijn dan ook schadebedingen die voorzien in een forfaitair bedrag bij 

                                                                                                                                                                                              
BAECK 2004-II, 3; BALLON 2006, 84; CAMBIE 2011, 172; CORNELIS 2000-I, 612; GOEGEBUER 2004-II, 18; NOËL 2005, 1496; PASCARIELLO 

1998, 104; RENARD-DECLAIRFAYT 2005, 756; STEENNOT 2008, 524; STIJNS 2002, 1271; VANDEN BERGHE 2003, 57; 
VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 189; VAN OEVELEN 2004, 61-62; VAN OMMESLAGHE 2010, 1670; VAN RAEMDONCK 1996, 988. 
6993 CAMBIE 2011, 172; GOEGEBUER 2004-II, 18; NOËL 2005, 1499; PASCARIELLO 1998, 105; SCHELHAAS 2005, 102; STEENNOT 2008, 
524; VAN OEVELEN 2004, 62. 
6994 Paradoxaal genoeg zet de huidige stand van zaken de schuldenaar ertoe aan te wanpresteren in plaats van zijn 
beëindigingsrecht uit te oefenen. Bij wanprestatie is het eventueel opgenomen kennelijk overdreven schadebeding immers 
matigbaar op grond van artikel 1231, § 1 BW. Dat geldt niet voor het overeengekomen opzegbeding. 
6995 Gent 15 november 2006, TGR 2007, 83, noot G.L. BALLON; BALLON 2006, 84; STIJNS 2002, 1275; VANDEN BERGHE 2003, 58; 
VAN DEN HAUTTE 2013, 1400; VAN RAEMDONCK 1996, 987. 
6996 Gent 15 november 2006, TGR 2007, 83, noot G.L. BALLON (matiging wederbeleggingsbeding want hypothese van 
wanprestatie). 
6997 CORNELIS 1981, 198; FONTAINE/DE LY 2003, 371; HERBOTS 2001-I, 38; STEENNOT 2008, 521; VAN DEN HAUTTE 2013, 1398-1399. 
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schending van die verbintenissen. Denk aan schadeclausules bij exclusiviteitsbedingen 6998 , 
geheimhoudingsverplichtingen6999, vervreemdingsverboden7000 of niet-concurrentiebedingen7001. Neem zo een 
schadebeding dat in een sponsoringcontract van een atleet is verbonden aan het verbod om doping te 
nemen.7002 Denk ook aan de herbergier die een biljart liet plaatsen in zijn herberg. Conventioneel was hem het 
recht ontzegd om andere biljarts te plaatsen. Hieraan was een strafbeding gekoppeld.7003  

2521. VERTRAGINGSBEDINGEN – Frequent zijn ook de vertragingsbedingen. Een schadebeding kan niet 
enkel zien op zuivere niet-uitvoering, maar ook op laattijdige nakoming.7004 Vertragingsbedingen 
moeten partijen zelfs verplicht opnemen in onder de woningbouwwet vallende overeenkomsten. 
Artikel 7, sub f daarvan bepaalt dat de in artikel 1 bedoelde overeenkomsten alsmede de beloften 
daarvoor de schadevergoedingen wegens vertraging in de uitvoering of levering moeten vermelden. 
Die bepaling preciseert dat deze vergoedingen “minstens met een normale huurprijs (van het 
afgewerkte goed waarop de overeenkomst betrekking heeft) [moeten] overeenstemmen".  

B Gedaanten 

2522. DIVERSE GEDAANTEN – Een schadebeding is niet onderworpen aan specifieke vormvereisten. 
Conform de contractsvrijheid kunnen partijen hun schadeforfait op uiteenlopende wijzen 
vastleggen.7005 Zij kunnen een vast schadeforfait overeenkomen (infra nr. 2523). Ook kunnen zij de 
omvang van de schadevergoeding afhankelijk stellen van een parameter, zoals een percentage (infra 
nr. 2524).  

2523. VAST SCHADEFORFAIT – De contractsopstellers kunnen de voorzienbare schade op een vast 
bedrag bepalen. Dan kan het beding zich ertoe beperken het exacte bedrag vast te stellen dat de 
debiteur bij wanprestatie is verschuldigd. Denk aan volgende clausule bij aanneming: "Indien de 
aannemer de overeengekomen datum van voltooiing van de werken niet naleeft, is hij gehouden het 
door de opdrachtgever geleden nadeel vergoeden. De vergoeding voor dit nadeel wordt forfaitair 
vastgesteld op 100 EUR per werkdag vertraging."7006 

2524. SCHADEVERGOEDING IN FUNCTIE VAN PARAMETER – De forfaitaire schadevergoeding kunnen 
contractopstellers ook afhankelijk stellen van een parameter. Zo kunnen contractpartijen voorzien in 
percentages van de hoofdsom. Denk aan een verhoging van 10 % van de hoofdsom per aantal dagen 
of maanden vertraging in de uitvoering: "Bij niet-betaling op de vervaldatum van de verschuldigde 
sommen, is van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 5 % en een 

                                                             
6998 Luik 11 september 2003, TBH 2004, 595 (matiging schadebeding voor schending exclusiviteitsbeding; makelaardij); 
MARCHAND 2004, 9. 
6999 Attorney-General v Blake [2001] 1 AC 268 (winstafdracht bij schending geheimhoudingsverbintenis); HACHEM 2011-I, 43. 
7000 Cass. 8 februari 2001, Pas. 2001, 244, RW 2001-02, 778, noot A. VAN OEVELEN; Gent 1 maart 2007, RW 2008-09, 1002. 
7001 Cass. 25 juni 1976, Arr.Cass. 1976, 1204, RW 1976-77, 1778; Antwerpen 3 mei 2012, TBH 2013, 129; Bergen 8 december 
2005, TBBR 2008, 227; Y. AUGUET, "Concurrence. Obligation de non-concurrence", Dalloz. Répertoire de droit commercial, 
2009, (1) nr. 174; CHAPPUIS 2005, 79; DURSIN 2009, 202 (schadebeding ter verhelping van moeilijk bewijs van schade wegens 
schending niet-concurrentiebeding); HACHEM 2011-I, 43; HALLEMEESCH 2013, 64; VANSTEENBEECK 2013, 979. Voorbeeldclausule 
uit een arbeidsovereenkomst uit de Luxemburgse banksector: "En cas de non-respect [de l'obligation de s'abstenir d'exercer 
toute activité similaire à celle de l'employeur pendant une durée de douze mois prenant cours le jour où le présent contrat 
de travail aura pris fin] le salarié sera tenu de régler à l'employeur une indemnité équivalente à douze mois de son salaire 
brut en ce compris tous les payements et avantages exceptionnels qu'il aura perçus précédant l'infraction." 
7002 HACHEM 2011-I, 43. 
7003  Cass. 17 april 1970, Arr.Cass. 1970, 754, met conclusie van advocaat-generaal E. KRINGS (een beding dat 
noodzakelijkerwijze iets anders betreft dan vaststelling van vergoeding en daarbij door haar excessief karakter tot gevolg 
heeft dat tekortkoming een groter voordeel meebrengt dan normale uitvoering, is in strijd met de openbare orde en nietig). 
7004 Cass. 10 april 1997, Arr.Cass. 1997, 428; CHAPPUIS 2005, 78; DE PAGE 1967, 155; GOOSSENS 2003, 654; HERBOTS 2001-I, 45. 
7005 BELGIË: CHAPPUIS 2005, 78-79; DURANT 2010-II, 69; VAN DEN HAUTTE 2013, 1424-1425; VAN OEVELEN 2004, 73-74; WÉRY 2001, 
257-258. FRANKRIJK: AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 187, voetnoot 1bis. 
7006 CHAPPUIS 2005, 78; VAN OEVELEN 2004, 74. 
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conventionele schadevergoeding van 1 % per begonnen maand."7007 Dit kan worden aangevuld met 
een minimumvergoeding.7008  

C Contractbehoud en ontbinding  

2525. SCHADEBEDING KAN BIJ ELK SCHADEVERGOEDINGSTYPE – Ontbinding kan krachtens artikel 1184, 
tweede lid in fine BW gepaard gaan met schadevergoeding. Deze schadevergoeding valt ook onder 
het vereiste van integrale schadevergoeding (supra nr. 180). Aangezien het integraliteitsprincipe ook 
hier van suppletieve aard is, kunnen partijen deze aanvullende schadevergoeding forfaitair 
vastleggen in een schadebeding.7009 Conventionele afwijkingen van het integraliteitsprincipe zijn dan 
ook niet alleen mogelijk bij schadevergoeding als hoofdremedie (vervangende schadevergoeding), 
maar ook bij schadevergoeding als aanvullende remedie (bij ontbinding).  

2526. LOT VAN SCHADEBEDINGEN BIJ RETROACTIEVE ONTBINDING – Kan een schadebeding bij retroactieve 
ontbinding wel tot afwijking van het integraliteitsprincipe leiden? Heikel is de vraag of 
schadevergoeding bij ontbinding wel via schadebedingen is af te wikkelen. In het beste geval gaven 
partijen hun bedoeling aan door in de overeenkomst op te nemen dat de schadebedingen ook 
uitwerking krijgen na ontbinding.7010 Bevat de overeenkomst geen dergelijk beding, dan liggen de 
zaken moeilijker. Behoudens een aantal specifieke regelingen gaat het Burgerlijk Wetboek voorbij 
aan het lot van schadebedingen bij ontbinding. Recentelijk bevestigde cassatierechtspraak geeft aan 
dat de ontbonden overeenkomst in principe geen grondslag meer kan zijn voor rechten of 
plichten.7011 Die cassatierechtspraak nuanceert dit evenwel meteen door te overwegen dat dit geldt 
“behoudens het recht op schadevergoeding ten gevolge van de wanprestatie”.7012 Strekt deze nuance 
zich uit tot forfaitair overeengekomen schadevergoedingen?  

2527. SPECIFIEKE REGELINGEN INZAKE OVERLEVING VAN SCHADEBEDINGEN BIJ NIETIGVERKLARING – Het Burgerlijk Wetboek 
gaat wel in op het postcontractuele lot van schadebedingen bij nietigverklaring. Artikel 1227, eerste lid BW 
bepaalt dat nietigheid van de hoofdverbintenis ook het "strafbeding" nietig maakt. Een schadebeding is immers 
een accessorium van de hoofdverbintenis, aangezien het niet-nakoming daarvan sanctioneert.7013 Druist de 
hoofdverbintenis in tegen de openbare orde, dan ondergaat het schadebeding als bijkomende verbintenis 
eveneens die nietigverklaring. Voor nietigheid bepaalt artikel 1690, § 1, derde volzin Ger.W. inzake 
arbitragebedingen daarentegen dat "[d]e vaststelling door het scheidsgerecht dat het contract nietig is [...] niet 
van rechtswege de nietigheid van de arbitrageovereenkomst met zich [brengt]".7014 Een arbitragebeding gaat 

                                                             
7007 VAN OEVELEN 2004, 73. 
7008 DURANT 2010-II, 69. 
7009 Gent 4 december 1998, TWVR 2000, 7; Brussel 10 maart 1999, AJT 1999-00, 673; Brussel 7 april 2000, JT 2000, 619; 
Gent 25 april 2001, T.Huur. 2001, 150; Luik 21 maart 2002, JLMB 2003, 1496, TBH 2003, 397; Rb. Aarlen 17 januari 2002, 
RNB 2003, 105; Vred. Kortrijk 18 januari 2000, RW 2000-01, 600; DE PAGE 1967, 155; GOEGEBUER 2004-II, 16; TANGHE 2013, 
1573; WÉRY 2001, 257. 
7010 Voorbeeldclausule: CORNELIS/SAGAERT 2006, 333 (“De beëindiging van deze overeenkomst en van de eruit volgende 
verbintenissen, ongeacht de oorzaak ervan, bevrijdt de partijen niet van de afspraken die ze hebben gemaakt m.b.t. de 
gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst en de eruit volgende verbintenissen.”). 
7011 Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overweging 10 (“De ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag 
van rechten of verplichtingen zijn, behoudens het recht op schadevergoeding ten gevolge van de wanprstatie.”). Voorheen: 
Cass. 24 maart 1972, Pas. 1972, I, 693, RW 1971-72, 2023; Cass. 13 december 1985, Pas. 1986, 488, RW 1986-87, 933, JT 
1987, 163; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558, Pas. 1996, I, 594, RW 1997-98, 1049; Cass. 4 juni 2004, Pas. 2004, I, 971, 
JLMB 2004, 1714. Vgl. Luik 15 januari 2001, JT 2001, 311. 
7012 Cass. 5 december 2014, RABG 2015, 411, overweging 10 (“De ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag 
van rechten of verplichtingen zijn, behoudens het recht op schadevergoeding ten gevolge van de wanprstatie.”). 
Uitdrukkelijk: Cass. 24 maart 1972, Pas. 1972, I, 693; Cass. 6 juni 1996, Arr.Cass. 1996, 558. 
7013 BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1907, 463; CORNELIS/SAGAERT 2006, 329; SCHOENTJES-MERCHIERS 1969, 57; VAN DEN HAUTTE 2013, 
1401; VAN OMMESLAGHE 2010, 1671. 
7014 Zie ook Cass. 22 november 2013, TBO 2014, 202 (wanneer een koopovereenkomst nietig wordt verklaard, maar het 
arrest dat de nietigheid uitspreekt, niet ook vaststelt dat de in die overeenkomst vervatte arbitrageovereenkomst niet 
geldig of beëindigd zou zijn, kunnen partijen zich nog steeds beroepen op die arbitrageovereenkomst om de hoven en 
rechtsbanken onbevoegd te doen verklaren). 
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bij nietigheid van de overeenkomst dus niet automatisch teniet. Ontbinding is minder ingrijpend. A fortiori lijkt 
een schadebeding dan ook resistent aan ontbinding. Maar is dit ook zo? 

2528. GEEN EXTRAPOLATIE VAN SPECIFIEKE REGELINGEN – Vindt het stelsel van artikel 1227 BW (niet-overleven van 
schadebeding bij nietige hoofdverbintenis) dan wel de regeling van artikel 1690, § 1 Ger.W. (overleven van 
arbitragebeding bij nietige overeenkomst) naar analogie toepassing bij ontbinding? Geen van die regelingen 
lijkt extrapoleerbaar naar ontbinding. Terwijl nietigheid resulteert uit gebreken bij de contractsluiting, volgt 
ontbinding uit tekortkomingen in de uitvoeringsfase. Ontbinding en nietigheid zijn wezenlijk verschillend.7015 
Net zoals bij nietigheid neemt een klassieke stroming wel aan dat clausules die het postwanprestatietijdperk 
afwikkelen ontbinding niet overleven. Deze beschouwingswijze stoelt conceptueel op de retroactieve werking 
van ontbinding. Aangezien aan ontbinding terugwerkende kracht toekomt, wordt de overeenkomst geacht 
nooit te hebben bestaan. Dit tenietgaan zou alle verbintenissen, en dus ook het schadebeding, uitwissen.7016 

Een eerste hypothese is die van ontbinding van een overeenkomst met een voor de ontbindingshypothese 
opgesteld schadebeding (infra nrs. 2529-2530). Een tweede hypothese is die van een van ontbinding van een 
overeenkomst met een niet voor de ontbindingshypothese opgesteld schadebeding (infra nrs. 2531-2532). 

2529. HYPOTHESE I: VOOR ONTBINDINGSHYPOTHESE OPGESTELD SCHADEBEDING OVERLEEFT ONTBINDING – De 
meerderheidsstrekking is van mening dat schadebedingen ontbinding overleven wanneer zij bedoeld 
zijn om dan toepassing te krijgen.7017 Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat een benadeelde bij 
ontbinding wegens volledige niet-uitvoering geen aanspraak kan maken op een strafbeding dat enkel 
is voorzien voor de hypothese van vertraging in uitvoering.7018 Dat beding ziet dan op een andere 
hypothese. A contrario valt daaruit ook op te maken dat schadebedingen ontbinding wel overleven 
indien zij bepalen dat zij ook bij ontbinding uitwerking krijgen. Als inhoudelijke onderbouwing geldt 
de wil van contractpartijen. Onverenigbaar met die wil is dat retroactieve ontbinding een clausule 
zou uitwissen die nu precies beoogt de gevolgen van die ontbinding te regelen. De benadeelde wil 
zich via ontbinding niet enkel bevrijden, maar wil ook zijn schade via dat schadeforfait vergoed zien.  

2530. TOEPASSINGSGEVAL: VOOR ONTBINDING VOORZIEN SCHADEBEDING BIJ ONTBINDING BROUWERIJCONTRACT – Illustratief 
voor het overleven van schadebedingen is een geval van retroactieve ontbinding van een brouwerijcontract 
met een voor de hypothese van ontbinding opgenomen schadebeding. De exploitanten van een brasserie 
schonden de overeenkomst met hun brouwerij door hun afnameverplichting geen enkele keer na te leven. Zij 
betoogden dat het schadebeding geen toepassing kon vinden, aangezien dit beding door ontbinding samen 

                                                             
7015 GENICON 2011, 433 ("En aucun cas, il ne peut s'agir de faire comme si le contrat n'avait pas été conclu – ainsi qu'il en va 
peut-être en matière de nullité: la résolution présuppose l'existence d'un manquement contractuel et donc d'un contrat qui 
ne peut pas ne pas avoir existé."). 
7016 BELGIË: Brussel 24 mei 1954, Jur.comm.Brux. 1954, 225; CORNELIS/SAGAERT 2006, 328 (vermelding als uitgangspunt); DE 

THEUX 1983, 133 (schadebedingen gaan bij ontbinding zelfs teniet als zij werden voorzien voor het geval van ontbinding).  
FRANKRIJK: BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1907, 468, 474 en 481; COLIN/CAPITANT 1932, 101 („Le créancier qui demande la 
résolution du contrat pour inexécution, ne peut en outre, invoquer la clause pénale”); JOSSERAND 1933, 410; MERCOLI 2001, 
181-183. 
7017 Cass. 16 juni 1955, Arr.Cass. 1955, 850 (ontbinding ex tunc, vertragingsbeding vervalt); Antwerpen 17 oktober 2011 
(behoud met oog op ontbinding opgesteld schadebeding); Brussel 24 mei 1954, Jur.comm.Brux. 1954, 225; Brussel 
30 oktober 1985, RW 1986-87, 947, noot T. VANSWEEVELT; Gent 27 oktober 1998, TGR 1999, 109; Luik 21 december 1999, RPS 
2000, 164 (behoud met matiging van met oog op ontbinding opgesteld schadebeding in overeenkomst tot 
aandelenoverdracht); Luik 15 januari 2001, JT 2001, 311; Rb. Luik 11 januari 1984, JL 1984, 230 (ontbinding 
koopovereenkomst en bijkomende schadevergoeding van 33 810 BEF zoals voorzien in schadebeding); Kh. Luik 2 januari 
1967, JT 1968, 240, noot MOREAU-MARGRÈVE (“la clause pénale ne pourrait échapper au sort ainsi réservé au contrat que s’il 
était démontré qu’elle a été souscrite précisément en vue de régler anticipativement le préjudice qui découlerait de la 
résolution du contrat”); Kh. Luik 22 december 1999, RRD 2001, 39; CAUFMANN 2005-II, 161; DE PAGE 1967, 155 en 165 ("La 
demande de résolution d'un contrat synallagmatique exclut l'application de la clause pénale pour retard ou pour 
inexécution. Les dommages-intérêts complémentaires à la résolution seront liquidés conformément au droit commun, à 
moins qu'il y ait clause pénale quant à ce point spécial."); GERMAIN 2014, 145-146; STIJNS 2002, 1271 (schadebeding voor 
wanprestatie niet toepassen op ontbindingsaanvullende schade); VANCOPPERNOLLE 2015, 197-200 (enkel overleven van 
compensatoire schadebedingen die een bijkomende schadevergoeding na ontbinding vastleggen); VAN DEN HAUTTE 2013, 
1402; VAN OMMESLAGHE 2010, 1671; VANSWEEVELT 1986, 949; WERY 2001, 273; WERY 2011-I, 638; WYMEERSCH 1974, 2437. 
FRANKRIJK: LAITHIER 2011-I, 819; PINNA 2007, 375. UNIDROIT: HUBER 2009, 855-856. 
7018 Cass. 16 juni 1955, Arr.Cass. 1955, 850. 
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met de overeenkomst was verdwenen. Het hof van beroep verwierp hun argumentatie. Het oordeelde dat 
ontbinding niet retroactief werkt bij duurovereenkomsten, tenzij het contractuele evenwicht is verstoord door 
volledige niet-nakoming. In dit geval was het volgens het hof dan ook gerechtvaardigd dat de ontbinding zou 
terugwerken tot de contractsluiting, aangezien de wanprestanten geen enkele keer hun afnameverplichting 
waren nagekomen. Het nuanceerde deze retroactieve werking echter aldus dat het schadebeding die 
ontbinding toch overleefde, aangezien het uitdrukkelijk was voorzien voor de ontbindingshypothese.7019  

2531. HYPOTHESE II: NIET VOOR ONTBINDINGSHYPOTHESE OPGESTELD SCHADEBEDING OVERLEEFT ONTBINDING – 

Maar wat als contractpartijen in hun compensatoir schadebeding nu niet in de ontbindingshypothese 
voorzien? Ook dan kunnen die schadebedingen de ontbinding overleven. Steun is te vinden bij het 
Franse Hof van Cassatie7020 en een aan aanhang winnende binnen- en buitenlandse stroming7021. 
Deze opvatting steunt op het feit dat de ontbinding inwerkt op de verbintenissen, maar de 
contractnorm onverlet laat (supra nr. 1089). Ook de partijwil noopt tot dit besluit. Schadebedingen 
hebben net tot doel die postcontractuele periode af te wikkelen. De wil van partijen strekt zo ver dat 
zij het schadeforfait ook bij ontbinding uitwerking wilden geven, ongeacht of zij ook ontbinding voor 
ogen hadden. 7022  Oordelen dat enkel schadebedingen die voorzien in schadevergoeding na 
ontbinding overleven7023, druist ook in tegen de tendens tot afwijzing van alles-of-nietsopvattingen 
(supra nr. 75). Net zoals ontbinding heeft het schadebeding overigens de wanprestatie als 
oorzaak.7024 Dat het schadebeding uitgaat van het nakomingsperspectief druist niet in tegen de 
werking van ontbinding. Ook zonder schadebeding kan ontbinding immers met het positief belang 
samengaan (supra nrs. 1237-1242).7025 De overeenkomst en met ontbinding verenigbare clausules 
overleven.7026 Het schadeforfait neemt dan de plaats in van rechterlijke schadebegroting. 

                                                             
7019 Luik 15 januari 2001, JT 2001, 311 (“si le contrat résolu ne peut plus servir de fondement aux droits et obligations des 
parties, il demeure que certaines de ses clauses peuvent ‘survivre’ à la résolution, notamment […] la clause pénale […] 
expressément prévue par les parties pour le cas où la convention serait résolue aux torts des appelants”). 
7020 Cass.civ.III.fr. 6 januari 1993, nr. 89-16011 ("la clause pénale destinée à réparer les conséquences dommageables de la 
résolution d'un contrat survit à la résolution de ce contrat"); Cass.civ.III.fr. 15 februari 2005, nr. 04-11223 ("la résolution de 
la vente était sans effet sur le bénéfice de la clause pénale"); Cass.com.fr. 22 maart 2011, nr. 09-16.660, JurisData nr. 2011-
004273 (“la caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas 
de défaillance fautive de l'une des parties”; hoewel sprake is van verval (caducité), ging het eigenlijk om ontbinding: 
MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 450, voetnoot 33).  
7021 BELGIË: Antwerpen 29 oktober 2012, TBBR 2014, 215, noot B. VAN DEN BERGH (behoud schadebeding bij ontbinding 
koopovereenkomst wegens door verkoper verzwegen stedenbouwkundige inbreuk); BIQUET-MATHIEU 2004, 11 (impliciet); 
CORNELIS/SAGAERT 2006, 330 (“Ook inzake ontbinding van een overeenkomst moet een schadebeding uitwerking kunnen 
hebben”, evenwel met verwijzing naar een geval inzake een arbitragebeding) en 333 (“Strekt het schadebeding er 
daarentegen toe om de schade bij de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden, dan kan het wel met de 
ontbinding worden gecumuleerd en zal het toepassing vinden.”); JANSEN 2015-I, 756 (materieel gedeeltelijke ontbinding); 
WITHOFS 2015, 199-200. FRANKRIJK: BÉNABENT 2011, 312; BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 12 (verantwoording vanuit bestraffend 
karakter clause pénale, wat naar Belgisch recht echter niet opgaat); GENICON 2011, 433-434; GHESTIN 1999, 129; 
GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 550; LAVEFVE LABORDERIE 2005, 455; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 450; 
MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 404; PAULIN 1996, 106 en 128; RIGALLE-DUMETZ 2005, 130; SAVAUX 2011, 830 ("Aucune raison 
théorique ne justifie que la résiliation du contrat, ni même sa résolution, emporte les stipulations qui ont pour objet de 
favoriser l'exécution et, en cas d'échec, de fixer conventionnellement le montant de la peine et/ou des dommages-intérêts 
qui seront dus."). LUXEMBURG: Rb. Luxemburg 19 april 2002, nr. 48565, in POELMANS 2013, 281; POELMANS 2013, 281. ITALIË: 
MONTANARI 2013, 179.  
7022 MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 404 ("Survivent également à la résolution les clauses qui ont pour objet de régler les 
conséquences de l'inexécution. Tel est notamment le cas des clauses pénales qui ont précisément été établies pour le cas où 
le contrat ne serait pas exécuté [...]"). 
7023 Recentelijk: VANCOPPERNOLLE 2015, 198-199. 
7024 GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 550; D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, Parijs, LGDJ, 1992, 101. 
7025 Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 193; Cass. 26 januari 2007, Pas. 2007, 183, TBBR 2009, 45, TBO 2008, 8; BARBAIX 2008, 
181-182; DE PAGE 1964, 848; DE THEUX 1983, 132; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 646 ("Ook indien hij voor de ontbinding kiest, heeft 
hij echter het recht om, door schadevergoeding, geplaatst te worden in de toestand waarin hij verkeerd zou hebben bij 
correcte uitvoering van de overeenkomst"); LEFEBVRE 1988, 237-238; LIMPENS 1960, 688; STORME 2012, 70; VAN QUICKENBORNE 

1992, 369; WÉRY I (2010), 532. 
7026 BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 10; RIGALLE-DUMETZ 2005, 128, 132 en 147. 
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2532. TOEPASSINGSGEVAL: OVERLEVEN VAN ALGEMEEN SCHADEBEDING BIJ RETROACTIEVE ONTBINDING KOOPOVEREENKOMST – 
Illustratief voor de minderheidsopvatting dat schadebedingen retroactieve ontbinding ook overleven wanneer 
zij niet met het oog op ontbinding zijn opgesteld, is een geval dat voorkwam voor het hof van beroep te 
Antwerpen.7027 In een onderhandse koopovereenkomst verklaarde de verkoper dat het onroerend goed niet 
met stedenbouwkundige inbreuken was behept. Op de overeengekomen datum zou hij dus een vergund 
onroerend goed leveren aan de verkoper. Daags voor de notariële akte deelde de verkoper de notarissen 
echter mee dat de koopovereenkomst nietig was wegens ongeoorloofde oorzaak, aangezien het onroerend 
goed toch met stedenbouwkundige inbreuken behept bleek. De kopers zouden zo geen aanspraak kunnen 
maken op uitvoering. Niettemin reageerden zij dat de verkoper zich niet op nietigheid kon beroepen, en 
dagvaarden zij hem in schadevergoeding. De wanprestatie bleek voldoende ernstig om ontbinding te 
rechtvaardigen. De verkoper had het onroerend goed namelijk niet (vrij van stedenbouwkundige inbreuken) 
geleverd op de overeengekomen datum. De latere verkrijging van een regularisatievergunning kon daar niets 
aan veranderen. Het hof van beroep te Antwerpen sprak retroactieve ontbinding uit, zodat de kopers hun 
voorschot terugkregen. Ook paste het hof het overeengekomen schadebeding van 10 % van de koopprijs 
onverminderd toe. Ondanks de ontbinding kregen de kopers zo hun schadeforfait van € 34 800. 

2533. JURIDISCH-TECHNISCHE VERKLARING: MATERIEEL GEDEELTELIJKE ONTBINDING – Moderne rechtsleer 
verklaart die subsistentie van schadebedingen juridisch-technisch als een materieel gedeeltelijke 
ontbinding.7028 Deze verklaring is aantrekkelijk, maar is niet van controverse ontdaan.7029 Behalve dat 
(materieel) gedeeltelijke ontbinding onder meer wegens het uitblijven van cassationele erkenning 
doctrinaal op kritiek stuit7030, botst zij nog op andere inhoudelijke obstakels. Allereerst stuit deze 
figuur op de bindende kracht van overeenkomsten (art. 1134, eerste lid BW). De rechter zou niet 
mogen ingrijpen in de door partijen rechtsgeldig aangegane overeenkomst.7031 Dit lijkt echter een te 
restrictieve lezing van zijn bevoegdheden. Bij wanprestatie mag hij immers bijsturen middels partiële 
ontbinding. Prijsvermindering wordt overigens ook toelaatbaar geacht7032, zelfs op Unieniveau (supra 
nr. 368)7033. Dat artikel 1184 BW geen gedeeltelijke ontbinding toestaat, is niet onoverkomenlijk. Die 
bepaling sluit partiële ontbinding niet uit. Dat gedeeltelijke ontbinding de onmogelijke cumul tussen 
uitvoering en ontbinding zou impliceren7034, vormt evenmin een bezwaar. Partiële ontbinding 
impliceert gelijktijdige ontbinding en uitvoering, maar dan van verschillende delen van de 
overeenkomst.7035 En wat met de artikelen 12207036, 12437037 en 12447038 BW, waaruit blijkt dat een 
schuldeiser geen genoegen moet nemen met gedeeltelijke uitvoering? Zij doelen op de normale 
vrijwillige nakoming en niet op de niet-nakoming van verbintenissen.7039 Diverse auteurs bepleiten 

                                                             
7027 Antwerpen 29 oktober 2012, TBBR 2014, 215, noot B. VAN DEN BERGH. 
7028 JANSEN 2015-I, 756, waarop deze paragraaf is gebaseerd; WITHOFS 2015, 200 (verklaart overleven van postcontractuele 
bedingen vanuit partiële ontbinding: “Het is m.i. dan ook nauwkeuriger en coherenter om de postcontractuele werking van 
de contractuele norm te beschouwen als een partiële ontbinding.”). 
7029 In juni 2015 verdedigde TANGHE hierover zijn proefschrift te Gent: T. TANGHE, Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van 
overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2015, 348 p. 
7030 Overzicht: BRULEZ 2015, 406-407 (gedeeltelijke ontbinding niet erkend naar Belgisch recht, met verwijzingen). 
7031 DELVAUX 2001, nr. 31. 
7032 BELGIË: BRULEZ 2015, 414; JAFFERALI 2014, nr. 482; JANSEN 2015-I, 758-759. FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 345. 
7033 Artikel 14, lid 1 van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en 
gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van 
het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PB L 326 van 11.12.2015, blz. 
1): “De lidstaten zien erop toe dat de reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging voor iedere periode waarin er 
sprake was van non-conformiteit, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger toe te schrijven is.” 
7034 GENICON 2007, nrs. 802-803; POPINEAU-DEHAULLON 2008, nr. 265. 
7035 CAUFFMAN 2005-II, nr. 20; JAFFERALI 2014, nr. 482; JANSEN 2015-I, 760. Vgl. HR 3 april 1930, NJ 1930, 1358 (ontbinding en 
uitvoering kunnen naast elkaar bestaan, wanneer er niet tegelijk ontbinding en ontbinding wordt geëist van de gehele 
overeenkomst of van hetzelfde gedeelte daarvan). 
7036 Artikel 1220 BW: "De verbintenis die voor verdeling vatbaar is, moet tussen schuldeiser en schuldenaar ten uitvoer 
gebracht worden alsof zij ondeelbaar was." 
7037 Artikel 1243 BW: "De schuldeiser kan niet genoodzaakt worden een andere zaak aan te nemen dan die welke hem 
verschuldigd is, al heeft ook de aangeboden zaak een gelijke of zelfs een grotere waarde." 
7038 Artikel 1244 BW: "De schuldenaar kan de schuldeiser niet verplichten betaling te ontvangen van een gedeelte van een 
schuld, al is die schuld ook deelbaar." 
7039 JAFFERALI 2014, nr. 482, VI; JANSEN 2015-I, 759. 
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materieel partiële ontbinding voorts vanuit het verbod op rechtsmisbruik.7040 De keuze voor gehele 
ontbinding zou de rechter onder omstandigheden op basis van rechtsmisbruik (art. 1134, derde lid 
BW) kunnen ombuigen naar partiële ontbinding. De gebruikelijke rechtsmisbruiksanctie van 
herleiding tot normale uitoefening van het recht impliceert die reductiemogelijkheid. Via de 
matigende werking van de goede trouw en het verbod van rechtsmisbruik kan de rechter zo ingrijpen 
in de afspraken van contractpartijen. 

2534. HOF VAN CASSATIE ERKENT PERSONEEL GEDEELTELIJKE ONTBINDINGEN – Niet onbelangrijk is voorts dat 
het Hof van Cassatie in 2008 instemde met de mogelijkheid tot personeel gedeeltelijke 
ontbindingen.7041 Ontbinding van een meerpartijenovereenkomst kan dan één partij treffen, en de 
overeenkomst tussen andere contractpartijen laten voortbestaan. Deze cassationele gedachtegang is 
volgens sommigen extrapoleerbaar op temporeel en materieel partiële ontbindingen.7042 

2535. BUITENLANDSE STEUN VOOR MATERIEEL GEDEELTELIJKE ONTBINDING ALS VERKLARING VOOR OVERLEVEN VAN 

SCHADEBEDINGEN – De materieel partiële ontbinding als juridisch-technische verklaring voor overleving van 
schadebedingen vindt steun in het buitenland. Zo vindt zij steun in recente Franse ontwerpen tot 
modernisering van de Code civil. Artikel 1160 van het Catala-ontwerp bepaalde zo: "La résolution peut avoir 
lieu pour une partie seulement du contrat, lorsque son exécution est divisible."7043 Daarnaast erkent Nederland 
expliciet de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding. Artikel 6:265, lid 1 NBW luidt zo: "Iedere tekortkoming 
van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of 
geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt."7044 

2536. OVERLEVING VAN SCHADEBEDINGEN BIJ ONTBINDING IN ANDERE STELSELS – Het Weens Koopverdrag ondersteunt 
de opvatting dat schadebedingen ontbinding overleven. Artikel 81, lid 1, tweede volzin CISG bepaalt immers: 
"Ontbinding is niet van invloed op een bepaling van de overeenkomst met betrekking tot de beslechting van 
geschillen of op andere bepalingen van de overeenkomst die de rechten en verplichtingen van partijen na 
ontbinding van de overeenkomst regelen." Onder dit stelsel laat ontbinding dus twee types postcontractuele 
bedingen onverlet: geschillenbeslechtingsclausules (bevoegdheid, arbitrage etc.) en clausules die de rechten en 
verplichtingen van de contractpartijen na ontbinding van de overeenkomst regelen. Tot laatstgenoemde 
categorie behoren de schadebedingen.7045 Ook de Unidroit-principes nopen tot die conclusie. Artikel 7.3.5, lid 3 
Unidroit bepaalt immers: “Termination does not affect any provision in the contract for the settlement of 
disputes or any other term of the contract which is to operate even after termination.” Net als onder het Weens 
Koopverdrag behoren schadebedingen ook hier tot laatstgenoemde categorie.7046 Die opvatting ligt sinds kort 
ook vervat in de Franse Code civil: „La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, 
ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-

                                                             
7040 BARBAIX 2008, nr. 949; CAUFFMAN 2005-II, 166-169; DELVAUX 2001, nr. 31; JANSEN 2015-I, 764-766 (erkent echter dat de 
figuur van materieel gedeeltelijke ontbinding nog omstreden is en vooralsnog niet is erkend door het Hof van Cassatie). 
7041 Cass. 17 oktober 2008, Pas. 2008, 2270 ("[E]en meerpartijenovereenkomst waarin elke partij een eigen rechtspositie 
inneemt en waarin de rechten en de verplichtingen van de partijen dusdanig ondeelbaar met elkaar verbonden zijn dat de 
overeenkomst niet kan worden gesplitst in deelovereenkomsten, kan niet gedeeltelijk worden ontbonden."; het Hof van 
Cassatie erkent a contrario dus de mogelijkheid tot personeel gedeeltelijke ontbinding van overeenkomsten).  
7042 Volgens commentatoren bij dat arrest geldt het daarin gehanteerde criterium ook bij temporeel en materieel 
gedeeltelijke ontbindingen (JANSEN 2015-I, 753; SAMOY/MAES 2011, 198; STIJNS/GOETHALS/JANSEN 2013, nr. 74). 
7043 Bij de herziening van het verbintenissenrecht in 2016 heeft de Franse wetgever dat echter laten vallen. Ordonnance n° 
2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF 
n° 0035 van 11 februari 2016.  
7044 Artikel 6:270 NBW preciseert de strekking van die gedeeltelijke ontbinding als volgt: "Een gedeeltelijke ontbinding 
houdt een evenredige vermindering in van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid." 
7045 CORNELIS/SAGAERT 2006, 331; HONNOLD 1999, 504; LOOKOFSKY 2000, 166-167; SCHLECHTRIEM 1986, 106 (“Under Article 81, 
damage claims for breach, dispute-settlement mechanisms (arbitration clauses), liquidated damages and penalty clauses, 
etc., are not affected by an avoidance.”); TALLON 1987-I, 602. 
7046  Bijv. F. MOHS, “Commentary on the manner in which Articles 7.3.5 and 7.3.6 of the 
UNIDROIT Principles compare with Articles 81 and 82 of the CISG”, Basel, 2004, www.cisg.law.pace.edu (“Thus, as does the 
CISG the UNIDROIT Principles, in general, release the parties from all obligations under the contract except with respect to 
damages, dispute settlement and other clauses which operate (even) after avoidance.”; multi-interpretabel). 
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concurrence.” (art. 1230 CCF). In lijn met de editoriale commentaar op voormelde Unidroit-bepaling is ook hier 
aan te nemen dat schadebedingen bedoeld zijn om zelfs bij ontbinding effecten te sorteren.  

2537. VERREKENING VAN NADEELCOMPENSATIE DOOR DIRECTE ONTBINDINGSGEVOLGEN – Bij toepassing van 
het schadebeding moet de rechter uiteraard ook in aanmerking nemen dat de bevrijdende en de 
restitutieve werking van ontbinding ook nadeelcompenserende gevolgen hebben. De uit 
wanprestatie resulterende nadelen die reeds op die wijze zijn uitgewist, mag de rechter geen tweede 
keer voor vergoeding in aanmerking laten komen. Dit is zo wanneer hij de wanprestatievergoeding 
zelf vaststelt (supra nr. 1007). Dit gaat echter in dezelfde mate op wanneer hij toepassing geeft aan 
een conventioneel vastgesteld schadeforfait. Een schadebeding dat voorziet in vergoeding van het 
volledige positief belang zonder verrekening van het nadeelcompenserende effect van de 
ontbindingsgevolgen, kan de rechter dan wegens kennelijke overdrevenheid milderen.7047 

§ 5. FUNCTIES VAN SCHADEBEDINGEN 

A Bewijsverlichting 

2538. BEWIJSVERLICHTING – Bewijsverlichting is van oudsher de frequentst benadrukte functie van het 
schadebeding.7048 Het eerste inhoudelijke deel van deze studie volstaat als indicatie voor de 
complexiteit van schadebegroting bij wanprestatie. Schadefixatie laat toe te remediëren aan de 
problemen waarmee partijen zich bij bewijs van werkelijke wanprestatieschade geconfronteerd zien.  

2539. REDEN: VERMOEDEN VAN SCHADE EN OORZAKELIJK VERBAND BIJ AANGETOONDE WANPRESTATIE – Deze 
bewijsverlichtende functie van het schadebeding is een directe resultante van de vaste 
cassatierechtspraak dat een rechtmatig schadebeding de debiteur van zijn verplichting ontslaat om 
bij wanprestatie van zijn medecontractant, het bewijs te leveren van bestaan en omvang van 
werkelijk geleden schade. Zodra de fout is bewezen, geldt een vermoeden van schade en causaal 
verband met die schade. De rechter kan dus niet eisen dat de benadeelde zijn schade bewijst.7049 
Bewijs van foutieve niet-nakoming van de primaire verbintenis volstaat voor activering van de 
contractueel bepaalde schadevergoeding.  

B Geschilvoorkoming 

2540. GESCHILVOORKOMING – Met die bewijsverlichting hangt samen dat contractpartijen dure en 
tijdrovende discussies over bestaan en omvang van wanprestatieschade kunnen vermijden.7050 Door 

                                                             
7047 Vgl. PINNA 2007, 375 ("La clause pénale serait efficace, en revanche, lorsque la pénalité viserait l'indemnisation des 
conséquences de la résolution du contrat, c'est-à-dire cette partie du préjudice qui ne pourrait pas être indemnisée par les 
restitutions."). 
7048 BELGIË: CORGAS-BERNARD 2012, 69; DE CONINCK 2009, 1773; DELFORGE 1999, 623; DEMUYNCK 2000, 97; DE PAGE 1967, 154; DIRIX 

1984, 13 (impliciet); DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 178; EYSKENS/DE GRAEVE 2002, 86; GOEGEBUER 2002, 401; GOEGEBUER 

2004-II, 4; HALLEMEESCH 2013, 63; KLUYSKENS 1948, 221; MERTENS 2006, 461; NORDIN 2014, 166; SAMOY 2001, 344; SCHRAEYEN 

2001, 533; STIJNS 2002, 1270; VAN DEN HAUTTE 2013, 1401 en 1419; VAN DRIESSCHE 2008-I, 34 en 36; VAN GERVEN/COVEMAEKER 

2006, 188; VANSTEENBEECK 2013, 979; VANSWEEVELT 1985, 2472; WÉRY 2001, 266; WYLLEMAN 1999, 705. FRANKRIJK: 
AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 190; BÉNABENT 2011, 309; DURANTON 1819, 449 („[…] la difficulté qu’il éprouverait souvent à 
établir la perte résultant de l’inexécution de l’obligation, [a] fait introduire la clause pénale.”); FAGES 2011-I, 315; LAPOYADE 

DESCHAMPS/BLOCH 2008, 135; LAROMBIÈRE II 1885, 49; MALINVAUD/FENOUILLET 2010, 589; PLANIOL 1923, 92 („supprimer toute 
difficulté sur l’évaluation des dommages”). ITALIË: GAZZONI 2011, 648. ENGELAND: HACHEM 2011-I, 47; MCGREGOR 2014, 531 („The 
intention […] is generally to avoid […] the difficulty of proving the extent of the actual damage at the trial […]”); WHINCUP 

2006, 367. INTERNATIONAAL: CHAPPUIS 2005, 77. 
7049 BELGIË: Cass. 3 februari 1995, Pas. 1995, I, 130 (uit de art. 1226 en 1229, eerste lid, BW volgt dat, "hoewel de als straf 
bedongen geldsom enkel een vergoeding mag zijn van schade die de schuldeiser kan lijden ten gevolge van dit niet-
nakomen van de verbintenis, de schuldeiser niet kan worden verplicht te bewijzen dat hij werkelijk schade leed") ; Cass. 
26 januari 2001, JT 2003, 762, R.Cass. 2001, 354, noot I. SAMOY 2001, RW 2000-01, 1279; KLUYSKENS 1948, 221. FRANKRIJK: 
Cass.civ.III.fr. 20 december 2006, Bull.civ. 2006, nr. 256; AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 190. 
7050 BELGIË: KLUYSKENS 1948, 221; NORDIN 2014, 163; SCHOENTJES-MERCHIERS 1969, 51; VAN DEN HAUTTE 2013, 1401; WYMEERSCH 

1973, 443. FRANKRIJK: BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 641; BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1907, 468-469; COLMET DE SANTERRE 1865, 99 
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het bedrag van schadevergoeding op voorhand vast te stellen, kunnen contractpartijen lang 
aanslepende processen en dure expertises voorkomen. Schadebedingen worden dan ook bezien als 
mechanisme tot geschilvoorkoming.7051 Problematisch is zo de (omvang van) vergoedbaarheid van 
immateriële schade wegens wanprestatie (supra nr. 2327). Bij strikte toepassing van de klassieke 
toestandsvergelijking zou de rechter die schade buiten vergoeding laten. Die verschilberekening zou 
enkel rekening houden met vermogensposities (supra nrs. 2470-2471). Ook kan onzekerheid rijzen 
over de omvang van die schade. Denk maar aan de becijfering van reputatieschade. Met een 
schadebeding kunnen contractanten dergelijke dure en tijdrovende discussies vermijden.7052  

2541. RELATIVERING: PROCESKOSTEN BIJ BETWISTING OVER OVERDREVEN KARAKTER VAN SCHADEBEDING – De functie 
bestaande in vermijding van proceskosten is relativeerbaar. Betwistingen rond het al dan niet overdreven 
karakter van het schadeforfait kunnen wel tot aanzienlijke kosten leiden.7053 De schadeverwekker kan de 
rechter zo om matiging of, volgens sommigen, (bij zuivere strafbedingen) zelfs om nietigverklaring verzoeken 
(supra nr. 2504). Bij nietigverklaring herwint het aansprakelijkheidsrecht zijn gelding. Dan moet de debiteur 
toch nog zijn werkelijke schade bewijzen. Een crediteur bewijst ook best zijn werkelijke schade indien hij vreest 
dat de feitenrechter het schadebeding tot beneden de aan die schade ontleende ondergrens zal matigen.7054 
De opzet om langdurige en tijdrovende debatten te vermijden, komt in die gevallen wel in het gedrang.  

2542. MEER RECHTSZEKERHEID – Samenhangend met geschilvoorkoming biedt een schadebeding 
contractpartijen bovenal ook meer rechtszekerheid.7055 DEMOLOMBE bepleitte het overeenkomen van 
schadebedingen al in 1868 op deze grond: "il convient, dans l'intérêt des parties, [...] de substituer à 
l'arbitraire inséparable de l'évaluation judiciaire, une évaluation conventionnelle". 7056  Beide 
contractpartijen weten vooraf waartoe wanprestatie hen financieel zal leiden. Middels conventionele 
schadebepaling trachten zij vooraf te ontkomen aan de onzekerheid die samenhangt met de wijsheid 
van de feitenrechter. Zo kunnen zij zich vooraf correcter verzekeren tegen gevolgen van hun 
wanprestatie.7057 Deze versterkte rechtszekerheid vindt uiteraard zijn grenzen in het matigingsrecht.  

C Preventie en bestraffing 

2543. AFSCHRIKKENDE FUNCTIE – Een andere potentiële functie van het schadebeding is het doen 
terugdeinzen voor wanprestaties. Positief gezien is die preventieve functie ook te omschrijven als de 
aansporende (coërcitieve) functie of dwangfunctie.7058 De debiteur wordt tot nakoming aangezet. 
Negatief omschreven valt te gewagen van een bedreigende of afschrikkende (dissuasieve) functie. 
Het schadebeding weerhoudt de debiteur van wanprestatie. Denk aan het kinderdagverblijf dat 
voorziet in een beding dat de ouders € 15 verschuldigd zijn per tien minuten dat zij hun kind na 
sluitingstijd afhalen. Dit schadebeding werkt in terrorem. Het dient als prikkel tot nakoming. Die 

                                                                                                                                                                                              
(“Pour prévenir les difficultés qui s’élèvent souvent dans l’évaluation des dommages-intérêts, les parties peuvent d’avance 
en fixer le montant à une certaine somme.”); DEMOLOMBE 1868, 597 ("[Le but] c’est d’éviter la discussion du fait si le créancier 
a souffert effectivement et à combien monte ce qu’il a souffert”); HUC 1894, 215; LAROMBIÈRE II 1885, 49; PLANIOL 1923, 92. 
LUXEMBURG: POELMANS 2013, 177. ITALIË: BETTO/SALUZZO 2012, 16; GAZZONI 2011, 648. ENGELAND: WHINCUP 2006, 367. 
7051 DIMATTEO 2010, 194 (“dispute resolution device”); FORTI 2013, 60 (“strumento convenzionale di gestione dei rischi di 
inadempimento”); LAPOYADE DESCHAMPS/BLOCH 2008, 135. 
7052 BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 641 ("les parties se proposent pour but [...] de se prémunir contre l'arbitraire, inévitable en 
cette matière, des décisions du juge."); CHAUSSE 1895, 446; HACHEM 2011-I, 48; OETKER 2003 § 253 BGB, 493 ("Ebenso können 
die Parteien für die Zufügung eines rein ideellen Schadens eine Vertragsstrafe vereinbaren."). 
7053 BETTO/SALUZZO 2012, 16 (Italië). 
7054 SAMOY 2001, 347; STIJNS 2002, 1272; VANDEN BERGHE 2003, 53; VAN DRIESSCHE 2008-I, 36. 
7055 BELGIË: HERBOTS 2001-I, 37; MERTENS 2006, 461; NORDIN 2014, 164; SCHELHAAS 2000, 295; VAN DEN BRANDE 2005, 2. FRANKRIJK: 
BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1907, 466; CORGAS-BERNARD 2012, 67; DEMOLOMBE 1868, 595; FORTI 2013, 60. ITALIË: BETTO/SALUZZO 

2012, 16. PORTUGAL: MOUSINHO DE FIGUEIREDO 2013, 219. 
7056 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Parijs, 
Hachette, 1868, 595. 
7057 Vgl. BETTO/SALUZZO 2012, 16 (Italië). 
7058 FRANKRIJK: AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 189 (“Le but de la clause pénale est d’assurer l’exécution de l’obligation 
principale.”); DURANTON 1819, 449. ITALIË: FORTI 2013, 53 ( “un’arma di dissuasione destinata a scongiurare l’infedeltà 
contrattuale”). 
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dreigingsfunctie gaat fasematig vooraf aan de schadevergoedingsfunctie. Dat schadebeding werkt 
aansporend in de fase voorafgaand aan de wanprestatie, terwijl de schadevergoedingsfunctie volgt 
op die wanprestatie. Het snijpunt tussen stimulans en dreiging is dus de wanprestatie zelf.7059  

2544. GEEN AANSPORING OF BESTRAFFING NAAR BELGISCH RECHT – Tot het biljartarrest van het Hof van 
Cassatie (1970) konden strafbedingen nog een afschrikkende en bestraffende functie vervullen.7060 
Preventie en bestraffing kunnen contractpartijen nog steeds nastreven naar Nederlands7061, Frans7062, 
Italiaans7063 en Duits7064 recht. Daar kunnen zij de functie van hun schade- of strafbeding vrij kiezen. 
De Franse clause pénale verschilt zo sterk van de Belgische clause pénale. In Frankrijk kan de clause 
pénale immers ook preventief werken. De Belgische clause pénale mag enkel nog vergoedend 
werken. Hoewel de praktijk dit soms anders ziet7065, is de afschrikkende of bestraffende functie van 
schadebedingen sinds het biljartarrest niet meer toelaatbaar (infra nrs. 2553-2559).  

2545. GELIJKLOPENDE ONDERTOON VAN BELGISCH EN ANGELSAKSISCH SCHADECLAUSULERECHT – Op dit punt sluit het 
Belgische recht dichter aan bij de common law. Het Anglo-Amerikaanse recht biedt evenmin een vrije 
functiekeuze. Liquidated damages clauses komen overeen met Belgische schadebedingen. Deze bedingen 
bieden een oprechte inschatting (genuine pre-estimate) van bij wanprestatie waarschijnlijke schade. Penalty 
clauses vallen samen met onze strafbedingen. Penalty clauses zijn niet afdwingbaar. Liquidated damages 
clauses zijn dat wel.7066 De ondertoon van het Belgische en het Angelsaksische recht loopt dus gelijk. De 
uitwerking verschilt. Terwijl het Amerikaanse recht penalty clauses geen uitwerking verleent en zo opteert voor 
een alles-of-nietsbenadering, kent België sinds 1998 matiging van kennelijk overdreven schadebedingen. Alles-
of-nietsbenaderingen zijn te vermijden (infra nr. 75). De voorkeur gaat dus uit naar de Belgische oplossing.  

D Aansprakelijkheidsbeperking 

2546. AANSPRAKELIJKHEIDSLIMITERENDE FUNCTIE – Tot slot kan nog sprake zijn van een vierde functie: 
een aansprakelijkheidsbeperkende functie.7067 Ondermatige schadebedingen zijn in principe immers 
onaantastbaar. De wetgever voorzag in een mogelijkheid om kennelijk overdreven schadebedingen 
te matigen, maar niet in een analoge mogelijkheid om kennelijk ondermaatse schadebedingen 
opwaarts te herzien (infra nrs. 2603-2604). Ondermaatse schadebedingen strekken de partijen 
overeenkomstig artikel 1134, eerste lid BW dan ook tot wet. Door een schadeforfait vast te stellen 
dat uiteindelijk minder bedraagt dan de daadwerkelijk uit de wanprestatie resulterende schade, 
kunnen overeenkomstsluitende partijen dus in een aansprakelijkheidsbeperking voorzien.  

2547. MIDDELEN VOOR BENADEELDE OM AAN CONVENTIONELE AANSPRAKELIJKHEIDSLIMITERING TE ONTKOMEN – Een 
schuldeiser die nadeel kan lijden onder een ondermaats schadebeding, beschikt wel over een aantal middelen 
om te ontkomen aan die aansprakelijkheidslimitering. Hij kan om opwaartse herziening van het ondermaatse 
schadebeding verzoeken bij opzettelijke wanprestatie (infra nrs. 2610-2614) of kan de rechter vragen om het 

                                                             
7059 Uitgebreid: FISCHER 1981, 170-171. 
7060 Voorheen: KLUYSKENS 1948, 221; SCHOENTJES-MERCHIERS 1969, 51. 
7061 Het boetebeding zoals omschreven in art. 6:91 NBW omvat namelijk beide noties. 
7062 Cass.com.fr. 29 januari 1991, Bull.civ. 1991, IV, 27, nr. 43 (“la clause pénale n’a pas pour objet exclusif de réparer les 
conséquences d’un manquement à la convention mais aussi de contraindre le débiteur à exécution”; "son montant n'est pas 
nécessairement égal à celui du préjudice"); BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1907, 466; BENABENT 2011, 309; FAGES 2011-I, 315; FORTI 

2013, 53; LAITHIER 2011-I, 818; LAITHIER 2009, 1656; MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK 2013, 530. 
7063 GAZZONI 2011, 648 (“La funzione della penale sarebbe […] quella di spingere il debitore ad adempiere e quindi essa 
avrebbe sempre carattere sanzionatorio”). 
7064 FISCHER 1981, 31 en 141; STELTMANN 2000, 24-31. 
7065 Sommige auteurs zien het schadebeding nog steeds als middel om de contractpartij tot nakoming aan te sporen of te 
bestraffen: DHONDT/VAN COUTER 2007, 156; B. LOUVEAUX, “La copropriété et les mauvais payeurs”, Immobilier 2008, afl. 21, (4) 
5; VAN DEN BRANDE 2005, 2. 
7066 Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage and Motor Co Ltd [1915] AC 79 (BETTO/SALUZZO 2012, 15; CHAPPUIS 2005, 77; 
GRAVES 2012, 682; HACHEM 2011-I, 61; MCGREGOR 2014, 530-538; NORDIN 2014, 163; STONE 2008, 600; WHINCUP 2006, 368); § 2-
718, lid 1 in fine Uniform Commercial Code (“A term fixing unreasonably large liquidated damages is void as a penalty.”); § 
356, lid 1 in fine Second Restatement of Contracts. 
7067 CRUQUENAIRE 2013, 160; FONTAINE/DE LY 2003, 371; JOSSERAND 1933, 410; GRAVES 2012, 682. 
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derisoire schadebeding als nietig exoneratiebeding te herkwalificeren (infra nrs. 2615-2619). Ook kan hij 
trachten rechtsmisbruik aan te tonen (infra nrs. 2620-2621). Daarbij rijst de vraag of contractpartijen 
conventioneel in een dergelijke verhogingsmogelijkheid kunnen voorzien (infra nrs. 2622-2627).  

Afdeling II. Beperkingen aan conventionele doorbraak 

2548. ONVOLLEDIG SUPPLETIEF KARAKTER VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Contractpartijen kunnen bij overeenkomst 
afwijken van het integraliteitsprincipe. Dit beginsel blijkt wel niet volledig suppletief. De rechter kan bij 
exorbitante schadebedingen op diverse wijzen ingrijpen. Krachtens artikel 1231, § 1 BW beschikt hij over een 
matigingsbevoegdheid. Daarnaast acht bepaalde doctrine twee andere correctiemechanismen toepasselijk: 
nietigverklaring van zuivere strafbedingen (supra nr. 2504) en matiging van geoorloofde schadebedingen op 
grond van rechtsmisbruik (infra nrs. 2590-2600). Een beknopte schets van de ontstaansgeschiedenis en de 
interpretaties van het huidige rechterlijke instrumentarium wijst uit dat de huidige lezing van artikel 1231 BW 
bij het eerste aanvoelen naadloos bij het integraliteitsprincipe lijkt aan te sluiten (infra nrs. 2560-2560). Bij 
nader inzien blijkt evenwel dat het integraliteitsprincipe toch in meer dan een opzicht doorbreekbaar is via een 
samenspel van conventionele afspraken en rechterlijke ingrepen (infra nrs. 2601-2688).7068 

§ 1. PERPETUUM MOBILE VOOR WILSAUTONOMIE  

A 1546: matigbare schadebedingen 

2549. TURBULENT ONTSTAAN VAN HUIDIG MATIGINGSRECHT – Matiging van schadebedingen kent een 
turbulente voorgeschiedenis. In navolging van DUMOULIN7069 nam POTHIER aan dat contractpartijen 
schadebedingen bedongen ter compensatie van schade wegens wanprestatie. In zijn Traité des 
obligations wierp hij zich dan ook op als voorstander van een matigingsrecht voor excessieve 
schadebedingen. Destijds gold als vuistregel dat de rechter bij ontbreken van een schadebeding als 
schadevergoeding maximaal tweemaal de waarde van het voorwerp van de hoofdverbintenis kon 
toekennen. Uit dit Justiniaanse ultra-duplumverbod is onze voorzienbaarheidsbeperking van artikel 
1150 BW voortgespruit (supra nr. 1482). Die plafonnering moest volgens POTHIER a fortiori bij 
schadebedingen gelden.7070 Hiertoe beriep hij zich op het vermoeden dat een schuldenaar qua 
secundaire verbintenis tot vergoeding van schade wegens niet-nakoming van de primaire verbintenis 
niet in immensum aansprakelijk was. De schuldenaar kon zich enkel intra justum modum verbinden: 
ten bedrage van het te verwachten schadebedrag.7071  

B 1804: onaantastbare strafbedingen 

2550. OPSTELLERS CODE CIVIL: ONAANTASTBAARHEID STRAFBEDINGEN – De opstellers van de Code civil 
volgden POTHIER niet. Zij waren gekant tegen een recht om schadebedingen te matigen. Zou in een 
matigingsrecht worden voorzien, dan had ook bij ondermaatse schadebedingen een verhogingsrecht 
moeten gelden. De wetgever kon voor enkele uitzonderingsgevallen niet afwijken van de 
fundamentele regel van de bindende kracht van overeenkomsten.7072 De napoleontische regeling 
omschreef strafbedingen dan ook als bedingen "waarbij een persoon, om de uitvoering van een 

                                                             
7068 Bepaalde rechtsleer stelt dan ook vragen bij het vergoedende karakter van schadebedingen: CORNELIS 2000-II, 18-19. 
7069 C. DUMOULIN, Tractatus de eo quod interest, Keulen, Coloniae Agrippinae, 1598, 170-171, nr. 159. 
7070 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 328-320 ("La peine stipulée en cas d'inexécution d'une obligation peut, lorsqu'elle est excessive, être réduite et 
modérée par le juge." en "[...] à plus forte raison on doit modérer la peine excessive à laquelle le débiteur s'est 
témérairement soumis, lorsque le créancier n'a pas souffert de perte, ou qu'il n'en a souffert qu'une beaucoup au-dessous de 
la peine stipulée [...]"). 
7071 POTHIER 1821, 329-330 ("[...] c'est pourquoi ces peines excessives doivent être réduites à la valeur vraisemblable à 
laquelle peuvent monter au plus haut les dommages et intérêts du créancier résultants de l'inexécution de l'obligation 
primitive."). 
7072 M. BIGOT-PRÉAMENEU, "Exposé des motifs" in J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle. Tome sixième. Code 
civil. Livre troisième, Parijs, Treuttel et Würtz, 1827, 155 ("La loi est faite pour les cas ordinaires, et ce n'est pas pour 
quelques exceptions que l'on devrait ici déroger à cette règle fondamentale, que les conventions sont la loi des parties."). 



858 
 

overeenkomst te verzekeren, zich voor het geval van niet-uitvoering tot iets bepaalds verbindt" (art. 
1226 BW). De nadruk lag zo op het verzekeren van uitvoering, en niet op vergoeding van schade. 

2551. TOT 1970: MOGELIJKHEID TOT QUASI-ONBEPERKTE AFWIJKING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE (OUD ART. 1152 BW) – 

Onder het napoleontische regime kon de rechter niet optreden tegen overdreven schadebedingen.7073 
Matiging van "strafbedingen" zou indruisen tegen het beginsel van de wilsautonomie7074 en de bindende kracht 
van overeenkomsten7075. Bovendien zou het afdoen aan de doelstelling om begrotingsgeschillen te voorkomen 
(supra nrs. 2540-2542).7076 Aanvankelijk verleende de rechtspraak het in artikel 1134, eerste lid BW vervatte 
beginsel overeenkomst-wet dan ook uitwerking. Partijen konden het integraliteitsprincipe terzijde schuiven. 
Deze opoffering van het integraliteitsprincipe en de onveranderlijkheid van schadebedingen manifesteerden 
zich in het (afgeschafte7077) artikel 1152 BW. Dit artikel schreef voor dat "wanneer bij de overeenkomst 
bedongen is dat hij die in gebreke blijft deze uit te voeren, als schadevergoeding een bepaalde som zal betalen, 
aan de andere partij geen grotere noch kleinere som kan worden toegekend". Dat de rechter geen ander 
bedrag kon toekennen, was niets meer dan een doordruk van de bindende kracht van overeenkomsten. 

2552. GEVOLG: EXCESSEN BIJ SCHADEBEDINGEN – Partijen konden het beginsel van integraal 
schadeherstel dus onbeperkt elimineren. Zij konden het schadeforfait zo laag en zo hoog stellen als 
nodig geacht, zonder dat de rechter deze kon terugschroeven. Enkel in uitzonderlijke gevallen mocht 
de rechter excessieve schadebedingen herleiden. Dit was zo bij gedeeltelijke uitvoering (oud art. 
1231 BW) en bij misbruik van de behoeften, zwakheden, hartstochten of onwetendheid van de 
schuldenaar7078. Daarbuiten kregen ook uiterst bovenmatige schadebedingen uitvoering. Diverse 
uitwassen resulteerden in een storm van kritiek over het postulaat van onaantastbaarheid. Een 
bepaalde strekking ging de confrontatie met de artikelen 1134 en 1152 BW dan ook niet uit de weg. 
Bepaalde Belgische rechtspraak liet niet na buitensporige schadebedingen aan te pakken.7079  

C 1970: matigbare strafbedingen 

2553. HOF VAN CASSATIE BEPERKT MOGELIJKHEID TOT AFWIJKING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – In navolging 
van gezaghebbende auteurs zoals LAURENT7080 en DE PAGE7081 in België en COLIN en CAPITANT7082 in 
Frankrijk maakt het Hof van Cassatie in 1970 een einde aan de onbegrensde mogelijkheid om van het 
integraliteitsprincipe af te wijken. In het biljartarrest opteerde het voor louter compenserende 
schadebedingen (infra nr. 2554). In dit arrest gaf het Hof een beperkende interpretatie aan het 
"strafbeding" door te oordelen dat het enkel een zuiver vergoedende functie had.  

2554. BILJARTARREST: LOUTER VERGOEDENDE SCHADEBEDINGEN – In 1970 oordeelde het Hof van Cassatie dat 
schadebedingen enkel vergoedend konden werken.7083 Een herbergier liet een biljart ter waarde van 45 000 

                                                             
7073 BELGIË: KLUYSKENS 1948, 225; F. LAURENT, Avant-projet de révision du Code Civil, IV, 1884, Brussel, Bruylant, 147. FRANKRIJK: 
Cass.civ.fr. 14 februari 1866, D. 1866, 84; AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 190; BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 641; COLIN/CAPITANT 

1932, 100; COLMET DE SANTERRE 1865, 99; DEMOLOMBE 1868, 596; HUC 1894, 215; PLANIOL 1923, 93. 
7074 BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 641; COLMET DE SANTERRE 1865, 99. 
7075 BELGIË: F. LAURENT, Avant-projet de révision du Code Civil, IV, 1884, Brussel, Bruylant, 147. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 
14 februari 1866, D. 1866, 84; COLIN/CAPITANT 1932, 100; DEMOLOMBE 1868, 597; PLANIOL 1923, 93. 
7076 COLIN/CAPITANT 1932, 100; COLMET DE SANTERRE 1865, 99 (matigingsrecht als "source de difficultés sur une clause qui 
manque son but quand elle n’étouffe pas les procès dans leur germe"); DEMOLOMBE 1868, 597. 
7077 Artikel 5 van de wet van 23 november 1998 tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire interest betreft, van het 
Burgerlijk Wetboek, BS 13 januari 1999, 901. 
7078 Cass. 9 juli 1936, Pas. 1936, I, 345 (afwijzing wegens immoreel karakter schadebeding: "[...] il appartient à chacun de se 
prémunir par sa vigilance contre l'exploitation éventuelle de son incurie.").  
7079 Rechtspraak in KRUITHOF/MOONS/PAULUS 1975, 746-747. 
7080 F. LAURENT, Principes de droit civil français, XVII, Brussel, Bruylant, 1875, 424-425 ("La peine ne doit être autre chose que 
la compensation du dommage que le créancier souffre." en "Dans notre opinion, la peine ne peut pas être un moyen de 
contrainte.") 
7081 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 150-151 en 157-160. 
7082 A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 1932, 100 ("Il serait donc, à certains 
égards, plus équitable de permettre aux tribunaux de modérer, au besoin, le montant de l’indemnité convenue, dans les cas 
où elle leur paraîtrait excessive.”). 
7083 Cass. 17 april 1970, Arr.Cass. 1970, 754, met conclusie van advocaat-generaal E. KRINGS. 
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BEF plaatsen in zijn herberg. De overeenkomst voorzag in een maandelijkse minimumopbrengst van 3000 BEF 
voor de eigenaar. Contractueel werd de herbergier ook het recht ontzegd om andere biljarts in die zaal te 
plaatsen. Hieraan was een strafbeding van 50 000 BEF gekoppeld. De herbergier schond die non-
facereverbintenis door toch een andere biljart te installeren. De eigenaar ging dan ook over tot invordering van 
het schadeforfait. In beroep zag hij zijn vordering afgewezen. Het schadebedrag (50 000 BEF) oversteeg immers 
de waarde van de biljart (45 000 BEF). Op grond dat het strafbeding dus iets anders beoogde dan bepaling van 
schadevergoeding, oordeelden de appelrechters dat het buiten het geldingsbereik van (het inmiddels 
opgeheven) artikel 1152 BW viel. Het Hof van Cassatie verwierp het hiertegen ingestelde cassatieberoep.7084  

2555. GEVOLG: BEDING DAT IETS ANDERS BEOOGT DAN VERGOEDING VAN SCHADE IS VERBODEN PRIVATE STRAF – 

Kon het overeengekomen bedrag geen vergoeding van schade uitmaken, dan vormde het een private 
straf. Die straf druiste in tegen de openbare orde. Bij gebrek aan geoorloofd voorwerp en/of 
geoorloofde oorzaak was een dergelijk beding dan ook absoluut nietig op grond van de artikelen 6, 
1131 en 1133 BW.7085 De ongeoorloofde oorzaak was daarbij ook afleidbaar uit de omstandigheid dat 
de benadeelde met een dergelijk beding zou speculeren op wanprestatie. Wanprestatie leverde hem 
een groter voordeel op dan nakoming.7086 Het hoogste rechtscollege heeft die aanslag op het 
coërcitieve en punitieve karakter van schadebedingen naderhand bij herhaling bevestigd.7087  

2556. CRITERIUM: POTENTIËLE SCHADE – Na het biljartarrest moesten rechters schadebedingen op hun 
vergoedende karakter toetsen. Hiertoe was de potentiële schade het toetsingscriterium. In 
schadebedingen overeengekomen bedragen moest de rechter aan de hand van de door partijen 
aangereikte gegevens vergelijken met de potentiële schade. Deze schade is het geleden verlies en de 
gederfde winst in de zin van artikel 1149 BW die partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst 
redelijkerwijs konden voorzien als mogelijke schade bij niet-nakoming van de hoofdverbintenis.  

2557. NIETIGVERKLARING VAN POTENTIËLE SCHADE OVERSTIJGENDE SCHADEBEDINGEN – Lag het overeengekomen bedrag 
hoger dan die potentiële schade, dan had de benadeelde iets anders beoogd dan een voorafgaande vaststelling 
van zijn wanprestatieschade. Dat schadebeding kwam dan neer op een (verboden) private straf. Als 
ongeoorloofd beding werd het dan door absolute nietigheid getroffen. Wou de benadeelde dan nog aanspraak 
maken op schadevergoeding, dan moest hij terugvallen op het gemeen contractueel aansprakelijkheidsrecht. 
Daartoe moest hij bestaan en omvang van zijn werkelijke schade aantonen. Bleef het schadebeding echter 
onder de drempel van de potentiële schade, dan aanzag de rechter het als vergoedend. Overeenkomstig de 
artikelen 1152 en 1134 BW paste de rechter het dan onverkort toe. Een schadebeding was ook verbindend 
indien het overeengekomen bedrag uiteindelijk buiten de grenzen trad van de werkelijke schade. Het gold zelfs 
indien de wanprestatie de medecontractant weinig tot geen schade had berokkend.7088  

2558. JURISPRUDENTIËLE EN DOCTRINALE ONTEVREDENHEID – De nieuwe cassatielijn leidde niet tot 
pacificatie en werd geacht in te druisen tegen de letter en de geest van het Burgerlijk Wetboek. Het 
punitieve aspect van het strafbeding was namelijk erkend in het toenmalige artikel 1226 BW.7089 De 
rechterlijke toetsing volgde bovendien een rigide stramien. Een rechter beschikte slechts over 

                                                             
7084 Bespreking: WYMEERSCH 1973, 445. 
7085 Het Hof van Cassatie verwees in 1970 enkel naar artikel 6 BW om nietigheid uit te spreken (Cass. 17 april 1970, Arr.Cass. 
1970, 754, met conclusie van advocaat-generaal E. KRINGS). Later vulde het deze grond aan door eveneens aan de artikelen 
1131 en 1133 BW te refereren (Cass. 24 november 1972, Arr.Cass. 1973, 302, Pas. 1973, I, 297). Dit heeft wellicht uitstaans 
met de aangevoerde middelen en heeft geen gevolgen voor de oplossing in rechte (VAN DEN HAUTTE 2013, 1404). 
7086 Cass. 9 juli 1936, Pas. 1936, I, 345, JT 1936, 485, noot; Cass. 24 november 1972, Arr.Cass. 1973, 302, Pas. 1973, I, 297; 
Cass. 28 november 1991, Arr.Cass. 1991-92, 282, Pas. 1992, I, 240; Brussel 15 mei 1963, JT 1963, 593. 
7087 Cass. 24 november 1972, Pas. 1973, I, 297 (een beding dat de medecontractant winst bezorgt buiten elke verhouding 
met de schade die kan voortvloeien uit de niet-uitvoering van het contract, en dat derhalve geen schadevergoeding kan 
betekenen, is nietig); Cass. 1 februari 1974, Arr.Cass. 1974, 601, Pas. 1974, I, 576; Cass. 8 februari 1974, Arr.Cass. 1974, 624, 
Pas. 1974, I, 597; Cass. 2 december 1983, Arr.Cass. 1983-84, 398, Pas. 1984, I, 371; Cass. 21 november 1985, Arr.Cass. 1985-
86, 404, Pas. 1986, I, 347; Cass. 28 november 1991, Arr.Cass. 1991-92, 282, Pas. 1992, I, 240; Cass. 3 februari 1995, Arr.Cass. 
1995, 130, Pas. 1995, I, 130; Cass. 29 februari 1996, Arr.Cass. 1996, 208, Pas. 1996, I, 221. 
7088 Cass. 1 februari 1974, Arr.Cass. 1974, 601, Pas. 1974, I, 576; Cass. 2 december 1983, Arr.Cass. 1983-84, 398, Pas. 1984, 
I, 371; Cass. 15 januari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 611, Pas. 1988, I, 574. 
7089 VAN OMMESLAGHE 1975, 534; VAN RYN 1980, 557-559; VANSWEEVELT 1985, 2468-2474. Contra: WYMEERSCH 1982, 430-432. 
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beperkte speelruimte. Een schadebeding was geoorloofd en moest onaangeroerd blijven of 
vertoonde een ongeoorloofd karakter, en liep absolute nietigheid op. In weerwil van andersluidende 
cassatierechtspraak7090, ging lagere rechtspraak dan ook op eigen houtje over tot matiging van 
excessieve schadebedingen.7091 Dit strookte echter niet met de wettelijke regeling.7092 Hetzelfde gold 
voor andere technieken zoals vrijwillige herleiding van overdreven schadebedingen op voorstel van 
de schuldeiser7093 en partiële nietigverklaring ten bedrage van het overmatige gedeelte7094.  

2559. ROEP OM WETGEVEND INGRIJPEN TER VERSOEPELING VAN RIGIDE TOETSINGSSTRAMIEN – Die gevolgen van de strikte 
beteugelingswijze leidde tot wetgevende initiatieven. De initiële wetsinitiatieven ter versoepeling van de 
wettelijke regeling beoogden invoering van een uniform regime voor alle schadebedingen, ongeacht hun al dan 
niet bestraffende functie, met mogelijkheid om excessieve strafbedingen te matigen.7095 Het oorspronkelijke 
wetsvoorstel voor de huidige regeling beoogde zelfs om de dwangfunctie bij schadebedingen tot op zekere 
hoogte toe te laten. Het voorgestelde artikel 1226 BW luidde: "Een strafbeding is een beding waarbij een 
persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst tot iets bepaald verbindt, onverschillig of 
de partijen enige betwisting omtrent het bestaan en de omvang van de schade willen voorkomen, of een straf 
willen bedingen om de nakoming van de verbintenis te verzekeren, of het ene en het andere willen doen."7096 
Dit voorstel bleef niet overeind en werd afgestemd op de rechtspraak inzake het verbod van private 
straffen.7097 Diverse wetsvoorstellen kregen zo neerslag in de wet van 23 november 1998.7098 

2560. VERANKERING VAN VERGOEDENDE SCHADEBEDINGEN EN MATIGING VIA POTENTIËLE SCHADE – In weerwil 
van doctrinale tegenwind7099 bekrachtigde de wet van 23 november 1998 in vergaande mate de 
bestaande cassatierechtspraak. Sindsdien bevestigen de artikelen 1226 en 1229, lid 1 BW het louter 
vergoedende karakter van schadebedingen.7100 Qua ondertoon ligt dit in lijn met de common law, 
waar liquidated damages clauses zijn toegestaan en penalty clauses niet afdwingbaar zijn.7101 Het 
huidige wettelijke toetsingscriterium van de potentiële schade sluit naadloos aan bij het voormalige 
jurisprudentiële criterium. Ook aan de grondslag voor de sanctie is niet geraakt. Matiging berust op 
strijdigheid van private straffen met de openbare orde.7102 De op te leggen sanctie is daarentegen 
wel gederadicaliseerd. Hier is niet langer sprake van de alles-of-nietsoplossing waartoe 
nietigverklaring leidde. De innovatie schuilt met andere woorden in de sanctie.  

2561. MATIGING ALS WEST-EUROPESE TENDENS – In navolging van de andere West-Europese rechtsstelsels voorzag 
de wetgever dus in een algemeen matigingsrecht voor schadebedingen. In chronologische volgorde is dit: 

                                                             
7090 Cass. 28 november 1980, Arr.Cass. 1980-81, 357, Pas. 1981, I, 374; Cass. 18 december 1987, Arr.Cass. 1987-88, 521, 
Pas. 1988, I, 486; Cass. 17 februari 1995, Arr.Cass. 1995, 187, Pas. 1995, I, 189. 
7091 Bijv. Brussel 26 september 1996, AJT 1997-98, 569, noot B. WEYTS. 
7092 DIRIX/VAN OEVELEN 1981, 2466; KRUITHOF 1983, 684; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 670; VAN OMMESLAGHE 1986, 226. 
7093 KRUITHOF/BOCKEN 1994, 671; LAMON 1995, 98. 
7094 VAN GERVEN 1977, 1381. 
7095  Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de rechters 
beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van strafbedingen toe te kennen, Parl.St. Kamer 1980-81, nr. 782/1; Wetsontwerp 
tot wijziging van de artikelen 1226 en 1231 van het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van artikel 1152 van hetzelfde 
wetboek, Parl.St. Kamer 1983-84, nr. 979. 
7096 Wetsvoorstel tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire interest betreft, van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. 
Kamer 1997-98, nr. 1373/1, 4 en 7; Kamerverslag bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 
2-3. (Wetsvoorstel tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire interest betreft, van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. 
Kamer 1997-98, nr. 1373/1, 7). 
7097 Amendement Landuyt, Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1373/2, 2-3; Kamerverslag bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), 
Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 10. 
7098 Wet van 23 november 1998 tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire interest betreft, van het Burgerlijk 
Wetboek, BS 13 januari 1999, 901. 
7099 VAN OMMESLAGHE 1975, 534; VAN RYN 1980, 557-559; VANSWEEVELT 1985, 2468-2474. 
7100 Deze bepaling spreekt echter nog steeds van "strafbeding", terwijl het eigenlijk "schadebedingen" definieert. 
7101 Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage and Motor Co Ltd [1915] AC 79 (BETTO/SALUZZO 2012, 15; CHAPPUIS 2005, 77; 
GRAVES 2012, 682; HACHEM 2011-I, 61; MCGREGOR 2014, 530-538; NORDIN 2014, 163; STONE 2008, 600; WHINCUP 2006, 368); § 2-
718, lid 1 in fine Uniform Commercial Code; § 356, lid 1 in fine Second Restatement of Contracts. 
7102 STIJNS 2002, 1285. 
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Oostenrijk (§ 1336, lid 2 ABGB, sinds 1811), Spanje (art. 1154 CCE, sinds 1889), Duitsland (§ 343 BGB, sinds 
1900), Zwitserland (art. 161, lid 3 CO, sinds 1911), Italië (art. 1384 CCI, sinds 1942), Frankrijk (art. 1152, lid 2 
CCF, sinds 1975), Portugal (art. 812, lid 1 CCP, sinds 1983), Luxemburg (art. 1152, lid 2 CCL, sinds 1987), 
Nederland (art. 6:94 NBW, sinds 1992) en België (art. 1231, § 1 BW, sinds 1998). Anders dan de voorheen door 
de cassatierechtspraak toegestane nietigverklaring van overdreven schadebedingen, voorziet artikel 1231, § 1 
BW thans zo in matiging van kennelijk bovenmatige schadebedingen.7103  

2562. PERPETUUM MOBILE BIJ SCHADEBEDINGEN – De benadering van schadebedingen heeft dus veel weg van een 
perpetuum mobile. Van de napoleontische regeling is het Belgische recht terug aanbeland bij POTHIER (supra nr. 
2549).7104 POTHIER week af van het Romeinse recht, waar ook (punitieve) strafbedingen waren toegestaan.7105 
Buitensporige schadebedingen lopen matiging op. Sinds 1998 huldigt België dus die prenapoleontische 
zienswijze. Contractpartijen kunnen niet onbeperkt afwijken van het beginsel dat de wanprestant alle schade 
moet vergoeden. Schadebedingen mogen enkel vergoedend werken. Misschien sneuvelt de visie van POTHIER 
opnieuw in de toekomst en keert België terug naar de Romeinsrechtelijke zienswijze. Steeds meer stemmen 
gaan immers op om punitieve schadebedingen opnieuw toe te laten. De omliggende rechtsstelsels laten alvast 
punitieve schadebedingen toe. Nederland aanvaardt zo de dwangfunctie van het boetebeding: "Als 
boetebeding wordt aangemerkt ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming 
van zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te voldoen, ongeacht of 
zulks strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan." (art. 6:91 NBW). 

2563. ONDUIDELIJKE STREKKING VAN HUIDIG SANCTIEAPPARAAT – Nog los van de toekomstige evolutie van 
de regeling inzake schadebedingen, is de strekking van het bij artikel 1231 BW ingevoerde 
sanctieapparaat nog onduidelijk. De beperkingen die uitgaan van schadebedingen op het 
integraliteitsprincipe indachtig, kan de draagwijdte van het sanctieapparaat niet onbesproken 
blijven. Alvorens de strekking van de doorbrekingen van het integraliteitsprincipe aan te snijden 
(infra nrs. 2601-2688), gaat dit deel dan ook in op het gefragmenteerde sanctieapparaat. Excessieve 
schadebedingen kan de rechter namelijk op grond van artikel 1231, § 1 BW matigen (infra nrs. 2564-
2573), zuivere strafbedingen moet hij volgens sommigen nietig verklaren (infra nrs. 2566-2566), en 
rechtmatige schadebedingen zijn op grond van rechtsmisbruik herleidbaar (infra nrs. 2590-2600). 

§ 2. MATIGING BIJ OVERDREVENHEID 

2564. MATIGING VAN EXCESSIEVE SCHADEBEDINGEN OP GROND VAN ARTIKEL 1231, § 1 BW – De spanning 
tussen schadebedingen en het integraliteitsprincipe is afgenomen sinds het biljartarrest van 1970 
(supra nr. 2554), maar vooral sinds de wet van 23 november 1998 (supra nr. 2560). Het 
integraliteitsprincipe is niet meer volledig suppletief. Partijen kunnen niet meer naar believen 
afwijken van het beginsel dat alle werkelijke schade is te vergoeden. Krachtens artikel 1231, § 1 BW 
kan de rechter een overdreven schadebeding, ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, immers 
matigen wanneer het vastgestelde schadeforfait kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen 
konden vaststellen om de schade wegens niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden. In de 
praktijk blijkt dat rechters afwijkingen van het integraliteitsprincipe frequent terugschroeven.7106  

                                                             
7103 Deze wetgevende interventie valt dus te bezien als een fundamentele ingreep in de gemeenrechtelijke sanctie op 
overdreven schadebedingen. Vgl. SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 797; VAN DEN HAUTTE 2013, 1404-1408. 
7104 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 325 ("Cette peine est stipulée dans l'intention de dédommager le créancier de l'inexécution de l'obligation 
principale: elle est par conséquent compensatoire des dommages et intérêts qu'il souffre de l'inexécution de l'obligation 
principale."). 
7105 R. ZIMMERMAN, "Stipulatio poenae", South African Law Journal 1987, 399-415. 
7106 Antwerpen 18 april 2002, RW 2003-04, 267; Antwerpen 1 maart 2005, RW 2006-07, 801, noot I. SAMOY en 

K. VANDERSCHOT, TBBR 2007, 587; Bergen 2 mei 2006, JT 2006, 495; Brussel 18 januari 2000, JT 2000, 622; Brussel 7 april 
2000, JT 2000, 619; Brussel 18 maart 2002, JLMB 2003, 1494; Gent 13 februari 2008, TBBR 2010, 142; Luik 21 december 
1999, RPS 2000, 164; Luik 21 maart 2002, JLMB 2003, 1496, TBH 2003, 397; Luik 30 maart 2006, JT 2006, 567; Rb. Aarlen 17 
januari 2002, RNB 2003, 105; Rb. Dendermonde 23 januari 2004, T.App. 2004, afl. 3, 29; Rb. Gent 21 oktober 2008, TBO 
2009, 258; Rb. Veurne 28 januari 1999, AJT 1999-00, 302, noot B. WYLLEMAN; Corr. Luik 26 april 2010, CRA 2011, 215; 
Kh. Dendermonde 14 november 2002, TGR 2002, 262; Vred. Aarschot 24 mei 2007, T.Vred. 2012, 145; Vred. Anderlecht 
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2565. RECHTERLIJK MATIGINGSRECHT NIET WEGBEDINGBAAR – Luidens artikel 1231, § 3 BW kan de aan de rechter 
toekomende matigingsbevoegdheid niet worden wegbedongen. Ieder beding dat strijdig is met artikel 1231 
BW wordt voor niet-geschreven gehouden. Dit leidt echter niet ertoe dat het schadebeding bij uitsluiting van 
het matigingsrecht volledig voor niet-geschreven wordt gehouden.7107 Enkel het deel van het beding waarin de 
rechter een matigingsrecht is ontzegd, is voor niet-geschreven te aanzien. Partijen kunnen dus evenmin op die 
manier een afwijking van het integraliteitsprincipe consolideren. De feitenrechter kan kennelijk overdreven 
schadebedingen bovendien ambtshalve matigen. Dan moeten partijen uiteraard de gelegenheid krijgen om te 
concluderen over het principe en de omvang van die matiging.7108 

2566. HEROPLEVING VAN GEMEEN SCHADERECHT NA NIETIGVERKLARING VAN ZUIVERE STRAFBEDINGEN? – Ook buiten het 
geval van artikel 1231 BW zouden rechters over een beteugelingsinstrumentarium beschikken dat het 
integraliteitsprincipe bij schadebedingen lijkt te bestendigen. Dit zou gelden bij zuivere strafbedingen (kritiek: 
supra nrs. 2507-2513). Nietigverklaring impliceert dan niet dat de benadeelde geen schadevergoeding 
toekomt. Op grond van het gemeen aansprakelijkheidsrecht kan hij nog aanspraak maken op vergoeding van 
zijn werkelijke schade. Het zuivere strafbeding is dan indirect herleid tot de voor gemeenrechtelijke matiging 
geldende ondergrens van de werkelijk geleden schade. Wel moet hij het bewijs leveren van bestaan en omvang 
van zijn werkelijke schade. Doet hij dit niet, dan laat die nietigverklaring hem zonder vergoeding. Dit bepleitte 
bepaalde rechtsleer althans voor nietigverklaring van strafbedingen onder het oude regime.7109 Onder de 
huidige regeling geldt bij nietigverklaring van zuivere strafbedingen dat de schadeverwekker alle werkelijke 
schade – niets meer en niets minder – moet vergoeden. Dit ligt ook in lijn met het Angelsaksische recht. Beziet 
de rechter een beding als penalty en niet als liquidated damages, dan is het niet afdwingbaar. De benadeelde 
kan dan om gemeenrechtelijke schadevergoeding verzoeken, mits bewijs van zijn werkelijke schade.7110 

A Matigingsparameter 

2567. POTENTIËLE SCHADE ALS TOETSINGSCRITERIUM – Uit artikel 1231, § 1, lid 1 BW blijkt dat de rechter 
schadebedingen nog steeds moet toetsen aan de maatstaf van de potentiële schade. Luidens die 
bepaling beschikt de rechter namelijk over een matigingsbevoegdheid ten aanzien van 
schadebedingen wanneer "die som kennelijk7111 het bedrag te boven gaat dat de partijen konden 
vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden". De onder 
de oude regeling verrichte jurisprudentiële en doctrinale ontledingen van de potentiële schade zijn, 
gelet op deze overeenstemming, dan ook grotendeels met succes gerecupereerd.7112  

2568. DELICATE BEGROTING VAN POTENTIËLE SCHADE – Dat uitgangsbedrag van de potentiële schade 
betreft schade die de contractpartijen bij de contractsluiting konden voorzien als uit niet-nakoming 
resulteerbare schade.7113 Potentiële schade fungeert dus vanouds als ijkpunt voor matiging.7114 In dit 

                                                                                                                                                                                              
9 januari 2000, T.App. 2001, afl. 2, 30; Vred. Doornik 1 juni 1999, Act.jur.baux 1999, 152; Vred. Doornik 20 april 1999, 
Act.jur.baux 2000, 10; Vred. Doornik 14 mei 2002, JLMB 2003, 1629 (herleiding schadebeding tot één vierde van bedongen 
forfait); Vred. Doornik 26 april 2011, JLMB 2012, 1911; Vred. Gent 8 januari 2001, T.Huur. 2001, 135; Vred. Gent 13 juli 
2001, RW 2002-03, 596. 
7107 Cass. 5 maart 2007, RW 2010-11, afl. 8, 1. Een bouwovereenkomst bevatte een schadebeding dat bepaalde dat indien 
de ondernemer "het geheel van de werken niet beëindigd heeft op de vastgestelde datum, [...] hij een som van 10.000 fr. 
per kalenderdag [zal] moeten betalen aan de bouwheer, ten titel van niet-herleidbare vergoeding." Het hof van beroep te 
Gent oordeelde dat het schadebeding in zijn geheel voor niet geschreven was te beschouwen. Het Hof van Cassatie wees 
deze zienswijze dus af. Zie ook Vred. Doornik 14 mei 2002, JLMB 2003, (1629) 1632 ("la circonstance que les clauses 
d'indemnisation stipulent l'irréductibilité des pénalités qu'elles contiennent n'entraîne pas leur nullité").  
7108 Luik 21 maart 2002, JLMB 2003, 1496, TBH 2003, 397; COIPEL 1999, 201-202; GOEGEBUER 2004-II, 21. 
7109 BAECK 2004-II, 16; DEMUYNCK 2000, 57; LAMON 1995, 111; SCHRAEYEN 2001, 555 (verwijst naar oude rechtspraak, maar acht 
nietigverklaring onder nieuwe regeling nog mogelijk); WÉRY 2003-II, 1492; WÉRY 2000-II, 617. 
7110 MCGREGOR 2014, 538. 
7111 Vroeger volstond voor nietigverklaring echter een loutere overschrijding van de grens van de potentiële schade. 
G. BRESSELEERS, conclusie bij Cass. 30 maart 2001, Arr.Cass. 2001, (566) 567; GOEGEBUER 2004-II, 26; A. VAN OEVELEN, "Kroniek 
verbintenissenrecht (Gerechtelijk jaar 1977-1978), RW 1979-80, (154) 178. 
7112 GOEGEBUER 2004-II, 26-27. 
7113 Cass. 6 december 2002, JLMB 2003, 1485, noot P. WÉRY, RABG 2003, 645, noot J. BAECK; Rb. Gent 21 oktober 2008, TBO 
2009, 258; GOEGEBUER 2004-II, 26; NORDIN 2011, 165; STIJNS 2002, 1272; VANDEN BERGHE 2003, 52; WYLLEMAN 1999, 705. 
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verband spreekt het voor zich dat becijfering van potentiële schade een moeilijke denkoefening 
vergt.7115 Dit geldt temeer daar de peildatum die is van totstandkoming van de overeenkomst (vgl. 
voorzienbare schade in art. 1150 BW). Reeds delicaat is het om werkelijke schade te berekenen. Nog 
lastiger is het om bij de contractsluiting toekomstige schade te ramen, laat staan dat de rechter a 
posteriori moet nagaan hoeveel toekomstige schade op dat tijdstip viel te verwachten.7116 Slaagt de 
rechter niet in precieze becijfering, dan kan hij mits grondige motivering de potentiële schade in 
billijkheid ramen, mits inachtneming van de werkelijke schade als absolute ondergrens. 

B Matigingsdrempel 

2569. MATIGINGSOMVANG – De matigingsbevoegdheid van artikel 1231, § 1 BW wordt geactiveerd 
wanneer het schadeforfait de potentiële schade kennelijk overschrijdt. Tot voor kort heerste 
onduidelijkheid over de precieze omvang van die herleidingsmarge. Uit de bewoordingen van artikel 
1231, § 1, lid 2 BW valt niet op te maken tot op welk niveau de feitenrechter een onredelijk 
schadebeding moet milderen. Deze bepaling schrijft enkel voor dat de rechter de schuldenaar bij 
herziening niet kan veroordelen “tot een kleinere geldsom dan bij gebrek aan strafbeding 
verschuldigd zou zijn geweest". Dat artikel duidt dus wel op een benedengrens.  

2570. VOORMALIGE STROMING: MATIGING TOT WERKELIJKE SCHADE – Volgens sommigen moest de rechter een 
kennelijk onredelijk schadebeding weliswaar aan de potentiële schade toetsen, maar moest hij dit stelselmatig 
verminderen tot het niveau van de werkelijk geleden schade.7117 Hanteert een schuldeiser in deze visie dus een 
overdreven schadebeding, dan verliest hij het voordeel van de forfaitaire raming van zijn schade. In dat geval 
moet hij zijn werkelijke schade bewijzen overeenkomstig het gemeen contractueel aansprakelijkheidsrecht. 
Indien de benadeelde geen schade kan aantonen, moet de rechter het schadebeding tot nul reduceren.  

2571. ANDERE STROMING: MATIGING TOT POTENTIËLE SCHADE MET WERKELIJK GELEDEN SCHADE ALS INDICATIE – 

Andere auteurs zijn de mening toegedaan dat de rechter schadebedingen, met inachtneming van de 
in artikel 1231 BW vervatte ondergrens, tot de potentiële schade en niet per se tot de werkelijk 
geleden schade moet herleiden.7118 Voor gebruik van de parameter van de werkelijke schade zocht 
deze strekking onder meer steun in de parlementaire voorbereiding. Daar staat te lezen dat de 
rechter bij herziening rekening moet houden met de "totale schade die de schuldeiser geleden heeft 
en dus zowel met het geleden verlies als met de gederfde winst"7119. Uit deze passage valt hooguit af 
te leiden dat de rechter de werkelijk geleden schade in aanmerking mag nemen bij de vaststelling 
van de potentiële schade. Daaruit valt echter niet op te maken dat hij schadebedingen systematisch 
tot de werkelijk geleden schade dient te herleiden.7120 

2572. HOF VAN CASSATIE: MATIGING TOT POTENTIËLE SCHADE MET WERKELIJK GELEDEN SCHADE ALS ONDERGRENS 

– In 2004 bevestigde het Hof van Cassatie dat wanneer de rechter tot matiging besluit, hij het bedrag 

                                                                                                                                                                                              
7114 Vgl. Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 795 ("Ten onrechte beweert appellante dat het Hof, bij de 
beoordeling of de overeengekomen som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de 
schade wegens niet uitvoeren van de overeenkomst te vergoeden, rekening dient te houden met de werkelijk geleden 
schade (die er volgens appellante niet is)."). 
7115 BAECK 2004-II, 13; BAECK 2012-II, 122; DEMUYNCK 2000, 55; GOEGEBUER 2004-II, 26 (verwijst naar de bijzonder disparate 
rechtspraak); KRUITHOF 1983, 680; SAMOY 2001, 345 ("Minstens had de wet [...] aan de rechters, criteria, richtingaanwijzers of 
relevante omstandigheden kunnen aanreiken om de potentiële schade te bepalen."); STIJNS 2002, 1272; VAN DRIESSCHE 2008-
I, 36; WÉRY 2003-III, 98; WYLLEMAN 1999, 704 ("Een precieze becijfering van de potentiële schade is immers [...] in de meeste 
gevallen onmogelijk"). 
7116 DELFORGE 1999, 607; SAMOY 2001, 344; VAN DRIESSCHE 2008-I, 36. 
7117 DELI 2000, 32 (kritisch); DEMUYNCK 1999, 108-109; GOEGEBUER 2004-I, 708-709; GOOSSENS 2003, 658. 
7118 BAECK 2004-II, 21; COIPEL 1999, 204; CORNELIS 2000-II, 18 ("Hij mag, maar moet het overdreven strafbeding niet tot de 
werkelijk berokkende schade beperken"); HERBOTS 2001-I, 48; SAMOY 2001, 347; STIJNS 2002, 1272; VANDEN BERGHE 2003, 52; 
WÉRY 2001, 293-294; WYLLEMAN 1999, 705. 
7119 Kamerverslag bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 6. Dit argument kwam zo voor 
bij DEMUYNCK 1999, 108. 
7120 VAN DEN HAUTTE 2013, 1406-1407, voetnoot 41. 
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van het strafbeding moet verminderen tot het bedrag van de potentiële schade "zonder dat het 
toegekende bedrag echter minder mag bedragen dan de werkelijk geleden schade".7121 De werkelijk 
geleden schade vormt dus de ondergrens voor matiging. 7122  Frankrijk verantwoordt dezelfde 
matigingsdrempel aldus dat de rechter bij matiging tot een lager bedrag dan de werkelijke schade de 
vergoedende finaliteit van het schadebeding zou miskennen.7123  

2573. TRANSPARANTERE REGELING IN NEDERLAND – Nederland volgt hier een identieke strekking. Onze 
noorderburen brengen die gedachte wel transparanter tot uitdrukking. Artikel 6:94, lid 1 NBW bepaalt zo dat 
de rechter "op verlangen van de schuldenaar [...], indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de bedongen boete 
[kan] matigen, met dien verstande dat hij de schuldeiser ter zake van de tekortkoming niet minder kan 
toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet". Uit deze nuancering volgt dat de door het 
integraliteitsprincipe gestelde drempel ook geldt bij rechterlijke matiging van excessieve schadebedingen.  

§ 3. MATIGING BIJ PARTIËLE UITVOERING 

2574. BINDENDE KRACHT VAN GEOORLOOFDE SCHADEBEDINGEN – Bevindt de rechter een schadebeding 
rechtmatig, dan moet hij daaraan toepassing verlenen. In principe kan hij de benadeelde geen hoger 
of lager schadebedrag toekennen. Deze onveranderlijkheid van geoorloofde schadebedingen viel 
destijds af te leiden uit het (intussen opgeheven) artikel 1152 BW.7124 Thans vindt dit een rechtsbasis 
in artikel 1134, eerste lid BW.7125 De bindende kracht van de overeenkomst geldt immers niet alleen 
jegens de contractpartijen, maar ook voor de rechter bij wie een geding aanhangig is gemaakt.  

2575. MATIGING VAN GEOORLOOFDE LACUNAIRE SCHADEBEDINGEN (ART. 1231, § 2 BW) – Niettemin bestaan 
twee uitzonderingen op het beginsel dat geldige schadebedingen onverkort toepassing moeten 
vinden. Ook bij geoorloofde schadebedingen kan de rechterlijke tussenkomst een beperking aan de 
conventionele afwijking van het integraliteitsprincipe impliceren. Artikel 1231, § 2 BW staat toe om 
een schadebeding te matigen wanneer de hoofdverbintenis al gedeeltelijk is uitgevoerd (infra nrs. 
2576-2589). Daarnaast kan rechtsmisbruik uitmonden in bedragsmatige herleiding van geoorloofde 
schadebedingen (infra nrs. 2590-2600). 

A Voorwaarden 

2576. MATIGING VAN GEOORLOOFDE SCHADEBEDINGEN BIJ GEDEELTELIJKE UITVOERING VAN HOOFDVERBINTENIS – 

Geoorloofde schadebedingen zijn matigbaar wanneer de hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd. 
POTHIER ligt aan de basis van deze matigingsgrond.7126 Begin negentiende eeuw vond dit neerslag in 
artikel 1231 BW. Dat deze uitzondering de logica zelve is, blijkt mede uit haar wettelijke consacratie 
in alle andere Romaanse rechtstradities. Behalve Frankrijk (art. 1231-5, derde lid CCF7127) en 
Luxemburg (art. 1231 CCL), zijn equivalente bepalingen te vinden in het Spaanse (art. 1154 CCP)7128, 
het Italiaanse (art. 1384 CCI)7129 en het Portugese (art. 812, lid 2 CCP)7130 recht. In België was dit 

                                                             
7121 Cass. 22 oktober 2004, Arr.Cass. 2004, 1654. 
7122 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 795. Reeds: WYLLEMAN 1998, 116.  
7123 Cass.civ.I.fr. 24 juli 1978, Bull.civ. 1978, nr. 280; Cass.com.fr. 3 februari 1982, Bull.civ. 1982, nr. 44; Cass.com.fr. 8 juli 
1986, Bull.civ. 1986, nr. 147; FAGES 2011-I, 318. 
7124 Cass. 21 februari 1992, JLMB 1992, 1458, noot M.E STORME; Cass. 17 februari 1995, Pas. 1995, I, 189. 
7125 VAN DEN HAUTTE 2013, 1420. 
7126 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 335 ("Lors donc que le créancier a été payé pour une partie de l'obligation principale, il ne peut plus recevoir la 
peine pour cette partie; autrement il recevroit l'un et l'autre, ce qui ne se doit pas."; met verwijzing naar DUMOULIN). Onder 
Code civil: HUC 1894, 215. 
7127 Toekomst: artikel 1284, derde lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
7128 Artikel 1154 CCE: "El Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o 
irregularmente cumplida por el deudor." 
7129 Artikel 1384 CCI: "La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in 
parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all' interesse che il creditore 
aveva all'adempimento." 
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vroeger een van de gevallen waarin de rechter afstand kon doen van de onaantastbaarheid van 
schadebedingen. Thans ligt deze uitzondering vervat in artikel 1231, § 2 BW: "De straf kan door de 
rechter worden verminderd wanneer de hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd."  

2577. VERWANTE GEDACHTE: VERBOD OP CUMUL VAN UITVOERING IN NATURA EN SCHADEVERGOEDING – Matiging bij 
partiële uitvoering van de hoofdverbintenis ziet de rechtsleer als onontbeerlijke uitzondering op de uit artikel 
1134, eerste lid BW emanerende onveranderlijkheid van geoorloofde schadebedingen. Dit vindt 
rechtvaardiging in het verbod om schadeforfaits met uitvoering van de hoofdverbintenis (ook bij equivalent) te 
cumuleren.7131 Benadeelden kunnen niet tegelijk nakoming van het schadebeding en uitvoering van de 
hoofdverbintenis vorderen en krijgen.7132 Artikel 1229, lid 2 BW schrijft dan ook voor dat de benadeelde "niet 
tegelijk het nakomen van de hoofdverbintenis en de straf [kan] vorderen, tenzij deze voor de enkele vertraging 
bedongen is".  

2578. DIEPERE GRONDSLAG: INTEGRALITEITSPLAFOND – Die ontsnappingsroute voor de onaantastbaarheid 
van geoorloofde schadebedingen vindt indirect dus ook zijn grondslag in het gemeenrechtelijke 
integraliteitsplafond. Schade mag geen twee keer voor vergoeding in aanmerking komen. Mocht de 
benadeelde tegelijk het voor niet-nakoming van de hoofdverbintenis overeengekomen bedrag 
integraal verkrijgen wanneer zijn medecontractant zijn verbintenissen partieel is nagekomen, dan 
zou hij in een betere vermogenspositie terechtkomen dan die waarin hij bij contractnakoming zou 
hebben verkeerd. Een dergelijke cumul druist met andere woorden in tegen de basisfilosofie van het 
in artikel 1149 BW vervatte integraliteitsprincipe. Bij wanprestatie kan de benadeelde dus in principe 
maximaal zijn positief belang vergoed krijgen, zelfs wanneer een schadeforfait is overeengekomen. 

2579. CORRECTIEMOGELIJKHEID SLUIT AAN OP SUBJECTIEVE PARTIJWIL – Artikel 1231, § 2 BW doet ook recht aan de wil 
van contractpartijen die voor het uitsluitende geval van volledige niet-nakoming van de hoofdverbintenis in 
een schadebeding hebben voorzien.7133 Deze bepaling vormt zo een broodnodige aanvulling op geoorloofde 
lacunaire schadebedingen. De wetgever neemt aan dat contractpartijen een beperkter schadebeding zouden 
zijn overeengekomen indien zij geweten hadden dat de hypothese van gedeeltelijke uitvoering zich zou 
voordoen. De correctiemogelijkheid bij gedeeltelijke uitvoering vult die leemte op. Zo kan het schadebeding 
uiteindelijk – zij het op herleide wijze – toch nog toepassing vinden. Zonder artikel 1231, § 2 BW zouden 
schadebedingen die enkel zien op volledige wanprestatie geen toepassing vinden bij partiële wanprestatie. De 
daardoor beoogde volledige wanprestatie zou niet samenvallen met de gedeeltelijke niet-uitvoering van de 
hoofdverbintenis. Een schadebeding dat dan niet voorziet in schadevergoeding voor gedeeltelijke niet-
uitvoering, zou dan niet toepasbaar zijn omdat de beoogde hypothese niet zou voorliggen. Bijgevolg zou het 
gemeen contractueel schaderecht toepassing vinden alsof geen schadebeding was overeengekomen. 

2580. ENKEL MOGELIJK INDIEN SCHADEBEDING VOLLEDIGE NIET-NAKOMING HOOFDVERBINTENIS BETREFT – Voor 
toepassing van de in artikel 1231, § 2 BW vastgestelde matiging bij partiële uitvoering van de 
hoofdverbintenis mag het schadebeding uitsluitend een schadevergoeding vaststellen voor het geval 
de schuldenaar een hoofdverbintenis in het geheel niet nakomt.7134 Hebben contractpartijen in hun 
schadebeding dus voorzien in een schadevergoeding voor het geval de schuldenaar een 
hoofdverbintenis gedeeltelijk nakomt, dan mag de feitenrechter de in artikel 1231, § 2 BW vervatte 

                                                                                                                                                                                              
7130 Artikel 812, lid 2 CCP: "É admitida a redução nas mesmas circunstâncias, se a obrigação tiver sido parcialmente 
cumprida." 
7131 DEMUYNCK 2000, 68; GOEGEBUER 2004-II, 16 (inzake cumulatieverbod); GOEGEBUER 2002, 407; GOOSSENS 2003, 658; VAN DEN 

HAUTTE 2013, 1420; VAN OEVELEN 1999, 1248-1249; WÉRY 1998, 630; WYLLEMAN 1997, 520-521.  
7132 Reeds: DE PAGE 1967, 166-167; LAURENT XVII 1875, 452. 
7133 GOEGEBUER 2004-II, 33; GOOSSENS 2003, 658; HERBOTS 2001-I, 45; WÉRY 1998, 627-630; WYLLEMAN 1997, 520; WYMEERSCH 

1973, 456 (oud recht). 
7134 OUDE REGELING: Antwerpen 29 januari 1979, RW 1979-80, 1135, noot E. WYMEERSCH; Brussel 20 december 1971, Pas. 
1972, II, 47; Brussel 8 juni 1972, Pas. 1972, II, 167. HUIDIGE REGELING: Brussel 26 januari 2001, JT 2002, 218; Gent 1 maart 
2007, RW 2008-09, 1002; BAECK 2004-II, 27; DALCQ 2001, 444; DELFORGE 1999, 604; DEMUYNCK 2000, 68; GOEGEBUER 2004-II, 34; 
GOOSSENS 2003, 658; HERBOTS 2001-I, 45; SCHRAEYEN 2001, 551; VAN DEN HAUTTE 2013, 1420; VAN DEN BRANDE 2005, 12; 
VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 192; WERMOES 2008, 1006; WÉRY 1998, 627; WYLLEMAN 1997, 521; WYLLEMAN 1999, 705; 
WYMEERSCH 1982, 448. 
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matigingsbevoegdheid niet toepassen.7135 Artikel 1231, § 2 BW geldt zo niet voor schadebedingen die 
voorzien in een degressieve schadevergoeding in functie van de uitvoering. Dan hadden de 
contractpartijen zelf al aandacht voor gedeeltelijke niet-nakoming. Aangezien de in die bepaling 
beoogde hypothese niet voorligt en de werkelijkheid (partiële uitvoering) overeenstemt met de 
conventioneel beoogde hypothese (partiële uitvoering), moet de schaderegeling dan onaangeroerd 
blijven. Enkel wanneer de benadeelde aantoont dat is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van 
artikel 1231, § 1 BW en de grens van de potentiële schade is overschreden of indien hij 
rechtsmisbruik bewijst, kan de rechter de strekking van die clausule dan matigen.  

2581. ILLUSTRATIE: DWARSBALKENARREST FRANSE HOF VAN CASSATIE (1860) – De regel dat artikel 1231, § 2 BW geen 
toepassing vindt wanneer het schadebeding ook ziet op de hypothese van gedeeltelijke niet-nakoming van de 
hoofdverbintenis is niet nieuw. Illustratief is een Frans cassatiearrest uit 1860. Mendouze had zich jegens de 
spoorwegmaatschappij verbonden om een bepaalde hoeveelheid eikenhouten dwarsbalken te leveren tegen 
4,05 Fr. Mendouze sloot een overeenkomst met Mauron voor de levering van 16 000 balken. Daaraan was een 
schadebeding gekoppeld dat voorzag in een vergoeding van 50 cent bij elke laattijdig geleverde dwarsbalk. 
Mauron moest op 1 september 1857 6000 dwarsbalken leveren. Uiteindelijk leverde hij slechts 110 deugdelijke 
balken. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot betaling van het volledige schadeforfait (16 000 x 50 cent = 
8000 Fr). Het hof van beroep matigde die schadevergoeding op grond van artikel 1231 CCF (vgl. art. 1231, § 2 
BW) tot 3000 Fr. In cassatie kreeg Mendouze gelijk. Dat schadebeding zag ook op gedeeltelijke niet-nakoming 
van de hoofdverbintenis. Op grond van artikel 1134 BW strekte het schadebeding partijen dus tot wet. Mauron 
was dus een vergoeding verschuldigd a rato van het aantal niet-geleverde dwarsbalken.7136 

2582. MODERNE TOEPASSINGSGEVALLEN: LEASING- EN AFNAMECONTRACTEN – Klassieke schadebedingen in 
leasingcontracten bepalen dat bij wanprestatie van de leasingnemer de nog te vervallen termijnen (of een 
gedeelte daarvan) zijn verschuldigd. Dat schadebeding houdt rekening met gedeeltelijke uitvoering, want laat 
de forfaitaire schadevergoeding verminderen naarmate de huurtermijnen door de leasingnemer zijn 
betaald.7137 Hetzelfde geldt voor afnameovereenkomsten die de omvang van de schadevergoeding laten 
variëren op basis van de hoeveelheid niet-afgenomen goederen. Denk aan bier in brouwerijcontracten of 
benzine in overeenkomsten met pomphouders.7138 In deze hypothesen is niet voldaan aan de voorwaarden van 
artikel 1231, § 2 BW en moet het litigieuze schadebeding, onder voorbehoud van toepassing van artikel 1231, 
§ 1 BW, onverkort toepassing vinden conform het beginsel van overeenkomst-wet (art. 1134, eerste lid BW). 

2583. NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 1231, § 2 BW BIJ PARTIËLE UITVOERING VAN ONDEELBARE 

HOOFDVERBINTENIS – Van gedeeltelijke uitvoering van de hoofdverbintenis en matiging op grond van 
artikel 1231, § 2 BW kan geen sprake zijn indien de hoofdverbintenis ondeelbaar is.7139  De 
deelbaarheid van de hoofdverbintenis is zo als derde toepassingsvoorwaarde te bezien.7140 Dit 
veronderstelt dat de gedeeltelijke uitvoering de schuldeiser tot nut is geweest. Is dit niet het geval, 
dan lijdt de benadeelde evenveel schade als bij volledige niet-uitvoering. Dan moet de rechter het 
volledige schadeforfait toekennen.7141 Gedeeltelijke uitvoering van een aannemingsovereenkomst tot 
het maken van een schilderij geeft dus geen aanleiding tot matiging op grond van artikel 1231, § 2 
BW. Gedeeltelijke nakoming strekt de crediteur namelijk niet tot nut. Dit utiliteitscriterium is gelieerd 

                                                             
7135 Antwerpen 29 januari 1979, RW 1979-80, 1135, noot E. WYMEERSCH; Brussel 20 december 1971, Pas. 1972, II, 47; Brussel 
8 juni 1972, Pas. 1972, II, 167; Brussel 26 januari 2001, JT 2002, 218; Gent 1 maart 2007, RW 2008-09, 1002. OUDE REGELING: 
LAURENT XVII 1875, 454. HUIDIGE REGELING: BAECK 2004-II, 27; DELFORGE 1999, 605; DEMUYNCK 2000, 69; GOEGEBUER 2004-II, 34; 
GOOSSENS 2003, 658; VAN DEN BRANDE 2005, 12; WERMOES 2008, 1006; WÉRY 1998, 629. 
7136 Cass.civ.fr. 4 juni 1860, D. 1860, I, 257. 
7137 BAECK 2004-II, 27; DEMUYNCK 2000, 69; WYLLEMAN 1997, 521; WYMEERSCH 1982, 448. 
7138 DEMUYNCK 2000, 69; WYLLEMAN 1997, 521. 
7139 Reeds: POTHIER 1821, 336 e.v. (genuanceerd). OUDE REGELING: LAURENT XVII 1875, 453. HUIDIGE REGELING: DEMUYNCK 2000, 68; 
GOEGEBUER 2002, 407; GOEGEBUER 2004-II, 34; VAN OEVELEN 1999, 1249. 
7140 Cass. 29 oktober 1896, Pas. 1896, I, 361; DEMUYNCK 2000, 68; VAN OEVELEN 1999, 1249. 
7141 OUDE REGELING: BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1907, 470; LAURENT XVII 1875, 452. HUIDIGE REGELING: Gent 1 maart 2007, RW 
2008-09, 1002; BAECK 2004-II, 28; DEMUYNCK 2000, 68; GOEGEBUER 2004-II, 36; GOOSSENS 2003, 659; SCHRAEYEN 2001, 550. 
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aan de grondslag van deze bepaling. Artikel 1231, § 2 BW is immers gebaseerd op het beginsel dat de 
benadeelde zich niet ongerechtvaardigd mag verrijken.7142  

2584. BEPALING TOEPASBAAR BIJ VERTRAGING IN NAKOMING EN ONGEACHT ONDERLIGGEND VERBINTENISTYPE – Artikel 1231, 
§ 2 BW kan ook toepassing vinden wanneer het schadebeding voor vertraging is bedongen en de 
hoofdverbintenis na het verstrijken van de bedongen termijn gedeeltelijk is uitgevoerd.7143 Zelfs verbintenissen 
om iets niet te doen zijn vatbaar voor partiële nakoming. Stel dat de tekortgeschoten debiteur gedurende een 
bepaalde tijd toch overeenkomstig de betrokken non-facereverbintenis (bijv. niet-concurrentiebeding) heeft 
gehandeld. Dan kan de rechter de conventionele schadevergoeding op grond van artikel 1231, § 2 BW matigen 
voor zover die tijdelijke nakoming de schuldeiser tot nut heeft gestrekt.7144 Neem een verbintenis om een 
sociale woning twintig jaar te behouden. Stel dat aan dat vervreemdingsverbod een schadebeding is 
gekoppeld. Vervreemdt de schuldenaar de woning na tien jaar, dan is er sprake van gedeeltelijke uitvoering die 
nut heeft gehad voor de schuldeiser. In dat geval kan de rechter het schadebeding met betrekking tot de 
verbintenis om iets niet te doen op grond van artikel 1231, § 2 BW herleiden.7145 

2585. REDUCTIEMOGELIJKHEID BIJ GEDEELTELIJKE UITVOERING ONAANTASTBAAR – Onder de napoleontische 
regeling was artikel 1231 BW van dwingend recht ("Toute stipulation contraire sera réputée non 
écrite"). Anders dan in Frankrijk en Luxemburg, viel deze laatste zin weg in het Belgische Burgerlijk 
Wetboek. In België had artikel 1231 BW (thans art. 1231, § 2 BW) dus een aanvullend karakter.7146 
Sinds 1998 is artikel 1231, § 2 BW overeenkomstig artikel 1231, § 3 BW opnieuw van dwingend recht. 
Deze bepaling stipuleert immers dat ieder beding dat strijdig is met de bepalingen van dit artikel voor 
niet-geschreven wordt gehouden. Partijen kunnen het matigingsrecht bij gedeeltelijke uitvoering dus 
niet langer uitsluiten.7147 Dit zou de conclusie wettigen dat de rechter bij gedeeltelijke uitvoering de 
verhouding tussen het schadebeding en het integraliteitsprincipe in evenwicht brengt.  

2586. GEEN VERPLICHTING TOT MATIGING BIJ PARTIËLE UITVOERING? – Louter afgaand op de bewoordingen van artikel 
1231, § 2 BW is de rechter echter niet verplicht om geoorloofde schadebedingen te matigen bij gedeeltelijke 
uitvoering van de primaire verbintenis.7148 Artikel 1231, § 2 BW bepaalt immers: "De straf kan door de rechter 
worden verminderd wanneer de hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd." Net zoals bij matiging in het 
algemeen (infra nr. 2651) valt echter aan te nemen dat de rechter, ondanks de tekst van artikel 1231, § 2 BW, 
eerder verplicht is om schadebedingen te matigen bij partiële uitvoering van de hoofdverbintenis. Dit sluit ook 
beter aan bij de bedoeling van de wetgever om schadebedingen louter vergoedend te laten werken. 

B Matigingsparameter  

2587. BILLIJKHEIDSMATIGING IN ZUID-ROMAANSE TRADITIE – De Zuid-Romaanse civil law volgt billijkheidsmatiging bij 
gedeeltelijke uitvoering van de hoofdverbintenis. In Spanje voorziet artikel 1154 CCE zo standaard in de 
techniek van matiging naar billijkheid. Dit geldt ook voor matiging van schadebedingen bij gedeeltelijke 
uitvoering van de hoofdverbintenis: "El Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal 

                                                             
7142  Dit wordt ook omschreven als het non-bis-in-idembeginsel. Dit ligt in lijn met het principe van integrale 
schadevergoeding. Vgl. VAN OEVELEN 1999, 1249; WERMOES 2008, 1007. 
7143 Cass. 10 april 1997, Arr.Cass. 1997, 428, Pas. 1997, I, 444, TBBR 1997, 516; Luik 23 oktober 2001, JT 2002, 346; Kh. Hoei 
6 september 2000, RRD 2001, 25; BAECK 2004-II, 27; DEMUYNCK 2000, 70; GOEGEBUER 2004-II, 34; GOOSSENS 2003, 658-659. 
Onder de oude regeling werd dit soms afgewezen (bijv. KRUITHOF/MOONS/PAULUS 1975, 744). 
7144 Cass. 25 juni 1976, Arr.Cass. 1976, 1204, RW 1976-77, 1778 (oud regime); Gent 1 maart 2007, RW 2008-09, 1002, noot 
L. WERMOES (gedeelteijke uitvoering vervreemdingsverbod); Luik 11 september 2003, TBH 2004, 595 (schadebeding voor 
schending exclusiviteitsbeding in makelaarsovereenkomst is ook matigbaar op grond van gedeeltelijke uitvoering van 
verbintenis om iets niet te doen, maar in arrest enkel algemene verwijzing naar art. 1231 BW); DEMUYNCK 2000, 69 (kritisch 
m.b.t. nut van gedeeltelijke uitvoering exclusiviteitsbeding in makelaarsovereenkomst); GOEGEBUER 2004-II, 34; KRUITHOF 

1984, 289 (oude regeling); VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 192; WERMOES 2008, 1007. 
7145 Gent 1 maart 2007, RW 2008-09, 1002, noot L. WERMOES. 
7146 LAURENT XVII 1875, 453; WYLLEMAN 1997, 523 (kritisch); WYMEERSCH 1973, 458. 
7147 DEMUYNCK 1999, 105 (impliciet); GOEGEBUER 2004-II, 34; GOOSSENS 2003, 659; SCHRAEYEN 2001, 552; VAN DEN BRANDE 2005, 
13; VAN DEN HAUTTE 2013, 1421; WÉRY 2001, 301. 
7148 Brussel 26 januari 2001, JT 2002, 218; Luik 23 oktober 2001, JT 2002, 346; Kh. Hoei 6 september 2000, RRD 2001, 25; 
SCHRAEYEN 2001, 551; VAN DEN HAUTTE 2013, 1421; VAN OEVELEN 1999, 1250. Contra: GOEGEBUER 2004-II, 36; WERMOES 2008, 
1007; WÉRY 2001, 300. 
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hubiera sido en parte [...] cumplida por el deudor."7149 In Italië bepaalt artikel 1384 CCI evenzo: “La penale può 
essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte [...]".7150 In 
Portugal luidt artikel 812, lid 1 juncto lid 2 CCP in soortgelijke zin: "A cláusula penal pode ser reduzida pelo 
tribunal, de acordo com a equidade, quando for manifestamente excessiva [...]".7151 

2588. PROPORTIONELE VERMINDERING ALS CORRECTERE PARAMETER IN FRANKRIJK EN LUXEMBURG – 

Schadebedingen bij gedeeltelijke uitvoering van de hoofdverbintenis naar billijkheid matigen, is niet 
de meest nauwkeurige methode. Billijkheidsmatiging is net als billijkheidsbegroting (infra nr. 2781) 
een subsidiair mechanisme. In België verschaft artikel 1231, § 2 BW wel geen richtsnoeren voor het 
quantum van matiging bij gedeeltelijke uitvoering. Aangenomen wordt dat schadevergoeding dan 
proportioneel is te verminderen. Dit ligt in lijn met de Franse en Luxemburgse equivalente 
bepalingen. De Franse wet staat matiging toe ten bedrage van het nut dat de schuldeiser uit de 
gedeeltelijke uitvoering haalde: “Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue 
peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a 
procuré au créancier [...]" (art. 1231-5, derde lid CCF7152; vgl. art. 1231 CCL). 

2589. PROPORTIONELE VERMINDERING A RATO VAN NUT GEDEELTELIJKE UITVOERING – De rechter moet onder 
artikel 1231, § 2 BW dus nagaan welk kleiner bedrag de partijen zouden hebben bedongen indien zij 
in hun schadebeding hadden voorzien in de hypothese van gedeeltelijke uitvoering. Proportionele 
matiging houdt zo in dat de rechter het schadebeding moet milderen in dezelfde verhouding als die 
welke bestaat tussen het actuele voordeel dat de schuldeiser heeft gehaald uit gedeeltelijke 
uitvoering en het nut dat uit integrale uitvoering viel te verwachten.7153 Had gedeeltelijke uitvoering 
dus geen enkel nut voor de schuldeiser, dan is het schadebeding ook niet matigbaar.  

§ 4. MATIGING BIJ RECHTSMISBRUIK 

A Voorwaarden 

2590. ONGEOORLOOFDE AANWENDING VAN GEOORLOOFDE SCHADEBEDINGEN – Zuivere schadebedingen zijn 
in principe geoorloofd. Dit volgt uit hun per definitie louter vergoedende karakter. De rechter kan 
hen bij gedeeltelijke nakoming dus wel matigen op grond van artikel 1131, § 2 BW (supra nrs. 2576-
2589). Die bedingen zijn echter ook herzienbaar wanneer de benadeelde hen abusievelijk aanwendt. 
Zelfs indien niets substantieels valt aan te merken op een schadebeding, kan de rechter nog via 
rechtsmisbruik paal en perk stellen aan conventionele doorbrekingen van het integraliteitsprincipe.  

2591. SANCTIONERING VAN ONGEOORLOOFDE AANWENDING SCHADEBEDINGEN ONDER OUDE REGELING – Het verbod op 
rechtsmisbruik bouwt voort op de in artikel 1134, lid 3 BW neergelegde verplichting om overeenkomsten te 
goeder trouw uit te voeren.7154 Overeenkomstig de beperkende ("matigende") werking van de goede trouw 
mogen contractpartijen zich bij uitoefening van hun contractuele rechten niet bezondigen aan rechtsmisbruik. 
Zelfs wanneer contractuele rechten geldig tot stand zijn gekomen, kan de rechter deze al dan niet volledig 
terzijde schuiven wanneer een van de contractpartijen deze uitoefent op een wijze die indruist tegen de goede 

                                                             
7149 Dezelfde billijkheidsmatiging geldt in Paraguay en Peru (art. 459 CCPar resp. art. 1346 CCPr).  
7150 Vgl. CHERTI 2013, 190 („Nel codice attuale resta fermo il principio della diminuzione equitativa della penale quando il suo 
ammontare è manifestamente eccessivo”); GAZZONI 2011, 649. 
7151 Met een kruisverwijzing naar gedeeltelijke nakoming in lid 2: "É admitida a redução nas mesmas circunstâncias, se a 
obrigação tiver sido parcialmente cumprida."Brazilië kent een soortgelijke billijkheidsmatiging. Artikel 413 CCBr luidt: "A 
penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte [...]". 
7152 De Franse wetgever is voornemens deze bepaling te behouden bij de herziening van het aansprakelijkheidsrecht: artikel 
1284, derde lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
7153 Luik 7 oktober 1999, JT 2000, 87; Kh. Hoei 6 september 2000, RRD 2001, 25; BAECK 2004-II, 28; BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 

1907, 471 (Frankrijk); DEMUYNCK 2000, 72; DE PAGE 1967, 163 (oud regime); GOEGEBUER 2004-II, 36; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 672 
(oud regime); SCHRAEYEN 2001, 551; VAN OEVELEN 1999, 1249; WERMOES 2008, 1007; WYLLEMAN 1997, 522; WYMEERSCH 1973, 
459; WYMEERSCH 1982, 448-449. 
7154 Cass. 16 januari 1986, Arr.Cass. 1985-86, 683; Cass. 18 februari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 790. 
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trouw.7155 Volgens het Hof van Cassatie vormt het rechtsmisbruikverbod een algemeen rechtsbeginsel dat zich 
tot het contractenrecht uitstrekt.7156 Dit verbod geldt zo ook bij schadebedingen. Onder het oude regime 
erkende het Hof van Cassatie de toepasselijkheid van rechtsmisbruik op schadebedingen zonder meer.7157  

2592. MATIGING OP GROND VAN RECHTSMISBRUIK GELDT OOK ONDER NIEUWE REGELING – Ook onder het 
nieuwe stelsel kan de rechter abusieve aanwending van schadebedingen via rechtsmisbruik tot 
normale proporties herleiden. Dit blijkt uit toepassingen in de rechtspraak7158 en de veelvuldige 
bevestigingen in de rechtsleer7159. De matigingsbevoegdheid is dus niet in de plaats gekomen van 
deze uitoefeningstoetsing. Het materiële geldingsbereik van beide controlebevoegdheden is immers 
in essentie verschillend. Matiging van schadebedingen op grond van rechtsmisbruik is enkel mogelijk 
bij geoorloofde schadebedingen. Gemeenrechtelijke matiging op grond van artikel 1231, § 1 BW 
betreft daarentegen enkel ongeoorloofde schadebedingen (infra nr. 2593). Geldige schadebedingen 
kan de rechter dus niet matigen op grond van artikel 1231, § 1 BW. De potentiële-schadegrens is dan 
per definitie niet overschreden.7160 Indien geen sprake is van partiële uitvoering (art. 1231, § 2 BW) 
rest enkel nog matiging wegens misbruik van contractuele rechten.  

2593. VOORWAARDE I: GEOORLOOFDE SCHADEBEDINGEN – Het voortbestaan van matiging op grond van 
rechtsmisbruik onder het nieuwe regime vindt grond in de omstandigheid dat het toepassingsgebied 
daarvan verschilt van gemeenrechtelijke matiging op grond van artikel 1231, § 1 BW (supra nr. 2592). 
Fundamenteel is ook dat misbruikcontrole wel degelijk een geoorloofd schadebeding vooronderstelt. 
Dit verschilt van rechterlijke toetsing onder artikel 1231, § 1 BW, waar de schadeverwekker de 
geoorloofdheid van het schadebeding zelf ter discussie stelt.  

2594. VOORAFGAANDE RECHTMATIGHEIDSTOETS – De rechter kan de misbruiktoets pas verrichten na te 
constateren dat het schadebeding geoorloofd is in de zin van de artikelen 1226-1233 BW.7161 Stelt hij 
vast dat een schadebeding kennelijk excessief is, dan is elke verwijzing naar rechtsmisbruik 
overbodig.7162 Van misbruikcontrole is dus pas sprake na het doorstaan van die rechtmatigheidstoets. 
Pas dan gaat de rechter na of de benadeelde het schadebeding in redelijkheid uitoefent. De eerste 
stap gaat dus uit van een redenering ex ante: beoordeling van de geldigheid van het schadebeding 
vanuit het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst. De tweede stap vertrekt daarentegen 

                                                             
7155 DIRIX 1988-II, 660-667; FAGNART 1986, 285-316. 
7156 Cass. 19 september 1983, Arr.Cass. 1983, 52; Cass. 16 januari 1986, Arr.Cass. 1985-86, 683. 
7157 Cass. 18 februari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 790 ("Overwegende dat, hoewel artikel 1152 [BW] bepaalt dat wanneer bij de 
overeenkomst is bedongen dat hij die in gebreke blijft deze uit te voeren, als schadevergoeding een bepaalde som zal 
betalen, aan de andere partij geen grotere noch kleinere som kan worden toegekend, op die regel echter een uitzondering 
bestaat ingeval, zoals ten deze, is vastgesteld dat de schuldeiser misbruik heeft gemaakt van zijn recht, en dat zodanig 
misbruik wordt gesanctioneerd door het recht tot zijn normaal gebruik te verminderen." Onder het oude regime werd zo 
dus een uitzondering aanvaard op de toenmalige onveranderlijkheid van schadebedingen). Meer: Cass. 21 februari 1992, 
RW 1992-93, 568; Bergen 21 maart 1990, TBH 1991, 234; Luik 11 januari 1996, TBH 1996, 988; Rb. Aarlen 23 april 1993, JT 
1993, 827; Vred. Brussel 30 oktober 1998, T.Vred. 2000, 59. 
7158 Cass. 8 februari 2001, Pas. 2001, 244; Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, 790; Gent 1 maart 2007, RW 2008-
09, 1002 (afwijzing rechtsmisbruik); Rb. Hasselt 23 oktober 1996, AJT 1996-97, 388; Rb. Luik 3 oktober 2000, JLMB 2001, 
1258; Vred. Torhout 8 april 2003, Huur 2005, 87, RW 2004-05, 1434; Vred. Torhout 21 december 2004, TBBR 2008, 31, noot 
D. VAN DRIESSCHE (met afwijzing rechtsmisbruik wegens concrete omstandigheden).  
7159 BAECK 2004-II, 15 en 29; COIPEL 1999, 202; DALCQ 2001, 446; DELFORGE 1999, 616-617; DEMUYNCK 1999, 108; DEMUYNCK 2000, 
73; GOEGEBUER 2004-II, 38-39; LENAERTS 2013, 379; RENARD-DECLAIRFAYT 2005, 759; SAMOY 2001, 347; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 
800; SCHRAEYEN 2001, 552; STIJNS 2002, 1273; SWAENEPOEL 2011, 353; VANDEN BERGHE 2003, 55; VANDEN BERGHE 2009, 863; VAN 

DEN HAUTTE 2013, 1421; VANDERSCHOT 2005, 95; VAN DRIESSCHE 2008-I, 37; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 192; WERMOES 2008, 
1008. WÉRY 2001, 302; WYLLEMAN 1998, 119. Contra: CORNELIS 2000-I, 637. 
7160 GOEGEBUER 2004-II, 38. 
7161 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 796; GOEGEBUER 2004-II, 38; LENAERTS 2013, 379 (impliciet); SAMOY 

2001, 348; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 799-800; STIJNS 2002, 1273; VAN DEN HAUTTE 2013, 1421; VAN DRIESSCHE 2008-I, 38; 
VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 192; WÉRY 2001, 303. 
7162 Zie echter Bergen 8 december 2005, TBBR 2008, 227. 
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van een redenering ex post: beoordeling van al dan niet abusieve toepassing van het geldige 
schadebeding vanuit het tijdstip van uitoefening van het schadebeding.7163 

2595. VOORAFGAANDE RECHTMATIGHEIDSTOETS VIA POTENTIËLE SCHADE – De voorafgaande rechtsmatigheidstoets 
houdt in dat het bedrag van het schadebeding niet hoger mag liggen dan de potentiële schade. Bij de 
contractsluiting moeten partijen dus hebben voorzien in een bedrag dat enkel uit niet-uitvoering van de 
overeenkomst voorzienbare schade verankert als conventionele schadevergoeding. Is de grens van de 
potentiële schade immers overschreden, dan kan de schuldeiser zich niet meer rechtsgeldig op dit beding 
beroepen. De rechter kan wel nog matigen (gemengd schadebeding) of nietig verklaren (zuiver strafbeding; 
(supra nrs. 2504-2506). Misbruik van enig contractueel recht kan dan wel niet meer voorliggen. 

2596. VOORWAARDE II: ONGEOORLOOFDE AANWENDING VAN SCHADEBEDING – Ter beoordeling of de 
benadeelde een schadebeding op abusieve wijze toepast, moet de rechter dan nagaan of degene die 
een schadebeding inroept, zich gedraagt op een wijze die kennelijk de grenzen overschrijdt van wat 
een zorgvuldig schuldeiser in die omstandigheden had gedaan.7164 Hiertoe beschikt hij over een 
marginale controlebevoegdheid. 7165  Ongeoorloofde uitoefening moet voortvloeien uit diverse 
omstandigheden, zoals het gedrag van contractpartijen7166, de korte duur7167 of geringheid7168 van de 
wanprestatie, het tijdstip7169 van de wanprestatie, het (quasi-)ontbreken van werkelijke schade etc.  

2597. ONGEOORLOOFDE AANWENDING VAN WEDERVERHURINGSVERGOEDING EN VAN AAN VERVREEMDINGSVERBOD 

GEKOPPELD SCHADEBEDING – Illustratief is de verhuurder die bij ontbinding van de huurovereenkomst lastens de 
huurders de volledige toekenning van de – door de rechter geoorloofd bevonden – wederverhuringsvergoeding 
vordert, terwijl het gehuurde goed onmiddellijk opnieuw was verhuurd.7170 De verhuurder kon in principe 
aanspraak maken op de bedongen vergoeding, maar had in werkelijkheid geen schade geleden. Rechtsmisbruik 
lag ook voor bij een koopovereenkomst met een sociale verhuurmaatschappij. Die overeenkomst bevatte een 
vervreemdingsverbod voor 20 jaar waaraan een schadebeding was verbonden. 17 jaar na de aankoop 
verkochten de eigenaars hun woning in het kader van een vereffening-verdeling na echtscheiding. Het verzoek 
van de sociale verhuurmaatschappij om het schadebeding in deze omstandigheden toe te passen, leverde haar 
een voordeel op dat niet in verhouding stond tot het nadeel voor de voormalige eigenaars.7171 

                                                             
7163 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 796; COIPEL 1999, 200; SAMOY 2001, 348; STIJNS 2002, 1273-1274; VAN 

DRIESSCHE 2008-I, 38. 
7164 Cass. 8 februari 2001, Pas. 2001, 244, RW 2001-02, 778, noot A. VAN OEVELEN; Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-
07, (790) 796. 
7165 DEMUYNCK 2000, 77; DIRIX 1988-II, 663-664; SCHRAEYEN 2001, 553; PASCARIELLO 1997, 391; VANDEN BERGHE 2003, 55; 
VAN DRIESSCHE 2008-I, 37. 
7166 Cass. 18 februari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 790; Cass. 10 juni 1988, Pas. 1988, 1213, RW 1988-89, 771. Illustratief is het 
geval van de verhuurder die eenzijdig de contractsvoorwaarden wijzigt wanneer de huurder een nieuwe kandidaat-huurder 
aanbrengt, waardoor deze kandidaat-huurder afhaakt. Zie ook VANDEN BERGHE 2003, 55; VAN DRIESSCHE 2008-I, 38. 
7167 Dit is zo bij kortstondige niet-nakoming van contractuele verbintenissen: GOEGEBUER 2002, 406; GOEGEBUER 2004-II, 38. 
7168 Bergen 21 maart 1990, TBH 1991, 234; COIPEL 1999, 200; SAMOY 2001, 348; STIJNS 2002, 1274, voetnoot 187; 
VANDEN BERGHE 2003, 55. De geringheid van de tekortkoming speelt echter niet bij ontbinding. Ontbinding vereist net een 
zwaarwichtige wanprestatie. Matiging van uitoefening van schadebedingen bij ontbinding op deze grond valt dus moeilijk 
te rijmen met de toepassingsvoorwaarde van de ontbinding zelf. Vgl. VAN DRIESSCHE 2008-I, 39. 
7169 Cass. 8 februari 2001, Pas. 2001, 244, RW 2001-02, 778, noot A. VAN OEVELEN (verzoek van sociale huurmaatschappij om 
schadebeding op vervreemdingsverbod voor 20 jaar toe te passen 17 jaar na aankoop, leverde haar een voordeel op dat 
niet in verhouding stond tot het nadeel voor de voormalige eigenaars). Zie evenwel Brussel 13 oktober 2009, T.Not. 2010, 
639 (geen matiging bij verkoop na 8 jaar bij vervreemdingsverbod voor 10 jaar); Gent 1 maart 2007, RW 2008-09, 1002 
(geen rechtsmisbruik bij uitoefening schadebeding op vervreemdingsverbod van 20 jaar bij vervreemding na 10 jaar). 
7170 Vred. Torhout 8 april 2003, Huur 2005, 87, RW 2004-05, 1434; VAN DRIESSCHE 2008-I, 38. Let op met de kwalificatie als 
schadebeding dan wel als opzegbeding van bedingen die voorzien in vergoeding bij verbreking van de huurovereenkomst. 
Bijv. SAMOY 2001, 343, voetnoot 7. Denk hier ook aan de hypothese van de vergoeding die bij woninghuur bij niet-naleving 
van het opzeggingsmotief is verschuldigd, ook al heeft de huurder geen daadwerkelijke schade geleden: H. MOENS EN M. 
VERKEMPINCK, “Verhuis naar buitenland om professionele redenen als buitengewone omstandigheid bij niet-nakoming van 
opzeggingsmotief van eigen gebruik bij woninghuur” (noot onder Vred. Kortrijk 18 juni 2014), T.Vred. 2016, (204) 208 ("Valt 
overigens niet moeilijk in te zien dat een huurder wegens opzegging schade lijdt a rato van achttien maanden huur?”). 
7171 Cass. 8 februari 2001, Pas. 2001, 244, RW 2001-02, 778, noot A. VAN OEVELEN. Bemerk dat de rechter dit schadebeding 
wel op grond van gedeeltelijke uitvoering van de hoofdverbintenis kan matigen (supra nr. 2584). 
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2598. ONTBREKEN VAN WERKELIJKE SCHADE OP ZICH ONVOLDOENDE INDICATIE VOOR RECHTSMISBRUIK – Dat de 
benadeelde weinig tot geen werkelijke schade heeft geleden, is een belangrijke aanwijzing voor 
misbruik van zijn contractuele rechten.7172 Hoewel rechtsmisbruik een vangnet kan bieden bij geringe 
werkelijke schade en een hoog schadeforfait, kan dit ontbreken van werkelijke schade op zich echter 
niet volstaan ten bewijze van rechtsmisbruik.7173 Zo overwoog het Hof van Cassatie "dat het vonnis 
dat oordeelt dat een strafbeding niet kan worden toegepast op de uitsluitende grond dat (eiseres) 
geen schade heeft geleden of minstens niet aantoont schade te hebben geleden, de aangevoerde 
wetsbepalingen schendt".7174 Afwezigheid van werkelijke schade volstaat dus niet ten bewijze van 
rechtsmisbruik. Werkelijke schade is geen referentiepunt voor geldigheid van een schadebeding. Die 
schade is enkel een element ter beoordeling van overschrijding van de grens van potentiële schade. 
Rechtsgeldig beroep op rechtsmisbruik zou toelaten om die regel al te gemakkelijk te omzeilen.7175 
Bovendien zou dit het forfaitaire karakter van schadebedingen uithollen.7176 

B Matigingsparameter 

2599. UITOEFENINGSHERLEIDING TOT NORMALE PROPORTIES – De sanctie op abusieve uitoefening van 
schadebedingen verschilt van die op kennelijk overdreven schadebedingen (matiging). Luidens vaste 
cassatierechtspraak geldt dat de rechter de uitoefening van die rechten bij misbruik tot normale 
proporties moet herleiden.7177 In 2004 matigde het hof van beroep te Antwerpen zo een geoorloofd 
schadebeding op grond van rechtsmisbruik. Daarbij was het van oordeel dat een beperking van het 
schadebeding tot 50 % een vermindering tot het aanvaardbaar normale gebruik inhield.7178  

2600. WERKELIJKE SCHADE STELT GEEN ONDERGRENS AAN MATIGING WEGENS RECHTSMISBRUIK – Bij matiging 
op grond van artikel 1231, § 1 BW geldt de werkelijke schade als ondergrens voor matiging (infra nr. 
2665). Rechtsmisbruik volgt niet uit die bepaling. De ondergrens van de werkelijke schade geldt dan 
ook niet bij matiging op grond van rechtsmisbruik.7179 De uit het integraliteitsprincipe resulterende 
ondergrens van de werkelijke schade kan dus ook hier een deuk krijgen.  

Afdeling III. Neerwaartse integraliteitsdoorbraak  

2601. INTEGRALITEITSPRINCIPE BLIJKT NIET GEHEEL ONAANTASTBAAR BIJ CONVENTIONELE SCHADEREGELINGEN – De 
sanctieregeling ten aanzien van overdreven schadebedingen wekt de indruk dat het integraliteitsprincipe ook 
bij schadebedingen quasi-sacrosanct is. Bij nader toezien is dit pure schijn. Contractuele wensen leggen het niet 
af tegen matigende ingrepen van wetgever en rechter. Partijen bezitten speelruimte om zich van het 
integraliteitsprincipe te distantiëren. Dit deel gaat na op welke wijze de huidige regeling toelaat om 

                                                             
7172 In de zaak die leidde tot het vonnis van de vrederechter van Torhout van 21 december 2004 slaagden de in gebreke 
zijnde huurders zo niet in het bewijs dat de verhuurders in werkelijkheid geen schade hadden geleden. Zij betoogden dat de 
huurwoning onmiddellijk opnieuw was verhuurd. Zij lieten echter na dat te bewijzen. Zie Vred. Torhout 21 december 2004, 
TBBR 2008, 31, noot D. VAN DRIESSCHE.  
7173 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 796 ("[D]e feitenrechter moet immers in zijn motivering de concrete 
omstandigheden eigen aan de zaak aanduiden waarom het beroep op het schadebeding misbruik uitmaakt. De rechter 
moet de verhouding tussen de contractanten inkleuren teneinde te bepalen welke eisen in het gegeven geval door de 
goede trouw worden gesteld."); GOEGEBUER 2004-II, 38; MERTENS 2006, 463; SAMOY 2001, 348; STIJNS 2002, 1274, voetnoot 
187; VANDEN BERGHE 2003, 55; VAN DEN HAUTTE 2013, 1421; VAN DRIESSCHE 2008-I, 38. 
7174 Cass. 26 januari 2001, JT 2003, 762, R.Cass. 2001, 354, noot I. SAMOY 2001, RW 2000-01, 1279. Verwijzing bij BAECK 2004-
II, 15-16; SAMOY 2001, 348; WÉRY 2001, 293. 
7175 BAECK 2004-II, 16; SAMOY 2001, 348; VAN DRIESSCHE 2008-I, 38. 
7176 VANDEN BERGHE 2003, 55. 
7177 Cass. 16 december 1982, Arr.Cass. 1982-83, 518; Cass. 8 februari 2001, Pas. 2001, 244. 
7178 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 797 ("Besluitend is het Hof van oordeel dat de uitoefening van het 
strafbeding dient te worden gematigd op grond van rechtsmisbruik. De sanctie van rechtsmisbruik bij een schadebeding 
bestaat in de vermindering van het recht tot zijn normaal gebruik. Hoewel de matigingsbevoegdheid van de rechter kan 
betekenen dat hij in het geheel geen beroep meer kan doen op het schadebeding, is het Hof in casu van oordeel dat een 
beperking van het schadebeding tot 50 % een vermindering tot het aanvaardbaar normaal gebruik inhoudt."). Vgl. 
Rb. Hasselt 23 oktober 1996, AJT 1996-97, 388. 
7179 SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 801; VANDEN BERGHE 2003, 56; VAN DEN HAUTTE 2013, 1421-1422. 
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intentioneel of accidenteel (infra nrs. 2601-2643) neerwaarts af te wijken van het integraliteitsprincipe. Een 
volgend deel legt dan de klemtoon op de opwaartse afwijkingen van dat beginsel (infra nrs. 2644-2688).  

§ 1. INTENTIONELE DOORBRAAK 

A Ondermaatse schadebedingen 

1 Principiële verbindende kracht 

2602. SUPPLETIEF INTEGRALITEITSPRINCIPE: BINDENDE KRACHT VAN ONDERMAATSE SCHADEBEDINGEN – Bij 
kennelijk excessieve schadebedingen blijft de ondergrens van het integraliteitsprincipe overeind. De 
schadeverwekker moet minstens de werkelijk geleden schade vergoeden. Niets minder. Toch kunnen 
partijen ondermaatse en zelfs derisoire schadebedingen overeenkomen. Accidenteel kunnen zij de 
schade te laag inschatten. De onjuistheid van hun schaderaming wordt dan duidelijk wanneer de 
werkelijke schade uit de wanprestatie veel hoger ligt. Contractpartijen kunnen ook bewust de 
ondergrens van het integraliteitsprincipe doorbreken.7180 Zij kunnen onaantastbaar een erg laag 
forfait aan potentiële schade overeenkomen. Zowel rechtspraak7181 als rechtsleer7182 zijn zich bewust 
van die doorbraakmogelijkheid.  

2 Geen verhogingsmogelijkheid 

2603. GEEN RECHTERLIJKE VERHOGINGSBEVOEGDHEID – Uit artikel 1231, § 1 BW volgt dat de rechter 
ondermaatse schadebedingen niet opwaarts kan corrigeren. Napoleons redactiecomité 
onderbouwde het ontbreken van een matigingsrecht bij overdreven schadebedingen met het 
argument dat dan ook moest worden voorzien in een verhogingsrecht bij ondermaatse 
schadebedingen. Dit zou te sterk afbreuk doen aan de bindende kracht van overeenkomsten.7183 
Vroeger bleek de onaantastbaarheid van ondermaatse schadebedingen dan ook uit artikel 1152 BW. 
Dit artikel schreef voor dat wanneer in de overeenkomst een strafbeding was opgenomen, de rechter 
noch een grotere noch een kleinere som kon toekennen. Belgische rechters kunnen thans kennelijk 
overdreven hoge schadebedingen verminderen. Toch beschikken zij niet over de mogelijkheid om 
kennelijk overdreven lage schadebedingen te vermeerderen. Dit volgt niet langer uit artikel 1152 
BW, maar uit het beginsel van de bindende kracht van overeenkomsten (art. 1134, eerste lid BW). 
Hoewel bepaalde auteurs de afwezigheid van een verhogingsmogelijkheid betreuren7184, kunnen 
contractpartijen de ondergrens van het integraliteitsprincipe dus rechtsgeldig wegclausuleren.  

2604. BENADEELDE KAN BIJ ONDERMAATS SCHADEBEDING GEEN HOGERE SCHADEVERGOEDING KRIJGEN VIA GEMEEN 

CONTRACTUEEL SCHADERECHT – De onaantastbaarheid van ondermaatse schadebedingen geldt ook voor 
contractpartijen. Bevindt de rechter een schadebeding geoorloofd – wat bij ondermaatse schadebedingen in 
principe steeds het geval is (supra nr. 2603) – dan heeft de benadeelde geen keuze tussen de overeengekomen 
en de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Doet het ondermaatse schadebeding dus niet af aan de grens van 

                                                             
7180 Vgl. DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2010, 27 (Chili: "Así, pues, hay excepción al principio de reparación integral cada vez que los 
perjuicios efectivamente producidos superen al monto establecido en la cláusula penal, porque el hecho de que pudiera 
haber más daños que los previstos como pena no permitirá ejercer el acreedor el derecho a demandar una mejora de la 
pena."). 
7181 Cass. 12 november 1885, Pas. 1885, I, (275) 276 ("[...] la clause qui limite la responsabilité du voiturier à un taux fixe 
inférieur au dommage véritable, est licite et valable aux termes des articles 1134 et 1152 du code civil"; oud regime); Cass. 
16 september 1926, Pas. 1927, I, 52 (bedongen schadeforfait van 100 BEF voor verlies van pakket en werkelijke schade 
blijkt veel groter; schadebeding is toch onaantastbaar). 
7182 CORGAS-BERNARD 2012, 68 ("Les parties peuvent même exclure le principe d'une réparation"); DELFORGE 1999, 606; DE PAGE 

1967, 161 (oud regime); DUBUISSON 2001, 35 (kritisch); HALLEMEESCH 2013, 64; HERBOTS 2001-I, 46; RENARD-DECLAIRFAYT 2005, 
759; VANDEN BERGHE 2003, 53; VANDEN BERGHE 2010, 81 (exoneratiebedingen); VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 189; WÉRY 2001, 
281; WÉRY 2011-II, 338. 
7183 M. BIGOT-PRÉAMENEU, "Exposé des motifs" in J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle. Tome sixième. Code 
civil. Livre troisième, Parijs, Treuttel et Würtz, 1827, 155. 
7184 DELFORGE 1999, 606 ("on peut regretter que le législateur n'ait pas perçu la nécessité de sanctionner adéquatement la 
clause pénale dérisoire"); VAN OMMESLAGHE 2010, 1681 (impliciet). 
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de potentiële schade, dan is hij onherroepelijk gebonden door het ondergeëvalueerde schadeforfait. Het 
geldige schadebeding strekt contractpartijen tot wet. Dit geldt dus ook indien de benadeelde kan bewijzen dat 
hij in werkelijkheid meer schade heeft geleden dan hij via het schadebeding vergoed zal zien.7185 Een 
wanpresterende schuldenaar kan het schadeforfait dus tegenwerpen aan de benadeelde die om vergoeding 
van zijn hogere werkelijke schade verzoekt. Bij vertraging in de uitvoering kan een aannemer zich zo beroepen 
op het forfaitaire karakter van een conventionele vertragingsvergoeding indien de opdrachtgever wil aantonen 
dat hij in werkelijkheid meer schade heeft geleden dan conventioneel is vastgesteld.7186 

3 Universeel geïsoleerde zienswijze 

2605. TAL VAN ANDERE RECHTSSTELSELS LATEN VERHOGING VAN ONDERMAATSE SCHADEBEDINGEN TOE – 

Bepaalde rechtsstelsels, zoals Argentinië7187 en Paraguay7188, volgen de Belgische striktheid inzake 
ondermaatse schadebedingen. Verhoging van ondermaatse schadebedingen is daar evenmin 
mogelijk. Deze benadering lijkt voor het overige echter betrekkelijk geïsoleerd. Dit geldt zowel voor 
de Romaanse en de Germaanse civil law als de common law (infra nrs. 2606-2607). Meerdere 
rechtsstelsels laten verhoging van ondermaatse schadebedingen in principe niet toe, tenzij de 
contractpartijen uitdrukkelijk in die mogelijkheid hebben voorzien (infra nr. 2608). De internationale 
harmoniseringsinitiatieven bevatten geen regeling op dit punt. 

2606. VERHOGINGSMOGELIJKHEID IN ROMAANSE CIVIL LAW – POTHIER was al voorstander van opwaartse 
herziening indien bij wanprestatie bleek dat de werkelijke schade het overeengekomen schadeforfait 
oversteeg.7189 Zijn inzicht was van directe invloed op het Franse, en zo op het Luxemburgse recht (art. 
1152, lid 2 CCL). Zo voorziet de nieuwe Franse bepaling nog in een verhogingsrecht bij ondermaatse 
schadebedingen: "Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi 
convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire." (art. 1231-5, tweede lid CCF7190). 
Ondermaatse schadebedingen zijn daar dus niet onaantastbaar. 7191  Verhoging van kennelijk 
ondermaatse schadebedingen is daar mogelijk tot het bedrag van de werkelijk geleden schade.7192 

2607. MOGELIJKHEID TOT VERHOGING ONDERMAATSE SCHADEBEDINGEN IN GERMAANSE EN ANGELSAKSISCHE RECHTSTRADITIES 

– Ook de Germaanse en de Angelsaksische rechtsstelsels laten vergoeding van hogere werkelijke schade toe bij 
ondermaatse schadebedingen. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kan de benadeelde luidens 

                                                             
7185 BAECK 2004-II, 24; GOEGEBUER 2004-II, 15; GOOSSENS 2003, 654; HERBOTS 2001-I, 46; VANDEN BERGHE 2003, 53; VANDEN BERGHE 

2010, 81 (exoneratiebedingen); VAN DRIESSCHE 2008-I, 36; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 189; VAN OMMESLAGHE 2010, 1681. 
7186 M.-A. FLAMME, Traité theorique et pratique des marchés publics, II, Brussel, Bruylant, 1969, 545; GOOSSENS 2003, 654. 
7187 Artikel 793 CCCA: "Relación con la indemnización. La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de 
los daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que 
la pena no es reparación suficiente." (vertaling: "[...] de schuldeiser heeft geen recht op verdere schadevergoeding, ook al 
toont hij aan dat het strafbeding niet volstaat als schadevergoeding"). 
7188 Artikel 454, tweede lid CCP: "En cada uno de esos casos la pena substituye a la indemnización de los daños e intereses 
respectivos. El acreedor no tendrá derecho a una pena mayor aunque pruebe que la indemnización no es suficiente." 
(vertaling: "De schuldeiser heeft geen recht op een hogere schadevergoeding, ook al toont hij aan dat de schadevergoeding 
niet volstaat."). 
7189 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 325 ("si la peine que le créancier a perçue pour l'inexécution de l'obligation principale ne le dédommageait pas 
suffisamment, il ne laisserait pas, quoiqu'il ait perçu cette peine, de pouvoir demander les dommages et intérêts résultant de 
l'inexécution de l'obligation principale, en imputant et tenant compte sur lesdits dommages et intérêts, de la peine qu'il a 
déjà perçue."). 
7190  De Franse wetgever is voornemens deze verhogingsmogelijkheid te behouden bij de herziening van het 
aansprakelijkheidsrecht: artikel 1284, tweede lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
7191 BENABENT 2011, 310; CORGAS-BERNARD 2012, 75 ("Le juge a le pouvoir de le modérer à la hausse comme à la baisse, si la 
clause est manifestement excessive."); FAGES 2011-I, 317; LAPOYADE DESCHAMPS/BLOCH 2008, 137; MALAURIE/AYNES/STOFFEL-
MUNCK 2013, 531; MALINVAUD/FENOUILLET 2010, 592. 
7192 De Franse Code civil oefende hier overigens invloed uit op de Code des Obligations et des Contrats van Marokko, waar 
artikel 264 in fine ook voorziet in die verhogingsmogelijkheid: "Le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts 
convenu s'il est excessif ou augmenter sa valeur s'il est minoré [...]" (www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=191424). 
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respectievelijk § 340, lid 2 BGB7193, § 1336 ABGB7194 en artikel 161, lid 2 CO7195 naast het schadeforfait 
aanspraak maken op verdere schade. Het bedrag van het schadebeding geldt daar dus als potentiële 
minimumschade. De schadebedingregeling is daar dus crediteurvriendelijker dan in België. Conventionele 
doorbrekingen van de integraliteitsdrempel doen zich daar dus minder snel voor. Nederland is strenger door 
pas aanvullende vergoeding toe te laten "indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist".7196 Tot slot volgt de 
common law een gelijkaardige benadering bij ondermaatse penalties. De benadeelde kan het schadebeding 
van oudsher terzijde schuiven en verzoeken om vergoeding van zijn grotere daadwerkelijke schade.7197  

2608. CONVENTIONELE VERHOGINGSMOGELIJKHEID VAN ONDERMAATS SCHADEBEDING? – In Italië (art. 1382, lid 1 CCI), 
Portugal (art. 811, lid 2 CCP) en Brazilië (art. 416 CCB) sluit de wettelijke regeling aan bij het Belgische recht. 
Ondermaatse schadebedingen binden de contractpartijen. De rechter kan deze niet opwaarts herzien. Deze 
stelsels bieden contractpartijen wel de optie om contractueel te voorzien in een verhogingsmogelijkheid. In 
Italië bepaalt artikel 1382, lid 1 CCI dat het beding waarbij is overeengekomen dat één van de contractpartijen 
bij niet-nakoming of vertraging in nakoming gehouden is tot een bepaalde prestatie, tot gevolg heeft dat de 
schadevergoeding tot die beloofde prestatie wordt beperkt.7198 In Portugal en Brazilië bepalen artikel 811, lid 2 
CCP respectievelijk artikel 416 CCB in dezelfde zin dat de vaststelling van een schadebeding belet dat de 
schuldeiser om vergoeding van de hogere schade kan verzoeken.7199 Beide bepalingen staan wel vergoeding 
toe van schadeforfaits overstijgende werkelijke schade indien partijen in die mogelijkheid hebben voorzien.  

B Uitzonderingen 

2609. UITZONDERINGEN OP NEERWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBRAAK – Tegen een ondermaats schadebeding valt 
weinig te ondernemen. De wetgever achtte het niet opportuun om schuldeisers daartegen te beschermen. 
Ondermaatse schadebedingen zijn echter niet absoluut onaantastbaar. De rechter kan de conventionele sluier 
lichten. Op de mogelijkheid om de door het integraliteitsprincipe gestelde ondergrens van de werkelijke schade 
te doorbreken, bestaan immers een aantal uitzonderingen: opzettelijke wanprestatie (infra nrs. 2610-2614), 
nietigverklaring van een als exoneratiebeding geherkwalificeerd schadebeding (infra nrs. 2615-2619), 
rechtsmisbruik (infra nrs. 2620-2621) en verzoek om uitvoering in natura (infra nrs. 2628-2630). Ook liggen 
diverse uitzonderingen vervat in bijzondere wetsbepalingen (infra nrs. 2631-2634). 

1 Opzettelijke wanprestatie 

2610. INTEGRALITEITSPRINCIPE HERWINT GELDING BIJ OPZETTELIJKE WANPRESTATIE – De napoleontische 
wetgever stond wars van opzettelijke wanprestaties (supra nr. 74). Die gedachte geldt ook bij 
schadebedingen. Beging de wanprestant zijn wanprestatie opzettelijk, dan kan de benadeelde om 
vergoeding verzoeken ten bedrage van de werkelijk geleden schade. Op die manier krijgt hij meer 
dan waarop hij krachtens zijn ondermaats schadebeding aanspraak had.7200 Ook in de Romaanse 

                                                             
7193 § 340, lid 2 BGB: "Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu, so kann er die 
verwirkte Strafe als Mindestbetrag des Schadens verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht 
ausgeschlossen." Bespreking: FISCHER 1981, 32; STELTMANN 2000, 171. 
7194 § 1336 ABGB: "Der Gläubiger kann neben einer Konventionalstrafe den Ersatz eines diese übersteigenden Schadens 
geltend machen." 
7195 Artikel 161, lid 2 OR: "Übersteigt der erlittene Schaden den Betrag der Strafe, so kann der Gläubiger den Mehrbetrag nur 
so weit einfordern, als er ein Verschulden nachweist." 
7196 Artikel 6:94, lid 2 NBW: "Op verlangen van de schuldeiser kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, 
naast een bedongen boete die bestemd is in de plaats te treden van de schadevergoeding op grond van de wet, 
aanvullende schadevergoeding toekennen." 
7197 Winter v Trimmer (1762) 1 Wm.Bl. 395; Harrison v Wright (1811) 13 East 343; Wall v Rederiaktiebolaget Luggude [1915] 
3 K.B. 66 (waarover: MCGREGOR 2014, 539). 
7198 Artikel 1382, lid 1 CCI: "La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, 
uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa 
[...]" 
7199 Artikel 811, lid 2 CCP: "O estabelecimento da cláusula penal obsta a que o credor exija indemnização pelo dano 

excedente [...]". Artikel 416, parágrafo único, CCB: "Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o 
credor exigir indenização suplementar [...]". 
7200 Antwerpen 11 oktober 2012, NJW 703, noot C. LEBON (opzet of bedrog evenwel niet bewezen); Bergen 24 september 
1996, JT 1997, 216; F. DE PATOUL, noot onder Vred. Wetteren 1 oktober 2003, Jb.Kred.C.S. 2003, (151) 154; DURANT 2010-II, 
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rechtstraditie, zelfs indien daar geen of een beperkte (bijv. vereiste van manifeste onderdrijving) 
verhogingsmogelijkheid bestaat, geldt de opzettelijke wanprestatie als uitzonderingsgeval. Dit is zo 
naar Frans7201, Luxemburgs7202, Spaans7203 en Italiaans7204 recht.7205  

2611. OPZETTELIJKE NIET-NAKOMING VAN AANNEMINGSOVEREENKOMST – Een treffende illustratie van de wijze waarop 
een benadeelde de toepassing van een schadebeding bij opzet kan pareren, is te vinden in de Unidroit-
principes.7206 Aannemer A gaat een overeenkomst aan met bouwheer B voor de constructie van een fabriek. De 
overeenkomst bevat een schadebeding dat voorziet in 10 000 Australische dollar (AUD) vergoeding per week 
vertraging. De voltooiing loopt vertraging op omdat A de bouw opzettelijk opschort voor de uitvoering van een 
lucratiever project, waarvan het schadebeding hoger was. B lijdt niet 10 000 AUD, maar 20 000 AUD werkelijke 
schade per week vertraging. A mag het schadebeding niet tegenwerpen. Toepassing van het beding zou 
immers kennelijk onbillijk zijn. A was namelijk opzettelijk aan zijn verbintenissen tekortgeschoten.  

2612. GEEN UITBREIDING VAN EXCEPTIO DOLI TOT ZWARE FOUT – Naar Italiaans7207 en Luxemburgs7208 recht kan de 
benadeelde ook bij zware fout meer krijgen dan waarop hij krachtens het ondermaatse schadebeding recht 
had. Die hypothese doet zich in Luxemburg voor in gevallen die buiten het aanwendingsbereik van artikel 1152, 
lid 2 CCL vallen. Dit is zo wanneer schadebedingen niet kennelijk derisoir maar toch ondermaats zijn en de 
wanprestant een zware fout heeft begaan. In Italië is een zware fout ook relevant buiten het toepassingsgebied 
van artikel 1382, lid 1 in fine CCI, dus wanneer partijen niet conventioneel in een verhogingsmogelijkheid 
hebben voorzien (“se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”). België breidt opzet echter niet 
uit tot zware fouten.7209 Het Hof van Cassatie heeft culpa lata dolo aequiparatur bij exoneratiebedingen 
immers al meer dan een halve eeuw verlaten.7210 Bij zware fout is een schadebeding dus niet doorbreekbaar. 
De benadeelde kan geen hogere schadevergoeding vorderen.  

2613. ONDERBOUW VAN CORRECTIEF BIJ ONDERMAATSE SCHADEBEDINGEN – De correctiemogelijkheid van 
ondermaatse schadebedingen bij opzet is te bezien als toepassing van het adagium fraus omnia 
corrumpit.7211 Tegen de openbare orde (art. 6 BW) zou het indruisen om iemand toe te laten 
opzettelijk tekort te schieten. Daarnaast sluit dit correctief aan bij het rechtsgevoel van elke 
rechtschapen burger. Hoewel potentieel voordelig, geeft een ondermaats schadebeding een 
contractpartij geen vrijgeleide om te wanpresteren.7212 Hier sluit de Romaanse rechtstraditie dus aan 
bij de Germaanse rechtstraditie, die werkelijke schade als minimumschade beziet (supra nr. 2607). 

2614. PARALLEL MET ONVOORZIENBARE SCHADE BIJ OPZETTELIJKE WANPRESTATIE (ART. 1150 BW) – Uit de 
correctiemogelijkheid van ondermaatse schadebedingen blijkt ook de link met het gemeen schaderecht. De 
voorzienbaarheid van artikel 1150 BW en het matigingscriterium van de potentiële schade bij schadebedingen 
hebben dezelfde oorsprong: het Romeinse ultra-duplumverbod (supra nr. 1482). Zonder schadebeding heeft 
een benadeelde bij opzet ook recht op vergoeding van onvoorzienbare schade (art. 1150 BW). Bij een 
geoorloofd schadebeding (dat dus tot de potentiële schade is beperkt), en dus a fortiori bij een ondermaats 

                                                                                                                                                                                              
69; DURANT 2015, 471; GOEGEBUER 2004-II, 15; KLUYSKENS 1948, 228; LEBON 2013-II, 705-706; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 214-215; 
STIJNS 2002, 1279; VANDEN BERGHE 2003, 53; VANDEN BERGHE 2010, 99; VAN DRIESSCHE 2008-I, 36; WÉRY 2001, 281. 
7201 AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 190 ("[Le créancier] ne peut, sauf le cas de dol, demander des dommages-intérêts 
supérieurs à la peine stipulée.”). 
7202 POELMANS 2013, 179 (met verwijzing naar Luxemburg 3 maart 2010, JTL 2011, 126). 
7203 DAVILA GONZÁLEZ 1992, 359. 
7204 RESCIGNO 2001, 1434. 
7205 In Costa Rica is deze uitzondering op de onaantastbaarheid van ondermaatse bedingen zelfs uitdrukkelijk neergelegd in 
de Código de comercio. Artikel 426, eerste zin Código de comercio (Costa Rica): "Cuando se hubiere sujetado a pena la no 
ejecución o ejecución imperfecta de un contrato, salvo dolo del deudor o pacto en contrario, el acreedor sólo podrá exigir el 
cumplimiento de lo estipulado o la pena pactada." 
7206 UNIDROIT, 234-235. 
7207 RESCIGNO 2001, 1434 (met verwijzing naar art. 1229 CCI, dat beide noties omvat). 
7208 POELMANS 2013, 179 (verwijzing naar Luxemburg 3 maart 2010, JTL 2011, 126). 
7209 DUBUISSON 2001, 59 (exoneratiebedingen); MONTERO 1999, 16; MONTERO 2001, 413; STIJNS 2002, 1279; WÉRY 2001, 281. 
7210 Cass. 25 september 1959, JT 1960, 114, noot J.-H. ROTHIER. 
7211 LEBON 2013-II, (705) 706; MONTERO 1999, 14; MONTERO 2001, 410. 
7212 LEBON 2013-II, (705) 706. 
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schadebeding, kan de benadeelde bovenop het schadebeding krachtens het gemeen recht schadevergoeding 
claimen voor zelfs bij de contractsluiting onvoorzienbare werkelijke schade.7213  

2 Herkwalificatie als nietig exoneratiebeding 

2615. INTEGRALITEITSPRINCIPE BIJ NIETIGVERKLARING GEHERKWALIFICEERD ONDERMAATS SCHADEBEDING – Van 
wederopstanding van de integraliteitsdrempel bij ondermaatse schadebedingen is ook sprake bij 
nietigverklaring van als exoneratiebedingen geherkwalificeerde schadebedingen. Schadebedingen en 
exoneratiebedingen verschillen in principe substantieel (supra nr. 2518).7214 Tussen beide clausules 
bestaat echter een overgangsgebied.7215 Een schadebeding kan de te vergoeden schade zo op een 
dermate laag bedrag vaststellen dat het dezelfde uitwerking heeft als een exoneratiebeding. De 
benadeelde kan een kennelijk belachelijk laag schadebeding aanvechten na herkwalificatie als 
exoneratiebeding.7216 De rechter moet beoordelen of een clausule als exoneratiebeding dan wel als 
schadebeding is te beschouwen. De door partijen gegeven kwalificatie is niet doorslaggevend.7217 
Artikel 1156 BW vestigt immers het primaat van de gemeenschappelijke partijwil.  

2616. NIETIGVERKLARING VAN ALS SCHADEBEDING VERMOMD UITHOLLEND EXONERATIEBEDING – Indien 
conventionele schadevergoedingen onredelijk laag zijn gesteld, kan de rechter deze dus via de leer 
van de exoneratieclausules aanpakken. Onredelijk lage conventionele schadevergoedingen komen in 
wezen vaak neer op exoneratiebedingen. Via herkwalificatie van de debiteurvriendelijke regeling 
inzake ondermaatse schadebedingen schuift de rechter het beding dan door naar de 
crediteurgunstigere regeling inzake exoneratiebedingen. De gedupeerde kan de nadelige 
repercussies van een uiterst ondermatig schadebeding zo counteren. De geldigheid van een 
verscholen exoneratiebeding is ook te beoordelen aan de hand van de geldigheidsvoorwaarden voor 
exoneratiebedingen. Exoneratiebedingen zijn ongeoorloofd wanneer zij strijdig zijn met een bepaling 
van dwingend recht of van openbare orde. Ook zijn zij ongeldig bij persoonlijk opzet van de 
schuldenaar of wanneer zij de overeenkomst uithollen.7218 Voor sanctionering van persoonlijk opzet 
is echter geen herkwalificatie als exoneratiebeding nodig. Persoonlijk opzet is immers ook 
rechtstreeks beteugelbaar bij (ondermaatse) schadebedingen (supra nrs. 2610-2614).  

2617. NIETIGVERKLARING VAN SCHADEBEDING WEGENS CONTRACTUITHOLLING – Debiteuren kunnen niet 
tegelijk een verbintenis aangaan en zich bevrijden van elke aansprakelijkheid voor het geval deze niet 
wordt nagekomen. Een exoneratiebeding – ook al is het als schadebeding vermomd – mag de 
overeenkomst niet van haar essentie ontdoen.7219 De enkele en zelfs kennelijke afwijking tussen de 
vergoeding waarin is voorzien in het als schadebeding vermomd exoneratiebeding en de (hogere) 
potentiële schade volstaan niet om te concluderen tot contractuele uitholling. Enkel wanneer een 
enorme kloof gaapt tussen de potentiële schade en de (lagere) werkelijke schade kan er onder 
omstandigheden sprake zijn van uitholling van de overeenkomst. Dan kan de rechter het in het 

                                                             
7213 Bergen 24 september 1996, JT 1997, 216; LAURENT XVII 1875, 447 (oude regeling: "Tout dommage causé par le débiteur 
doit être réparé, prévu ou non; s'il est prévu, on applique la peine; s'il n'est pas prévu, on applique le droit commun."); 
MOREAU-MARGRÈVE 2000, 214-215. Vgl. DAVILA GONZÁLEZ 1992, 359 (onder verwijzing naar art. 1150 CCF); F. LOKSAIER, La clause 
pénale dans les contrats internes et dans les contrats internationaux: étude de droit français avec références au droit suisse 
et au droit tunisien, Lausanne, Payot, 1985, 171-172 (in J. DAVILA GONZÁLEZ). 
7214 CORNELIS 1981, 198; FONTAINE/DE LY 2003, 371; HERBOTS 2001-I, 38; VAN DEN HAUTTE 2013, 1398-1399. 
7215 Bijv. VANDEN BERGHE 2003, 44. 
7216 Reeds: DE PAGE 1967, 164. Thans: BAECK 2004-II, 24-25; COIPEL 1999, 181 en 196; CRUQUENAIRE 2013, 160; DUBUISSON 2001, 
35; FONTAINE/DE LY 2003, 370-372; GOEGEBUER 2004-II, 17; GOOSSENS 2003, 659; HERBOTS 2001-I, 38 en 46; RENARD-DECLAIRFAYT 

2005, 759; SCHRAEYEN 2001, 535; VANDEN BERGHE 2003, 53; VANDEN BERGHE 2010, 99; VANDEN BERGHE/HOSTENS, 1326; VAN 

GERVEN/COVEMAEKER 2006, 189, voetnoot 118; VAN OMMESLAGHE 1994, 183; WÉRY 2001, 265 en 281; WÉRY 2011-II, 338; 
WYMEERSCH 1982, 433 (oud recht). 
7217 BAECK 2004-II, 24; STEENNOT 2008, 524; VANDEN BERGHE/HOSTENS, 1326. 
7218 CRUQUENAIRE 2013, 160; DURANT 2015, 471; MONTERO 1999, 13; MONTERO 2001, 410; VANDEN BERGHE 2003, 65; VANDEN 

BERGHE/HOSTENS, 1328-1338; K. VAN HOECKE, noot onder Gent 4 juni 1986, Computer. 1986, (270) 270; WÉRY 2001, 281. 
7219 Cass. 27 september 1990, Arr.Cass. 1990-91, 88, JT 1991, 88, Pas. 1991, I, 82, RW 1990-91, 854. Nadien: DUBUISSON 2001, 
63-72; DURANT 2015, 471; MONTERO 1999, 19; MONTERO 2001, 421-424; STIJNS 2002, 1263; VANDEN BERGHE 2003, 66. 
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schadebeding verscholen "uithollend" exoneratiebeding nietig verklaren. Dit is het geval wanneer de 
enige mogelijke voorzienbare schade volledig is uitgesloten.7220  

2618. GEMEENRECHTELIJKE SCHADEBEGROTING HERWINT GELDING BIJ NIETIGVERKLARING SCHADEBEDING – Loopt 
het als schadebeding vermomd exoneratiebeding nietigverklaring op, dan kan de benadeelde 
overeenkomstig het gemeen recht schadevergoeding vorderen voor zijn hogere werkelijke 
schade.7221 Dan herwint het integraliteitsprincipe zijn gelding.7222 Alle werkelijke schade is dan 
verhaalbaar. De neerwaartse doorbraak van het integraliteitsprincipe is dan mislukt. 

2619. DOORBREEKBAARHEID VAN INTEGRALITEITSDREMPEL BIJ ONDERMAATSE SCHADEBEDINGEN – De strenge 
toets van exoneratiebedingen impliceert dat de ondergrens van het integraliteitsprincipe bij 
ondermaatse schadebedingen vaak succesvol wordt doorbroken. Aan ondermaatse schadebedingen 
analoge exoneratieclausules komen overigens frequent voor.7223 Partijen kunnen zelfs middels een 
exoneratiebeding geslaagd bepalen dat enkel het negatief belang vergoedbaar is en niet het 
doorgaans hogere positief belang.7224 Ook zouden zij kunnen bepalen dat (bijvoorbeeld geringe) 
immateriële7225 of zelfs bepaalde voorzienbare7226 schade bij wanprestatie niet verhaalbaar is.7227 Dat 
een derisoir schadebeding pas als exoneratiebeding is te herkwalificeren bij een uiterst laag 
schadeforfait, impliceert uiteraard dat benadeelden vaak een deel van hun werkelijke schade niet 
vergoed zien. De wanprestant heeft de aan het integraliteitsprincipe gestelde gemeenrechtelijke 
ondergrens van de werkelijk geleden schade dan op geslaagde wijze wegbedongen. 

3 Rechtsmisbruik 

2620. MATIGING AL DAN NIET ALS EXONERATIEBEDING GEHERKWALIFICEERD ONDERMAATS SCHADEBEDING 

WEGENS RECHTSMISBRUIK – Uitoefening van geoorloofde schadebedingen kan ook rechtsmisbruik 
opleveren (supra nrs. 2590-2600). Contractuele rechten zijn immers uit te oefenen conform de eisen 
van de goede trouw.7228 Belangrijke aanwijzing is dan het feit dat weinig tot geen schade is geleden 
(supra nr. 2598). Hier kan rechtsmisbruik een instrument vormen tegen aberrante situaties waartoe 
derisoire schadebedingen kunnen leiden. Neem nu dat de werkelijke schade een veelvoud is van de 
vergoeding waarop de benadeelde krachtens het ondermaatse schadebeding aanspraak kan maken, 
maar dat het nog niet in een zo laag schadeforfait voorziet dat de rechter het als exoneratiebeding 
kan herkwalificeren. In dat geval moet de benadeelde zeker kunnen aanvoeren dat zijn 
medecontractant misbruik maakt van zijn recht om het schadeforfait tegen te werpen. De rechtsleer 
aanvaardt rechtsmisbruik bij exoneratiebedingen.7229 De rechtspraak ter zake is echter schaars.7230  

                                                             
7220 STIJNS 2002, 1283; VANDEN BERGHE 2003, 67; VANDEN BERGHE 2010, 99. 
7221 BAECK 2004-II, 25; RENARD-DECLAIRFAYT 2005, 759; WÉRY 2011-II, 338. 
7222 Dit geldt uiteraard onder voorbehoud van de beperkingen aan het integraliteitsprincipe, zoals de onvoorzienbaarheid 
(art. 1150 BW), de schadebeperkingsplicht en de kanstheorie. Vgl. LAITHIER 2009, 1653. 
7223 CORNELIS 2000-I, 593; FONTAINE/DE LY 2003, 371; VANDEN BERGHE 2010, 98. 
7224 Vgl. mogelijkheid bij CRASWELL 1989, 518 ("The idea of individual autonomy does suggest that individuals should be 
allowed to make their conduct nonoptional to any extent they choose, by specifying one of these remedies in their 
contract."). Zie ook omgekeerde mogelijkheid (vergoeding positief belang bij ontbinding in plaats van in Portugal gangbare 
negatief belang bij ontbinding): Lissabon 21 april 1994, nr. 6837, JusNet 3313/1994. Contra: Guimarães 11 februari 2004, 
nr. 1602/03-2, JusNet 781/2004 (via schadebeding kunnen contractpartijen niet afwijken van de regel dat ontbinding (naar 
Portugees recht) enkel met het negatief belang kan samengaan); Lissabon 3 juni 2004, nr. 1996/2004-8, JusNet 3249/2004 
("não pode o credor pretender por via da cláusula penal [...] receber, em caso de resolução, o valor correspondente ao 
interesse contratual positivo"). 
7225 DE VULDER/ONGENA 2002, 44-49; VANDEN BERGHE 2010, 95-96. 
7226 Onvoorzienbare schade is krachtens artikel 1150 BW reeds van vergoeding uitgesloten, behalve bij opzettelijke 
wanprestatie. DE VULDER/ONGENA 2002, 44-49; VANDEN BERGHE 2010, 95. 
7227 Te verregaande exoneraties kan de rechter aanpakken op grond van uitholling: VANDEN BERGHE 2010, 96. 
7228 STIJNS 2002, 1283. 
7229 DUBUISSON 2001, 72; VANDEN BERGHE 2003, 66 en 69; VANDEN BERGHE 2010, 80; VAN OMMESLAGHE 1994, 196-197; STIJNS 2002, 
1283-84; WÉRY 2002-III, 141-142.  
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2621. TERUGHOUDENDE ERKENNING VAN RECHTSMISBRUIK – Net zoals bij exoneratiebedingen is bij ondermaatse 
schadebedingen enige terughoudendheid te verwachten. Beroep op rechtsmisbruik dient uitzonderlijk te zijn. 
Aangezien dit gaat om marginale toetsing, mag de feitenrechter niet al te snel tot onbetamelijke 
rechtsuitoefening concluderen.7231 Partijen beschikken over enige marge voor uitoefening van hun contractuele 
rechten. Dat beduidend meer schade is geleden dan forfaitair vastgesteld, kan zeker een indicatie zijn voor 
rechtsmisbruik.7232 Dit volstaat echter niet om tot rechtsmisbruik te besluiten. Dit zou de onaantastbaarheid 
van het schadebeding en de bindende kracht van de overeenkomst (art. 1134, eerste lid BW) te gauw 
ondergraven. Andere aan te reiken factoren zijn de ernst van de wanprestatie, het tijdstip waarop de 
benadeelde het ondermaatse schadebeding inroept en het gedrag van de benadeelde schuldeiser.7233  

4 Conventionele verhogingsmogelijkheid 

2622. CONVENTIONELE AFWIJKING VAN WETTELIJKE VERHOGINGSMOGELIJKHEID IN DUITSLAND – In de 
Germaanse rechtsculturen vormt een schadebeding een minimumvergoeding (supra nr. 2607). 
Benadeelden kunnen zo verzoeken om bijkomende vergoeding van hogere werkelijke schade (§ 340, 
lid 2 BGB). Deze wettelijke verhogingsmogelijkheid kunnen contractpartijen echter wegbedingen.7234 
Zo kunnen zij een schadebeding toch aansprakelijkheidslimiterend laten werken. 

2623. CONVENTIONELE VERHOGINGSMOGELIJKHEID BIJ ONDERMAATSE SCHADEBEDINGEN – Is het mogelijk om 
het onaantastbare aansprakelijkheidslimiterende karakter van ondermaatse schadebedingen weg te 
clausuleren? Contractpartijen kunnen wettelijk gezien geen schadevergoeding vorderen voor hogere 
werkelijke schade (art. 1231, § 1 BW juncto art. 1134 BW). In hun schadebeding kunnen zij wel een 
subsidiaire mogelijkheid inbouwen tot het claimen van hogere werkelijke schade. Dit is echter geen 
cumulatieve mogelijkheid. Zo kunnen zij bepalen dat het schadebeding geldt "onverminderd het 
recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke 
schade".7235 Deze clausule beschermt de benadeelde voor het geval de werkelijke schade meer 
bedraagt dan het schadeforfait. Schadebedingen die echter stipuleren dat de benadeelde bovenop 
het schadeforfait vergoeding voor werkelijk geleden schade kan vorderen, voldoen niet aan artikel 
1226 BW. De rechter kan dan ook matigen op grond van artikel 1231, § 1 BW.7236  

2624. BETWISTING VAN VERHOGINGSMOGELIJKHEID: FORFAITAIRE AARD VAN SCHADEBEDINGEN – Sommigen 
betwisten die verhogingsclausules op grond dat zij zouden indruisen tegen het wezen van het 
schadebeding. De conventionele verhogingsmogelijkheid zou onverenigbaar zijn met de finaliteit van 
het schadebeding. Schadebedingen beogen immers om schadevergoeding vooraf te fixeren zonder 
dat werkelijke schade hoeft te worden bewezen (supra nrs. 2538-2542).7237 Door contractueel te 
voorzien in de mogelijkheid om bijkomend te verzoeken om vergoeding van hogere werkelijke 
schade, zou de logica van het schadebeding – een forfaitaire vergoeding – worden verlaten.7238  

2625. VERHOGINGSMOGELIJKHEID WETTELIJK VOORZIEN IN ROMAANSE RECHTSCULTUREN – Mocht de verhogingsclausule 
daadwerkelijk indruisen tegen het wezen van het schadebeding, dan zou die combinatiemogelijkheid van 
schadebeding en vergoeding van hogere werkelijke schade in andere rechtsstelsels allicht niet voorkomen.7239 

                                                                                                                                                                                              
7230 Gent 4 juni 1986, Computerr. 1986, 265, noot K. VAN HOECKE; Rb. Gent 21 april 2009, T.Aann. 2009, 236, noot L. VAN DEN 

BON. 
7231 DIRIX 1988-II, 663; STIJNS 2002, 1283 (exoneratiebedingen); VANDEN BERGHE 2010, 81. 
7232 VANDEN BERGHE 2010, 81. 
7233 Inzake rechtsmisbruik bij exoneratiebedingen: VANDEN BERGHE 2010, 81. 
7234 STELTMANN 2000, 172. 
7235 Het schadebeding dat aan de orde was in het cassatiearrest van 6 december 2002 voorzag in die mogelijkheid (Cass. 
6 december 2002, JLMB 2003, 1485, noot P. WÉRY, RABG 2003, 645, noot J. BAECK); GOOSSENS 2003, 654, voetnoot 4 (geeft 
aan dat dit bij aanneming vaak voorkomt indien de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst heeft opgesteld); 
HALLEMEESCH 2013, 64; VANDEN BERGHE 2003, 53 (bepleit opname van die verhogingsmogelijkheid). 
7236 VANDEN BERGHE 2003, 53. In Nederland, dat de dwangfunctie aanvaardt, is dat beding echter geldig (SCHELHAAS 2000, 301). 
7237 VAN DRIESSCHE 2008-I, 36; WÉRY 2001, 282.  
7238 Die subclausule is volgens sommigen nefast voor het schadebeding: FONTAINE/DE LY 2003, 365. 
7239 De mogelijke tegenwerping dat schadebedingen in die rechtsstelsels ook een bestraffende functie vervullen, gaat hier 
niet op, aangezien de hier aangekaarte controverse ondermaatse schadebedingen betreft. 
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Dit is echter wel het geval. De Germaanse rechtstraditie staat vergoeding voor hogere werkelijke schade 
sowieso toe (supra nr. 2607). De Romaanse rechtscultuur staat een stap dichter bij de gesuggereerde 
benadering. In Italië, Portugal en Brazilië werken schadebedingen ook louter schadefixerend.7240 Ondermaatse 
schadebedingen zijn daar in principe niet opwaarts corrigeerbaar. Verhoging is wél mogelijk indien partijen dit 
overeenkomen (Italië: art. 1382, lid 1 in fine CCI7241; Portugal: art. 811, lid 2 in fine CCP7242; Brazilië: art. 416 
CCBr7243; supra nr. 2608). Spanje zou deze opvatting binnenkort kunnen volgen. In 2009 is een voorstel tot 
modernisering van het verbintenissenrecht ingediend, dat zulke verhogingsclausules zou toestaan: "La fijación 
convencional de la indemnización impide al acreedor exigir una cantidad mayor por el daño excedente, salvo 
que otro hubiera sido el pacto de las partes." (art. 1147 CCE).7244  

2626. GELDIGHEID VAN CONVENTIONELE VERHOGINGSMOGELIJKHEID VANUIT CONTRACTVRIJHEID EN VEREISTE VAN 

VERGOEDEND KARAKTER VAN SCHADEBEDINGEN – Dat de verhogingsmogelijkheid zou indruisen tegen de 
schadefixerende logica van het schadebeding zien die rechtsstelsels dus niet als onoverkomenlijk.7245 
Italië spreekt bij conventionele verhogingsclausules wel van onzuivere schadebedingen.7246 Ook de 
contractsvrijheid noopt tot de conclusie dat partijen kunnen overeenkomen dat een ondermaats 
schadebeding opwaarts corrigeerbaar is bij hogere werkelijke schade. Bovendien sluit die 
verhogingsmogelijkheid nauwer aan bij de opzet van de wetgever om schadebedingen een louter 
vergoedend karakter aan te meten. De mogelijkheid tot conventionele vergoeding van verdere 
schade (danno ulteriore) bevestigt volgens Italiaanse rechtsleer zo dat het schadebeding 
(contradictorisch verwoord als “la penale”) geen bestraffende functie vertoont. 7247  Onjuiste 
schaderaming bij contractsluiting kan de rechter zo corrigeren dat het ondermaatse schadebeding 
haar louter vergoedende karakter herwint. Dat het Belgische recht dus proclameert dat 
schadebedingen louter vergoedend mogen werken, lijkt dan ook een overtuigend argument om 
conventionele verhoging van ondermaatse schadebedingen te aanvaarden.7248  

2627. GEMEENRECHTELIJK CONTRACTUEEL SCHADERECHT HERNEEMT GELDING – Maken contractpartijen 
gebruik van de conventionele verhogingsmogelijkheid, dan slorpen de gemeenrechtelijke 
schadebegrotingsregels het schadeforfait op.7249 Deze verrijzenis van het gemeen schaderecht staat 
met zoveel woorden in genoemde Braziliaanse bepaling (supra nr. 2625). Artikel 416 CCB bepaalt dat 
het schadeforfait bij opname van die verhogingsmogelijkheid als minimumvergoeding geldt, waarbij 
het aan de schuldeiser staat om hogere schade te bewijzen.7250 Komen partijen in België dus een 

                                                             
7240 Artikel 412 CCB: "O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal." 
7241 Artikel 1382, lid 1 CCI: "La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento di ritardo nell'adempimento, uno 
dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se 
non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore." (waarover: CHERTI 2013, 209-212). 
7242 Artikel 811, lid 2 CCP: "O estabelecimento da cláusula penal obsta a que o credor exija indemnização pelo dano 
excedente, salvo se outra for a convenção das partes."  
7243 Artikel 416, parágrafo único, CCB: "Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir 
indenização suplementar se assim não foi convencionado."  
7244 COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN SECCIÓN DE DERECHO CIVIL, "Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de 
Obligaciones y Contratos", Boletín de Información, www.mjusticia.gob.es, januari 2009. Reeds: DAVILA GONZÁLEZ 1992, 357; G. 
DE CASTRO VÍTORES, La cláusula penal ante la armonización del derecho contractual europeo, Madrid, Dykinson, 2009, 137; F. 
JORDANO FRAGA, La responsabilidad contractual, Madrid, Civitas, 1987, 341. 
7245 CHERTI 2013, 209 (Italië: „Il fatto che la parte debba provare per intero il danno subito non rappresenta una deroga al 
seconda comma dell’art. 1382 cod.civ.”); R. STEINER, "Cláusula penal e indenização suplementar", Migalhas 2013, 
www.migalhas.com.br, (1) 1 (Brazilië: "Salvo estipulação em contrário, o valor da cláusula penal não poderá ser 
complementado. É este o disposto no art. 416, parágrafo único, CC/02. Ao assim proceder, estar-se-ia quebrando a lógica do 
sistema, em especial quanto à função de pré-liquidação de danos, e transformando a cláusula penal em um fim em si 
mesmo, cuja incidência seria adicional à garantia legal de reparação de danos." 
7246 RESCIGNO 2001, 1432 ("penale non pura (caratterizzata cioè dalla previsione del risarcimento del danno ulteriore"). 
7247 CHERTI 2013, 211. 
7248 CHERTI 2013, 212. 
7249 Vgl. RESCIGNO 2001, 1434. 
7250 Artikel 416, parágrafo único, tweede volzin CCB: "Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo 
ao credor provar o prejuízo excedente." 
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dergelijke verhogingsmogelijkheid overeen, dan valt aan te nemen dat het ook aan de benadeelde 
staat om het bewijs te leveren van zowel bestaan als omvang van zijn hogere werkelijke schade. 

5 Gedwongen uitvoering in natura 

2628. GEDWONGEN UITVOERING IN NATURA ALS ONTSNAPPINGSROUTE – Een laatste middel om aan 
ondermaatse schadebedingen te ontsnappen, kan de benadeelde ontlenen aan de primauteit van de 
uitvoering in natura. POTHIER erkende al dat een benadeelde schuldeiser uitvoering in natura van de 
hoofdverbintenis kon nastreven in plaats van zich te beroepen op het schadeforfait: "le créancier 
peut, au lieu de demander la peine stipulée, poursuivre l'exécution de l'obligation principale."7251  

2629. GEDWONGEN UITVOERING IN NATURA (ART. 1228 BW) – De uitweg van uitvoering in natura ligt 
thans vervat in artikel 1228 BW. Een benadeelde die zich geconfronteerd ziet met een uiterst laag 
schadebeding kan ingevolge de bindende kracht van de overeenkomst niet kiezen voor de wettelijke 
schadevergoeding in plaats van het ondermaatse schadeforfait. Uitvoering in natura van de 
hoofdverbintenis biedt hem wel nog een uitweg.7252 Luidens artikel 1228 BW kan hij, in plaats van het 
schadebeding toe te passen, nakoming van de hoofdverbintenis vorderen. De aanwezigheid van een 
schadebeding doet dus niet af aan de primauteit van uitvoering in natura. Een geoorloofd 
ondermaats schadebeding ontneemt de schuldeiser het recht om buiten het schadebeding om 
uitvoering bij equivalent te vorderen. Die clausule ontneemt hem niet zijn aanspraak op uitvoering in 
natura.7253 Door die uitvoering in natura ziet hij zijn positief belang dan optimaal behartigd. 

2630. GRENZEN AAN KEUZERECHT – De keuze voor uitvoering in natura boven uitvoering bij equivalent (bij wijze 
van schadebeding) kent wel grenzen. Dit keuzerecht geldt enkel voor zover uitvoering in natura nog mogelijk is 
en voor zover de partijen die mogelijkheid niet uitsloten.7254 Is het ondermaatse schadebeding verbonden aan 
een al geschonden verbintenis om iets niet te doen, dan biedt uitvoering in natura dus geen uitweg meer. 

6 Specifieke verhogingsbevoegdheden 

2631. AFWIJKING VAN ONAANTASTBAARHEID ONDERMAATSE SCHADEBEDINGEN IN BIJZONDERE WETTELIJKE 

REGELINGEN – Tot slot wijkt de wetgever ook in bijzondere wettelijke regelingen af van het 
uitgangspunt dat ondermaatse schadebedingen onverkort toepassing vinden. Dergelijke afwijkingen 
zijn te vinden bij arbeidsovereenkomsten (infra nr. 2632), woningbouwcontracten (infra nr. 2633), 
handelsagentuurcontracten (infra nr. 2633) en handelstransacties (infra nr. 2634).  

2632. FORFAITVERHOGING BIJ SCHENDING NIET-CONCURRENTIEBEDING IN ARBEIDSRECHT – Allereerst bevat het 
arbeidsrecht een uitzondering op de gemeenrechtelijke onmogelijkheid om ondermaatse 
schadebedingen opwaarts te herzien. In de arbeidsovereenkomstenwet bepaalt artikel 65, § 2 in fine 
zo dat de rechter het bedrag van een conventioneel vastgestelde vergoeding voor de overtreding van 
een concurrentiebeding op verzoek van de werkman kan verminderen, maar op verzoek van de 
werkgever ook een hogere schadeloosstelling kan toewijzen, "onder de verplichting het bewijs te 
leveren van het bestaan en de omvang van de schade".  

2633. FORFAITVERHOGING BIJ WONINGBOUW EN HANDELSAGENTUUR – Ook bij woningbouw en 
handelsagentuur gelden wettelijke afwijkingen. Luidens artikel 10, lid 6 van de woningbouwwet kan 
de rechter de contractuele vergoeding ook vermeerderen indien vaststaat dat het bedrag ervan lager 

                                                             
7251 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 324. 
7252 BAECK 2004-I, 434; VANDEN BERGHE 2003, 53 (ondermaatse schadebedingen) en 67 (exoneratiebedingen). 
7253 Antwerpen 4 oktober 1984, TBH 1985, 324; DALCQ 2001, 446; LAURENT XVII 1875, 442 (in het algemeen); STIJNS 2002, 
1270; VANDEN BERGHE 2003, 53; WÉRY 1993, 222; WÉRY 2001, 271. 
7254  LAURENT XVII 1875, 442 (oude regeling); VANDEN BERGHE 2003, 53 (ondermaatse schadebedingen) en 67 
(exoneratiebedingen); WÉRY 2001, 272 (schadebedingen in het algemeen). 
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is dan de werkelijk geleden schade.7255 Ook bij handelsagentuur kan een benadeelde (de principaal), 
overeenkomstig artikel X.22, § 4, tweede alinea WER het bewijs leveren dat zijn werkelijke schade 
hoger ligt dan de potentiële schade die partijen hebben voorzien.7256 Dan kan de principaal wel niet 
tegelijk betaling vorderen van de werkelijke schade en het schadeforfait.7257 Dan kan hij in hoofdorde 
vergoeding vorderen voor zijn werkelijke schade en subsidiair verzoeken om het schadeforfait.7258  

2634. VERHOGING VAN INTERESTBEDINGEN BIJ HANDELSTRANSACTIES – Tot slot wijkt ook de regeling van 
interestbedingen inzake handelstrancties af van die onmogelijkheid om schadebedingen opwaarts te 
herzien. Daar kan de rechter een bedongen moratoire rentevoet ook verhogen wanneer deze 
kennelijk lager is dan de bijzondere moratoire rentevoet van artikel 5 WBH. Als bovengrens geldt dan 
de rentevoet die resulteert uit artikel 5 WBH.7259 In de wet staat immers te lezen "dat de door de 
rechter bepaalde billijke voorwaarden aan de schuldeiser niet meer rechten kunnen verlenen" dan 
die welke hij zou hebben gehad op basis van die wet (art. 7, eerste alinea in fine WBH). Dit impliceert 
dat de rechter over een verhogingsbevoegdheid beschikt. Tegelijk houdt dit in dat hij geen hogere 
verwijlinterest mag toekennen dan die welke resulteert uit artikel 5 WBH. 

§ 2. ACCIDENTELE DOORBRAAK 

2635. TOEVALLIGE DOORBRAAK INTEGRALITEITSDREMPEL – De door het integraliteitsprincipe gestelde ondergrens is 
niet enkel via ondermaatse schadebedingen doorbreekbaar. Feitelijk kan de wijze waarop de rechter van zijn 
matigingsrecht gebruikmaakt ook bij niet-ondermaatse schadebedingen aan die ondergrens afdoen. Dit geldt 
allereerst bij matiging van geoorloofde schadebedingen op grond van rechtsmisbruik (infra nrs. 2636-2638). 
Daarnaast valt dit voor bij de door sommigen voorgestane nietigverklaring van zuivere strafbedingen, indien de 
benadeelde niet subsidiair heeft verzocht om vergoeding van zijn werkelijke schade of deze niet kan aantonen 
(infra nrs. 2639-2640). Tot slot kan een doorbraak zich accidenteel voordoen bij overdreven schadebedingen, 
aangezien de rechter de potentiële schade naar billijkheid kan vaststellen (infra nrs. 2641-2643).  

A Rechtsmisbruik 

2636. MATIGING VIA RECHTSMISBRUIK: GEEN ONDERGRENS VAN WERKELIJKE SCHADE – De rechter kan 
geoorloofde schadebedingen bij abusieve toepassing wegens rechtsmisbruik matigen (supra nrs. 
2590-2600). Hij kan abusieve toepassing van die schadebedingen dan tot een normaal gebruik 
reduceren (infra nr. 2662). Aanmerkelijk verschil met matiging op grond van artikel 1231, § 1 BW is 
dat de feitenrechter bij matiging op grond van rechtsmisbruik niet door de aan de werkelijke schade 
ontleende ondergrens is gebonden. Dan kan hij dus soeverein beslissen om het schadebeding te 
matigen tot onder de door het integraliteitsprincipe gestelde ondergrens van de werkelijke schade.  

2637. ACCIDENTELE DOORBRAAK WANT SCHADEBEDING WAS GEOORLOOFD BIJ CONTRACTSLUITING – In die hypothese 
beoogden partijen bij de contractsluiting dus geen neerwaartse doorbraak van het integraliteitsprincipe. 
Rechtsmisbruik verlangt immers dat sprake is van een geoorloofd schadebeding. De schadebedingen moeten 
dus historisch een indemnitair karakter vertonen. De contractpartijen moeten bij de contractsluiting dus de 
werkelijke schade voor ogen hebben gehad. Aanvankelijk hadden zij dus niet het oogmerk om het 

                                                             
7255 Artikel 10, lid 6 van de woningbouwwet bepaalt namelijk: "Wanneer een belofte van overeenkomst niet wordt gevolgd 
door het afsluiten ervan, kan de contractuele vergoeding ten laste van de koper of de opdrachtgever niet hoger zijn dan 5 
pct. van de totale prijs; niettegenstaande haar forfaitair karakter mag de contractuele vergoeding vermeerderd of 
verminderd worden, indien vaststaat dat het bedrag ervan lager of hoger is dan de werkelijk geleden schade." Artikel 7, 
sub f van deze wet voorziet overigens in een minimumgrens voor vertragingsvergoedingen. Luidens dit artikel moet de 
vergoeding op straffe van nietigheid (art. 13, lid 2) minstens met een normale huurprijs van het betreffende afgewerkte 
goed overeenstemmen. 
7256 Artikel X.22, § 4 WER (oud art. 24, § 4 handelsagentuurwet) bepaalt: "De forfaitaire vergoeding waarin de 
handelsagentuurovereenkomst voorziet in geval van schending van het concurrentiebeding, mag niet hoger zijn dan een 
bedrag gelijk aan één jaar vergoeding berekend zoals bepaald in artikel X.18, vierde lid. De principaal kan echter, mits hij 
het bestaan en de omvang van zijn nadeel bewijst, een hogere vergoeding eisen." 
7257 DE KEYSER/BEAUFILS 1996, 11; EYSKENS/DE GRAEVE 2002, 87; WILLEMS 1996, 38. 
7258 EYSKENS/DE GRAEVE 2002, 87. 
7259 SAGAERT/SAMOY 2002, 331; SAGAERT/SAMOY 2003, 128; VAN OEVELEN 2009, 182. 
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integraliteitsprincipe weg te bedingen. Bij uitoefening van het schadebeding had de benadeelde dan wel die 
bedoeling, maar kreeg hij rechtsmisbruik tegengeworpen. Aangezien de rechter dan kan beslissen om minder 
dan de werkelijke schade toe te kennen, is de doorbraak voor de partijen dus als louter accidenteel te bezien.  

2638. MOGELIJKHEID TOT VOLLEDIGE ONTZEGGING BEROEP OP SCHADEBEDING BIJ RECHTSMISBRUIK – De rechter 
kan een schuldeiser zelfs volledig het recht ontzeggen om zich op het schadebeding te beroepen. Dit 
valt af te leiden uit cassatierechtspraak.7260 De rechtsleer bevestigt dit steevast.7261 Aangenomen mag 
worden dat die ontzegging van het voordeel van een schadeforfait slechts exceptioneel mag 
geschieden.7262 Het misbruikte schadebeding was per definitie immers geoorloofd. Het daarin 
neergelegde forfait stemde immers overeen met de bij de contractsluiting voorzienbare schade. 

B Nietigverklaring zuiver strafbeding 

2639. VERGOEDBAARHEID VAN WERKELIJKE SCHADE BIJ NIETIGVERKLARING ZUIVER STRAFBEDING – Hoewel dat 
bekritiseerbaar is (supra nrs. 2507-2513), wil een doctrinale strekking de nietigheidssanctie 
behouden voor (zuivere) strafbedingen (supra nrs. 2500-2506). Die bedingen zouden geen 
vergoedende functie vertonen. Verklaart de rechter een zuiver strafbeding nietig, dan zou de 
benadeelde overeenkomstig het gemeen aansprakelijkheidsrecht nog steeds aanspraak kunnen 
maken op zijn werkelijke schade. Dit geldt mits hij bestaan en omvang van die schade aantoont.7263  

2640. ACCIDENTELE DOORBRAAK VAN INTEGRALITEITSDREMPEL NA NIETIGVERKLARING ZUIVERE STRAFBEDINGEN – 

De door het integraliteitsprincipe gestelde ondergrens van de werkelijke schade lijkt ook in deze 
hypothese niet te worden doorbroken. Niettemin is aan te nemen dat de benadeelde hiertoe in 
ondergeschikte orde om vergoeding van zijn werkelijke schade moet hebben verzocht en deze 
werkelijke schade dus moet hebben aangetoond.7264 Wanneer een benadeelde niet subsidiair om 
vergoeding van zijn werkelijke schade verzoekt en de rechter het zuivere strafbeding nietig verklaart, 
dan verkrijgt hij helemaal geen schadevergoeding. Niet alle werkelijke schade is dan vergoed. 

C Billijkheidsmindering overdreven schadebeding 

2641. BILLIJKHEIDSBEGROTING VAN POTENTIËLE SCHADE KAN OOK BIJ OVERDREVEN SCHADEBEDINGEN LEIDEN TOT 

NEERWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBRAAK – Ook bij kennelijk overdreven schadebedingen kan het 
voorkomen dat het integraliteitsprincipe neerwaarts wordt doorbroken. Bij de uitoefening van zijn 
matigingsrecht moet de rechter een overdreven schadebeding reduceren tot het bedrag dat partijen 
bij de totstandkoming van de overeenkomst als potentiële schade konden voorzien. De mogelijkheid 
en gebeurlijke noodzaak tot billijkheidsbegroting laat echter de weg open voor accidentele 
doorbrekingen van de door het integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsdrempel.  

2642. TOELAATBAARHEID VAN BILLIJKHEIDSBEGROTING ALS SUBSIDIAIRE BEGROTINGSMETHODE – Raming van 
potentiële schade ligt niet voor de hand.7265 De peildatum van de contractsluiting zadelt de rechter 
op met een moeilijke opdracht. In België fungeert begroting naar billijkheid ook hier als subsidiaire 
techniek. Pas wanneer de berekeningsperikelen bij potentiële schade onoverkomelijk blijken, kan de 

                                                             
7260 Cass. 8 februari 2001, Pas. 2001, 244, RW 2001-02, 778, noot A. VAN OEVELEN ("Overwegende dat de sanctie van het 
misbruik bij de uitoefening van contractuele rechten bestaat in het opleggen van de normale uitoefening ervan of in het 
herstel van de schade ten gevolge van de misbruik; dat wanneer de abusieve rechtsuitoefening betrekking heeft op de 
toepassing van een contractueel beding, het herstel er kan in bestaan dat aan de schuldeiser het recht wordt ontzegd om op 
dat beding een beroep te doen."). 
7261 DELFORGE 1999, 617; GOEGEBUER 2004-II, 38; SAMOY 2001, 349; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 801; VANDEN BERGHE 2003, 51 en 
56; VAN DEN HAUTTE 2013, 1421-1422; VANDERSCHOT 2005, 96; VAN DRIESSCHE 2008-I, 38. 
7262 VANDEN BERGHE 2003, 56. 
7263 WÉRY 2000-II, 617 (oude regeling). 
7264 Oud regime (nietigheid strafbedingen): BAECK 2004-II, 16; DEMUYNCK 2000, 57; WÉRY 2003-II, 1492; WÉRY 2000-II, 617. 
7265 Advocaat-generaal BRESSELEERS merkte de becijfering van potentiële schade zelfs aan als een vaak onmogelijke 
denkoefening: G. BRESSELEERS, conclusie bij Cass. 30 maart 2001, Arr.Cass. 2001, (566) 567. 
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rechter mits grondige motivering een toevlucht nemen tot dat mechanisme.7266 Het Hof van Cassatie 
erkent die mogelijkheid. Zo oordeelde het dat wanneer de rechter het overeengekomen bedrag 
vermindert op grond dat het kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen 
ter vergoeding van de schade wegens het niet-uitvoeren van de overeenkomst, hij het bedrag van die 
schade naar billijkheid kan ramen indien hij vaststelt dat dit de enige mogelijkheid is.7267 Hieruit volgt 
wel dat deze begrotingstechniek een subsidiair karakter heeft.  

2643. BILLIJKHEIDSVERMINDERING KAN LEIDEN TOT ACCIDENTELE NEERWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBRAAK – Rechters 
grijpen frequent terug naar billijkheidsmatiging.7268 Dit kan het integraliteitsprincipe doorbreken. De rechter 
kan een schadebeding via billijkheidsbegroting van de potentiële schade immers matigen tot een niveau dat 
lager ligt dan de werkelijke schade. De benadeelde is dan slechter af dan bij nakoming (positief belang). Hij had 
deze ondercompensatie bij de vaststelling van het schadebeding zeker niet voor ogen. Hier gaat het dus ook 
om een louter accidentele doorbraak van de integraliteitsdrempel. Het is niets meer dan een mogelijke 
nevenwerking van de opname van kennelijk overdreven schadebedingen. Dat ex-aequo-et-bonobegroting een 
subsidiair karakter heeft, impliceert wel dat deze doorbraak zich slechts bij uitzondering voordoet. 

Afdeling IV. Opwaartse integraliteitsdoorbraak 

2644. CONVENTIONELE OPWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBRAAK BIJ MATIGING EXCESSIEVE SCHADEBEDINGEN – 

Ook de bovengrens van het integraliteitsprincipe is op accidentele of zelfs intentionele wijze langs 
diverse lijnen doorbreekbaar. Door een samenspel van wat partijen overeenkomen en de 
beperkingen aan het rechterlijke matigingsrecht kan een schadebeding feitelijk een aanzienlijke 
hogere vergoeding teweegbrengen dan daadwerkelijk aan schade is geleden.  

2645. INTENTIONELE DOORBRAAK – Ook bij de mogelijkheden tot doorbreking van de bovengrens van het 
integraliteitsprincipe is een onderscheid mogelijk tussen intentionele en accidentele doorbrekingen. Potentieel 
succesvolle intentionele doorbrekingen doen zich voor wanneer de benadeelde een kennelijk overdreven 
schadebeding niet betwist of a posteriori verzaakt aan het matigingsrecht (infra nrs. 2647-2649). Die doorbraak 
kan ook resulteren uit de soevereine rechterlijke beslissing om een kennelijk excessief schadebeding niet te 
matigen (infra nrs. 2650-2652) of om een niet-kennelijk excessief schadebeding onverkort toe te passen (infra 
nrs. 2653-2658). Tevens resulteren zij uit het gegeven dat de werkelijke schade geen verplichte ondergrens 
vormt voor matiging (infra nrs. 2663-2670), en zijn zij denkbaar bij opzettelijke conventionele diskwalificatie 
van een schadebeding als opzegbeding (infra nrs. 2672-2675).  

2646. ACCIDENTELE DOORBRAAK – Qua accidentele – bij de contractsluiting niet door de partijen voorgenomen – 
doorbrekingen van het integraliteitsprincipe is er het geval van matiging van geoorloofde schadebedingen bij 
rechtsmisbruik (infra nrs. 2676-2678). Deze doorbraak is gemengd intentioneel-accidenteel. Partijen wilden 
geen doorbraak bij de contractsluiting (accidenteel), maar doorbreken opzettelijk de bovengrens van de 
werkelijke schade bij het claimen van het schadeforfait (intentioneel). De sanctie op rechtsmisbruik countert 
deze doorbraak niet volledig, aangezien de werkelijke schade daarbij haar gelding als ijkpunt verliest. Van 
louter accidentele doorbrekingen is voorts te gewagen bij schadebedingen die bij hun totstandkoming geen 

                                                             
7266 Cass. 28 april 2011, Bank.Fin.Recht 2012, 120, noot J. BAECK; Brussel 18 januari 2000, JT 2000, 622; Corr. Luik 26 april 
2010, CRA 2011, 215 (billijkheidsvermindering van schadeforfait tot 50 EUR); GOEGEBUER 2004-II, 31; VAN DEN HAUTTE 2013, 
1408; VAN OMMESLAGHE 2010, 1679; WÉRY 2003-III, 98; WÉRY 2000-II, 616 (vermelding billijkheidsbegroting). 
7267 Cass. 28 april 2011, Bank.Fin.Recht 2012, 120, noot J. BAECK ("Lorsque, en application de l’article 1231, § 1 er, alinéa 1er 
du Code civil, le juge réduit la somme stipulée à titre de clause pénale au motif qu’elle excède manifestement le montant 
que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l’inexécution de la convention, il peut évaluer en équité 
le montant de ce dommage s’il constate l’impossibilité de le déterminer autrement."; inzake tweede middel). Zie ook eerste 
grief in Cass. 22 oktober 2004, Arr.Cass. 2004, 1654, JT 2005, 679, NJW 2005, 736, Pas. 2004, 1633, RABG 2005, 647, noot 
J. BAECK en RW 2005-06, 460, noot D. MERTENS, waarop het Hof van Cassatie niet inging: "De appèlrechter heeft aldus de 
vergoeding voor de werkelijk geleden schade ex aequo et bono begroot zonder vast te stellen dat het niet mogelijk is die 
schade op vaste gegevens te berekenen. De appèlrechter heeft de bestreden beslissing aldus niet wettelijk 
gerechtvaardigd." 
7268 Rb. Aarlen 17 januari 2002, RNB 2003, 105; Kh. Dendermonde 14 november 2002, TGR 2002, 262; Vred. Doornik 20 april 
1999, Act.jur.baux 2000, 10; Vred. Doornik 14 mei 2002, JLMB 2003, (1629) 1633 (gebruik van bijwoord 
"approximativement"); Vred. Gent 8 januari 2001, T.Huur. 2001, 135; Vred. Gent 13 juli 2001, RW 2002-03, 596. 
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private straf uitmaken maar dat bij toepassing wel worden, en niet worden gematigd wegens gebrek aan 
excessiviteit bij de totstandkoming (infra nrs. 2679-2686). Tot slot kunnen geoorloofde schadebedingen ook bij 
gedeeltelijke uitvoering leiden tot niet gewilde doorbreking van het integraliteitsplafond (infra nrs. 2687-2688). 

§ 1. SUCCESVOLLE INTENTIONELE DOORBREKINGEN 

A Niet-betwisting van kennelijk overdreven schadebeding  

2647. NIET-BETWISTING VAN KENNELIJK OVERDREVEN SCHADEBEDINGEN – Een voor de hand liggende 
hypothese waarin de benadeelde baat heeft bij zijn kennelijk overdreven schadebeding en dus 
intentioneel met succes afwijkt van het integraliteitsprincipe, is die waarin de wanprestant niet 
opkomt tegen het overdreven karakter van het schadebeding. Een schuldeiser kan een exorbitant 
hoge schadevergoeding vaststellen en dan afwachten of de schuldenaar deze in rechte betwist.7269 
Volgt geen betwisting, dan is zijn opwaartse doorbraak van het integraliteitsprincipe geslaagd. 

2648. VERZAKING AAN MATIGING – Ook kan de schuldenaar aan zijn matigingsvordering verzaken. Dit is 
echter slechts mogelijk voor zover de huidige wettelijke regeling inzake schadebedingen slechts van 
dwingend recht is.7270 Dit lijkt het geval te zijn.7271 Contradictorisch lijkt het namelijk om enerzijds aan 
te nemen dat de regel dat schadebedingen louter vergoedend werken – quod non in de praktijk – van 
openbare orde is, en anderzijds te betogen dat het daaraan inherente integraliteitsprincipe slechts 
aanvullend van aard is. Bovendien is bezwaarlijk verdedigbaar dat deze regeling de juridische 
grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de maatschappij is gegrondvest.7272  

2649. GEVOLG: DOORBRAAK INTEGRALITEITSPLAFOND – Debiteuren kunnen dus aan het zelfs kennelijk overdreven 
schadebeding voldoen door de bedongen schadevergoeding vrijwillig te betalen. De schuldenaar kan dit doen 
uit gebrek aan kennis over het recht, maar ook om procedurekosten te vermijden. Zo kan hij ook a posteriori 
verzaken aan zijn recht om matiging te vorderen. In beide gevallen verkrijgt de benadeelde het conventionele 
schadeforfait, ook al overstijgt het de potentiële – en dus doorgaans a fortiori de werkelijk geleden schade – in 
aanmerkelijke mate. Zo heeft hij succesvol afgeweken van het integraliteitsprincipe.  

B Soevereine rechterlijke beslissing tot niet-matiging 

2650. OPWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBRAAK DOOR SOEVEREINE BESLISSING TOT NIET-MATIGING – 
Schadebedingen zouden het integraliteitsprincipe ook opwaarts kunnen doorbreken wanneer de 
rechter die zich over het overdreven schadebeding moet uitspreken, gewoonweg niet overgaat tot 
matiging.7273 Deze mogelijkheid lijkt steun te vinden in de tekst van de wet. Artikel 1231, § 1 BW 
luidt: „De rechter kan, ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, de straf die bestaat in het 
betalen van een bepaalde geldsom verminderen, wanneer die som kennelijk het bedrag te boven 
gaat dat de partijen konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de 
overeenkomst te vergoeden.” Uit het werkwoord “kunnen” volgt dat matiging van kennelijk 
overdreven schadebedingen niets meer is dan een mogelijkheid.7274 Zuiver tekstueel is de rechter 

                                                             
7269 BAECK 2004-II, 22; COIPEL 1999, 204; HERBOTS 2001-I, 46; SCHELHAAS 2000, 322; WÉRY 2001, 276. 
7270 Antwerpen 1 maart 2005, RW 2006-07, 801, noot I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, TBBR 2007, (587) 591; Rb. Hasselt 
2 december 2002, RW 2004-05, 1308, noot; Vred. Doornik 1 juni 1999, Act.jur.baux 1999, 152; CORNELIS 2000-I, 622; 
DEMUYNCK 2000, 66; WÉRY 2001, 286. 
7271 PRO DWINGEND RECHT: HERBOTS 2001-I, 49 (acht verzaking a posteriori mogelijk, voor zover de wetteksten als van dwingend 
recht kunnen worden geacht); SCHRAEYEN 2001, 547; VAN OEVELEN 1999, 1250; WYLLEMAN 1999, 705 (opschrift nr. 11). PRO 

OPENBARE ORDE: Volgens sommigen raakt zij de openbare orde. Dit zou bevestiging vinden in het feit dat ieder beding dat 
strijdig is met artikel 1231 BW overeenkomstig § 3 van dat artikel voor niet-geschreven wordt gehouden. Steun wordt ook 
gezocht in het feit dat de rechter zijn matigingsbevoegdheid ambtshalve kan uitoefenen (art. 1231, § 1, eerste zin BW). 
7272 Definitie in Cass 19 december 1948, Pas. 1948, I, 699. 
7273 Bemerk hier reeds dat indien de rechter beslist om wel te matigen, hij het integraliteitsprincipe ook kan doorbreken, 
aangezien hij enkel moet matigen tot de potentiële schade en niet tot de werkelijk geleden schade. 
7274  CORNELIS 2000-I, 621; CORNELIS 2000-II, 14 ("De wetgever heeft de rechter niet verplicht om van die 
matigingsbevoegdheid gebruik te maken."); DELFORGE 1999, 610-611; GOEGEBUER 2004-II, 22; MERTENS 2006, 462 (kritisch); 
MOREAU-MARGRÈVE 2000, 204; VAN DEN BRANDE 2005, 10. 
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niet tot matiging gehouden, ook al is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden. Een rechter zou zo 
kunnen beslissen om niet te raken aan een schadebeding dat de potentiële schade overschrijdt.7275  

2651. KRITIEK: GEEN MOGELIJKHEID TOT HANDHAVING VAN KENNELIJK OVERDREVEN SCHADEBEDINGEN – Dat 
standpunt dat de rechter soeverein kan beslissen om zelfs kennelijk overdreven schadebedingen niet 
te matigen, is verkeerd. De tekst van de wet volstaat niet als argument. Dat de rechter zou kunnen 
beslissen om kennelijk overdreven schadebedingen te handhaven, breekt allereerst met de oude 
regeling, waar dergelijke bedingen automatisch door absolute nietigheid werden getroffen.7276 
Volgens de meeste rechtsleer moet de rechter sowieso overgaan tot matiging van schadebedingen 
die hij kennelijk overdreven acht.7277 Zo is in de parlementaire voorbereiding geen spoor te vinden 
van een facultatieve bevoegdheid.7278 Ook is een matigingsplicht afleidbaar uit een cassatiearrest 
waarin ons hoogste rechtscollege uitdrukkelijk overwoog dat de rechter tot matiging is gehouden.7279  

2652. FEITENRECHTER HEEFT FINALE WOORD: KWALIFICATIE VAN SCHADEBEDING ALS "NIET KENNELIJK OVERDREVEN" – Het 
praktische belang van de discussie of artikel 1231, § 1 BW een bevoegdheid dan wel een verplichting tot 
matiging omvat, valt niet te overdrijven. De rechter heeft het laatste woord. Deze gedachte doorkruiste al 
aspecten van kansschade en immateriële wanprestatieschade. Neem het voorstel voor een ondergrens van € 
500 voor vergoeding van immateriële schade. Een rechter die aanvoelt dat die schade afwentelbaar moet zijn, 
zal dan tenderen € 500 toe te kennen, ook al beliep de schade in werkelijkheid een lager bedrag (supra 
nr. 2449). Vergelijk dit ook met de bevinding dat indien de kanstheorie zou ontbreken, rechters sneller fictief 
van causale zekerheid gewagen (supra nr. 2169).7280 De neiging is groot om standaarden te manipuleren om 
een resultaat te bereiken.7281 Dit geldt niet minder bij schadebedingen, zelfs wanneer wordt aangenomen dat 
de rechter verplicht is om kennelijk overdreven schadebedingen te matigen. Is hij niet voornemens te matigen, 
dan kan hij soeverein beslissen dat het schadebeding geen kennelijk overdreven karakter vertoont.7282 De 
rechter moet dan wel zo omzichtig zijn dat hij aangeeft dat het schadebeding "niet kennelijk overdreven" is.  

C Niet-kennelijk overdreven schadebedingen 

2653. ENKEL KENNELIJK OVERDREVEN SCHADEBEDINGEN MATIGBAAR – Een andere factor waardoor partijen 
het door het integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsplafond succesvol contractueel buiten 
werking kunnen stellen, die bijzonder nauw samenhangt met de vorige factor, heeft zo uitstaans met 
het feit dat de feitenrechter niet-kennelijk excessieve schadebedingen onverlet moet laten. Uit de 
tekst van artikel 1231, § 1, lid 1 BW blijkt dat de rechter schadebedingen kan matigen wanneer het 
bedrag ervan "kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de schade 
wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden".  

                                                             
7275 BIQUET-MATHIEU, 713 (wijst op problematisch karakter van facultatieve bevoegdheid: "Pourtant, même si elle semble 
suggérée par les textes, pareille interprétation est en contradiction avec les travaux préparatoires, d’où il ressort nettement 
que la clause pénale ne peut avoir qu’un rôle indemnitaire, à l’exclusion de tout rôle coercitif."); CORNELIS 2000-I, 621; 
CORNELIS 2000-II, 14; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 204. 
7276 Dit is de huidige rechtsleer ook niet ontgaan: CORNELIS 2000-II, 14-15; GOEGEBUER 2004-II, 22. 
7277 BIQUET-MATHIEU, 713; GOEGEBUER 2002, 408; GOEGEBUER 2004-II, 22; GOOSSENS 2003, 658; HERBOTS 2001-I, 49; VAN DEN HAUTTE 

2013, 1406; WÉRY 2001, 290; WÉRY 2000-II, 617; WYLLEMAN 1999, 705. 
7278 HERBOTS 2001-I, 49; WÉRY 2000-II, 617. 
7279 Cass. 22 oktober 2004, Arr.Cass. 2004, 1654. 
7280 Toepassingsgeval na zwavelzuurarrest van Hof van Cassatie: Bergen 10 oktober 2005, JT 2005, 717 (snelle aanvaarding 
van zeker causaal verband in een geval van een zwavelzuuraanval: geen enkele onzekerheid gelet op zeer kleine 
tijdsinterval tussen tijdstip waarop fouten door openbaar ministerie en politie zijn begaan en agressie tegen slachtoffer). 
7281 Inzake kansschade: BELGIË: BOCKEN 2007, 324 ("Het verleidt de rechters overigens ertoe willekeurig om te springen met 
de bewijswaardering."); DUBUISSON 2007, 495 ("Elle peut susciter l'arbitraire car pour justifier la réparation, elle incite le juge 
du fond à de subtiles contorsions afin de transformer en certitude ce qui n'est et ne restera jamais qu'une simple probabilité 
et une vraisemblance de causalité."); PÜTZ/MONTERO 2006, 1091 ("Mais, connaissant la tendance lourde en jurisprudence à 
favoriser l’indemnisation de la victime, le risque est grand que les juges fassent «comme si» le lien causal était certain là où, 
pourtant, un doute subsiste.”). NEDERLAND: FAURE 2000, 171 (arbitraire regel die in strijd is met integraliteitsprincipe). 
ZWITSERLAND: MÜLLER 2002, 198-199. COMMON LAW: CARDONA FERREIRA 2013, 69; KADNER GRAZIANO 2008-II, 1033 ("The loss of 
chance approach avoids the use of fictions by judges to determine causation in order to reach just results in specific cases."); 
ZILICH 2003, 681 ("Lesser standards of proof are understably attractive in malpractice cases [...]"). 
7282 BIQUET-MATHIEU, 713; HERBOTS 2001-I, 49; WÉRY 2000-II, 617; WÉRY 2001, 291. 
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2654. BENADEELDE KAN SLECHTER AF ZIJN BIJ BUITENSPORIG OVERDREVEN SCHADEBEDING – Neem nu dat een 
overeenkomst voorziet in een verhogingsbeding van 10 % op een factuurbedrag. De door de wanprestant 
aangezochte rechter acht dit beding niet kennelijk overdreven.7283 In dit geval moet hij het verzoek van de 
benadeelde om toekenning van het schadeforfait toewijzen. De benadeelde verkrijgt zo zijn aanspraak op de 
conventionele schadevergoeding. Hebben de contractpartijen bij de totstandkoming van de overeenkomst naar 
oordeel van de rechter echter kennelijk overdreven door een verhogingsbeding van 12 % op te nemen, dan kan 
de rechter dit beding matigen tot een veel lager percentage dan die 10 %. Maken contractpartijen het dus te 
bont, dan heeft hun afwijking van het contractuele integraliteitsprincipe minder kans op slagen. 

2655. MARGINAAL CONTROLERECHT – Uit het bijwoord "kennelijk" volgt dat de wetgever enkel 
marginale toetsing voor ogen had.7284 De feitenrechter moet dus beoordelen of geen enkele normaal 
bedachtzame persoon de potentiële schade bij contractsluiting dermate hoog zou ramen als de 
betrokken contractpartijen deden.7285 De wetgever wou zo dat rechters zich ervoor behoeden om 
reflexmatig in schadebedingen in te grijpen. Matiging is enkel mogelijk als het schadeforfait de bij 
contractsluiting voorzienbare schade aanzienlijk overschrijdt.7286 Dankzij dit exceptionele karakter 
van zijn interventie beschikken partijen dus over enige speelruimte bij hun schaderaming. 

2656. INTENTIONELE INTEGRALITEITSDOORBRAAK BIJ NIET-KENNELIJK EXCESSIEVE SCHADEBEDINGEN – Schadebedingen die 
een overdreven, maar geen kennelijk overdreven karakter vertonen, zijn krachtens artikel 1134, eerste lid BW 
(overeenkomst-wetbeginsel) onaantastbaar.7287 De feitenrechter beschikt echter over het laatste woord en 
kiest zelf welke kwalificatie het beding krijgt aangemeten (supra nr. 2652). Contractpartijen kunnen dus 
rechtsgeldig een schadebeding overeenkomen dat al bij totstandkoming afwijkt van het integraliteitsprincipe 
door meer dan de werkelijk geleden schade in vergoeding te betrekken, op voorwaarde dat het niet kennelijk 
overdreven is.7288 Is het schadebeding overdreven maar niet kennelijk overdreven, dan blijft het overeind. 
Enkel wanneer contractsopstellers het te bont maken, dreigt rechterlijke censuur. Overdrijven partijen bij hun 
schadefixering in redelijkheid, dan wordt het betrokken schadebeding zo goed als onaantastbaar. Dan hebben 
zij rechtsgeldig afgeweken van het beginsel van integrale schadevergoeding.  

2657. NUT VAN (NIET-BUITENSPORIG) OVERDREVEN SCHADEBEDING – Poneren dat een schuldenaar baat 
heeft bij een zo hoog mogelijk strafbeding klopt dus niet (helemaal).7289 Partijen hebben niets te 
verliezen bij hoge schadebedingen. Overdrijven zij echter bij hun overdrijving, dan kan de rechter aan 
het schadebeding tornen. Cassatietoezicht daarop lijkt allesbehalve een eenvoudige opdracht.7290 
Toch moeten rechters hierbij steeds aangeven waarom zij van oordeel zijn dat de potentiële schade 
niet is overschreden.7291 Duidelijke motivering maakt uniformere rechtspraak mogelijk en biedt 
waarborgen tegen willekeur.7292 Billijkheidsbegroting is daarbij slechts een ondergeschikte techniek.  

2658. AFWIJKENDE ZIENSWIJZE: "KENNELIJK" OPVATTEN ALS KLAARBLIJKELIJKE OVERSCHRIJDING VAN POTENTIËLE SCHADE – Een 
bepaalde stroming meent dat het in de wet gehanteerde bijwoord "kennelijk" niet in de zin van "in grote mate" 

                                                             
7283 Soortgelijk voorbeeld (maar uitgaande van matiging tot de werkelijke schade): WYLLEMAN 1999, 705. 
7284 Kamerverslag bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 3, 11 en 14; Antwerpen 20 
september 2004, RW 2006-07, (790) 795; Antwerpen 1 maart 2005, RW 2006-07, 801, noot I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, TBBR 

2007, (587) 591; BAECK 2004-II, 13; COIPEL 1999, 202; CORNELIS 2000-I, 628; CORNELIS 2000-II, 15 en 18; DELFORGE 1999, 607; 
DEMUYNCK 1999, 107; DEMUYNCK 2000, 61; GOOSSENS 2003, 658; HERBOTS 2001-I, 43; SCHRAEYEN 2001, 545; VAN DEN HAUTTE 2013, 
1407; VAN DRIESSCHE 2008-I, 35; WÉRY 2001, 289; WYLLEMAN 1999, 704. 
7285 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 795. 
7286 DELFORGE 1999, 607; DEMUYNCK 1999, 107; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 203-204; VAN DEN HAUTTE 2013, 1407. 
7287 Vgl. DELFORGE 1999, 607 ("Certaines clauses pénales au sens de la loi pourront ainsi être excessives, sans l'être 
"manifestement", et resteront soumises au principe de l'intangibilité."); MOREAU-MARGRÈVE 2000, 203-204. 
7288 De rechtsleer erkent deze afwijkingsmogelijkheid: HERBOTS 2001-I, 45 ("Eigenaardig genoeg leidt het beroep op de 
marginale toetsing ertoe een zekere coërcitieve rol van het strafbeding te dulden."); WÉRY 2000-II, 617; WYLLEMAN 1999, 704. 
7289 Bijv. MERTENS 2006, 462 ("In beginsel heeft een schuldenaar dus enkel baat bij een zo hoog mogelijk strafbeding."). 
7290 CORNELIS 2000-II, 18; GOEGEBUER 2004-II, 29. 
7291 Feitenrechters moeten immers ook aangeven waarom zij menen dat de potentiële schade wél is overschreden. Brussel 
18 januari 2000, JT 2000, 622; Brussel 7 april 2000, JT 2000, 619; Brussel 18 maart 2002, JLMB 2003, 1494; Vred. Doornik 
14 mei 2002, JLMB 2003, (1629) 1633. DELFORGE 1999, 609; GOEGEBUER 2004-II, 29; WÉRY 2000-II, 616. 
7292 Vgl. DELFORGE 1999, 609. 
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is te lezen. Dit bijwoord zou veeleer zijn op te vatten in de zin van "klaarblijkelijk", "duidelijk", "onbetwistbaar" 
of "zonder enige twijfel".7293 Kennelijk overdreven schadebedingen zijn in die visie dan clausules waarvan de 
rechter kan vaststellen, niet dat zij in grote mate de potentiële schade overschrijden, maar waarvan het boven 
elke twijfel is verheven dat zij die grens overtreffen. Ook geringe, maar onbetwistbare overschrijdingen van de 
grens van de potentiële schade zouden een schadebeding dan een "kennelijk" overdreven karakter verlenen. 
Dit zou stroken met de opzet om schadebedingen elke aansporingsfunctie te ontzeggen.7294 Ook hier heeft 
rechter het finale woord. Deze invulling van het kennelijkheidscriterium heeft zo niet al te veel relevantie.7295  

D Geen toepassing gemeenrechtelijke beperkingsfactoren 

2659. RECHTER KAN BIJ RECHTMATIGE SCHADEBEDINGEN A FORTIORI HOGER BEDRAG TOEKENNEN DAN KRACHTENS 

GEMEEN RECHT VERGOEDBARE SCHADE – Tot slot kan een rechtmatig schadebeding leiden tot opwaartse 
doorbraak van het normatief integraliteitsprincipe, zijnde het vereiste van integrale vergoeding van 
de gemeenrechtelijk vergoedbare schade. Naar Belgisch recht lijkt enkel de potentiële schade te 
tellen, en niet de uiteindelijk werkelijk geleden of rechtens vergoedbaar geachte schade. In de 
common law benadrukt een bepaalde stroming zo dat onvermijdbaarheid van schade niet van 
invloed is op afdwingbaarheid van een schadeforfait. Schadebeperking laat schadebedingen 
onverlet.7296  In McGregor on Damages van 2014 staat zo te lezen: “Moreover, it should be 
appreciated that the concept of a duty to mitigate is entirely foreign to a claim for liquidated 
damages”.7297 Doorgetrokken naar Belgisch recht zou schadebeperking of foutieve niet-nakoming 
van de schadebeperkingsplicht dan geen rol mogen spelen bij matiging van schadebedingen.  

2660. SCHADEBEPERKINGSPLICHT NIET VAN INVLOED OP SCHADEBEDINGEN? – Neem nu dat een benadeelde 
zijn schade heeft beperkt en er een schadebeding was overeengekomen. De vermeden of 
vermijdbare schade is dan niet van invloed op het afdwingbare (common law) of matigbare (civil law) 
karakter van het schadebeding. Naar gemeen recht zou hij vermeden en vermijdbare schade immers 
niet vergoed zien (supra deel III.3). Dat potentiële schade dus ziet op niet-vermeden of niet-
vermijdbare schade impliceert opnieuw dat de benadeelde via een schadebeding opwaarts kan 
afwijken van het integraliteitsprincipe, zelfs in normatieve zin. Het conventionele schadeforfait vindt 
geen grens in de schadebeperkingsplicht en kan zo dus hoger uitvallen dan de schadevergoeding die 
bij ontbreken van een schadebeding krachtens het gemeen recht zou zijn verschuldigd.  

2661. ARGUMENTEN EN BEZWAREN – Niet-verrekening van de schadebeperkingsplicht bij schadebedingen kan 
steun vinden in de cassatierechtspraak volgens dewelke een rechtmatig schadebeding de schuldenaar van zijn 
verplichting ontslaat om bij wanprestatie het bewijs te leveren van bestaan en omvang van zijn werkelijk 

                                                             
7293 Deze opvatting werd initieel voorgestaan door: WYLLEMAN 1998, 116; WYLLEMAN 1999, 704. Zij werd verdedigd door 
advocaat-generaal G. BRESSELEERS, conclusie bij Cass. 30 maart 2001, Arr.Cass. 2001, (566) 567. Navolging: BAECK 2004-II, 14. 
Niet-afwijzende bespreking: HERBOTS 2001-I, 44-45; SCHELHAAS 2000, 316. Vgl. Gent 14 november 2012, DAOR 2013, (400) 
402, punt 4 (“Hij kan het slechts verminderen wanneer vaststaat dat het bedrag ervan zo kennelijk bovenmatig is dat geen 
enkel redelijk persoon de vergoeding van de potentiële […] schade dermate hoog zou hebben geraamd.”). 
7294 SCHELHAAS 2000, 316 ("[...] het geval waarin de schade op voorhand nauwkeurig is vast te stellen en het bedongen 
bedrag enigszins (maar niet substantieel) afwijkt van de ten tijde van de contractsluiting voorzienbare schade, [geeft 
aanleiding tot matiging]. In dit geval is het immers onbetwistbaar dat het bedongen bedrag niet overeenkomt met de op 
het moment van de contractsluiting voorzienbare schade. Een ruimere visie zou moeilijk te rijmen zijn met het verboden 
strafkarakter van het beding."). 
7295 DEMUYNCK 2000, 63. 
7296 Abrahams v Performing Right Society [1995] ICR 1028 CA (MCGREGOR 2014, 535; WHINCUP 2006, 369; volledige 
verschuldigheid overeengekomen schadebedrag, zonder vermindering op grond dat benadeelde werknemer intussen een 
andere betrekking had gevonden); BETTO/SALUZZO 2012, 20 (inzake Engels recht: "Tra i vantaggi associati all'uso delle 
clausole in question ocorre ricordare che [...] non si applicano le regole in materia di remoteness e mitigation che, invece,  
trovano applicazione in caso di richiesta di risarcimento attraverso i metodi 'tradizionali'."); HACHEM 2011-I, 141 
(rechtsvergelijkend, kritisch); MCGREGOR 2014, 535; WHINCUP 2006, 369 (“He is relieved also of the duty to mitigate, because 
his claim is for a debt – a fixed sum to which he is entitled by contract”). 
7297 MCGREGOR 2014, 535. 
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geleden schade.7298 Werkelijke schade is irrelevant7299, laat staan dat de rechter acht zou moeten slaan op de 
naar gemeen recht verhaalbaar geachte schade. Indirect resulteert dit dus ook uit de peildatum. De rechter 
moet de oprechtheid van schaderaming door de partijen immers beoordelen naar het tijdstip van de 
totstandkoming van de overeenkomst. De common law neemt aan dat het irrealistisch is dat partijen op dat 
tijdstip inschatten of bij wanprestatie sprake zou moeten zijn van schadebeperking.7300 De toepasbaarheid van 
de schadebeperkingsplicht kan echter wel steun vinden in artikel 1231, § 1, tweede volzin BW. Daarin is immers 
bepaald dat de rechter de schuldenaar bij herziening niet kan veroordelen tot een kleinere geldsom dan bij 
gebrek aan strafbeding (lees: "schadebeding") verschuldigd zou zijn geweest. Bij gebrek aan schadebeding zou 
de schadebeperkingsplicht wel uitwerking krijgen. Ook blijkt dat rechters bij matiging van schadebedingen al 
soms rekening houden met die schadebeperkingsplicht (supra nr. 1915 en infra nr. 2667).7301 

2662. RECHTSMISBRUIK ALS UITWEG – Neem de huur van een groot pand met een schadebeding van 
acht miljoen euro voor het geval van verbreking van de handelshuur door de verhuurder. Indien blijkt 
dat de huurder al jarenlang commerciële verliezen lijdt, en zo voordeel haalt uit huurbeëindiging7302, 
en in de buurt zelfs een geschikter vervangpand kan huren, moet de rechter het schadeforfait dan 
niet matigen vanuit de principes van voordeelstoerekening en de schadebeperkingsplicht?7303 Dit is 
zeker mogelijk indien de rechter bij de uitoefening van zijn matigingsbevoegdheid ook acht mag slaan 
op werkelijk geleden schade.7304 Amerika staat dit toe via de Second Look Doctrine (infra nrs. 2685-
2686). Niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht kan daar zo tot gevolg hebben dat het bij de 
contractsluiting geoorloofde schadebeding (“liquidated damages clause”) bij de wanprestatie een 
niet-afdwingbaar strafbeding (“penalty clause”) wordt. Het schadeforfait zou meer bedragen dan de 
schade die de benadeelde, rekening houdende met de schadebeperkingsplicht, werkelijk heeft 
geleden. Een Belgisch advocaat zou hetzelfde resultaat kunnen bereiken via rechtsmisbruik (supra 
nrs. 2590-2600). Hij kan voorhouden dat de benadeelde zich aan rechtsmisbruik bezondigt door het 
schadeforfait ook op te eisen voor vermeden en redelijkerwijs te vermijden schade.7305 

                                                             
7298 Zodra de fout is bewezen, worden schade en causaal verband met die schade vermoed. De rechter kan bijgevolg niet 
eisen dat de benadeelde zijn schade bewijst. BELGIË: Cass. 3 februari 1995, Pas. 1995, I, 130 (uit de art. 1226 en 1229, eerste 
lid, BW volgt dat, "hoewel de als straf bedongen geldsom enkel een vergoeding mag zijn van schade die de schuldeiser kan 
lijden ten gevolge van dit niet-nakomen van de verbintenis, de schuldeiser niet kan worden verplicht te bewijzen dat hij 
werkelijk schade leed"); Cass. 26 januari 2001, JT 2003, 762, R.Cass. 2001, 354, noot I. SAMOY 2001, RW 2000-01, 1279; 
KLUYSKENS 1948, 221. FRANKRIJK: Cass.civ.III.fr. 20 december 2006, Bull.civ. 2006, nr. 256.  
7299 Cass. 15 januari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 611, Pas. 1988, I, 574; Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 794; 
Brussel 18 maart 2002, JLMB 2003, 1494; DELFORGE 1999, 608; GOEGEBUER 2004-II, 27; SAMOY 2001, 346; STIJNS 2002, 1272; 
VAN DRIESSCHE 2008-I, 36; VAN OMMESLAGHE 2010, 1677. 
7300 HACHEM 2011-I, 142 (“It is unrealistic for parties to estimate in advance the possibilities of mitigating after the breach of 
contract […] the concept of mitigation could thus not have any influence on the classification of the clause.”). 
7301 Rb. Antwerpen 4 februari 2011, RW 2013-14, 909. 
7302 Dit doet denken aan de hypothese van verlieslatende contracten (supra nrs. 573-578). 
7303 Vgl. L. DESMET en J. VAN HORENBEEK, "Monumentale deal botst op kritiek. Legendarische Thermae Palace in Oostende 
wordt verkocht, maar de manier waarop wekt wrevel", De Morgen 2016, 30 juni, online (verbrekingsclausule van 8 miljoen 
euro in voordeel van huurder bij vroegtijdige beëindiging huurovereenkomst). 
7304 BURROWS 1987, 286 (pro verrekening onvoorzienbaarheid en vermijdbaarheid schade bij schadebedingen); HACHEM 2011-
I, 142-143 (“Matters might be different where a court employs the ‘Second Look Doctrine’. In that case, the creditor’s failure 
to mitigate damages may make the agreed sum appear unreasonable in relation to the damage that would actually have 
been incurred had the creditor lived up to its duty to mitigate. […] [S]hould the creditor be forced to mitigate losses, this 
would minimize the actual loss and could then trigger the excessiveness of the clause.”). 
7305 Omgekeerd gewaagt de rechtspraak immers soms ook van rechtsmisbruik wanneer de verhuurder die bij ontbinding 
van de huurovereenkomst lastens de huurders de volledige toekenning van de – door de rechter geoorloofd bevonden – 
wederverhuringsvergoeding vordert, terwijl het gehuurde goed onmiddellijk opnieuw was verhuurd (supra nr. 2597). Vred. 
Torhout 8 april 2003, Huur 2005, 87, RW 2004-05, 1434; VAN DRIESSCHE 2008-I, 38. Let op met de kwalificatie als 
schadebeding dan wel als opzegbeding van bedingen die voorzien in vergoeding bij verbreking van de huurovereenkomst. 
Bijv. SAMOY 2001, 343, voetnoot 7. Denk hier ook aan de hypothese van de vergoeding die bij woninghuur bij niet-naleving 
van het opzeggingsmotief is verschuldigd, ook al heeft de huurder geen daadwerkelijke schade geleden: H. MOENS EN M. 
VERKEMPINCK, “Verhuis naar buitenland om professionele redenen als buitengewone omstandigheid bij niet-nakoming van 
opzeggingsmotief van eigen gebruik bij woninghuur” (noot onder Vred. Kortrijk 18 juni 2014), T.Vred. 2016, (204) 208 ("Valt 
overigens niet moeilijk in te zien dat een huurder wegens opzegging schade lijdt a rato van achttien maanden huur?”). 
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E Werkelijk geleden schade geen verplichte matigingsdrempel 

2663. ROL VAN WERKELIJKE SCHADE – Een andere mogelijke situatie waarin partijen het door het 
integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsplafond intentioneel met succes kunnen doorbreken, heeft 
van doen met het feit dat de rechter zelfs bij excessieve schadebedingen niet hoeft te matigen tot de 
benedengrens van de werkelijke schade. Die schade vervult een welomschreven rol bij matiging. Zij 
vormt de ondergrens voor matiging. De rechter kan haar ook in aanmerking nemen bij raming van 
potentiële schade. Werkelijke schade fungeert echter niet als obligaat na te streven matigingspositie.  

2664. BEPERKTE ROL VAN WERKELIJKE SCHADE BIJ OVERDREVEN SCHADEBEDINGEN – Werkelijke schade heeft 
bij schadebedingen slechts een figurantenrol. 7306  Niet de werkelijke schade, maar de bij de 
contractsluiting uit niet-nakoming te verwachten schade ("potentiële schade") is het referentiepunt 
voor geldigheid van het schadebeding (supra nr. 2567). Werkelijk geleden schade – de principiële 
onder- en bovengrens van het integraliteitsprincipe – fungeert bij kennelijk overdreven 
schadebedingen als absolute ondergrens voor rechterlijke matiging (supra nr. 2572). Daarnaast blijkt 
uit cassatierechtspraak dat voor de werkelijk geleden schade bij exorbitante schadebedingen ook een 
rol is weggelegd bij de beoordeling welke potentiële schade partijen bij de totstandkoming van de 
overeenkomst voor ogen hadden.7307 Dit jurisprudentiële inzicht is volledig gerecupereerd onder de 
nieuwe regeling.7308 De werkelijke schade is een subsidiair criterium ter bepaling van de potentiële 
schade. De feitenrechter is echter niet verplicht daarmee rekening te houden.7309  

2665. ONTBREKEN VAN WERKELIJKE SCHADE – Volgens cassatierechtspraak mag de ongeoorloofdheid van een 
schadebeding niet steunen op het ontbreken van werkelijke schade.7310 Dat een verhuurder geen werkelijke 
schade leed doordat zijn kantoren onmiddellijk waren herverhuurd, was zo irrelevant bij beoordeling van de 
geoorloofdheid van het schadebeding dat voorzag in een schadevergoeding van zes maanden huurprijs bij 
verbreking ten nadele van de verhuurder.7311 Het ontbreken van werkelijke schade kan wel relevant zijn voor 
de vraag of de benadeelde het schadebeding abusievelijk toepast. Een geoorloofd schadebeding is dan op 
grond van rechtsmisbruik reduceerbaar indien geen werkelijke schade is geleden (supra nrs. 2590-2600). 
Verdiscontering van werkelijke schade bij vaststelling van potentiële schade lijkt wel haast onvermijdelijk.7312 
De rechter zal de grootste moeite hebben om abstractie te maken van de feitelijke omstandigheden (werkelijke 
schade) die ten tijde van de beoordeling voorliggen.7313  

2666. WERKELIJKE SCHADE STELT GEEN OBLIGATE ONDERGRENS VOOR MATIGING – Werkelijk geleden schade 
vormt bij overdreven schadebedingen dus de absolute ondergrens voor matiging én is als criterium 
verdisconteerbaar bij de beoordeling van de omvang van de potentiële schade (supra nr. 2664). 
Anders dan naar gemeen aansprakelijkheidsrecht, vormt werkelijke schade bij schadebedingen 

                                                             
7306 Zie SAMOY 2001, 343-350; VAN DRIESSCHE 2008-I, 36. 
7307 Cass. 29 februari 1996, Arr.Cass. 1996, 208, Pas. 1996, I, 221. 
7308 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, 790; Brussel 18 maart 2002, JLMB 2003, 1494; DELFORGE 1999, 608; 
GOEGEBUER 2004-II, 27; SAMOY 2001, 346; STIJNS 2002, 1272; VAN DEN BRANDE 2005, 7; VAN DRIESSCHE 2008-I, 36; VAN OMMESLAGHE 

2010, 1677. 
7309 Cass. 15 januari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 611, Pas. 1988, I, 574. 
7310 Cass. 26 januari 2001, JT 2003, 762, R.Cass. 2001, 354, noot I. SAMOY 2001, RW 2000-01, 1279 ("Overwegende dat het als 
strafbeding overeengekomen bedrag slechts een forfaitaire vergoeding mag zijn voor de schade die de schuldeiser kan 
lijden ten gevolge van het niet nakomen van de verbintenis; dat de rechter de ongeoorloofdheid van een dergelijk beding 
niet kan steunen op de vaststelling dat er geen schade is bewezen."). Vgl. WYLLEMAN 1998, 118. Contra (vóór cassatiearrest): 
DEMUYNCK 1999, 108. 
7311 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 795 ("Ten onrechte beweert appellante dat het Hof, bij de 
beoordeling of de overeengekomen som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de 
schade wegens niet uitvoeren van de overeenkomst te vergoeden, rekening dient te houden met de werkelijk geleden 
schade (die er volgens appellante niet is)."). Vgl. WYLLEMAN 1998, 118. 
7312 DELFORGE 1999, 608 ("Le risque de s'aligner sur le dommage réel est important."); MOREAU-MARGRÈVE 2000, 208; SAMOY 

2001, 346 (men mag niet verglijden in een systeem waarin het volstaat de juiste termen (potentiële en werkelijke schade) 
op de juiste plaats worden gebruikt om cassatie te ontlopen); VANDEN BERGHE 2003, 49. 
7313 Vred. Gent 13 juli 2001, RW 2002-03, 596 (houdt enkel rekening met werkelijke schade en niet met potentiële schade 
om ontbindingsvergoeding van drie maanden huur te matigen). 
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echter geen bovengrens voor wanprestatievergoeding. De huidige regeling inzake schadebedingen 
zou namelijk niet beogen overmatige schuldenlast te voorkomen, maar zou enkel beogen om 
kennelijk overdreven schadebedingen te bestrijden.7314  

2667. CONVENTIONELE AFWIJKING MOGELIJK: WERKELIJKE SCHADE ALS SCHADEFORFAIT – Contractpartijen kunnen 
afwijken van de regel dat de werkelijke schade geen obligate ondergrens voor matiging vormt. Zij kunnen 
afspreken dat schadevergoeding bij wanprestatie overeenstemt met de werkelijk geleden schade. Bij matiging 
moet de rechter dan bij toepassing van dat beding matigen tot de werkelijk geleden schade. Instructief is een 
geval van niet-betaling van de koopprijs van een voertuig. De algemene voorwaarden op de bestelbon van de 
Land Rover bepaalden dat de verkoper bij niet-betaling ontbinding kon eisen met een vergoeding “die 
overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade met een maximum van 15 % van de totale verkoopprijs van 
de wagen”. De verkoper verzocht om toekenning van het maximumforfait van 15 % (€ 4500). De rechter 
herleidde dit bedrag krachtens het schadebeding echter tot de werkelijke schade (€ 2 728). Dat was het verschil 
tussen de oorspronkelijke contractprijs en de lagere doorverkoopprijs.7315  

2668. RECHTER KAN BIJ EXCESSIEF SCHADEBEDING HOGER BEDRAG TOEKENNEN DAN WERKELIJKE SCHADE – 

Partijen kunnen het integraliteitsprincipe opzettelijk opwaarts doorbreken (supra nrs. 2647-2665). Bij 
kennelijk overdreven doorbreking stuiten zij op het rechterlijke matigingsrecht. Dit laat evenwel een 
doorbraak van die bovengrens toe. De rechter is volgens het Hof van Cassatie namelijk niet verplicht 
een excessief schadebeding tot de ondergrens van de werkelijke schade te matigen. In het concrete 
geval oordeelde de appelrechter dat het schadebeding matigbaar was tot 361 000 BEF. Hij achtte dit 
een billijke en passende vergoeding voor de schade die was geleden wegens vroegtijdige ontbinding. 
Eiser tot cassatie verweet die rechter met name de vergoeding voor de werkelijk geleden schade ex 
aequo et bono te hebben begroot zonder vaststelling dat het onmogelijk was om die schade op vaste 
gegevens te berekenen. Het Hof van Cassatie overwoog zo dat „het onderdeel dat ervan uitgaat dat 
de rechter op grond van artikel 1231, § 1 BW verplicht is het bedrag van het strafbeding te 
verminderen tot de werkelijk geleden schade, berust op een onjuiste rechtsopvatting”.7316 

2669. GEVOLG: RECHTER KAN ZELFS BIJ MATIGING SCHADEBEDING PUNITIEF LATEN UITWERKEN – Bij matiging kan de 
feitenrechter blijkens die cassatierechtspraak dus afwijken van de bovengrens die het integraliteitsprincipe aan 
schadevergoeding stelt. Op die manier kunnen overdreven schadebedingen toch een punitief effect 
sorteren.7317 Die rechtspraak ligt in lijn met Franse cassatierechtspraak waar is geoordeeld dat het bedrag van 
conventionele schadevergoeding niet noodzakelijkerwijs hoeft overeen te stemmen met geleden schade.7318 In 
Frankrijk lijkt deze opvatting echter meer verdedigbaar dan in België. Het Franse Hof van Cassatie oordeelt daar 
immers dat schadebedingen niet enkel strekken tot vergoeding van schade, maar ook beogen de schuldenaar 
tot nakoming aan te sporen.7319 De Franse rechtsleer verklaart de mogelijkheid om tot boven de werkelijke 
schade te matigen dan ook op grond van de idee dat het strafbeding haar coërcitieve karakter niet mag 
verliezen.7320 In Luxemburg heerst dezelfde onderbouwing.7321 In België gaat die ratio al sinds het biljartarrest 

                                                             
7314 HERBOTS 2001-I, 48. 
7315 Rb. Antwerpen 4 februari 2011, RW 2013-14, 909 (schadebeding mag vergoeding van werkelijke schade beogen). 
7316 Cass. 22 oktober 2004, Arr.Cass. 2004, 1654, JT 2005, 679, NJW 2005, 736, Pas. 2004, 1633, RABG 2005, 647, noot 
J. BAECK en RW 2005-06, 460, noot D. MERTENS. Zie ook Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 795 (afwijzing 
van appellantes argument dat geen werkelijke schade was geleden); Rb. Gent 21 oktober 2008, TBO 2009, 258 (waar eerst 
ten onrechte was gesteld dat de omstandigheid dat de werkelijk geleden schade a posteriori veel hoger of lager blijkt te 
liggen in beginsel geen rol speelt, maar in dezelfde paragraaf terecht is geoordeeld dat de daadwerkelijk geleden schade de 
ondergrens voor de matiging vormt). 
7317 OUDE REGELING: VANSWEEVELT 1985, 2472-2474. HUIDIGE REGELING: MOREAU-MARGRÈVE 2000, 193 ("[...] même réduite à son 
rôle indemnitaire, la clause pénale conserve le caractère de peine puisque la mise en oeuvre de la clause n'est pas 
subordonnée à la preuve de la réalité du dommage et son montant [...]"). 
7318 Cass.com.fr. 29 januari 1991, Bull.civ. 1991, IV, 27, nr. 43 ("son montant n'est pas nécessairement égal à celui du 
préjudice"). 
7319 Cass.com.fr. 29 januari 1991, Bull.civ. 1991, IV, 27, nr. 43 (“la clause pénale n’a pas pour objet exclusif de réparer les 
conséquences d’un manquement à la convention mais aussi de contraindre le débiteur à exécution”). 
7320 BÉNABENT 2011, 311 (“Mais il n’est pas tenu de ramener la pénalité au montant réel du préjudice, afin de conserver à la 
clause son caractère coercitif”); FAGES 2011-I, 318 (“le juge n’est pas contraint de l’abaisser au niveau du préjudice 
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uit 1970 niet meer op (supra nr. 2553). Zeker sinds de wet van 23 november 1998 mogen schadebedingen 
eigenlijk niet meer punitief werken (supra nr. 2560). De cassatierechtspraak die matiging tot boven de 
werkelijke schade toelaat, staat daarmee in tegenspraak. 

2670. WERKELIJKE SCHADE ALS EENVOUDIGER VERGELIJKINGSPUNT IN AANTAL ANDERE RECHTSSTELSELS – De 
werkelijke schade ware wel een eenvoudiger referentiepunt geweest. Dit is dan ook het 
vergelijkingspunt voor matiging in onder meer het Franse7322 en het Luxemburgse7323 recht. Ook de 
internationale harmoniseringsinitiatieven hanteren dat eenvoudigere referentiepunt. Zo bepaalt 
artikel III.-3:712, lid 2 DCFR: "However, despite any provision to the contrary, the sum so specified in a 
contract or other juridical act may be reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in 
relation to the loss resulting from the non-performance and the other circumstances." De termen 
“The loss resulting from the non-performance” verwijzen naar daadwerkelijk wegens de wanprestatie 
geleden schade.7324 De DCFR verwijst dus niet naar enige bij de sluiting van de overeenkomst 
voorzienbare schade. Artikel 7.4.13, lid 2 Unidroit is in quasi-identieke bewoordingen gesteld en 
hanteert dus evenzeer de werkelijke schade als ijkpunt voor reductie van schadebedingen.7325 

2671. WERKELIJKE SCHADE ALS REFERENTIEPUNT VOOR MATIGING SCHADEBEDINGEN IN WONINGBOUWWET – Bemerk ook 
dat de werkelijke schade fungeert als referentiepunt voor matiging van schadebedingen in de woningbouwwet. 
Artikel 10, zesde lid van de woningbouwwet bepaalt dat wanneer een overeenkomstbelofte niet wordt gevolgd 
door het sluiten van de overeenkomst, de contractuele vergoeding niet hoger kan zijn dan 5 % van de totale 
prijs. De wetgever herinnert daarbij aan het matigingsrecht, maar dan afgestemd op de werkelijke schade: 
"niettegenstaande haar forfaitair karakter mag de contractuele vergoeding vermeerderd of verminderd 
worden, indien vaststaat dat het bedrag ervan lager of hoger is dan de werkelijk geleden schade".  

F Diskwalificatie schadebeding als opzegbeding  

2672. VERMOMMING VAN SCHADEBEDING IN OPZEGBEDING – Partijen kiezen zelf hoe zij clausules 
kwalificeren. Een hypothese waarin contractanten met goed gevolg aan het integraliteitsprincipe 
kunnen derogeren, is die waarbij zij een schadebeding als opzegbeding verhullen. 7326  In 
wetsinitiatieven tot gelijkschakeling van schadebedingen en opzegbedingen toonde de wetgever zich 
bewust van die omzeiling. 7327  Creatieve partijen kunnen schadebedingen verwoorden als 
opzegbedingen om te ontkomen aan de rechterlijke matigingsbevoegdheid van artikel 1231 BW. De 
rechter kan die ontsnappingsclausule 7328  als schadebeding herkwalificeren om het aan dat 
matigingsrecht te onderwerpen (infra nr. 2674). Toch komt het voor dat de doorbraak van het 
integraliteitsprincipe op die manier vruchten afwerpt. Dit is het geval wanneer een wanprestant niet 

                                                                                                                                                                                              
effectivement subi par le créancier: il peut s’arrêter un cran au-dessus afin de respecter la finalité comminatoire de la clause 
pénale”). 
7321 POELMANS 2013, 177 ("Pour la jurisprudence, le pouvoir modérateur n'entend pas remettre en cause la vertu coercitive et 
l'efficacité préventive de la clause pénale."). 
7322 Cass.civ.I.fr. 10 maart 1998, Bull.civ. 1998, nr. 98; BÉNABENT 2011, 311; FAGES 2011-I, 318; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 

2013, 531; MALINVAUD/FENOUILLET 2010, 591. 
7323 Luxemburg 24 oktober 2012, nr. 36675 (in POELMANS 2014, 68); POELMANS 2013, 176-177; POELMANS 2014, 68. 
7324  F.P. PATTI, “Contratti internazionali e clausola penale: esigenze di armonizzazione” in S. CHERTI (ed.), La pena 
convenzionale nel diritto europeo, Napels, Jovene, 2013, (233) 252-255; WÉRY 2011-II, 337. 
7325 Artikel 7.4.13 lid 2 Unidroit: „However, notwithstanding any agreement to the contrary the specified sum may be 
reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the harm resulting from the non-performance 
and the other circumstances.”  
7326 CAMBIE 2011, 173; C.S., "La validité d'une clause de dédit peut-elle être contestée en raison du caractère exorbitant de 
l'indemnité prévue?" (noot onder Brussel 22 mei 1986), TBH 1988, (192) 195; LAITHIER 2011-I, 817 (Frankrijk); MOREAU-
MARGRÈVE 2000, 193; VANDEN BERGHE 2003, 58; VAN RAEMDONCK 1996, 988. 
7327 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 1062/1, 5 ("Door 
te opteren voor een beëindigingsbeding in plaats van een schadebeding, kan de facto de rechterlijke toetsing worden 
omzeild."); Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 480/1, 5. 
7328 Bergen 2 december 1996, JT 1997, 341 ("l'on ne pourrait admettre que le créancier fixe une clause de dédit 
disproportionnée par rapport au dommage potentiel qu'elle est censée couvrir à seule fin d'échapper à la nullité absolue qui 
affecte les clauses pénales exorbitantes"); VANDEN BERGHE 2003, 61, voetnoot 121. 
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opkomt tegen de onjuiste kwalificatie als opzegbeding of wanneer de rechter het opzegbeding ten 
onrechte niet als schadebeding herkwalificeert.  

2673. GEEN MATIGING BIJ OPZEGBEDINGEN – Het onderscheid tussen schadebedingen en opzegbedingen is van 
belang voor het in artikel 1231 BW neergelegde matigingsrecht. De lege lata vindt dat sanctiemechanisme geen 
toepassing bij opzegbedingen. Dit geldt zelfs indien de opzegvergoeding een veelvoud bedraagt van de 
potentiële schade die benadeelde bij wanprestatie zou lijden. 7329  Deze uitsluiting van matiging bij 
opzegbedingen kent strikte navolging in zowel lagere7330 als hogere7331 rechtspraak. Wel fantaseren meerdere 
auteurs over de gelijkschakeling van opzegbedingen en schadebedingen. Dan zou de rechter ook 
opzegbedingen kunnen matigen. 7332  Daartoe zijn al wetsinitiatieven genomen. 7333  De dichotomische 
behandeling van exorbitante schadebedingen en overdreven opzegbedingen krenkt het 
rechtvaardigingsgevoel. Het druist ook in tegen de logica, temeer daar de opzegvergoeding deels strekt tot 
compensatie van schade die de schuldeiser ondervindt wegens beëindiging van de overeenkomst.  

2674. UITWEG: HERKWALIFICATIE VAN OPZEGVERGOEDING ALS SCHADEBEDING – De spitsvondige techniek van 
de conventionele kwalificatie van een schadebeding als opzegbeding volstaat niet steeds om zich 
succesvol te distantiëren van het postulaat dat niets meer dan de geleden schade vergoedbaar is. Uit 
hoofde van artikel 1156 BW is namelijk niet de benaming of formulering van het beding, maar de 
gemeenschappelijke bedoeling van partijen doorslaggevend. De rechter kan een opzegbeding dan 
ook als schadebeding herkwalificeren indien hij vaststelt dat de partijen geen beëindigingsrecht 
wilden verlenen, maar vergoeding bij wanprestatie beter aansluit bij hun werkelijke wil. Zo volstaat 
het dus niet om vergoedingen als opzegvergoeding aan te merken om te ontkomen aan het in artikel 
1231 BW vervatte matigingsrecht. De rechter kan dat vernislaagje wegnemen door het beding te 
herkwalificeren als schadebeding indien partijen in schadevergoeding wilden voorzien. 7334  Bij 
consumentencontracten wordt overigens de regel gevolgd van de voor de consument meest gunstige 
interpretatie. Bevat een clausule zowel een opzeg- als een schadebeding, dan prevaleert de 
kwalificatie als schadebeding wegens de consumentvriendelijkere matigingsmogelijkheid.7335 

2675. UITZONDERLIJKE HERKWALIFICATIE VERHOOGT SLAAGKANS OP INTEGRALITEITSDOORBRAAK – Blijkt een als 
schadebeding geherkwalificeerd opzegbeding kennelijk overdreven, dan kan de rechter dit beding 
overeenkomstig artikel 1231, § 1 BW maximaal matigen tot het niveau van de werkelijke schade. Dan 

                                                             
7329 GOEGEBUER 2004-II, 18; VANDEN BERGHE 2004, 64; STIJNS 2002, 1271; WÉRY 2001, 263. Contra: Kh. Tongeren 7 februari 2003, 
Limb.Rechtsl. 2003, 212, noot A. CLABOTS. 
7330 Antwerpen 27 november 2006, RW 2008-09, 1770, noot J. DE CONINCK; Bergen 21 april 2004, TBBR 2006, 100, noot 
B. VAN BAEVEGHEM; Bergen 6 september 2007, JT 2007, 875; Brussel 1 juni 2004, JLMB 2005, 1491, noot M. NOEL; Gent 
27 oktober 2004, TVV 2005, 363; Gent 2 november 2005, NJW 2006, 899, noot R. STEENNOT; Gent 22 maart 2006, Jb.Hand. 
2006, 348, noot K. MARCHAND; Gent 8 september 2010, T.App. 2011, 49; Luik 23 maart 2009, JT 2009, 502; Rb. Gent 29 mei 
2012, TBO 2012, 209; Rb. Hasselt 28 mei 2001, TBBR 2002, 241; Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367; Rb. Hoei 
17 mei 2000, T.Vred. 2001, 84; Kh. Hasselt 30 november 2009, Limb.Rechtsl. 2011, 277, noot P. VANHELMONT; Vred. Doornik 
14 november 2001, JLMB 2002, 1803. 
7331 Cass. 8 december 1988, Arr.Cass. 1988-89, 427, Pas. 1989, I, 389; Cass. 6 december 1996, Arr.Cass. 1996, 1169; Cass. 
22 oktober 1999, Arr.Cass. 1999, 1318; Cass. 30 maart 2001, Arr.Cass. 2001, 566, noot BRESSELEERS; Cass. 6 september 2002, 
Pas. 2002, 1546. 
7332 BAECK 2004-I, 436; C.S., "La validité d'une clause de dédit peut-elle être contestée en raison du caractère exorbitant de 
l'indemnité prévue?" (noot onder Brussel 22 mei 1986), TBH 1988, 193-197; DE CONINCK 2009, 1773-1778; GOEGEBUER 2004-II, 
19; PASCARIELLO 1998, 105; SCHELHAAS 2005, 104 ("Naar mijn mening is het radicale verschil in behandeling inconsequent en 
ongewenst."); VANDEN BERGHE 2003, 59-63; WYMEERSCH 1991, 926.  
7333 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 1062/1; 
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 480/1. 
7334 Cass. 28 april 2011, Bank.Fin.Recht 2012, 120, noot J. BAECK, JLMB 2011, 1017 (inzake eerste middel: "Il appartient au 
juge du fond d’apprécier si la somme dont cet acte stipule le paiement constitue la réparation d’un dommage ou est la 
contrepartie d’une faculté de résiliation unilatérale."); BAECK 2012-II, 123; CAMBIE 2011, 173; C.S., "La validité d'une clause de 
dédit peut-elle être contestée en raison du caractère exorbitant de l'indemnité prévue?" (noot onder Brussel 22 mei 1986), 
TBH 1988, (192) 195; LAURENT XVII 1875, 422 ("Quant aux termes que les parties ont employés pour manifester leur volonté, 
ils sont indifférents."); STIJNS 2002, 1275; VANDEN BERGHE 2004, 76-77; VAN RAEMDONCK 1996, 988. 
7335 CAMBIE 2011, 174. 
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herneemt het integraliteitsprincipe zijn gelding en is daar niet succesvol van afgeweken. In de 
praktijk is die rechterlijke ingreep echter veeleer uitzondering dan regel.7336 Vindt een herkwalificatie 
plaats, dan kunnen enkel nog de gemeenrechtelijke toetsingstechnieken, zoals het verbod op 
rechtsmisbruik of de toetsing aan de openbare orde en/of goede zeden uitzonderlijk een uitweg 
bieden.7337 Wordt ook dan niet rechterlijk ingegrepen, dan hebben de inventieve contractpartijen 
zich met positief gevolg opwaarts kunnen onttrekken aan toepassing van het integraliteitsprincipe. 

§ 2. GEMENGD ACCIDENTEEL-INTENTIONELE DOORBRAAK 

2676. INTEGRALITEITSDOORBRAAK BIJ MATIGING VAN SCHADEBEDING VIA RECHTSMISBRUIK – Bij matiging van 
geoorloofde schadebedingen op grond van rechtsmisbruik is geen sprake van een ondergrens van 
werkelijke schade zoals die geldt voor matiging op grond van artikel 1231, § 1 BW. De rechter kan 
een geoorloofd schadebeding dus op grond van rechtsmisbruik matigen tot onder de benedengrens 
van de werkelijke schade (supra nr. 2636). De tegengestelde hypothese geldt ook. Bij matiging van 
geoorloofde schadebedingen op grond van rechtsmisbruik hoeft de rechter, net zoals bij matiging op 
grond van artikel 1231, § 1 BW, niet tot de door het integraliteitsprincipe gestelde ondergrens van de 
werkelijke schade te milderen.  

2677. GEMENGDE DOORBRAAK BIJ RECHTSMISBRUIK – Neem een schadebeding dat bij totstandkoming 
van de overeenkomst de schadevergoeding fixeerde op de schade die uit niet-nakoming viel te 
verwachten. Blijkt nu bij wanprestatie dat dit beding meer dan de werkelijke schade verhaalbaar 
stelt, dan is dat beding toch geldig. Soms kan de rechter het via rechtsmisbruik wel herleiden tot een 
niveau dat de werkelijke schade nog overschrijdt. Partijen hadden bij de opname van het 
schadebeding niet de bedoeling om meer dan de werkelijke schade te vergoeden (geoorloofd 
schadebeding; accidenteel karakter doorbraak). Het doorbreken van het integraliteitsplafond bij 
uitoefening van het schadebeding was echter wél intentioneel (rechtsmisbruik; matiging tot hoger 
niveau dan werkelijke schade).  

2678. TOEPASSINGSGEVAL UIT RECHTSPRAAK – Illustratief voor een gemengd accidenteel-intentionele doorbraak 
van het integraliteitsplafond is een geding waarin de appellanten aanvoerden dat geen werkelijke schade was 
bewezen en het schadebeding dus matiging moest oplopen. 7338  Het hof van beroep verwierp deze 
argumentatie op grond dat de schade wegens niet-nakoming die voorspelbaar was bij de contractsluiting als 
referentiepunt gold en dat de opstellers daarbij correct waren te werk gegaan. Bijgevolg ontbrak de 
matigingshypothese van artikel 1231, § 1 BW. Het hof preciseerde wel dat matiging mogelijk was op grond van 
rechtsmisbruik. Het schadebeding was tot zijn "normaal gebruik" te verminderen. Het hof achtte herleiding tot 
50 % van het schadeforfait passend. In dit geval haalden de geïntimeerden, ook al hadden zij geen werkelijke 
schade bewezen, voordeel uit het feit dat zij bij de contractsluiting een schadebeding hadden vastgesteld. 
Doordat de potentiële schade bij de contractsluiting voor de rechter ex post acceptabel oogde, kon hij niet 
overgaan tot matiging op grond van artikel 1231, § 1 BW. Matiging op grond van rechtsmisbruik had tot gevolg 
dat de benadeelden a rato van 50 % van het schadebeding profijt haalden.  

                                                             
7336 Luik 23 maart 2009, JT 2009, 502 (uitoefening conventioneel recht om zich aan overeenkomst te onttrekken, mits 
vergoeding van ereloon van kunstenaar, geen herkwalificatie als schadebeding); STIJNS 2002, 1275; VANDEN BERGHE 2003, 58. 
7337 Rechters zouden overdreven opzegbedingen zo wegens ongeoorloofde speculatie nietig kunnen verklaren wegens 
strijdigheid met de openbare orde (art. 6, 1131 en 1133 BW) of matigen op grond van rechtsmisbruik ("herleiding tot 
normaal gebruik"). Antwerpen 27 november 2006, RW 2008-09, 1770, noot J. DE CONINCK; Vred. Doornik 14 november 2001, 
JLMB 2002, (1803) 1806 (rechtsmisbruik bij vordering opzegvergoeding wanneer geen effectieve verhuringsschade is 
geleden); Luik 23 maart 2009, JT 2009, 502 (uitoefening conventioneel recht om zich aan overeenkomst te onttrekken, mits 
vergoeding van ereloon van kunstenaar, geen herkwalificatie als schadebeding); BAECK 2004-II, 8; DE CONINCK 2009, 1774; 
SCHELHAAS 2005, 104; STIJNS 2002, 1275-1276 (verwerpt assimilatie tussen schadebedingen en opzegbedingen onder meer op 
grond van bestaan van deze sanctiemogelijkheden); E. TERRYN, "Ook van een opzegbeding mag geen misbruik worden 
gemaakt", DCCR 2008, 83-89; VANDEN BERGHE 2003, 63; VAN RAEMDONCK 1996, 988; WÉRY 2002-III, 142. 
7338 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, 790. 
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§ 3. LOUTER ACCIDENTELE DOORBRAAK 

A Schadeoverstijgende geoorloofde schadebedingen 

1 Onverkorte toepassing 

2679. NIET-EXCESSIEVE SCHADEBEDINGEN DIE BIJ WANPRESTATIE WERKELIJKE SCHADE OVERSTIJGEN – Een louter 
accidentele doorbraak van het integraliteitsplafond vindt plaats bij niet-overdreven schadebedingen 
die bij toepassing overdreven lijken. De contractpartijen deden bij de contractsluiting een correcte 
schadefixatie. Bij de wanprestatie blijkt die raming echter buitensporig. De oprecht geraamde schade 
stijgt uit boven de werkelijk berokkende schade. Dit is het geval wanneer de marktprijs van het 
gekochte product tussen de contractsluiting en de wanprestatie drastisch is gedaald. Bij 
totstandkoming vormde het schadebeding geen private straf. Partijen wilden enkel voorzien in 
vergoeding van (voorzienbare) daadwerkelijk geleden schade. Bij toepassing leidt het schadebeding 
uiteindelijk wél tot bestraffing van de schuldenaar.7339 Deze partijneutrale schadebedingen worden 
bij hun toepassing dus debiteurongunstig. Hoe springt het Belgische recht hiermee om? 

2680. TOEPASSING VAN NIET-EXCESSIEVE SCHADEBEDINGEN DIE BIJ WANPRESTATIE EXCESSIEF UITVALLEN – 

Rechtmatige schadefixaties die achteraf onjuist blijken, ontkomen aan het gemeenrechtelijke 
matigingsrecht van artikel 1231, § 1 BW. De rechter mag immers enkel (kennelijk) overdreven 
schadebedingen matigen. Deze schadebedingen waren zelfs niet overdreven, aangezien partijen bij 
inlassing daarvan vergoeding van werkelijke schade op het oog hadden. Dat uiteindelijk bij 
toepassing meer dan werkelijk geleden schade vergoedbaar lijkt, kan aan het rechtsgeldige karakter 
niet meer afdoen. België kent immers geen Second Look Doctrine zoals het Amerikaanse recht (infra 
nrs. 2685-2686). Herinner wel dat onder omstandigheden rechtsmisbruik kan voorliggen en het 
geoorloofde schadebeding op die grond tot normaal gebruik reduceerbaar is (supra nrs. 2590-2600). 
Dat schadebedingen in deze hypothese niet matigbaar zijn, heeft van doen met de peildatum. De 
rechter moet de referentieschade (de potentiële schade) immers ramen naar de datum van de 
contractsluiting.7340 De datum van de wanprestatie en van de rechterlijke uitspraak zijn irrelevant. 

2 Snellere doorbraak bij criterium van maximale potentiële schade 

2681. INTEGRALITEITSDOORBRAAK MEDE AFHANKELIJK VAN INVULLING VAN POTENTIËLE SCHADE – De doorbraak 
van het integraliteitsplafond wordt in de hand gewerkt door de inkleuring van de potentiële schade. 
Dit is de schade die partijen bij contractsluiting hebben geraamd. Onduidelijkheid heerst over de 
vraag of dat begrip uitgaat van de schade die zij bij contractsluiting redelijkerwijs7341 (gemiddelde 
persoon) dan wel maximaal7342 (geen enkele redelijke persoon) konden voorzien. Moet het gaan om 
gemiddelde potentiële schade of om de hoogste mogelijke potentiële schade? In de eerste visie 
moeten contractpartijen zich houden aan een redelijk gemiddelde van de meest courante 
schadeposten. Volgens de tweede zienswijze mogen zij uitgaan van het slechtste scenario. De rechter 
kan dan enkel matigen wanneer het schadebeding zo hoog is gesteld dat geen enkel redelijk persoon 
het bedrag van het schadeforfait als potentiële schade zou hebben gezien. Bij de clausulering mogen 

                                                             
7339 CORNELIS 2000-II, 19; DE VALKENEER 2005, 175; SCHELHAAS 2000, 314. 
7340 Vgl. HACHEM 2011-I, 139 (over Amerikaans recht). 
7341 Luik 10 februari 2011, JLMB 2012, 215 ("[...] le montant auquel son application peut conduire est, à l'évidence, sans 
rapport avec celui qu'aurait fixé tout homme raisonnable et équitable placé dans les mêmes circonstances au moment de la 
signature de la convention de blocage des parts sociales."); COIPEL 1999, 204; DELFORGE 1999, 599; DIRIX/VAN OEVELEN 1981, 
2466; KRUITHOF 1983, 679. 
7342 Antwerpen 1 maart 2005, RW 2006-07, 801, noot I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, TBBR 2007, (587) 591; Antwerpen 3 mei 
2012, TBH 2013, 129 ("Er zijn geen elementen voorhanden om aan te nemen dat geen enkel redelijk persoon op het 
ogenblik van de contractsluiting de vergoeding van de potentiële schade niet zo hoog zou stellen."); DEMUYNCK 2000, 61; 
GOEGEBUER 2004-II, 27; MARCHAND 2004, 11 (geen enkel redelijk persoon zou dit als potentiële schade zien); SCHRAEYEN 2001, 
545; VANDEN BERGHE 2003, 51; VANDEN BERGHE 2009, 863 (rechter mag rekening houden met worst case scenario); 

VANSTEENBEECK 2013, 979. 
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partijen dan rekening houden met alle denkbare schade die zelfs met een minieme graad van 
waarschijnlijkheid uit de wanprestatie kan voortvloeien.  

2682. SNELLERE INTEGRALITEITSDOORBRAAK BIJ HOOGST MOGELIJKE POTENTIËLE SCHADE – Als criterium 
prevaleert de hoogst mogelijke potentiële schade.7343 Ook naar Engels recht is sprake van een niet-
afdwingbare penalty wanneer het schadebedrag buiten verhouding staat tot de grootst denkbare 
schade die uit de wanprestatie kan voortvloeien.7344 Tekstueel is dit in België fundeerbaar op het 
bijwoord "kennelijk" in artikel 1231, § 1 BW en de daarmee samenhangende marginale controle. 
Mogelijke twijfel moet ten gunste van de crediteur spelen.7345 Zeker wanneer de potentiële schade 
bij sluiting van de overeenkomst moeilijk is te ramen, moet de opsteller van een schadebeding enige 
manoeuvreerruimte bezitten. 7346  Partijen mogen bij opname van een schadebeding dus alle 
denkbare en zelfs hypothetische schadeposten in aanmerking nemen, uitgaande van het slechtst 
denkbare scenario. Deze opvatting ligt in lijn met de onder artikel 1150 BW dominante zienswijze dat 
schade voorzienbaar is wanneer zij werd voorzien als mogelijk (en niet per se waarschijnlijk) gevolg 
van de wanprestatie (supra nrs. 1554-1559), en strookt met de recurrente inschikkelijkheid jegens de 
benadeelde op grond dat hij zijn ongunstige positie niet zelf initieerde (supra nr. 76). 

2683. ILLUSTRATIE VAN MAXIMALE POTENTIËLE SCHADE – Neem nu dat contractpartijen een schadebeding koppelen 
aan een geheimhoudingsbeding. 7347  Bij contractsluiting is het niet onvoorzienbaar dat de commerciële 
gegevens waarop die geheimhoudingsverplichting betrekking heeft, bij niet-nakoming terechtkomen bij de 
grootste concurrent van de begunstigde van deze clausule, waardoor enorme schade wordt berokkend. 
Hoewel bij de totstandkoming van de overeenkomst de kans uiterst gering is dat deze catastrofale hypothese 
zich voordoet, is deze hypothese niet ondenkbaar. Bijgevolg is sprake van hoge potentiële schade, wat een 
hoog schadeforfait rechtvaardigt. Stel nu dat bij schending van de geheimhoudingsverplichting uiteindelijk 
blijkt dat de informatie niet bij de grootste concurrent is beland en er in werkelijkheid veel minder werkelijke 
schade is geleden. Dan zou dit geoorloofde schadebeding overeenkomstig artikel 1134, eerste lid BW toch 
onverkort gelden. Rechtsmisbruik lijkt dan wel een mogelijke uitweg te bieden (supra nrs. 2590-2600). 

2684. MEER OPWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBREKINGEN BIJ MAXIMALE POTENTIËLE SCHADE – Met het 
criterium van de hoogst mogelijke potentiële schade hangt samen dat veel meer schadebedingen die 
de werkelijk geleden schade aanzienlijk overschrijden, maar een juiste inschatting van die "hoogst 
mogelijke potentiële schade" inhouden, wegens geoorloofdheid blijven gelden. De afstand tussen 
werkelijke en potentiële schade neemt sterk toe. Door het schadebeding te toetsen aan de 
potentiële schade die bij de contractsluiting maximaal was te voorzien, zal de rechter minder snel 
geneigd zijn te besluiten tot overschrijding van die drempel en dus tot matiging. De 
activeringsdrempel is verhoogd, waardoor schadebedingen die de werkelijk geleden schade 
aanzienlijk overstijgen, overeind blijven.7348 Dankzij deze invulling van het potentiële-schadecriterium 
kunnen partijen achteraf een goede zaak doen indien de werkelijke schade veel lager uitvalt dan de 
bij de contractsluiting maximaal voorzienbare wanprestatieschade. Ook op deze wijze is het 
integraliteitsprincipe bij niet-kennelijk overdreven schadebedingen opwaarts doorkliefbaar.  

3 Second Look Doctrine 

                                                             
7343 Antwerpen 1 maart 2005, RW 2006-07, 801, noot I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, TBBR 2007, (587) 591; Antwerpen 3 mei 
2012, TBH 2013, 129; DEMUYNCK 2000, 61; GOEGEBUER 2004-II, 27; MARCHAND 2004, 11; SCHRAEYEN 2001, 545; VANDEN BERGHE 

2003, 51; VANDEN BERGHE 2009, 863; VANSTEENBEECK 2013, 979. 
7344 Zie Dunlop Pneumatic Tyre Co v New Garage and Motor Co [1915] AC 79, 87 (in MCGREGOR 2014, 543 ("It will be held to 
be a penalty if the sum stipulated for is extravagant and unconscionable in amount in comparison with the greatest loss that 
could conceivably be proved to have followed from the breach.") 
7345 Bij consumentenovereenkomsten wordt overigens uitgegaan van de voor de consument meest gunstige interpretatie. 
7346 DEMUYNCK 1999, 107; VANDEN BERGHE 2003, 51; VANDEN BERGHE 2009, 863. 
7347 Voorbeeld: VANDEN BERGHE 2003, 51. 
7348 Herinner dat de rechter bij de beoordeling of sprake is van rechtsmisbruik rekening kan houden met het feit dat weinig 
werkelijke schade is geleden, terwijl het schadebeding een erg hoge vergoeding bevat (supra nrs. 2590-2600). 



896 
 

2685. STRIKTERE AANPAK NAAR AMERIKAANS RECHT: SECOND LOOK DOCTRINE – Schadebedingen mogen 
naar Amerikaans recht ook enkel vergoedend werken. Net bij matiging lijkt het recht in bepaalde 
Amerikaanse staten consequenter dan het Belgische recht. Beide nemen de contractsluiting als 
peildatum om na te gaan of contractpartijen niet overdreven in hun schaderaming. Scheeftrekkingen 
bij de wanprestatie (hogere werkelijke schade) worden in Amerika wel aangepakt. Massachusetts 
dacht de Second Look Doctrine uit voor gevallen waarin de schuldeiser geen schade heeft geleden, 
maar de schaderaming bij de contractsluiting oprecht was verlopen. Schadeforfaits voor schade die 
bij de contractsluiting moeilijk becijferbaar was, zijn in principe afdwingbare liquidated damages.  

2686. WERKING VAN SECOND LOOK DOCTRINE – Blijkt die schade tijdens het geding wel eenvoudiger 
begrootbaar, dan kan de rechter het schadeforfait post factum aanmerken als een onjuiste 
inschatting, zodat zij als penalty clause niet langer afdwingbaar is. Door deze herkwalificatie van 
liquidated damages clause in penalty clause krijgt de benadeelde enkel nog werkelijk geleden schade 
vergoed.7349 Deze zienswijze is binnengesijpeld in de Uniform Commercial Code en de Second 
Restatement of Contracts. § 356, lid 1 Second Restatement of Contracts bepaalt zo: “Damages for 
breach by either party may be liquidated in the agreement but only at an amount that is reasonable 
in the light of the anticipated or actual loss caused by the breach and the difficulties of proof of loss.” 
§ 2-718, lid 1 Uniform Commercial Code is in gelijkaardige bewoordingen gesteld. In België zou de 
verwijzing naar de werkelijke schade toelaten om een bij de contractsluiting oprechte schaderaming 
bij de rechterlijke uitspraak toch te matigen. Bepaalde rechtspraak matigt schadebedingen dan ook al 
op basis van de bij de uitspraak rechtens relevante schade (supra nr. 2661). 

B Matiging bij gedeeltelijke uitvoering 

2687. INTEGRALITEITSDOORBRAAK BIJ MATIGING WEGENS GEDEELTELIJKE UITVOERING – Tot slot is de door het 
integraliteitsprincipe gestelde bovengrens van de werkelijke schade accidenteel doorbreekbaar bij 
(uitzonderlijke) matiging van geoorloofde en dus niet-overdreven schadebedingen. Deze 
doorbraakhypothese is die van artikel 1231, § 2 BW. Deze bepaling voorziet in matiging bij 
gedeeltelijke uitvoering van de hoofdverbintenis. Luidens artikel 1231, § 2 BW "kan" de rechter het 
schadebeding verminderen "wanneer de hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd" (supra nr. 
2586). Voorziet een schadebeding dus enkel in schadevergoeding voor het geval van volledige 
wanprestatie en bevindt de rechter dit geoorloofd, dan kan hij volgens de tekst van de wet kiezen of 
hij het bedrag daarvan matigt. Volgens de tekst van de wet is de feitenrechter dus niet verplicht om 
dat geoorloofd schadebeding bij partiële uitvoering van de hoofdverbintenis te matigen.7350  

2688. ACCIDENTELE DOORBRAAK VAN INTEGRALITEITSPLAFOND – Beslist de rechter soeverein om een 
geoorloofd schadebeding bij gedeeltelijke uitvoering niet te matigen, dan leidt zijn oordeel ertoe dat 
de benadeelde middels toepassing van het schadebeding meer vergoed krijgt dan zijn werkelijke 
schade. Enerzijds heeft hij de door zijn medecontractant verschuldigde hoofdprestatie al ten dele 
verkregen. Anderzijds krijgt hij via zijn niet-gematigd geoorloofd schadebeding een vergoeding die 
overeenstemt met de hypothese van volledige wanprestatie. De rechter plaatst hem zo in een veel 
gunstigere positie dan die waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was 
nagekomen. Dankzij het niet-gematigde geoorloofde schadebeding verkrijgt hij dus meer dan zijn 
positief belang.7351 Onder meer om deze reden is deze louter tekstuele interpretatie van de wet 
bekritiseerbaar. Net zoals bij matiging in het algemeen (infra nr. 2651) valt dan ook aan te nemen dat 

                                                             
7349 HACHEM 2011-I, 79-80 en 139 (bemerkt dat de Amerikaanse zienswijze steeds vaker aan kritiek onderhevig is; het lijkt 
namelijk contradictorisch om eerst de geldigheid van het schadebeding (liquidated damages clause) te aanvaarden en het 
na een second look als een ongeldige penalty clause aan te merken). 
7350 Brussel 26 januari 2001, JT 2002, 218; Luik 23 oktober 2001, JT 2002, 346; Kh. Hoei 6 september 2000, RRD 2001, 25; 
DELFORGE 1999, 610; R. KRUITHOF, SCHRAEYEN 2001, 551; VAN DEN HAUTTE 2013, 1421; VAN OEVELEN 1999, 1250. Contra: GOEGEBUER 

2004-II, 36; WERMOES 2008, 1007; WÉRY 2001, 300. 
7351 Dit wordt ingezien bij de aanname dat de rechter dan verplicht is om te matigen: WERMOES 2008, 1007. 
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de rechter, ondanks de tekst van artikel 1231, § 2 BW, eerder verplicht is om schadebedingen te 
matigen bij partiële uitvoering van de hoofdverbintenis (supra nr. 2586). 

Afdeling V. Tussenbesluit 

§ 1. ENIG BEHOUD VAN WILSAUTONOMIE BIJ INTEGRALITEITSPRINCIPE 

2689. MATIGING VAN SCHADEBEDINGEN EN AFNAME WILSAUTONOMIE TER ZAKE INTEGRALITEITSPRINCIPE – De 
uitwerking van schadebedingen weerspiegelt de verhouding tussen de wilsautonomie en het 
integraliteitsprincipe.7352 Tot de jaren zeventig gaf het contractenrecht hier de wilsautonomie de vrije 
loop. Sinds een cassatiearrest uit 1970 (supra nr. 2553) en de invoering van een matigingsrecht in 
1998 (supra nr. 2560) lijkt die wilsautonomie eerder illusoir. Partijen kunnen niet langer naar 
believen raken aan de regel dat de benadeelde is te verplaatsen naar de hypothetische positie van 
contractuele nakoming (positief belang).7353 Om te vermijden dat schadebedingen onevenredig zwaar 
op een contractpartij zouden drukken7354, kan de rechter nu achteraf inbeuken op die wilsautonomie. 
De contractsvrijheid eindigt waar dit ius moderandi aanvangt. Hoe meer de rechter door een 
schadeforfait is gebonden, hoe groter de wilsautonomie en de rechtszekerheid.7355  

2690. ENIG BEHOUD VAN WILSAUTONOMIE BIJ INTEGRALITEITSPRINCIPE – De huidige regeling vertrekt van 
het postulaat dat schadebedingen enkel vergoedend mogen werken. Dit uit cassatierechtspraak van 
de jaren zeventig (supra nr. 2553) resulterend axioma sublimeerde de wetgever in 1998 (supra nr. 
2560) in artikel 1231 BW. Dit lijkt te impliceren dat die regeling naadloos aansluit op het 
uitgangspunt dat alle schade, maar niets meer, verhaalbaar is. De wilsautonomie lijkt ter zake het 
integraliteitsprincipe dus verbannen. Toch blijkt sprake van een aanmerkelijke divergentie tussen de 
materiële strekking van artikel 1149 BW en de artikelen 1226-1233 BW. De indruk ontstaat dat de 
rechterlijke corrosie van overdreven schadebedingen kan leiden tot rehabilitatie van het contractuele 
integraliteitsprincipe. De benadeelde ziet zijn werkelijke wanprestatieschade, maar niets meer, 
vergoed. Gebleken is echter dat contractpartijen dit beginsel op- en neerwaarts bij overeenkomst 
kunnen uitbannen. Dat zij zowel de boven- als de ondergrens kunnen doorbreken, impliceert dat het 
rechterlijke matigingsrecht ter zake niet is uitgelopen op uitholling van de wilsautonomie. 

§ 2. NEERWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBRAAK  

2691. INTENTIONELE NEERWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBREKINGEN – Gebleken is dat het 
integraliteitsprincipe conventioneel bij toeval dan wel doelbewust neerwaarts doorbreekbaar is. De 
wetgever stond niet huiverachtig tegenover doorbrekingen van de ondergrens. Artikel 1231, § 1 BW 
voorziet enkel in vermindering van schadebedingen. Van vermeerdering van derisoire 
schadebedingen repte hij met geen woord (supra nrs. 2602-2604). Contractopstellers kunnen die 
benedengrens van de werkelijke schade dus doorbreken. De wilsautonomie is hier echter niet 
ongelimiteerd. De gedupeerde kan aan ondermatige schadeforfaits ontkomen bij opzettelijke 
wanprestatie (supra nrs. 2610-2614), via nietigverklaring van een als exoneratiebeding 

                                                             
7352 Vgl. DIMATTEO 2010, 195. 
7353 POSNER schreef met betrekking tot het Amerikaanse recht inzake schadebedingen (dat even weinig door punitieve 
strafbedingen is gecharmeerd als het Belgische recht) dat de mogelijkheid van partijen "to contract around the expectation 
damages rule in this way is circumscribed by the penalty doctrine, which forbids liquidated damages that are unreasonably 
high." (POSNER 2003, 834). 
7354 Vgl. LAITHIER 2009, 1656 en bij SCHELHAAS 2000, 324. 
7355  Reeds: Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek ten einde aan de rechters 
beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van strafbedingen toe te kennen, Parl.St. Kamer 1980-81, nr. 782/1, 2; Kamerverslag 
bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 5 ("[...] overmatige bedingen moeten kunnen 
worden herzien. Dat getuigt van een moderne visie op de overeenkomst en stelt de rechter in staat het evenwicht tussen de 
partijen dat op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst vaak denkbeeldig is, te herstellen."). Vgl. DELFORGE 1999, 
595 en 624; DEMUYNCK 2000, 60; SCHELHAAS 2000, 309; D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, Parijs, LGDJ, 1992, 41-42. 
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geherkwalificeerd schadebeding (supra nrs. 2615-2619), via rechtsmisbruik (supra nrs. 2620-2621) of 
door om uitvoering in natura te verzoeken (supra nrs. 2628-2630). 

2692. ACCIDENTELE NEERWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBREKINGEN – Het integraliteitsprincipe is ook 
accidenteel aantastbaar. Toevallige bressen in de integraliteitsdrempel kunnen zich voordoen bij 
matiging van geoorloofde schadebedingen op grond van rechtsmisbruik, aangezien de rechter daar 
niet is gebonden door de aan matiging gestelde ondergrens van de werkelijke schade (supra nrs. 
2636-2638). Daarnaast valt dit voor bij de door sommigen voorgestane nietigverklaring van zuivere 
strafbedingen, indien de benadeelde niet subsidiair heeft verzocht om vergoeding van zijn werkelijke 
schade, of deze niet kan aantonen (supra nrs. 2639-2640). Tot slot kan een doorbraak van de 
integraliteitsdrempel zich voordoen doordat de rechter die schadebedingen in billijkheid vermindert, 
tot onder de werkelijk geleden schade kan matigen (supra nrs. 2641-2643).  

2693. INCONSISTENTIE MET VERGOEDEND KARAKTER VAN SCHADEBEDINGEN – Voor strikte inachtneming van de regel 
van het louter vergoedende karakter van schadebedingen had de wetgever dus ook moeten voorzien in een 
verhogingsrecht bij ondermaatse schadebedingen. LAURENT wees al in 1875 op deze logica: „Si la compensation 
de la peine n'est point suffisante, le créancier pourra-t-il demander, outre la peine, des dommages-intérêts qui 
l'indemnisent complètement? [...] Si l'on s'en tenait à l'idée de compensation, il faudrait répondre 
affirmativement, comme le fait Pothier."7356 De aan zet zijnde wetgever kan deze verhogingsmogelijkheid nu in 
een nieuwe wetsbepaling neerleggen (infra nr. 3296). 

§ 3. OPWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBRAAK  

2694. ACCIDENTELE OPWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBREKINGEN – Opwaartse doorbrekingen van het 
compensatieplafond komen soms neer op een toevalstreffer. Denk allereerst aan het geval van 
matiging van geoorloofde schadebedingen bij rechtsmisbruik (supra nrs. 2676-2678). Partijen wilden 
geen doorbraak bij de contractsluiting (accidenteel), maar doorbreken de bovengrens van de 
werkelijke schade bij het claimen van het schadeforfait (intentioneel). De sanctie op rechtsmisbruik 
countert deze doorbraak niet volledig, aangezien de werkelijke schade daarbij haar gelding als 
ijkpunt verliest. Van louter accidentele doorbrekingen is voorts te gewagen wanneer partijen de 
potentiële schade op geoorloofde wijze te hoog inschatten, waardoor de benadeelde uiteindelijk 
meer krijgt dan zijn werkelijke schade. Zo lopen schadebedingen geen matiging op wanneer zij bij de 
contractsluiting waren afgestemd op de werkelijke schade, maar bij de wanprestatie daarboven 
uitstijgen. Als toetsingscriterium geldt immers de bij de contractsluiting voorzienbare schade. 
Beschouwt de rechter schadebedingen als geoorloofd, dan zijn zij onaantastbaar (art. 1134, eerste lid 
BW) (supra nrs. 2679-2686). Tot slot zouden geoorloofde schadebedingen ook bij gedeeltelijke 
uitvoering kunnen leiden tot bij de contractsluiting ongewilde doorbreking van de door het 
integraliteitsprincipe gestelde bovengrens (supra nrs. 2687-2688).  

2695. INTENTIONELE OPWAARTSE INTEGRALITEITSDOORBREKINGEN – Bovendien is gebleken dat het 
integraliteitsprincipe ook intentioneel opwaarts doorbreekbaar is. De doorbraak kan slagen indien 
hun medecontractant uit onwetendheid, terughoudendheid of kosten-baatoverwegingen zich geen 
moeite getroost om tegen het overdreven schadeforfait op te komen. Dan past de rechter het 
overdreven schadebeding onverkort toe en blijkt de benadeelde beter af dan bij vergoeding van zijn 
positief belang (supra nrs. 2647-2649). Die doorbraak kan eveneens resulteren uit de soevereine 
beslissing van de rechter om hun kennelijk overdreven schadebeding niet te matigen (supra nrs. 
2650-2652), of om te gewagen van een niet-kennelijk overdreven schadebeding (supra nrs. 2653-
2658). Voorts hoeft de rechter niet tot de ondergrens van de werkelijk geleden schade te matigen. 
Matiging tot de bij de contractsluiting voorzienbare schade volstaat (supra nrs. 2663-2670). Tot slot is 
gebleken dat contractopstellers een schadebeding als opzegbeding kunnen vermommen. Zo kunnen 

                                                             
7356 F. LAURENT, Principes de droit civil français, XVII, Brussel, Bruylant, 1875, 449. 
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zij ontsnappen aan de matigingscontrole, tenzij de rechter het opzegbeding toch in een (kennelijk 
overdreven) schadebeding herkwalificeert (supra nrs. 2672-2675). 

2696. BLIJVEND NUT VAN OVERMATIGE SCHADEBEDINGEN – Gelet op die doorbraakmogelijkheden wekt 
het geen verbazing dat de doctrine contractopstellers adviseert om overdreven schadebedingen op 
te nemen.7357 Zij nemen weinig risico door schadevergoedingen te fixeren die uitstijgen boven de 
nakomingspositie (positief belang).7358 De wetgeving schrikt contractanten niet af om overmatige 
schadebedingen te redigeren. Zij kunnen de door het integraliteitsprincipe gestelde bovengrens 
zonder risico op ondercompensatie doorbreken. Een schuldeiser kan een goede zaak doen met een 
excessief schadebeding. Indien zijn medecontractant immers weinig tot geen schade lijdt, kan hij 
toch aanspraak maken op een substantiële schadevergoeding. Dit is zo indien het bedrag van het 
schadebeding correspondeert met de potentiële schade.7359 De geprognisticeerde hoogst mogelijke 
potentiële schade (supra nr. 2684) is van significanter belang dan de uiteindelijk werkelijk geleden 
schade. De wilsautonomie is dus niet enkel nog aanwezig op het punt van de integraliteitsdrempel, 
maar ook wat het integraliteitsplafond betreft. Poneren dat schadebedingen enkel nog vergoedend 
werken, lijkt dus veeleer een fictie. Van volledige teloorgang van de wilsautonomie ter zake het 
integraliteitsprincipe is dus geen sprake. Hoogstens is te gewagen van voorzichtige kanalisering.  

§ 4. PUNITIEF ELEMENT IN CONTRACTENRECHT 

2697. HUIDIGE REGELING ALS SPOOR VAN PUNITIEF GEDACHTEGOED – België volgt de omringende 
rechtsstelsels qua afwijzing van punitieve schadevergoedingen in het gemeen contractueel 
schaderecht (supra nrs. 1377-1390). Ook bij schadebedingen blijft België formeel vasthouden aan dat 
uitgangspunt dat wanprestatievergoedingen enkel vergoedend kunnen werken. Dit geldt sinds een 
cassatiearrest uit 1970 (supra nr. 2553), en nog meer sinds de invoering van een matigingsrecht in 
1998 (supra nr. 2560). Toch blijkt die divergentie echter niet zo geprononceerd.7360 De regeling inzake 
schadebedingen attesteert ook van enig punitief gedachtegoed.  

2698. KLOOF TUSSEN RETORIEK EN PRAKTIJK – Het wetsvoorstel waarbij afschrikkende schadebedingen zouden 
worden toegelaten, werd op de valreep geamendeerd om de rechtspraak tegen private straffen te 
bekrachtigen (supra nr. 2559).7361 Sommigen betreuren die beleidskeuze met het betoog dat conventionele 
straffen nuttig zijn om minder betrouwbare debiteuren tot nakoming aan te zetten.7362 Opmerkelijk is de kloof 

                                                             
7357 BAECK 2004-II, 22; COIPEL 1999, 204; CORNELIS 2000-I, 628; CORNELIS 2000-II, 17-18; DELFORGE 1999, 609-610; DEMUYNCK 1999, 
109; DEMUYNCK 2000, 65; MERTENS 2006, 462; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 197 (impliciet); SAMOY 2001, 347 (impliciet); SCHELHAAS 

2000, 322; VANDEN BERGHE 2003, 52; VAN DRIESSCHE 2008-I, 36; WÉRY 2001, 280. 
7358  Dat integraliteitsprincipe wordt namelijk ook soms omschreven als het indifferentiebeginsel. Indien een 
schadevergoeding overeenstemt met de geleden schade, dan is het voor de benadeelde financieel om het even 
("indifferent") of hij uitvoering in natura dan wel uitvoering bij equivalent bekomt (supra nr. 785). Schadebedingen doen 
vaak af aan dit theoretische uitgangspunt. Vgl. GRAVES 2012, 685 ("Common law damages are intended to be, in effect, 
neutral as between performance and payment of damages for non-performance.").  
7359 Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 795 en 796 (afgewezen argumentatie van appellanten: "Appellante 
voert weliswaar aan dat geïntimeerde geen enkele werkelijke schade geleden heeft, maar er dient te worden vastgesteld 
dat op het ogenblik van de contractsluiting de mogelijkheid voor geïntimeerde bestond dat zij haar exploitatie niet meer op 
haar vorige exploitatiezetel te Schoten zou kunnen uitbaten, waardoor zij zonder exploitatiezetel zou komen te staan, zodat 
niet uit te sluiten viel dat zij potentiële schade zou lijden. Het Hof besluit dan ook dat er geen reden is om het beding [...] te 
matigen op grond van art. 1231, § 1, BW."; het beding werd wel tot 50 % herleid op grond van rechtsmisbruik. Daar er geen 
werkelijke schade was, was de door het integraliteitsplafond nog steeds geschonden). 
7360 Gelijkaardige vaststelling naar Amerikaans en Frans recht: C. CALLEROS, "Punitive damages, liquidated damages, and 
clauses pénales in contract actions: a comparative analysis of the American common law and the French civil code", 
Brooklyn Journal of International Law 2006, (67) 109. 
7361 Amendement Landuyt, Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1373/2, 2-3; Kamerverslag bij het wetsvoorstel (dd. 13 juli 1998), 
Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 2-3. 
7362 CORNELIS 2000-I, 603 en 618-620; CORNELIS 2000-II, 13-14 ("De uitdrijving van echte strafbedingen is dus te betreuren: zij 
verarmt het verbintenissenrecht [...]"); DELFORGE 1999, 602 ("Si notre conviction nous porte à acquiescer à l'option préférée, 
nous ne nions nullement l'utilité, dans la pratique contractuelle, de ces "incitants" à l'exécution."); GOEGEBUER 2002, 410; 
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tussen wetgevende retoriek en legislatieve daden. De door rechtspraak en rechtsleer aan de wetgever 
gelegateerde vijandigheid ten aanzien van private straffen en de opzet om enkel "vergoedende" 
schadebedingen toe te laten, staan op gespannen voet met de uiteindelijke uitwerking van de regeling inzake 
schadebedingen. Tussen de afwijzing van private straffen en de strekking van die regeling gaapt een kloof. 
Hoewel de wetgever het verbod op private straffen inriep om de dwangfunctie van schadebedingen af te 
wijzen7363, slaagt de huidige regeling niet erin overmatige schadefixaties tot de werkelijke schade te reduceren.  

2699. DUIDELIJKE PUNITIEVE ONDERSTROOM IN SCHADECLAUSULERINGSRECHT – Anders dan haar opzet, laat 
de huidige regeling bij schadebedingen dus een punitieve onderstroom toe.7364 De wetgever was 
minder hypocriet bij de introductie van artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand.7365 Daar heeft hij 
zijn bestraffende vinger expliciet neergepend. Krachtens die bepaling heeft een schuldeiser bij 
laattijdige betaling door zijn schuldenaar namelijk recht op een verwijlinterest die aanzienlijk hoger 
ligt dan de wettelijke rentevoet.7366 Deze nalatigheidsinterest heeft dan ook een sanctionerend 
karakter. Een dermate hoge interest kan immers niet tot doel hebben schade te vergoeden.7367 De 
doctrine wijst dan ook op dit punitieve karakter.7368 Bij schadebedingen in het algemeen zou sprake 
zijn van loutere vergoeding. In de praktijk blijkt dat echter vaak niets meer dan een illusie.  

§ 5. WERKELIJKE SCHADE ALS VERPLICHT MATIGINGSCRITERIUM? 

2700. WERKELIJKE SCHADE ALS CONSEQUENTER CRITERIUM? – Zou het door de wetgever vooropgestelde 
vergoedende perspectief strikt worden gevolgd, dan is de matigingsregeling anders in te vullen. De 
wetgever zou intentionele doorbrekingen van het integraliteitsplafond moeten verbannen. Dit zou 
uiteraard tot gevolg hebben dat de wilsautonomie nog meer aan banden zou worden gelegd en het 
integraliteitsprincipe zou worden aangesterkt. Vanuit de opzet om schadebedingen vergoedend te 
houden, betogen sommigen dan ook dat het de rechter bij matiging verboden is om vergoeding toe 
te kennen die de werkelijk geleden schade overstijgt (supra nr. 2570).7369 Bepaalde rechtspraak 
matigt schadebedingen zelfs al intuïtief op basis van de bij de uitspraak rechtens relevante schade, 
met name door de schadebeperkingsplicht op het schadeforfait te laten inwerken (supra nr. 1915). 

2701. GRONDWETSCONFORME INTERPRETATIE CONTRA LEGEM PRO INSTANDHOUDING INTEGRALITEITSPRINCIPE – GOEGEBUER 
meent dat niet de potentiële schade, maar de werkelijk geleden schade de obligate matigingsdrempel 
uitmaakt.7370 Dit volgt uit de finaliteit van de wet en strookt met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. Drie 
ongerechtvaardigde ongelijke behandelingen zouden tot die conclusie leiden. Een eerste onverantwoorde 
ongelijke behandeling ziet hij tussen schuldeisers die zich beroepen op een schadebeding dat moet worden 
gematigd en die welke zich beroepen op een schadebeding dat nietig moet worden verklaard. 7371 

                                                                                                                                                                                              
GOEGEBUER 2004-II, 9-10; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 195; SCHELHAAS 2005, 103 en 105-106; SCHELHAAS 2000, 323; VANSWEEVELT 

1985, 2472 ("De dwangfunctie van het strafbeding moet op historische gronden aanvaard worden."); WYLLEMAN 1999, 702. 
7363 Amendement Landuyt, Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1373/2, 2-3 
7364 MÉADEL 2007, 11 ("Le principe de réparation intégrale connaît donc des limites; l'introduction de la faute lucrative ne 
devrait pas bouleverser la portée de ce principe déjà fortement mis à mal par la somme des exceptions qu'il connaît."). 
7365 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 7 augustus 
2002.  
7366 Krachtens artikel 5 heeft hij recht op "betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 
zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt". Deze bedroeg 8 % in het eerste semester van 2013. 
7367 Dit blijkt te meer uit de overwegingen van de richtlijn waarvan deze wet de omzetting vormde. Daaruit blijkt dat de 
Europese wetgever de bedoeling had om betalingsachterstand – als wanprestatie die schuldenaren het voordeel zou bieden 
van een lage interest op achterstallige betalingen – te ontmoedigen. Zie met name overweging 16 van Richtlijn 2000/35/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 19 juni 2000 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij 
handelstransacties, PB L 8 augustus 2000, afl. 200, blz. 35. 
7368 SCHELHAAS 2005, 108; TISON/GELDHOF 2004, 96; VANDEN BERGHE 2003, 45; VANDERSCHOT 2003-I, 640. 
7369 DELI 2000, 32 (kritisch); DEMUYNCK 1999, 108-109; GOEGEBUER 2004-I, 708-709; GOOSSENS 2003, 658. 
7370 A. GOEGEBUER, "Excessieve strafbedingen: brandstapel of guillotine?" (noot onder Cass. 6 december 2002), RW 2003-04, 
(704) 708-709; A. GOEGEBUER, “Strafbedingen" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2004, 31-32. 
7371 De auteur geeft het voorbeeld van schadebedingen die nietig worden verklaard omdat het voorwerp van het 
schadebeding geen geldsom is. Een ander voorbeeld zijn zuivere strafbedingen die absoluut nietig zijn op grond van de 
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Laatstgenoemde categorie krijgt via het gemeen aansprakelijkheidsrecht enkel vergoeding voor werkelijke 
schade, terwijl eerstgenoemde categorie een hoger bedrag kan krijgen, aangezien de rechter niet verplicht is 
om tot die werkelijke schade te matigen. Een tweede discriminatie bestaat tussen schuldeisers die zich op een 
geldig schadebeding beroepen en die welke zich op een ongeoorloofd schadebeding beroepen. Beide krijgen 
een vergoeding die tussen de werkelijke en de potentiële schade is gelegen. Deze gelijke behandeling van twee 
ongelijke situaties vindt geen objectieve rechtvaardiging. Een derde discriminatie bestaat erin dat schuldeisers 
met een ongeoorloofd schadebeding een hogere schadevergoeding (vergoeding van hun potentiële schade) 
kunnen krijgen dan die zonder schadebeding (supra nr. 2696).  

2702. MATIGING TOT WERKELIJKE SCHADE? – Dat standpunt lijkt staafbaar met uitspraken waarbij overdreven 
schadebedingen tot de werkelijke schade zijn herleid (supra nr. 1915).7372 Ook vindt het steun in het 
Luxemburgse recht7373, de DCFR7374, de Uniform Commercial Code (§ 2-718, lid 1) en de Second Restatement of 
Contracts (§ 356, lid 1). In België zou de verwijzing naar de werkelijke schade toelaten om een bij de 
contractsluiting oprechte schaderaming bij de uitspraak toch op basis van de werkelijke schade te matigen. Die 
werkelijke schade geldt overigens al als matigingscriterium bij interestbedingen, een bijzondere vorm van 
schadebedingen (infra nr. 3075). Bij schadebedingen in het algemeen vindt die opvatting echter geen genade in 
de ogen van ons hoogste rechtscollege (supra nr. 2665). Allicht is deze afwijzing ingegeven door het feit dat de 
verwijzing naar werkelijke schade zou afdoen aan de bewijsverlichtende en geschilvoorkomende functie van 
schadebedingen (supra nrs. 2538-2542). Conventionele verhogingsmogelijkheid van ondermaatse 
schadebedingen zou zo ook onverenigbaar zijn met de finaliteit om schadevergoeding vooraf te fixeren (supra 
nr. 2624).7375 Een analoge gedachte is te vinden over de fixatie van verwijlinterest op de wettelijke rentevoet, 
die zou strekken ter vermijding van een procesvloed (infra nr. 3183).7376 Hoewel rechtsleer die forfaitaire 
interest toejuicht7377, zou strikte toepassing van het vereiste van integraal schadeherstel het wettelijke forfait 
echter als minimumschade doen aanmerken (infra nr. 3190). Fixering van die interest op de wettelijke 
rentevoet vereenvoudigt de rechterlijke taak, maar zou eerder een weerlegbaar vermoeden bieden. Sommigen 
bepleiten dan ook dat de schuldenaar hogere schadevergoeding kan krijgen indien hij bewijst dat hij meer 
schade heeft geleden dan de wettelijke interest (infra nr. 3193).7378 

2703. CONCLUSIE: MODULEERBAAR INTEGRALITEITSPRINCIPE – Het integraliteitsplafond blijkt dus wel niet 
moduleringsimmuun. De wetgever heeft de tegen private straffen gerichte beleidsoriëntatie niet tot 
zijn bitterste consequenties doorgetrokken. Ingevolge de wettelijke regeling kan een benadeelde bij 
schadebedingen vaak meer schade vergoed zien dan hij heeft geleden. Conventioneel is het 
integraliteitsprincipe doorkliefbaar. Anders dan de wetgever beoogde7379, kunnen contractanten dus 

                                                                                                                                                                                              
artikelen 6, 1131 en 1133 BW. De auteur haalt dit voorbeeld niet aan, omdat hij meent dat dergelijke schadebedingen ook 
onder de regeling van artikel 1231, § 1 BW (matiging) en niet onder de nietigheidssanctie vallen. 
7372 Brussel 7 april 2000, JT 2000, 619; Brussel 18 maart 2002, JLMB 2003, 1494; Rb. Veurne 28 januari 1999, AJT 1999-00, 
302, noot B. WYLLEMAN; Corr. Antwerpen 15 november 2002, RABG 2003, 651. 
7373 POELMANS 2013, 176-177 (met verwijzingen naar rechtspraak). 
7374 Artikel III.-3:712, lid 2 DCFR bepaalt namelijk: "However, despite any provision to the contrary, the sum so specified in a 
contract or other juridical act may be reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the loss 
resulting from the non-performance and the other circumstances." 
7375 VAN DRIESSCHE 2008-I, 36; WÉRY 2001, 282.  
7376 LAURENT XVI 1875, 366. 
7377 COUTANT-LAPALUS 2002, 250; DE TEMMERMAN 1999, 1306; LAURENT XVI 1875, 365-366; WERY 2011-I, 580. 
7378 SAMOY/AGUIRRE 2010, 133 (“Anderzijds moet het de schuldeiser of schuldenaar toegelaten zijn om af te wijken van de 
forfaitaire schadevergoeding en het bestaan en de omvang van de werkelijk geleden schade te bewijzen. Met andere 
woorden: om tegemoet te komen aan de praktijk geldt een forfaitaire of abstracte schadebegroting die als het ware de 
‘gewone gang van zaken’ aanduidt. Maar dit sluit niet uit dat de schuldeiser de werkelijk geleden schade bewijst.”; 
SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 207; VIGNERON 1971, 98. De Franse wetgever lijkt voornemens die weg in te slaan (art. 1280, derde 
lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile bepaalt: "Le créancier auquel son débiteur en 
retard a causé un préjudice supplémentaire, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la 
créance."). Deze bepaling is overgenomen uit het Catala-ontwerp (art. 1381), waarvan de strekking bij de recente 
herziening van het Franse verbintenissenrecht aan de voorwaarde van kwade trouw werd onderworpen (art. 1231-6, derde 
lid CCF: "Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, 
peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."). 
7379 Amendement Landuyt, Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1373/2, 3 ("Bovendien zal in geval van wanverhouding tussen het 
bedongen bedrag en de potentiële schade, de schuldeiser meer belang hebben bij wanuitvoering dan bij correcte uitvoering 
van de overeenkomst: het gevaar bestaat dan dat de schuldeiser speculeert op de wanprestatie van de tegenpartij."). 



902 
 

nog op wanprestatie speculeren. Met een schadebeding kan een gedupeerde terechtkomen in een 
gunstigere positie dan die van nakoming. Deze mogelijkheid tot overschrijding van dat positief belang 
kan zelfs fungeren als argument in de strijd voor punitieve vergoedingen (supra nrs. 2697-2699).7380 
Ook de wilsautonomie is op het punt van het integraliteitsprincipe dus niet volledig uitgeschakeld.  
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Hoofdstuk VII. Processuele limieten 
2704. PROCESSUELE LIMIETEN: PRAKTISCHE RELATIVITEIT VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Om diverse processuele redenen 
schiet schadevergoeding vaak naast de door het positief belang vooropgestelde doeltoestand van 
contractnakoming. Aan schadebegroting lijkt zelfs inherent dat de rechter zelden de equivalentie met de 
schade volledig bereikt.7381 Hoewel de benadeelde zijn schadeomvang moet aantonen, blijft de rechter heer en 
meester bij de bepaling van die equivalentie. Zijn geldelijke vertaling van werkelijk geleden nadelen komt 
doorgaans neer op een benadering, zoals bij kansschade, winstderving, toekomstige schade en immateriële 
schade (infra nrs. 2768-2774). Gezien die rechterlijke vrijheid is het principe van integraal schadeherstel in de 
praktijk bijzonder relatief.7382 Hierna ligt de focus op drie processuele limieten aan het integraliteitsprincipe: de 
opmars van abstracte schadebegroting (infra nrs. 2707-2712), de vergoeding van technische bijstandskosten 
(infra nrs. 2713-2767) en de begroting van schadevergoeding naar billijkheid (infra nrs. 2768-2786). 

Afdeling I. Abstracte schadebegroting 

§ 1. CONCRETE BEGROTING ALS BEGINSELVERKLARING 

2705. CONCRETE SCHADEBEGROTING ALS VOORTVLOEISEL UIT INTEGRALITEITSPRINCIPE – Uit het vereiste van 
integraal schadeherstel vloeit voort dat de rechter schade in principe in concreto moet vaststellen 
(supra nrs. 227-230).7383 De praktijk grijpt echter steeds vaker terug naar abstracte schadebegroting, 
door abstractie te maken van de specifieke omstandigheden van het concrete geval (infra nrs. 2707-
2712).7384 Denk aan de tendens tot abstracte begroting van immateriële schade (infra nr. 2708), 
zaakschade (infra nr. 2709), moratoire en vergoedende interest (infra nr. 2711), dekkingstransacties 
(infra nr. 2710), en advocatenkosten (infra nr. 2712).  

2706. CONCRETE SCHADEBEGROTING ALS BEGINSELVERKLARING? – Is het vereiste van begroting in concreto dan niets 
meer dan een beginselverklaring?7385 Sommigen menen dat abstracte schadebegroting theoretisch geen 
afwijking vormt van het vereiste van begroting in concreto. De ervaringsregel toetst de rechter immers steeds 
aan de concrete gegevens van het geval. Het vermoeden van overeenstemming met de gewone gang van zaken 
vormt dan slechts een prima facie bewijs tot het tegendeel. Hier valt dan te gewagen van een verschuiving van 
de bewijslast.7386 De praktijk toont echter aan dat abstracte schadebegroting wel degelijk een afwijking van het 
integraliteitsprincipe kan impliceren. De primauteit van concrete schadebegroting moet dan ook in principe 
gestand blijven. Abstracte schadebegroting mag de rechter enkel bij wege uitzondering aanwenden wegens de 
aard van de schade of de moeilijkheden om de omvang daarvan te bepalen.7387  

§ 2. STEEDS MEER ABSTRACTE BEGROTING 

2707. TENDENS NAAR MEER ABSTRACTE SCHADEBEGROTING – De opmars van abstracte schadebegroting 
tekent zich vooral af in buitencontractueel verband.7388 De abstraheringstendens reflecteert ook op 
het contractuele aansprakelijkheidsrecht. Zo doen zich steeds meer hypothesen voor waarin 
schadevergoeding de door het positief belang vooropgestelde hypothetische nakomingstoestand 
niet volledig bereikt. Diverse voorbeelden illustreren deze tendens tot abstrahering van de concrete 
situatie van de benadeelde, en dus tot afstand van het integraliteitsprincipe. 

                                                             
7381 DURANT 2015, 478 ("Or, la concordance, inhérente à la portée que le droit (belge) donne au principe de la réparation 
intégrale, n'existe en réalité que rarement."). 
7382 DURANT 2015, 477-478. 
7383 DURANT 2015, 444 ("[L']appréciation, forfaitaire, devrait donc, a priori, être écartée car elle ne coïnciderait pas avec la 
réparation de l'exact préjudice."). 
7384 F. STEVENS, “Schadebegroting in het transportrecht: concreet, abstract of eigen recept?", TVR 2015, 50-57. 
7385 DE TEMMERMAN 1999, 1439. 
7386 RONSE/DE WILDE 1988, 68-72. Vgl. DE TEMMERMAN 1999, 1379. 
7387 DIRIX 2001, 1335; VAN OEVELEN 2007, 348. 
7388 Overzicht: DIRIX 2001, 1329-1335; DURANT 2015, 479-491; SIMOENS 2004-II, 321-325; VAN OEVELEN 2007, 345-348. 
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2708. ABSTRACTE BEGROTING VAN IMMATERIËLE SCHADE – Bovenal komt deze tendens tot abstrahering 
van de omstandigheden van het concrete geval tot uiting bij immateriële schade. Nationaal blijkt dit 
uit de buitencontractuele relevantie van de indicatieve tabel.7389 Hoewel deze tabel indicatief en dus 
niet bindend is7390, en in-concretobegroting de vuistregel blijft, past de praktijk haar bijzonder vaak 
toe. Dit sluit aan bij het pleidooi in de Principles of European Tort Law om immateriële schade 
geobjectiveerd te begroten (art. 10:103, lid 3).7391 Recentelijk oordeelde het Hof van Cassatie bij 
schade wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid overigens dat de rechter aanvullend gebruik mag 
maken van die indicatieve tabel wanneer de benadeelde niet aantoont dat zijn stoornis bijzonder 
ernstig of van uitzonderlijk lange duur is en hij aan de rechter geen stukken overlegt aan de hand 
waarvan de schade anders zou kunnen worden vastgesteld.7392 Niet zonder reden leidt de doctrine 
hier uit af dat het Hof van Cassatie standaardisering van schadebegroting aanvaardt.7393  

2709. ABSTRACTE BEGROTING VAN ZAAKSCHADE – Ook zaakschade kent een evolutie naar meer abstracte 
begroting. De rechtspraak aanvaardt zo al geruime tijd de forfaitaire begroting van schade wegens 
gebruiksderving, behoudens wanneer nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn voor concrete 
begroting, zoals de huurprijs van een vervangvoertuig.7394 Volgens vaste cassatierechtspraak is een 
benadeelde ook gerechtigd op vergoeding van btw op herstelkosten en de vervangingswaarde, ook al 
heeft hij die btw nooit betaald (supra nr. 421).7395 Vergoeding van die btw is dus niet onderworpen 
aan het bewijs van die schade. Ook dit kan dus leiden tot afwijkingen van het integraliteitsprincipe, 
met name door verrijking van de benadeelde. 

2710. VERONDERSTELLING VAN DEKKINGSTRANSACTIES – In contractueel verband valt vooral te denken 
aan de schadebeperkingsplicht en de rol van veronderstelde dekkingstransacties (supra nrs. 2050-
2051). Verzuimt de benadeelde een dekkingsovereenkomst te sluiten terwijl dat redelijkerwijs van 
hem mocht worden verwacht, dan berekent de rechter de schade in abstracto vanuit een 
veronderstelde dekkingstransactie. Redelijkerwijs vermijdbare schade komt dan niet (volledig) voor 
vergoeding in aanmerking.  

2711. ABSTRACTE BEGROTING VAN NALATIGHEIDSINTEREST – Ook valt te denken aan begroting van 
nalatigheidsinterest. Voor geldschulden legt artikel 1153 BW de verwijlinterest forfaitair vast op de 

                                                             
7389 DURANT 2015, 482-483. 
7390 Duidelijk: Corr. Leuven 13 november 2003, NJW 2004, 632, noot I. BOONE (overlijden kind bij ongeval: "In de Belgische 
rechtspraak bestaat de tendens om de morele schadevergoeding van de ouders en van andere nabestaanden te begroten 
aan de hand van tarieven en barema’s in plaats van een begroting in concreto. Dit is uiteraard geen bindend voorschrift en 
er kan, gelet op de specifieke omstandigheden of indien de schadelijder de begroting van zijn morele schade kan 
verantwoorden, afgeweken worden van deze tabel. Wel moet de rechter er zich van bewust zijn dat zulke schade niet mag 
ontaarden in totaal onrealistische bedragen waarbij kan worden gerefereerd naar uitspraken van Amerikaanse jury’s of in 
het niet-vergoeden van morele schade (affectieschade) naar Nederlands recht.”). 
7391 Artikel 10:301, lid 3 PETL luidt: "In cases of personal injury, non-pecuniary damage corresponds to the suffering of the 
victim and the impairment of his bodily or mental health. In assessing damages (including damages for persons having a 
close relationship to deceased or seriously injured victims) similar sums should be awarded for objectively similar losses."). 
7392 Cass. 11 september 2009, Arr.Cass. 2009, 1995. 
7393 JOCQUÉ 2010, 26; VANSWEEVELT/WEYTS 2014, 244 (achten toepassing van de bedragen van de indicatieve tabel raadzaam 
voor onder meer smart en pijn, die moeilijk in geld waardeerbaar zijn). 
7394 Toch concrete begroting bij: Antwerpen 28 mei 1997, TAVW 1998, 39; Brussel 10 november 1989, VR 1990, 149; Brussel 
6 april 1995, AJT 1995-96, 68, noot F. GLORIEUX; Brussel 23 maart 2000, T.Verz. 2000, 489; Rb. Brussel 28 september 1992, VR 
1993, 205; Rb. Gent 22 november 1999, VR 2000, 130; Rb. Luik 21 februari 2001, T.Verz. 2001, 530; Rb. Nijvel 8 november 
1991, JLMB 1992, 674; Corr. Brussel 28 november 1990, VR 1991, 114; Vred. Zaventem 27 juni 1995, VR 1996, 50; Pol. 
Brugge 20 december 2004, RW 2007-08, 162; Vred. Zaventem 27 juni 1995, VR 1996, 50; Pol. Leuven 8 september 1995, VR 
1996, 4, vijfde overweging. Vgl. (Frankrijk) Tribunal d'instance Montélimar 10 april 1986, JurisData nr. 1986-600969. 
7395  HERSTELKOSTEN: Cass. 20 september 1988, Pas. 1989, I, 61; Cass. 23 december 1992, Pas. 1992, I, 1406 
(buitencontractueel); Cass. 15 februari 2010, Pas. 2010, 455. VERVANGINGSWAARDE: Cass. 13 april 1988, Pas. 1988, I, 936; 
Cass. 28 mei 1996, Pas. 1996, I, 533 (buitencontractueel); Cass. 8 januari 1997, Pass. 1997, I, 39 (buitencontractueel); Cass. 
9 januari 1997, Pas. 1997, I, 55; Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 873; Cass. 25 september 2008, Pas. 2008, 2053. 
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wettelijke rentevoet (infra nr. 3030).7396 Voor waardeschulden past de rechtspraak die forfaitaire 
rentevoet steeds vaker naar analogie toe op de – eigenlijk in concreto te begroten – vergoedende 
interest (infra nr. 2974)7397. Typevoorbeeld is ook de toelaatbaarheid van bewijs van meerdere of 
mindere schade dan de wettelijke renteschade (infra nr. 3191). In Nederland bepleit BLOEMBERGEN 
dan abstracte schadebegroting omdat zij beter voldoet aan de behoeften van de praktijk, die "liever 
werkt met wellicht iets ruwere, maar min of meer vaste maatstaven dan met uiterst verfijnde maar 
in hun toepassing moeilijk hanteerbare regels".7398 De Hoge Raad beschouwt de onweerlegbare 
fixatie van vertragingsrente op de wettelijke rente7399 dan ook als een regeling “ter wille van de 
rechtszekerheid en van de hanteerbaarheid van het recht op dit punt”.7400  

2712. VERGOEDING VAN ADVOCATENKOSTEN – Sinds 2008 kent België een nieuwe uiting van die 
abstraheringstendens in het aansprakelijkheidsrecht. Een benadeelde schuldeiser kan namelijk geen 
vergoeding meer vorderen voor de werkelijk betaalde advocatenkosten. Artikel 1022, eerste lid 
Ger.W. bepaalt zo: "De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en 
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij." Ook dit valt dus te bezien als 
onderdeel van de normeringstrend (infra nr. 2738). Deze schadepost verdient wel enige uitdieping. 

Afdeling II. Bijstandskosten 

§ 1. GRILLIGE VERHAALBAARHEIDSGENESE  

A Overeenstemming met positief belang 

2713. BIJSTANDSKOSTEN ALS FINANCIËLE DREMPEL VOOR TOEGANG TOT RECHTER – Zowel verkrijging van 
schadevergoeding als de complexiteit van begroting daarvan noopt de rechtzoekende doorgaans tot 
een beroep op technische en/of juridisch bijstand. Talrijke rechtsonderhorigen beschouwen de met 
advocatenkosten samenhangende financiële drempel als de belangrijkste hinderpaal voor de toegang 
tot de rechter.7401 Hier wijst de rechtsleer dan ook op de sociale weerslag van die kosten. Een klein 
geschil kan voor personen met een gering inkomen van groot belang zijn. Dit geschil rendeert echter 
vaak niet wegens de hoge kosten van technische en juridische bijstand. De zaak komt dan nooit voor 

                                                             
7396 Die bepaling resulteert ongetwijfeld uit die vereenvoudigingstendens. Vgl. BIQUET-MATHIEU 2004, 4 ("Il arrive aussi que la 
fixation forfaitaire de dommages-intérêts par la loi réponde au seul souci d'éviter des discussions interminables au sujet de 
l'existence et du montant d'un préjudice dont la preuve est particulièrement malaisée. Nous songeons ainsi à l'article 1153 
du Code civil [...]"). 
7397 Cass. 6 november 1991, Pas. 1992, I, 185; Cass. 13 oktober 1999, Pas. 1999, I, 1308; Antwerpen 27 november 2006, 
zoals (op een ander punt) bevestigd in Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425, overweging 3.3 van "aangevochten beslissingen"; 
Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 260, noot B. VAN DEN BERGH (contractuele fout advocaat wegens 
laattijdige neerlegging stuk); Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (contractuele aansprakelijkheid notaris); 
Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 780 (contractuele aansprakelijkheid advocaat); Bergen 22 september 1992, 
RGAR 1994, nr. 12.365; Brussel 21 december 1995, RGAR 1996, nr. 12.779; Brussel 4 april 1996, AJT 1996-97, 15, noot 
F. GLORIEUX; Brussel 15 mei 2000, TAVW 2001, 308, noot J. SCHRYVERS; Brussel 13 mei 2002, RGAR 2003, nr. 13.695; Brussel 
12 september 2014, RGAR 2015, nr. 15168, punt 11 (contractuele aansprakelijkheid advocaat); Gent 24 juni 1994, TGR 
1994, 171; Gent 31 januari 1997, TAVW 1997, 156; Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, 72; Rb. Brussel 16 januari 2009, 
RGAR 2010, nr. 14608; Rb. Dendermonde 3 februari 1998, TGR 1998, 118; Rb. Mechelen 31 januari 2006, T.Verz. 2007, 117 
(uitvoerige motivering); Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Gent 12 oktober 2006, TGR 2007, (241) 
242 (vergoedende interest op schadevergoeding bij nietigverklaring aannemingsovereenkomst wegens strijdigheid met 
openbare orde); Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270 (uitvoerige motivering). 
7398 A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, 48. Vgl. VIS 2011, 166 ("De lagere 
proceskosten en transactiekosten wegen mijns inziens op tegen onbillijkheid in het individuele geval, mits over het geheel 
genomen de schadevergoeding gelijk is aan de schade."). 
7399 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 467 ("[...] omdat het fixatiesysteem praktische voordelen heeft, die opwegen tegen het 
bezwaar dat – in betrekkelijk zeldzame en door de rechter moeilijk te beoordelen gevallen – een schuldeiser minder 
ontvangt dan hem in redelijkheid toekomt."). Vgl. HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 179. 
7400 HR 11 februari 2000, NJ 2000, arrest nr. 275, (1859) 1871; HR 14 januari 2005, RvdW 2005, arrest nr. 12, (100) 113. 
7401 Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, 
Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1686/1, 1. 
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de rechter. Hoge advocatenhonoraria worden daarbij vaak aangewezen als oorzaak van de dure 
justitie.7402 Fundamenteel is bijgevolg de vraag naar de vergoedbaarheid van kosten van technische 
en juridische bijstand onder het positief belang.  

2714. BIJSTANDSKOSTEN PRIMA FACIE VERGOEDBAAR OP GROND VAN POSITIEF BELANG –Bij consequente 
toepassing van het integraliteitsbeginsel moeten verdedigings- en vaststellingskosten op de 
wanprestant afwentelbaar zijn. Het integraliteitsprincipe is een recurrent motief in gespecialiseerde 
buitenlandse rechtspraak en rechtsleer7403, en roept Amerikaanse rechtsleer in tegen de aldaar 
gevolgde niet-verhaalbaarheid van advocatenkosten7404. Recentelijk beriep het hof van beroep te 
Luxemburg zich zo nog op het integraliteitsprincipe ter schraging van verhaal van 
advocatenkosten.7405 Louter op basis van het beginsel van integrale vergoeding geldt dus dat de in 
het gelijk gestelde partij geen financieel nadeel mag ondervinden van het in rechte afdwingen van 
zijn schadevergoeding. 7406  Was de wanprestant zijn verbintenissen nagekomen, dan had de 
benadeelde die kosten namelijk niet hoeven te dragen.7407  

2715. INTEGRALITEITSPRINCIPE ALS MOTIEF VOOR VERHAAL VAN BIJSTANDSKOSTEN – Het integraliteitsprincipe 
werd ook aangevoerd in de onderbouwing van die verhaalbaarheid in voormalige Belgische 
rechtspraak 7408  alsook in bijgaande commentaren 7409 . Oudere rechtspraak zag vergoeding van 
advocatenkosten als een natuurlijk voortvloeisel van het vereiste van volledige schadevergoeding. 
Treffend was een beslissing van de rechtbank van koophandel te Antwerpen uit 1885. Daarin luidde 
het oordeel dat het rechtens correct was het slachtoffer van schade te vergoeden voor 
verdedigingskosten die hij wegens de fout van de dader had moeten maken.7410 

2716. ANDERE AFWEGINGEN AAN BASIS VAN AFWIJKING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Thans wordt hier niet langer het 
integraliteitsprincipe gehuldigd. Weinig bevreemdend is het dan ook dat bij cliënten meer dan eens onbegrip 
rees bij de gedachte dat zij hun advocatenkosten zelf dienden te dragen. De tussenkomst van hun raadsman 
vond toch haar oorsprong in de wanprestatie. De schaderechtelijke redenering kwam dan ook overtuigend 

                                                             
7402 BOIGELOT 1999, 471; LEFRANC/EVERS 2008, 15; TAELMAN 2006, 185. 
7403  FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 170; FAUVARQUE-COSSON 2008, 383. LUXEMBURG: Cass.lux. 9 februari 2012, JTL 2012, 54 
(buitencontractueel); Luxemburg 4 januari 2012, JTL 2012, 139; Luxemburg 27 februari 2013, JTL 2015, 14 (advocatenkosten 
zijn vergoedbare schade op grond van gemeen civiel aansprakelijkheidsrecht); VOGEL 2010, 331 ("Le droit à la réparation 
intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d'avocat."). ITALIË: DE LUCA 2012, 186-
187 (vergelijkbare Differenzhypothese). BRAZILIË: A. ALCINO DE BARROS EN S.J. BUENO DE MIRANDA, "Major shifting: The Brazilian 
way” in M. REIMANN (ed.), Cost and fee allocation in civil procedure, Dordrecht, Springer, 2012, (89) 89. ENGELAND: KRAMER 

2014, 525. CISG: LOOKOFSKY 2007, 78 (over American rule). 
7404 NIERENGARTEN 2012, 228-229; ROWE 1982, 652 en 657-659. 
7405 Luxemburg 4 januari 2012, JTL 2012, (139) 140 („Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des 
frais de défense, dont les honoraires d’avocat.”). 
7406 ROWE 1982, 654 ("The argument for general indemnity initially having greatest intuitive appeal is that the prevailing 
party, having been adjudged to be in the right, should not suffer financially for having to prove the justice of his position."). 
7407 CORNELIS 2000-I, 565 (“Er kan immers moeilijk worden betwist dat die uitgaven niet zouden zijn gedaan indien de 
schuldenaar zijn verbintenis correct in natura had uitgevoerd, en dat zijn vermogen erdoor is verminderd: het gaat dus 
ontegensprekelijk om schade.”). 
7408 Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642 (vergoedbaarheid vaststellingskosten vanuit integraliteitsprincipe ex art. 
1382 BW); Cass. 16 november 2006, Arr.Cass. 2006, 2325 (vergoedbaarheid advocatenkosten beredeneerd vanuit 
integraliteitsprincipe ex art. 1382 BW); Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7 (inzake expertisekosten); 
Antwerpen 26 maart 1993, RGAR 1993, nr. 12.206 (vergoedbaarheid advocatenkosten op basis van integraliteitsprincipe).  
7409 COLLE/ZEGERS 2006, 38; CORNELIS 2000-I, 565; DE CONINCK 2007, 15; GELDHOF 2005, 83; GELDHOF/CLAESSENS 2002, 342-343; 
GOUDEN/PHILIPPE 2004, 1327; HENRY 2005, 703; MARY 2007, 9. Vgl. DIRIX 2009, 41 (concept van vergoedbare schade levert geen 
problemen op voor verhaalbaarheid van technische bijstandskosten). 
7410 Kh. Antwerpen 6 december 1885 (in Cass. 16 juni 1887, Pas. 1887, I, 309: “les défendeurs, en forçant les demandeurs 
d’intenter un procès pour obtenir justice, leur a causé un préjudice dans le sens de l’article 1382 du Code civil; que ce 
préjudice peut s’estimer aux honoraires à payer aux avocats.”; cassatie, zij het niet wegens de verhaalbaarheid maar op 
grond van de toenmalige onmogelijkheid om de overheid aansprakelijk te stellen). Bespreking: NIHOUL 1999, 478 (meent zo 
dat advocatenkosten sinds 1887 vergoedbare schade waren). 
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over. 7411  In dit honorariumdebat knoopt het juridische forum echter niet enkel vast aan dat 
vergoedingsbeginsel.7412 Onder invloed van hier niet uit te diepen afwegingen zoals de handhaving van de 
rechtstaat7413, het recht op doeltreffende toegang tot de rechter7414 en het recht op een eerlijk proces (art. 6 
EVRM)7415, het beroepsgeheim (art. 458 Sw.)7416, de onafhankelijkheid van de advocaat7417, de wapengelijkheid 
van procespartijen7418, en zelfs het recht op een menswaardig leven (art. 23 GW)7419, heeft vergoedbaarheid 
van dit schadefacet van het positief belang een andere grillige weg afgelegd. Op volledige afwijzing van 
verhaalbaarheid volgde een interregnum van het positief belang. Daarna onttrok de wetgever advocatenkosten 
aan het aansprakelijkheidsrecht. Gezien het aanzienlijke belang7420 en het veelbesproken karakter7421 van deze 
schadepost, dringt zich minstens een summiere bespreking op. 

B Oude regel: American rule 

2717. OUDE REGEL: EENIEDER DRAAGT EIGEN VERDEDIGINGSKOSTEN – Vóór een ophefmakende ommekeer 
in de cassatierechtspraak in 2002 (infra nr. 2725) droeg iedere procespartij in principe zijn eigen 
advocatenkosten. Qua kostenvergoedingsmodel volgde België de American rule. Naar Amerikaans 
recht wordt immers geen fee shifting aanvaard. Advocatenhonoraria zijn daar niet verhaalbaar op de 
verliezende partij.7422 Destijds kon een benadeelde in België geen vergoeding krijgen voor kosten van 
juridische en andere technische bijstand.  

2718. PROCESRECHTELIJK GEEN VERANKERINGSPUNTEN VOOR VERGOEDING VAN ADVOCATENKOSTEN – Procesrechtelijk 
bestonden geen afdoende verankeringspunten voor overheveling van advocatenkosten. Luidens artikel 1017 
Ger.W. werd de in het ongelijk gestelde partij in principe in de kosten verwezen. Volgens artikel 1018, punt 6 
Ger.W. omvatten die kosten onder meer de sommen die waren bepaald in artikel 1022 Ger.W. Laatstgenoemd 
artikel voorzag in de mogelijkheid voor een procespartij om de kosten van bepaalde materiële handelingen 
("akten") van haar advocaat te verhalen op de in het ongelijk gestelde partij.7423 Die vergoeding dekte echter 
enkel materiële proceshandelingen. Honoraria van advocaten vielen daar niet onder.7424 Artikel 1018 Ger.W. 
werd (en wordt) echter niet geacht een limitatieve opsomming te geven van de verhaalbare kosten.7425 Zo 
vallen ook door gerechtsdeurwaarders aangerekende kosten van informatiegaring en opzoekingen7426, door 
gerechtsdeurwaarders gefactureerde verplaatsingskosten7427, kosten voor het kopiëren van dossiers7428, kosten 

                                                             
7411 Zie echter VAN OMMESLAGHE 1975, 475 (“Il ne fait aucun doute que les frais de défense ne font pas partie des éléments du 
préjudice dont peut se plaindre la victime de l’inexécution d’une obligation.”). 
7412 "Justice for the winner, however, is not the only relevant consideration" (ROWE 1982, 654-655). 
7413 VAN ORSHOVEN 2004, 9 (“Ik ben er echter niet van overtuigd dat die verhoging van de drempel van het gerecht […] een 
goede zaak is voor de handhaving van de rechtsstaat die, in een beschaafde maatschappij, aan rechters toekomt.”). 
7414 Antwerpen 10 oktober 2005, RW 2006-07, 1128, noot I. SAMOY EN V. SAGAERT; EVERS/LEFRANC 2005, 356 p.; EVERS/LEFRANC 

2006, 160 p.; LAMON 2003, 14; LEFRANC 2005, 195; TACK 2005-II, 1301-1302; VELU 2002, 221-237. 
7415 Brussel 11 juni 2003, JLMB 2003, 1691 (vergoedbaarheid advocatenkosten op basis van recht op een eerlijk proces en 
gelijkheid van wapens tussen partijen). 
7416 Rb. Brussel 25 februari 2005, JLMB 2005, 699 (beroepsgeheim van advocaat geldt niet voor cliënt, zodat rechter cliënt 
kan verzoeken om overlegging van voorschotten en ereloonstaten); CALLEWAERT/DE CONINCK 2005, 7-8; HENRY 2005, 704; 
LAMON 2005, 25 (vermelding beroepsgeheim); MISSON 2007, 360; VAN GERVEN 2012, 1476. 
7417 Afwijzing van dit argument: NIHOUL 1999, 478. 
7418 VELU 2002, 229 (afwijzing van argument). 
7419 Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, 
Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1686/1, 1. 
7420 Het verhaalbaarheidsdebat raakt iedereen (TACK 2005-II, 1312), want elke advocaat en elke magistraat ziet zich in 
nagenoeg elke zaak met deze problematiek geconfronteerd (SAGAERT/SAMOY 2009, 3). 
7421 De vergoedbaarheid van advocatenkosten is ook qua contractuele aansprakelijkheid de meest besproken schadepost. 
7422 MAXEINER 2012, 287-303; ROWE 1982, 652; SHEPHERD 2005, 381. 
7423 In de versie na de wijziging bij de wet van 22 april 2003 (BS 22 mei 2003) luidde artikel 1022 Ger.W.: "Na het advies van 
de in artikel 488 bedoelde overheden te hebben ingewonnen, stelt de Koning een tarief vast van de sommen die 
invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten." 
7424 Gent 8 januari 2007, TGR 2007, 253, noot F. MOEYKENS. Meer LEFRANC 2005, 182. 
7425 BOIGELOT 1999, 471; CASTERMANS 2009, 572; GUTT/LINSMEAU 1983, 158; STAESSENS 2003, 5; SAMOY/SAGAERT 2012, 81. 
7426 Vred. Andenne 20 januari 1972, JL 1971-72, 216. 
7427 Cass. 10 september 1975, Pas. 1976, I, 49. 
7428 GUTT/LINSMEAU 1983, 158. 
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voor het verkrijgen van een bewijs van woonst van de verwerende partij7429, kosten van een aangetekend 
schrijven voor inleiding van een procedure bij de arbeidsrechtbank7430 onder die exemplatieve opsomming van 
gerechtskosten. Dit was niet het geval voor advocatenkosten. Aangenomen werd dat advocatenhonoraria niet 
onder de verhaalbare gerechtskosten vielen.7431 Het oorspronkelijke ontwerp van artikel 1022 Ger.W. voorzag 
nochtans in de mogelijkheid van tenlastelegging van advocatenkosten.7432  

2719. MATERIEELRECHTELIJK VORMDEN BIJSTANDSKOSTEN VOLGENS HOF VAN CASSATIE GEEN VERGOEDBARE SCHADE – Op 
cassatieniveau was het sinds 1956 een constante dat kosten van technische en juridische bijstand niet voor 
verhaal vatbaar waren.7433 Deze afwijzing van de tenlastelegging van advocatenkosten berustte op twee pijlers. 
Het Hof van Cassatie onderbouwde zijn leer met het betoog dat het beroep op een advocaat enkel tot doel had 
het slachtoffer bij te staan in zijn eis tot schadeherstel. Die bijstand betrof slechts een modaliteit van de 
uitoefening van het recht op schadeloosstelling. Daaraan verbonden kosten konden bijgevolg geen bestanddeel 
van de schade vormen.7434 Daarnaast refereerde de rechtsleer aan het leerstuk van de doorbreking van het 
oorzakelijk verband. Uitgaven die hun oorzaak vinden in een vrijwillige daad naar aanleiding van het schadefeit 
werden als onvergoedbaar bezien omdat zij niet door het schadefeit zouden zijn veroorzaakt.7435  

2720. DESTIJDS ENKEL INTEGRALE VERGOEDING OP GROND VAN PROCESRECHTSMISBRUIK – Onder het oude 
recht kon de winnende partij enkel vergoeding van advocatenkosten krijgen wanneer de tegenpartij 
zich aan een tergend en roekeloos geding bezondigde (art. 780bis Ger.W.).7436 Hiertoe diende de 
benadeelde aan te tonen dat de andere procespartij haar recht om op te treden in rechte had 
uitgeoefend op een wijze die de perken van een normale uitoefening van dat recht door een 
bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten ging.7437 Buiten die marginale hypothese van 
procesrechtsmisbruik vormde het voormalige Belgische standpunt ten bedrage van de niet-
verhaalbare advocatenkosten dus een aanzienlijke beperking aan het positief belang.7438 Vooral het 
laatste decennium is deze situatie echter drastisch gewijzigd. 

C Geïsoleerde Belgische regel 

2721. OUDE REGEL VAN NIET-VERHAAL ADVOCATENKOSTEN GEÏSOLEERD IN ROMAANSE RECHTSFAMILIE – Met de 
oude regeling bleef het Belgische recht achter op die van de buurlanden en de meeste andere landen 
van de Europese Unie.7439 Het Belgische recht stond allereerst geïsoleerd binnen de Romaanse 
rechtsfamilie. In Frankrijk voorziet artikel 700 van de Code de procédure civile in afwenteling van 
gerechtskosten op de verliezende partij. Die gerechtskosten omvatten luidens artikel 695, punt 7, 
van dat wetboek ook advocatenvergoedingen. Spanje voorziet in verhaal van advocatenkosten, zij 
het met een plafond van één derde van de waarde van het geding (art. 394 Ley de Enjuiciamiento 
civil). Italië voorziet zelfs in volledige verhaalbaarheid daarvan (art. 91 Codice di procedure civile).7440  

                                                             
7429 SAMOY/SAGAERT 2012, 81. 
7430 Arbh. Luik 29 oktober 1973, RW 1974-75, 314. 
7431 BOIGELOT 1999, 471; DE LEVAL 2003, 431; DE TEMMERMAN 2003, 1016; FETTWEIS 1987, 590; LAENENS 1987, 53-54; LAMON 2003, 
14; MOUGENOT 2009-I, 276 (oud recht); STAESSENS 2003, 5; TAELMAN 1988, 114. 
7432 Grondige bespreking: DE TEMMERMAN 2003, 1016-1023. 
7433 Cass. 11 april 1956, Pas. 1956, I, 841; Cass. 7 juni 1956, Pas. 1956, I, 1073; Cass. 11 juni 1956, Pas. 1956, I, 1098; Cass. 
30 april 1959, Pas. 1959, I, 885; Cass. 18 juni 1964, Pas. 1964, I, 1121; Cass. 14 juni 1990, Pas. 1990, I, 1159.  
7434 Cass. 11 april 1956, Pas. 1956, I, 841; Cass. 18 juni 1964, Pas. 1964, I, 1121; E. REUMONT, "Les honoraires de l'avocat 
élément du dommage?", JT 1958, 33-35. 
7435 BOIGELOT 1999, 472; J. DABIN en A. LAGASSE, "Examen de jurisprudence (1955 à 1959). La responsabilité délictuelle et quasi 
délictuelle”, RCJB 1959, (175) 316-317; GELDHOF/CLAESSENS 2002, 343; STAESSENS 2003, 10. 
7436 Gent 8 januari 2007, TGR 2007, 253, noot F. MOEYKENS; LAMINE/SCHOENAERTS/VAES 2003, 185. 
7437 Cass. 31 oktober 2003, Arr.Cass. 2003, 2011. 
7438 Amerikaans recht: NIERENGARTEN 2012, 228; ROWE 1982, 657 ("Undeniably, the American rule's effect of reducing a 
successful plaintiff's recovery by the amount of his lawyer's fee conflicts with the make-whole idea underlying much of the 
law of remedies."). 
7439 A. HENKES, conclusie bij Cass. 2 september 2004, RW 2004-05, (535) 538; DE TEMMERMAN 2003, 1039; LAMON 2003, 14. 
7440 Bespreking: DE LUCA 2012, 185-194. 
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2722. OOK MAJOR SHIFTING IN GERMAANSE RECHTSSTELSELS EN ENGELS RECHT – Een vergelijkbare major shifting geldt 
in de Germaanse rechtstraditie. Nederland verwijst de in het ongelijk gestelde partij in de kosten (art. 237, lid 1 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Conform de artikelen 238, lid 1 en 239 WBR wordt onder die kosten 
een door de rechter te bepalen bedrag opgenomen voor salaris en noodzakelijke verschotten van de 
gemachtigde. Duitsland ziet de noodzakelijke advocatenkosten in § 91 ZPO eveneens als verhaalbare 
proceskosten. Dezelfde vergoedingsregel is te vinden in Zwitserland (art. 95 ZPOZw) en Oostenrijk (art. 41 
ZPOOst, met noodzakelijkheidsvereiste). Zelfs het Engelse recht kent een kostenveroordeling. De aangezochte 
rechter beschikt daarbij wel over een ruime beoordelingsmarge.7441  

2723. VERHAALBAARHEID VAN ADVOCATENKOSTEN OP UNIENIVEAU – Advocatenkosten zijn ook op 
Unieniveau verhaalbaar. Bij procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn 
advocatenkosten als vergoedbare kosten aanmerkbaar. Overeenkomstig artikel 138, lid 1 van het 
Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie7442, artikel 134, lid 1 van het Reglement 
voor de procesvoering van het Gerecht7443 en artikel 101 van het Reglement voor de procesvoering 
van het Gerecht voor ambtenarenzaken7444 wordt de in het ongelijk gestelde partij, voor zover dit is 
gevorderd, namelijk in de kosten verwezen. Artikel 144, sub b van het Reglement voor de 
procesvoering van het Hof van Justitie merkt de door partijen in verband met de procedure 
gemaakte noodzakelijke kosten, in het bijzonder de reis- en verblijfskosten en het honorarium van de 
gemachtigde, raadsman of advocaat daarbij uitdrukkelijk aan als invorderbare kosten. Ook voor het 
Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken zijn advocatenhonoraria invorderbare kosten.7445 

D Evolutie naar verhaalbaarheid  

2724. EERSTE BARSTEN IN NIET-VERHAALBAARHEID VAN BIJSTANDSKOSTEN – België kon niet achterblijven op 
de Europese tendens tot aanvaarding van verhaalbaarheid van advocatenkosten. Ingang vond de 
gedachte dat die verhaalbaarheid de toegang tot de rechter zou bevorderen.7446 Op basis daarvan 
versterkte onder de oude regeling de doctrinale oproep voor die verhaalbaarheid.7447 In 1986 
oordeelde het Hof van Cassatie in een geval van contractuele aansprakelijkheid dat de rechter op 
onaantastbare wijze bestaan en omvang van schade beoordeelt, en met name of de kosten van 
aanstelling van een deskundige en van een raadsman bestanddelen zijn van de schade.7448 Zo nam 
het Hof van Cassatie afstand van de principiële onverhaalbaarheid van kosten van technische en 
juridische bijstand, waaronder advocatenkosten.7449 Hiermee was het honorariumdebat echter niet 
beëindigd. Het Hof van Cassatie legde de bal in het kamp van de feitenrechters. De hoogste rechter 
gelastte echter geen principiële verhaalbaarheid. De chaos bleek uit de daaropvolgende diversiteit in 
de rechtspraak. Sommige rechters stemden in met de vergoedbaarheid.7450 Andere magistraten 
bleven bij het klassieke standpunt dat advocatenkosten niet recuperabel waren.7451  

                                                             
7441 Zie artikelen 43-48 van de Civil Procedure Rules (art. 48: “General rules about costs"), www.justice.gov.uk. 
7442 Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van 25 september 2012 (PB L 265, blz. 1). 
7443 Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 23 april 2015 (PB L 105, blz. 1), van kracht sinds 1 juli 2015. 
7444 Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie van 21 mei 2014 (PB L 
206, blz. 1). 
7445 Artikel 140, sub b van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht en artikel 105, sub c van het Reglement 
voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken zijn in identieke bewoordingen gesteld als artikel 144, sub b 
van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie. 
7446 De verhaalbaarheid werd echter bezien als een tweesnijdend zwaard. Het risico om in geval van verlies naast de eigen  
advocatenkosten ook nog die van de tegenpartij te moeten dragen, vormt volgens sommigen namelijk net een drempel 
voor de toegang tot de rechter: TACK 2005-I, 854; VAN ORSHOVEN 2004, 9. Vgl. BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY 2011, 
350 (Zwitserse kantons kunnen terugbetaling van advocatenkosten plafonneren ten behoeve van recht op toegang tot 
rechter); ROWE 1982, 677 (spreekt van "excessive disincentives of full indemnity"). 
7447 Overzicht: LEFRANC 2005, 180; SAMOY/SAGAERT 2008, 674-681. 
7448 Cass. 28 april 1986, Pas. 1986, I, 1043. 
7449 Vgl. CORNELIS 2000-I, 565. 
7450 Antwerpen 26 maart 1993, RGAR 1993, nr. 12.206; Bergen 23 maart 2000, DCCR 2001, 178, noot; Brussel 2 juni 1999, JT 
1999, 748 (afwijzing wegens ontbreken bewijs); Brussel 16 januari 2003, JLMB 2003, 832; Gent 29 januari 1996, TGR 1996, 
45; Luik 2 november 2000, RGAR 2003, nr. 13.753; Rb. Brussel 24 juni 1999, JT 2000, 169; Rb. Brussel 20 juni 2002, JT 2003, 
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2725. SCHADEVASTSTELLINGS- EN BEGROTINGSKOSTEN ALS VERGOEDBARE SCHADE (2002) – De grondvesten 
van het beginsel van niet-verhaalbaarheid van genoemde kosten daverden pas in 2002. Vanuit het 
integraliteitsprincipe beklemtoonde het Hof van Cassatie dat vaststellingskosten verhaalbaar waren. 
Na in herinnering te brengen dat krachtens artikel 1382 BW degene door wiens schuld aan een ander 
schade wordt veroorzaakt, verplicht is deze integraal te vergoeden, overwoog het Hof van Cassatie 
dat "deze bepaling niet uitsluit dat de vergoedingsplicht zich kan uitstrekken tot de kosten die de 
benadeelde partij diende te besteden met het oog op de vaststelling van de schade en de omvang 
ervan.”7452 De notie “kosten die de benadeelde partij diende te besteden met het oog op de 
vaststelling van de schade en de omvang ervan” leidde wel tot uiteenlopende interpretaties. 
Rechtspraak en rechtsleer vroegen zich af of ook advocatenkosten daaronder vielen.7453  

2726. WETTELIJKE DOORBRAAK: WET BETALINGSACHTERSTAND HANDELSTRANSATIES – Nog in 2002 voorzag de wetgever 
zelf, onder druk van de Europese wetgever, in een uitzondering op de niet-verhaalbaarheidsregel. De Wet 
Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002 voorzag in een recht voor de schuldeiser om van 
de in gebreke gebleven schuldenaar een redelijke schadevergoeding te vorderen voor alle relevante 
invorderingskosten die door betalingsachterstand zijn ontstaan. Deze invorderingskosten omvatten ook 
advocatenkosten. Dit blijkt uit een antwoord van de toenmalige minister van Justitie dat deel uitmaakt van de 
parlementaire voorbereidingen.7454 Dit vindt eveneens steun in de doctrine.7455 Dit was de eerste wettelijke 
uitzondering op het beginsel van niet-verhaalbaarheid van advocatenkosten. 

2727. ADVOCATENKOSTEN ALS VERGOEDBARE SCHADE (2004) – In 2004 ging het Hof van Cassatie naar 
gemeen recht op de ingeslagen weg verder. Het trok de lijn van de vorige cassatiearresten duidelijk 
door naar advocatenkosten. Aan de orde was een bouwgeschil. Eigenaars van een onroerend goed 
hadden tegen de architect en de aannemer een aansprakelijkheidsvordering ingesteld wegens 
barsten in hun huis. Aangezien het niet eenvoudig bleek om de juiste oorzaak van die gebreken vast 
te stellen, was de tussenkomst van een gerechtsdeskundige en een ingenieursbureau noodzakelijk. 
Uiteindelijk bleek de schade te zijn veroorzaakt door een conceptiefout in de fundering. Het hof van 
beroep te Luik veroordeelde de aannemer en de architect in solidum tot betaling van een voorschot 
van één frank als vergoeding van de schade bestaande in de advocatenkosten die de 
rechtsplegingsvergoeding te boven gingen, alsook voor bepaalde kosten van technische bijstand door 
de experten.7456 Hiertegen stelden de aannemer en de architect cassatieberoep in. Het Hof van 
Cassatie oordeelde dat “het honorarium en de kosten van een advocaat of van een technisch 
raadsman die de benadeelde van een contractuele fout heeft betaald, een vergoedbaar element van 
zijn schade kunnen vormen, in zoverre zij dat noodzakelijke karakter vertonen”.7457  

2728. BEVESTIGING VAN CASSATIELIJN – Naderhand transponeerde het Hof van Cassatie dat vergoedingsbeginsel 
op buitencontractuele aansprakelijkheid. In een 2006 besliste het Hof, opnieuw onder verwijzing naar het 
vereiste van volledig schadeherstel, dat “[h]et honorarium en de kosten van een advocaat die de benadeelde 
van een extracontractuele fout heeft betaald, […] een te vergoeden bestanddeel van zijn schade [kunnen] 
uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te bieden om zijn rechten op 

                                                                                                                                                                                              
69; Rb. Gent 13 februari 1998, TGR 1998, 119; Rb. Luik 13 januari 1997, RGAR 1998, nr. 12.921; Rb. Namen 17 mei 2002, 
JLMB 2002, 1042 (inzake procedure bij Raad van State); Pol. Gent 26 september 1997, RW 1999-00, 1032; Vred. Brussel 
30 mei 1996, T.Vred. 1996, 413; Vred. Brussel 30 januari 1997, RGAR 1997, nr. 12.788. 
7451 Brussel 15 juni 1987, JT 1988, 83 (niet-verhaalbaarheid op grond dat causaal verband steeds ontbreekt); Brussel 
2 oktober 2000, RGAR 2002, nr. 13.647; Brussel 12 november 2001, JLMB 2002, 1220. 
7452 Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642. 
7453 PRO: Brussel 11 juni 2003, JLMB 2003, 1691; Rb. Brussel 20 juni 2002, JT 2003, 69; W. GELDOF EN B. CLAESSENS, 
"Advocatenhonoraria”, NJW 2002, (342) 342-346; MAENHOUT 2002, 615. CONTRA: LAMON 2003, 14, voetnoot 14. 
7454 Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Verslag namens de 
commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Steverlynck, Parl.St. Senaat 2001-02, 2-1232/2, 12. 
7455  MAENHOUT 2002, 616; MOUGENOT 2009-II, 122; ONGENA/VANPETEGHEM 2003, 372; PARMENTIER/PATART 2003, 224; 
SAMOY/SAGAERT 2008, 693-694; SAGAERT/SAMOY 2003, 122-124. 
7456 Luik 2 november 2000, RGAR 2003, nr. 13.753. 
7457 Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271, concl. HENKES (appelrechter had geoordeeld dat het ereloon van de 
advocaten en de technische raadmannen niet onder art. 1017-1022 Ger.W. vielen). 
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vergoeding van zijn schade te doen gelden.”7458 Sommigen zagen verhaal van verdedigingskosten zelfs als 

algemeen rechtsbeginsel.7459 Deze cassatierechtspraak is met de wet van 21 april 20077460 vleuggellam 

gemaakt (infra nr. 2737). Sinds 2012 herleeft die rechtspraak wel bij onze zuiderburen. In 2013 oordeelde het 
Luxemburgse Hof van Cassatie immers dat erelonen van advocaten vergoedbare schade uitmaken.7461 Het hof 
van beroep te Luxemburg past die cassatierechtspraak toe en verwijst naar het vereiste van integrale 
schadevergoeding7462 en vermeldt zelfs dat zijn rechtspraak aansluit op die Belgische cassatierechtspraak7463. 

E Commotie 

2729. NIEUWE CASSATIELEER LEIDDE TOT DISPARATE RECHTSPRAAK – De nieuwe cassatielijn over 
advocatenhonoraria leidde tot hoogoplopende debatten en disparate feitenrechtspraak. Discussie 
bestond over de beoordelingsmarge, de reikwijdte van verhaalbaarheid, de schadebegroting en het 
noodzakelijkheidsvereiste. Dat het Hof gebruikmaakte van het werkwoord “kunnen” gaf volgens de 
rechtsleer aan dat de rechter zelfs bij vervulling van de noodzakelijkheidsvoorwaarde zijn 
beoordelingsmarge behield.7464 In 2012 paste het Hof van Cassatie, in een geval van verhaalbaarheid 
in contractueel verband van kosten van andere technische bijstand dan die van een advocaat, die 
formulering echter aan. Het oordeelde eenvoudigweg dat die kosten voor vergoeding in aanmerking 
"komen".7465 Met betrekking tot het toepassingsgebied stond buiten kijf dat de cassatieleer gold voor 
geschillen aangaande contractuele aansprakelijkheid.7466  

2730. CONCRETE BEGROOTBAARHEID VAN ADVOCATENKOSTEN – Vooral de schadebegroting leidde tot verdeeldheid. 
Op basis van de in de artikelen 1315, lid 1 BW en 870 Ger.W. vervatte bewijsregel dat elke partij die om 
schadevergoeding verzoekt, daartoe de opgevoerde schadeposten moet bewijzen (actori incumbit 
probatio)7467, moest de benadeelde elke vordering tot verhaal van advocatenkosten in principe staven door 
overlegging van de ereloonstaat. Bijstandskosten lenen zich zo uit hun aard tot concrete begroting.7468 Enkel 
reële kosten zouden voor verhaal vatbaar zijn. Dit is zo de regel naar Zwitsers recht.7469  

2731. COMMOTIE OVER SPANNING TUSSEN VERGOEDING VAN ADVOCATENKOSTEN EN BEROEPSGEHEIM – Het 
bewijs van advocatenkosten was een oud zeer in het verhaalbaarheidsvraagstuk. Die gevoeligheid 
vindt zijn oorsprong in de vrees voor tarifering van honoraria.7470 Direct na het cassatiearrest van 2 

                                                             
7458 Cass. 16 november 2006, Arr.Cass. 2006, 2325. 
7459 H. LAMON, "Verhaalbaarheid van de verdedigingskosten een algemeen rechtsbeginsel", Juristenkrant 2006, afl. 130, (12) 
12. 
7460 Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een 
advocaat, BS 31mei 2007. Totstandkomingsgeschiedenis: KORMAZER/LAMON 2009, 47-61. 
7461 Cass.lux. 9 februari 2012, JTL 2012, 54 (buitencontractueel). 
7462 Luxemburg 4 januari 2012, JTL 2012, (139) 140 („Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des 
frais de défense, dont les honoraires d’avocat.”). 
7463 Luxemburg 27 februari 2013, JTL 2015, (14) 15 (advocatenkosten zijn vergoedbare schade op grond van gemeen civiel 
aansprakelijkheidsrecht: „Sur le plan de la causalité, la jurisprudence luxembourgeoise a également admis la solution de 
droit belge susvisée (Cass.belge, 2 septembre 2004, JT, p. 786) suivant laquelle ‘les honoraires et frais d’avocat ou de conseil 
technique exposés par la victime d’une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à 
une indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité.”). 
7464 TACK 2005-I, 854. 
7465 Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7.  
7466 Andere rechtstakken: DE TEMMERMAN 2004, 1404-1406; GELDHOF 2005, 88; MARY 2007, 4-6; SAMOY/SAGAERT 2008, 680-681. 
7467 BELGIË: Cass. 10 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 235 (rechter mag geen uitspraak doen over niet-gevorderde 
schadevergoeding); Cass. 28 november 1984, Arr.Cass. 1984-85, 432 (rechter mag schadevergoeding niet vaststellen op een 
lager bedrag dan waarover partijen het eens waren geworden); Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24; Cass. 13 oktober 2011, 
Pas. 2011, 2237, vijfde en zesde overweging (ontbinding); Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 807, noot N. VAN DE 

SYPE (contractuele aansprakelijkheid van advocaat bij niet-inachtneming van beroepstermijn, punt 4.2.4: “Krachtens 
artikel 870 Ger.W. moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert. Bij een aansprakelijkheidsbetwisting 
komt dat hierop neer dat de bewijslast van de fout/onzorgvuldigheid/wanprestatie, de schade en het oorzakelijk verband 
behoort aan degene die vergoeding vordert voor de schade die hij heeft geleden.”; geen vergoeding kansverlies want geen 
reële kans). FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 8 juli 1987, nr. 85-14.052, JurisData nr. 1987-701245. 
7468 DE TEMMERMAN 2004, 1410; GELDHOF 2005, 89; GOUDEN/PHILIPPE 2004, 1330; MISSON 2007, 360. 
7469 Artikel 95 ZPO (waarover BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY 2011, 350). 
7470 TACK 2005-II, 1309, met verwijzingen. 
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september 2004 (supra nr. 2727) gaf de Franstalige orde van advocaten te Brussel dan ook als 
aanbeveling om het beroepsgeheim niet te schenden en de ereloonstaten in billijkheid te 
begroten.7471 Bepaalde hoven en rechtbanken volstonden na de cassatieommezwaai dan ook met 
abstracte billijkheidsbegroting. De rechter ging uit van wat een eiser normaal voor die bijstand zou 
betalen. 7472  Ter afwijzing van de overlegging van de ereloonstaat werd verwezen naar het 
beroepsgeheim (art. 458 Sw.)7473, de onafhankelijkheid van het beroep7474 en de waardigheid van de 
balie7475. Zeker het beroepsgeheim zou een obstakel vormen voor precieze begroting van deze 
schadepost. Bepaalde auteurs gingen dus zo ver dat het integraliteitsbeginsel – fundamenteel in het 
aansprakelijkheidsrecht – moest wijken voor het beroepsgeheim van advocaten.7476  

2732. BEROEPSGEHEIM VERSUS ADVOCATENKOSTEN – De spanning tussen het vereiste van integrale vergoeding van 
in concreto geleden schade en het beroepsgeheim leek meer een kunstmatig dilemma. De argumenten om 
abstractie te maken van effectief gemaakte en eenvoudig aantoonbare uitgaven waren drogredenen.7477 Die 
rechtspraak spoorde dan ook niet met de cassatierechtspraak volgens welke billijkheidsbegrotingen zijn 
uitgesloten wanneer de benadeelde weigert mededeling te doen van hem ter beschikking staande gegevens 
waarmee de rechter de schade exact of zo nauwkeurig mogelijk kan bepalen.7478 Het beroepsgeheim van 
advocaten kan bovendien niet in de weg staan aan overlegging van ereloonstaten ter staving van in concreto 
geleden schade.7479 Deze geheimhoudingsplicht beoogt immers bescherming van de belangen van de cliënt. De 
cliënt, en niet de advocaat, is de geheimgerechtigde.7480 Die bekommernis rond het beroepsgeheim belette 
advocaten overigens nooit mee te delen wat zij in uitoefening van hun beroep hadden vernomen om hun eigen 
rechten te verdedigen.7481 Het recht van verdediging van de geheimhouder (advocaat) gaat dus blijkbaar voor 
op zijn plicht tot geheimhouding. Is het dan niet logisch dat a fortiori het recht van verdediging van de 
geheimgerechtigde (de cliënt) ook moet prevaleren op die geheimhoudingsverplichting, zeker wanneer het 
gaat om zijn recht op integrale schadevergoeding?  

2733. VEREISTE VAN CORRECTE BEGROTING VAN ADVOCATENKOSTEN – Achteraf beschouwd was het 
beroepsgeheim dus een voorwendsel dat niet in de weg kon staan aan integrale vergoeding van de 

                                                             
7471 X, “Recommandation en matière de répétibilité des honoraires d’avocat”, JT 2004, (825) 825 („Pour garantir le respect 
du secret professionnel qui touche à l’ordre public, il convient d’éviter tout débat sur la justification in concreto de l’état de 
frais et honoraires de l’avocat de la partie préjudiciée. […] Il est recommandé de demander […] une évaluation ex aequo et 
bono.”). 
7472 Luik 14 december 2004, JLMB 2005, 686, noot J. TRICOT en D. DESSARD; Luik 27 april 2006, JLMB 2006, 1274; Rb. Brugge 
11 mei 2005, TGR 2005, 173, noot AML (billijkheidsbegroting omdat ereloon niet bepaalbaar is, omdat het gaat om een 
partijbeslissing in zin van art. 459 Ger.W.); Kh. Brussel 11 maart 2005, DAOR 2005, 116; Kh. Hoei 16 maart 2005, JLMB 2005, 
741 (billijkheidsbegroting wegens ontbreken officieel bindend tarief); Corr. Dinant 5 september 2006, JT 2007, 20. 
7473 CRUYPLANTS/WAGEMANS 2005, 569; HENRY 2005, 703; X, “Recommandation en matière de répétibilité des honoraires 
d’avocat”, JT 2004, (825) 825. 
7474 Corr. Dinant 5 september 2006, JT 2007, 20; CALLEWAERT/DE CONINCK 2005, 7-8; HENRY 2005, 704; LAMON 2005, 25; X, 
“Recommandation en matière de répétibilité des honoraires d’avocat”, JT 2004, (825) 825. 
7475 BOIGELOT 1999, 471 (pro verhaal); VELU 2002, 236. Vgl. in Italië: DE LUCA 2012, 190 (vermelding klassiek argument). 
7476 CRUYPLANTS/WAGEMANS 2005, 569; HENRY 2005, 704-705 (“il faut alors se demander si la valeur ‘indemnisation intégrale de 
la victime’ est supérieure à celles qui sont garanties par le secret professionnel. Quant à moi, je ne nourris aucun doute sur 
ce point. […] le secret ne s’efface en aucun cas devant la nécessité d’assurer à la victime du dommage une indemnisation 
aussi complète que possible.”). 
7477 Vgl. DE TEMMERMAN 2004, 1411. 
7478 Cass. 8 februari 1979, Pas. 1979, I, 677, RW 1979-80, 969; Cass. 9 oktober 1997, Pas. 1997, I, 995; Cass. 26 oktober 
2000, Arr.Cass. 2000, 1663 (contractueel; afwijzing); Cass. 20 september 2001, Pas. 2001, 1436; Cass. 9 oktober 2009, Pas. 
2009, 2204 (cassatie omdat rechter bij afwijzing van billijkheidsbegroting van wanprestatieschade niet had vastgesteld dat 
benadeelde had geweigerd de nodige gegevens te verstrekken). 
7479 Luik 16 juni 2005, JT 2005, 542; Rb. Brussel 25 februari 2005, JT 2005, 381, JLMB 2005, 699; CLOSSET-MARCHAL/VAN 

DROOGHENBROECK 2005, 5-6; GLANSDORFF 2004, 786; TACK 2005-II, 1309. 
7480 Rb. Brussel 25 februari 2005, JT 2005, 381, JLMB 2005, 699; Corr. Brussel 29 maart 2001, JT 2001, 617; LAMBERT 2007, 
357; MARY 2007, 10; MISSON 2007, 360; TACK 2005-II, 1309 (handige advocaten kunnen beroepsgeheim ten onrechte 
inroepen om zonder overlegging van ereloonstaten een hoger bedrag te vorderen dan in werkelijkheid werd betaald). 
7481 Cass. 5 februari 1985, Arr.Cass. 1984-85, 749, Pas. 1985, I, 670; Antwerpen 7 december 2004, RW 2006-07, 182; Corr. 
Brussel 29 maart 2001, JT 2001, 617; LAMBERT 2007, 357-358. Voor het beroepsgeheim en de beroepsaansprakelijkheid van 
de advocaat: R. DE PUYDT, "Het beroepsgeheim”, TPR 2007, (1792) 1798. 
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schade die de cliënt in de vorm van advocatenkosten leed.7482 Hoe zouden rechters overigens op 
zinvolle wijze betwistingen omtrent het bedrag van vergoedbare advocatenkosten kunnen 
beslechten indien hen elke concrete informatie daarover wordt onthouden?7483 Een aantal auteurs 
trachtte zich te verschuilen achter het praktische probleem dat de definitieve ereloonstaat bij de 
overlegging van de stukkenbundel doorgaans nog niet vaststaat.7484 Dit kon echter niet uitsluiten dat 
partijen bewijsstukken zouden overleggen van provisies en tussentijdse ereloonstaten.7485 Een deel 
van de rechtspraak volgde dit standpunt en vergde scrupuleuzere bewijsvoering met overlegging van 
concrete ereloonstaten.7486 Zo wees het hof van beroep te Luik het beroepsgeheimargument zelfs 
expliciet af onder verwijzing naar de verwerping van dat argument door het EHRM.7487  

2734. DISCUSSIE ROND NOODZAKELIJKHEID IN ZIN VAN ARTIKEL 1151 BW: EQUIVALENTIELEER – Ook de door het Hof van 
Cassatie gestelde voorwaarde dat het ereloon een noodzakelijk gevolg moest zijn van de wanprestatie was 
contractenrechtelijk wel bron voor uiteenlopende interpretaties. Prima facie lijkt de verwijzing naar het 
noodzakelijk gevolg in de zin van artikel 1151 BW niets meer dan een didactische herinnering aan de 
gemeenrechtelijke causaliteitseis. Overeenkomstig de equivalentieleer moeten advocatenkosten dan in 
conditio-sine-qua-nonverband staan met de wanprestatie om voor vergoeding in aanmerking te komen.7488  

2735. DISCUSSIE ROND NOODZAKELIJKHEID IN ZIN VAN ARTIKEL 1151 BW: BIJKOMENDE NOODZAKELIJKHEIDSEIS – Bepaalde 
rechtspraak en rechtsleer meenden echter dat de rechter bijkomend moest nagaan of de interventie van de 
advocaat noodzakelijk was voor veroordeling van de tegenpartij (supra nrs. 1775-1779).7489 De kosten moesten 
dus een noodzakelijk karakter hebben om voor vergoeding in aanmerking te komen. Bepaalde rechtspraak nam 
op basis van de complexiteit van de rechtsgang aan dat het steeds noodzakelijk was om een advocaat in de arm 
te nemen.7490 In andere zaken werd de noodzakelijkheid daarentegen in concreto beoordeeld op basis van de 
complexiteit van de zaak. Was de zaak complex, dan was aan de noodzakelijkheidsvoorwaarde voldaan.7491 In 
minder gesofisticeerde zaken, zoals bij invordering van niet-betwiste schuldvorderingen, werd de 
verhaalbaarheid van de advocatenkosten daarentegen gedecideerd van de hand gewezen.7492  

                                                             
7482 LAMBERT 2007, 355; MARY 2007, 10; MISSON 2007, 360. 
7483 DE TEMMERMAN 2004, 1411; TACK 2005-II, 1310. 
7484 HENRY 2005, 703-704; MARY 2007, 8. 
7485 LAMBERT 2007, 355; TACK 2005-II, 1310. 
7486 Antwerpen 10 oktober 2005, RW 2006-07, 1128, noot I. SAMOY EN V. SAGAERT (vereiste van overlegging stukken i.v.m. 
advocatenkosten); Bergen 8 november 2004, JLMB 2005, 676, noot C. PARMENTIER; Brussel 2 juni 1999, JT 1999, 748 
(voorafgaande rechtspraak); Luik 16 juni 2005, JT 2005, 542 (beroepsgeheim belet overlegging niet); Rb. Brussel 25 februari 
2005, JLMB 2005, 699 (beroepsgeheim geldt niet voor cliënt, zodat rechter cliënt kan verzoeken om overlegging van 
gevraagde voorschotten, ereloonstaten en betalingsbewijzen); Rb. Luik 30 juni 2005, JLMB 2005, 1233 (vergoeding 
berekend op basis van opsomming van prestaties); Rb. Oudenaarde 24 maart 2005, TMR 2005, (593) 599 (toekenning van 
globale provisie van € 2000 in afwachting van overlegging van details van betaalde kosten en ereloonstaten); Kh. Turnhout 
27 september 2004, RW 2004-05, 551; Arbrb. Brussel 3 mei 2005, JT 2005, 457; Arbrb. 26 oktober 2005, JTT 2006, 48. 
7487 Luik 16 juni 2005, JT 2005, 542 (slachtoffer kan zich niet verschuilen achter beroepsgeheim van advocaat om niet-
overlegging van kosten- en ereloonstaten te verantwoorden; het EHRM verwerpt dit argument overigens ook). 
7488 Rb. Oudenaarde 24 maart 2005, TMR 2005, 593 (met bijkomende eis van noodzakelijkheid van kosten); DE CONINCK 

2007, 15; SAMOY/SAGAERT 2008, 679. De kosten van juridische en technische bijstand zijn dan vrijwel steeds verhaalbaar, 
behoudens toepassing van de schadebeperkingsplicht. Een andere opvatting is dan ook dat dit noodzakelijkheidsvereiste 
geen verband houdt met de traditionele causaliteitsbenadering, maar is op te vatten in de zin van "noodzakelijke" of 
"redelijke" kosten (bijv. TAELMAN 2006, 185, met verwijzingen). 
7489 Duidelijk: Antwerpen 10 oktober 2005, RW 2006-07, 1128, noot I. SAMOY en V. SAGAERT ("Het lijdt geen twijfel dat 
wanneer een advocaat juridische bijstand verleent aan de benadeelde van een wanprestatie, de door de schuldeiser aan 
zijn advocaat te betalen kosten een gevolg zijn van zijn wanprestatie. [...] Zijn dergelijke uitgaven ook noodzakelijk [...]?"). 
Voor de gevallen waarin deze cassatieleer blijft gelden, vindt deze interpretatie thans steun in een cassatiearrest van 
1 maart 2012, waar inzake verhaalbaarheid van andere technische bijstandskosten dan die van een advocaat staat te lezen 
dat de "noodzakelijke kosten" verhaalbaar zijn bij contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Zie Cass. 1 maart 
2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7; LEFRANC 2005, 190; MARY 2007, 8-9. 
7490 Antwerpen 10 oktober 2005, RW 2006-07, 1128, noot I. SAMOY en V. SAGAERT; Luik 20 december 2005, RRD 2005, 366. 
7491 Brugge 11 mei 2005, TGR 2005, 173, noot AML; Luik 14 december 2004, JLMB 2005, 686, noot J. TRICOT EN D. DESSARD; 
Rb. Oudenaarde 24 maart 2005, TMR 2005, (593) 599; Arbrb. Brussel 3 mei 2005, JT 2005, 457. 
7492 Gent 10 november 2005, Juristenkrant 2005, afl. 119, 1 (met eis van bijkomend bewijs van bijzondere omstandigheden); 
Rb. Luik 2 december 2004, JLMB 2005, 693; Vred. Antwerpen 14 april 2005, Huur 2005, 109; Vred. Kortrijk 10 januari 2006, 
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2736. PARALLEL MET UNIERECHT – De benadering door de Unierechtscolleges biedt hier achteraf een 
leerzaam inzicht. Artikel 144, sub b van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie 
bepaalt namelijk dat als invorderbare kosten worden aangemerkt "de door partijen in verband met 
de procedure gemaakte noodzakelijke kosten", in het bijzonder de reis- en verblijfskosten en het 
honorarium van de gemachtigde, raadsman of advocaat. Uit het gebruik van het werkwoord 
"worden" en niet "kunnen worden", valt op te maken dat advocatenkosten dus steeds als in verband 
met de procedure gemaakte noodzakelijke kosten zijn te beschouwen. 

§ 2. ONTTREKKING AAN POSITIEF BELANG 

A Overheveling naar procesrecht 

2737. OVERHEVELING VAN ADVOCATENKOSTEN NAAR PROCESRECHT – De jurisprudentiële chaos kwam de 
rechtszekerheid allesbehalve ten goede. Al vrij gauw ontstond dan ook eenstemmigheid over de 
noodzaak van wetgevend ingrijpen.7493 Zelfs het voormalige Arbitragehof mengde zich te dien einde 
in het debat. Het schoof dit omstreden vraagstuk zonder omhaal door naar de wetgevende 
macht.7494 De wetgever kwam uiteindelijk tussenbeide met de wet van 21 april 2007.7495 Sinds 2008 
behoren advocatenkosten tot het procesrechtelijke biotoop.  

2738. ONTTREKKING VAN ADVOCATENKOSTEN AAN POSITIEF BELANG – De wetgever onttrok de vergoeding 
voor advocatenkosten aan het aansprakelijkheidsrecht met een procesrechtelijke ingreep. Dit 
gebeurde door een nieuwe en ruimere invulling van het in artikel 1022 Ger.W. neergelegde begrip 
"rechtsplegingsvergoeding" (indemnité de procédure).7496 Het eerste lid van dat artikel definieert de 
rechtsplegingsvergoeding sindsdien als “forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de 
advocaat van de in het gelijk gestelde partij”. Voortaan omvat de rechtsplegingsvergoeding dus niet 
enkel de kosten van materiële proceshandelingen maar ook van kosten en erelonen van advocaten.  

B Vergoedingsgrond 

2739. HUIDIGE GRONDSLAG VOOR ADVOCATENKOSTENVERHAAL – De vraag naar de onderliggende 
rechtvaardiging voor de huidige vergoeding van advocatenkosten is van belang voor de hoogte van 
de vergoeding. Op het eerste gezicht lijken drie grondslagen denkbaar.7497 Twee daarvan hebben 
betrekking op het foutcriterium. De verhaalbaarheid is koppelbaar aan een fout in de 
materieelrechtelijke verhouding (zoals de wanprestatie) en een fout in de procesrechtelijke 
verhouding (culpa in procedendo door inleiding van een geding). Deze verankeringspunten, die een 
bijkomende vergoeding boven de rechtsplegingsvergoeding kunnen legitimeren, overtuigen niet 
(infra nr. 2740). Het procesrisico blijkt overtuigender als grondslag (infra nr. 2741). 

2740. FOUT IS GEEN OVERTUIGENDE GRONDSLAG – De klassieke piste7498 van een fout in de materieelrechtelijke 
verhouding wordt afgewezen omdat de wetgever koos voor de procesrechtelijke weg.7499 In afwijking van de 

                                                                                                                                                                                              
RW 2006-07, 1136, noot I. SAMOY en V. SAGAERT (advocaat niet noodzakelijk om vonnis te laten betekenen en ten uitvoer te 
leggen); Vred. Doornik 2 november 2004, JLMB 2005, 712. 
7493 BOIGELOT 1999, 471; CLIJMANS 2005, 233; CRUYPLANTS/WAGEMANS 2005, 569; DE CONINCK 2004, 685; DE TEMMERMAN 2003, 
1059; DE TEMMERMAN 2004, 1416; GOUDEN/PHILIPPE 2004, 1331; LAMON 2005, 25-30; SAGAERT/SAMOY 2004, 837-839; TACK 2005-I, 
855; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 187. 
7494 Arbitragehof nr. 2006/57 van 19 april 2006, BS 7 juli 2006, 34165, overweging B.6 ("Om een einde te maken aan die 
discriminatie, staat het aan de wetgever te oordelen op welke wijze en in welke mate de verhaalbaarheid van het 
honorarium en van de kosten van een advocaat dient te worden georganiseerd."). 
7495 Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een 
advocaat, BS 31mei 2007. Totstandkomingsgeschiedenis: KORMAZER/LAMON 2009, 47-61. 
7496 Uitgebreid: B. VAN DEN BERGH en S. SOBRIE, De rechtsplegingsvergoeding in al zijn facetten, Mechelen, Kluwer, 2016, 220 p.  
7497 KORMAZER/LAMON 2009, 61-62; SAMOY/SAGAERT 2008, 683. 
7498 Voorafgaand aan wet van 21 april 2007: Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271, concl. HENKES; Cass. 
16 november 2006, Arr.Cass. 2006, 2325; Kh. Turnhout 27 september 2004, RW 2004-05, 551; Pol. Hoei 26 oktober 2004, 
RGAR 2005, nr. 13.947; DE TEMMERMAN 2004, 1413; GELDHOF/CLAESSENS 2002, 342; GLANSDORFF 2004, 786; TACK 2005-II, 1300. 
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gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, vergoedt de RPV dan ook niet alle schade.7500 Daarenboven 
blijkt uit artikel 1017 Ger.W. dat de rechter de in het ongelijk gestelde partij “zelfs ambtshalve” in die kosten 
kan verwijzen. In het aansprakelijkheidsrecht is dit onmogelijk. Actori incumbit probatio (art. 870 Ger.W. en art. 
1315 lid 1 BW) vereist daar dat de benadeelde zijn schade, hier advocatenkosten, qua bestaan en omvang 
aantoont.7501 Het Grondwettelijk Hof overwoog dan ook reeds incidenteel dat de wet van 21 april 2007 de 
advocatenkosten aan het aansprakelijkheidsrecht onttrok.7502 Voor niet onder de rechtsplegingsvergoeding 
vallende kosten – zoals die van een technisch raadsman – lijkt het Hof van Cassatie die grondslag dan ook te 
handhaven.7503 Voor verhaal van advocatenkosten faalt thans ook het denkspoor van de culpa in procedendo. 
Zich in rechte verdedigen levert immers geen fout op.7504 Vergoeding zou dan ook enkel mogelijk zijn bij 
procesrechtsmisbruik, wat niet het geval is.7505  

2741. PROCESRISICO ALS EIGENLIJKE GRONDSLAG VOOR HUIDIG VERHAAL VAN ADVOCATENKOSTEN – Op grond 
dat de wetgever de advocatenkosten heeft opgenomen in de lijst van verhaalbare kosten in de zin 
van de artikelen 1017-1022 Ger.W., verkiest de rechtsleer een derde weg. Aan de basis van de 
procesrechtelijke verhaalbaarheid van advocatenkosten ligt de aan de rechtsplegingsvergoeding ten 
grondslag liggende verantwoording van het procesrisico en het procesbeleid. Dit procesrisico is het 
risico voor iedere partij dat haar eis of verweer wordt afgewezen, ongeacht de intrinsieke waarde 
van de eis of het verweer.7506 Dat verhaalbaarheid van advocatenkosten dus – anders dan luidens de 
net aan de wetswijziging voorafgaande cassatierechtspraak – niet langer is te zoeken in een 
foutcriterium, heeft gevolgen voor verhaal van advocatenkosten die de RPV overstijgen.  

2742. RECHTSPLEGINGSVERGOEDING ALS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING IN ADVOCATENKOSTEN – De forfaitaire 
tegemoetkoming in kosten verbonden aan bijstand door advocaten zijn per aanleg te berekenen.7507 De 
wetgever koos ervoor de forfaitaire tarieven niet zelf vast te leggen. Deze taak liet hij aan de Koning. De 
bedragen van die rechtsplegingsvergoeding zijn vastgesteld bij KB van 26 oktober 2007.7508 Artikel 2 van dit KB 
legt een basisbedrag, een minimum- en een maximumbedrag vast. Artikel 3 voorziet in een apart tarief voor 
geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen. Artikel 8 bepaalt dat die bedragen 
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen zijn gekoppeld. Op verzoek van één van de partijen kan de rechter 
bij een met bijzondere redenen omklede beslissing de vergoeding verminderen of verhogen. Daarbij kan de 
rechter rekening houden met de financiële draagkracht van de verliezer, de complexiteit van de zaak, de 
contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij en het kennelijk onredelijke karakter 

                                                                                                                                                                                              
7499 Vgl. DESSARD 2008, 214; SAMOY/SAGAERT 2012, 80. 
7500 CASTERMANS 2009, 575; TACK 2005-II, 1302 (prospectief en impliciet, met overweging dat wettelijke regel kunstmatige 
beroep op aansprakelijkheidsleer overbodig zal maken); SAMOY/SAGAERT 2008, 683; SCHOLLEN/VAN ORSHOVEN 2005, 264. 
7501 BELGIË: Cass. 10 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 235 (rechter mag geen uitspraak doen over niet-gevorderde 
schadevergoeding); Cass. 28 november 1984, Arr.Cass. 1984-85, 432 (rechter mag schadevergoeding niet fixeren op lager 
bedrag dan waarover partijen het eens waren); Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237, 
vijfde en zesde overweging (ontbinding); Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 807, noot N. VAN DE SYPE (contractuele 
aansprakelijkheid van advocaat bij niet-inachtneming van beroepstermijn). FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 8 juli 1987, nr. 85-
14.052, JurisData nr. 1987-701245. 
7502 GwH nr. 15/2009 van 5 februari 2009, BS 20 maart 2009, 23536, overweging B.8.2, tweede alinea. Zie ook LAMON 2008, 
44; KNAEPEN 2013, 16; VAN DROOGHENBROECK/DE CONINCK 2008, 38. 
7503 Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463 (Hof van Cassatie besliste dat hof van beroep de beslissing inzake terugbetaling van 
de kosten van een technisch raadsman niet naar recht had verantwoord door niet "het bestaan van enige contractuele of 
buitencontractuele aansprakelijkheid van de eiseres vast te stellen"). 
7504 Cass. 29 november 1962, Pas. 1963, I, 405. 
7505 KORMAZER/LAMON 2009, 61. 
7506 CASTERMANS 2009, 575; DE TEMMERMAN 2005, 25; KORMAZER/LAMON 2009, 62; SAMOY/SAGAERT 2008, 683; SAMOY/SAGAERT 

2012, 80. 
7507 Artikel 1 KB van 26 oktober 2007; Cass. 10 januari 2011, Pas. 2011, I, 86. 
7508 KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 
21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, 
BS 9 november 2007. 
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van de situatie (art. 1022, derde lid Ger.W.). Voor de precieze berekening van de rechtsplegingsvergoeding 
volstaat voorts een verwijzing naar de talrijke rechtsleer dienaangaande.7509  

C Geen aanvullende schadevergoeding  

2743. GEEN EXTRA SCHADEVERGOEDING VOOR ADVOCATENKOSTEN NAAST RECHTSPLEGINGSVERGOEDING – Kan 
de benadeelde op basis van het aansprakelijkheidsrecht verzoeken om aanvullende 
schadevergoeding voor advocatenkosten die het bedrag van de RPV overstijgen? De wetgever 
beantwoordde deze vraag ontkennend door te bepalen dat de rechtsplegingsvergoeding een 
forfaitaire tegemoetkoming is.7510 Daarnaast is de wetgever in artikel 1022 in fine Ger.W. het advies 
van de Hoge Raad voor de Justitie7511 gevolgd door in de wet op te nemen dat geen partij "boven het 
bedrag van de rechtsplegingsvergoeding [kan] worden aangesproken tot betaling van een vergoeding 
voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij”. Dat het niet via de RPV te verhalen 
gedeelte van de advocatenrekening niet anderszins op de verliezer afwentelbaar is, rijmt tot slot met 
de in de parlementaire voorbereidingen vooropgestelde krachtlijn om een proces binnen het proces 
te voorkomen.7512 Dat dit afdoet aan het vereiste van integrale vergoeding7513, is een partiële 
verklaring voor het gegeven dat de wet van 21 april 2007 niet onverdeeld gunstig werd onthaald.  

2744. EXTRA SCHADEVERGOEDING VOOR ADVOCATENKOSTEN OP GROND VAN PROCESRECHTSMISBRUIK? – De 
winnende partij kan zijn advocatenkosten niet langer integraal vergoed zien, tenzij de 
rechtsplegingsvergoeding bij toeval de daadwerkelijk gedane uitgaven dekt. Hier rijst wel de vraag of 
de benadeelde het RPV-overstijgende deel van advocatenuitgaven nog via de oude weg van 
procesrechtsmisbruik kan verhalen? Kan hij op basis van artikel 1382 BW7514 nog integrale vergoeding 
van zijn advocatenkosten krijgen middels het bewijs dat de tegenpartij haar recht om in rechte op te 
treden uitoefent op een wijze die de normale uitoefening daarvan door een zorgvuldig persoon 
kennelijk te buiten gaat?7515 Destijds meende bepaalde rechtsleer van wel.7516  

2745. GEEN EXTRA SCHADEVERGOEDING VOOR ADVOCATENKOSTEN OP GROND VAN PROCESRECHTSMISBRUIK – Gezien de 
tekst van de wet lijkt het niet langer een optie om via procesrechtsmisbruik te verzoeken om aanvullende 
schadevergoeding voor advocatenkosten. Artikel 1022 in fine Ger.W. bepaalt immers dat geen partij "boven 
het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding [kan] worden aangesproken tot betaling van een vergoeding voor 
de tussenkomst van de advocaat van een andere partij”. Ook de Ordes verklaarden in de parlementaire 
voorbereidingen dat de uitsluiting van artikel 1022 in fine Ger.W. ook voor procesrechtsmisbruik moest gelden. 
Ook dit wordt verklaard vanuit de bekommernis om een proces in het proces te vermijden.7517 Dit spoort 

                                                             
7509 CASTERMANS 2009, 580-591; SAGAERT/SAMOY 2009, 1-43; SAMOY/SAGAERT 2008, 684-689; VAN DROOGHENBROECK/DE CONINCK 

2008, 39-44. 
7510 Vgl. LAENENS/BROECKX/SCHEERS/THIRIA 2012, 490; LAMON 2007, 437; SAMOY/SAGAERT 2008, 682 en 690. 
7511 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Advies over de wetsvoorstellen inzake de verhaalbaarheid: terugbetaling van kosten en 
erelonen van advocaten, www.hrj.be, 19-20. 
7512 Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, 
Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1686/1, 3. 
7513 Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, 
Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1686/1, 9 (nadruk dat slechts beperkt deel van erelonen van advocaat van in het ongelijk 
gestelde partij verhaalbaar zijn); GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008, BS 22 januari 2009, 3343, overweging B.9.4; 
GwH nr. 15/2009 van 5 februari 2009, BS 20 maart 2009, 23536, overweging B.8.2, tweede alinea ("Op basis van het nieuwe 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen advocatenkosten slechts forfaitair worden verhaald op de verliezende 
partij en niet langer integraal."); CASTERMANS 2009, 575; COLLE/ZEGERS 2006, 39; KNAEPEN 2013, 16; MISSON 2007, 360-361. 
7514 Artikel 1382 BW is grondslag voor procesrechtsmisbruik: Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192; Cass. 3 februari 1989, 
Arr.Cass. 1988-89, 661, Pas. 1989, I, 594, RW 1989-90, 619; LEFRANC 2005, 192. 
7515 Cass. 31 oktober 2003, Arr.Cass. 2003, 2011. 
7516 H. DE RODE en J. GEORGE, “Vae victis! La répétibilité des honoraires d'avocat", T.Verz. 2005, (251) 263 (vorderingen 
berustten op twee verschillende grondslagen: art. 1022 Ger.W. en art. 1382 BW); DE TEMMERMAN 2005, 41-42 en 46. 
7517 Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, 
Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-1686/5, 27. 
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tevens met de huidige meerderheidsopvatting in de rechtsleer.7518 Rechters wijken wel af van het basisbedrag 
van de RPV op grond van het criterium van het "kennelijk onredelijk karakter van de situatie" in gevallen waarin 
niet is voldaan aan de voorwaarden voor procesrechtsmisbruik, maar die toch wel benaderen.7519 

2746. ONMOGELIJKHEID TOT CONVENTIONELE AFWIJKING – Belangrijk is tot slot dat partijen niet kunnen afwijken van 
de wettelijke regeling inzake verhaal van advocatenkosten. De wetgever heeft artikel 1023 Ger.W. immers niet 
afgeschaft. Dat artikel voorziet in een verbod van verhogingsbedingen. Het raakt de openbare orde.7520 De 
onmogelijkheid tot conventionele afwijking volgt uit een samenlezing van artikel 1022 in fine Ger.W. – volgens 
hetwelk geen bijkomende schadevergoeding boven de RPV kan worden gevorderd – en het gehandhaafde 
artikel 1023 Ger.W.7521 Een klassiek schadebeding zou dan ook enkel kosten kunnen dekken die niet onder die 
rechtsplegingsvergoeding vallen, zoals kosten van buitengerechtelijke invordering.7522 Partijen mogen dus niet 
vooraf overeenkomen dat de gerechtelijke invorderingskosten ten laste komen van de schuldenaar. 

D Afwijking van positief belang 

2747. ONMOGELIJKHEID TOT EXTRA SCHADEVERGOEDING ALS AFWIJKING VAN POSITIEF BELANG – De uitsluiting 
van de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen voor RPV-overstijgende advocatenkosten 
impliceert dat de wetgever hier afstand deed van integrale vergoeding. Voorstanders van integrale 
verhaalbaarheid betoogden dat het logisch is dat een rechtzoekende geen kosten hoeft te maken om 
zijn gelijk te halen voor de rechter. Tegenstanders argumenteerden dat het resultaat vaak moeilijk 
voorspelbaar is. Die verhaalbaarheid zou ook een hogere drempel voor de toegang tot het gerecht 
impliceren.7523 Uit het advies van de Hoge Raad voor de Justitie blijkt de afwijzing van de kwalificatie 
van advocatenkosten als vergoedbare schade.7524 De RPV impliceert dus een terugkeer naar de oude 
cassatierechtspraak volgens welke advocatenkosten geen schade uitmaakten (supra nr. 2719).7525  

2748. GEWRONGEN ONVERGOEDBAARSTELLING VAN ADVOCATENKOSTEN – De kwalificatieafwijzing van 
advocatenkosten als schade lijkt nogal gewrongen. Beredeneerd vanuit het positief belang vormen 
advocatenkosten wel degelijk schade.7526 Bij contractnakoming had de benadeelde die kosten 
immers niet hoeven te maken. Enkel de tekst van artikel 1022 Ger.W. belet die schadestatus. Artikel 
1022 Ger.W. vormt zo een uitzondering op artikel 1149 BW en het daarin gelezen 
integraliteitsprincipe.7527 De sleutel voor niet-verdere verhaalbaarheid ligt volgens de rechtsleer dan 

                                                             
7518 CASTERMANS 2009, 575-576 (nog mogelijk voor andere schade); DIRIX 2009, 42; LEFRANC/EVERS 2007, 9; LEFRANC/EVERS 2008, 
14; SAGAERT/SAMOY 2009, 39; J. VANDEN BRANDEN, “Verhaalbaarheid erelonen advocaten nu bij wet geregeld", Fisc.Act. 2007, 
(7) nr. 14; VAN DROOGHENBROECK/DE CONINCK 2008, 39 (nog voor andere schade). 
7519 Rb. Brussel 17 april 2008, JT 2008, 372, noot H. BOULARBAH; Rb. Hasselt 5 maart 2008, FJF 2008, 798; SAGAERT/SAMOY 2009, 
28. 
7520 Cass. 7 april 1995, Pas. 1995, I, 403, RW 1995-96, 188, noot A. VAN OEVELEN. 
7521 CASTERMANS 2009, 593; LAENENS/BROECKX/SCHEERS/THIRIA 2012, 488, voetnoot 1; LEFRANC/EVERS 2008, 14; SAGAERT/SAMOY 

2009, 27; SAMOY/SAGAERT 2008, 692.  
7522 SAGAERT/SAMOY 2009, 27-28. 
7523 LAMON 2008, 43. 
7524 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Advies over de wetsvoorstellen inzake de verhaalbaarheid: terugbetaling van kosten en 
erelonen van advocaten, www.hrj.be, 19 ("Anders gezegd, de wet moet duidelijk stellen dat erelonen en andere kosten van 
advocaten geen onderdeel meer kunnen zijn van de schade voortvloeiend, hetzij uit onrechtmatige daad, hetzij uit 
contractbreuk."). 
7525 Cass. 11 april 1956, Pas. 1956, I, 841; Cass. 11 juni 1956, Pas. 1956, I, 1098; Cass. 5 mei 1999, Arr.Cass. 1999, 612. 
7526  FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 170; FAUVARQUE-COSSON 2008, 383. LUXEMBURG: Cass.lux. 9 februari 2012, JTL 2012, 54 
(buitencontractueel); Luxemburg 4 januari 2012, JTL 2012, (139) 140 („Le droit à la réparation intégrale du dommage 
justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat.”); Luxemburg 27 februari 2013, JTL 2015, 14 
(advocatenkosten zijn vergoedbare schade op grond van gemeen civiel aansprakelijkheidsrecht); VOGEL 2010, 331. ITALIË: 

DE LUCA 2012, 186-187 (Differenzhypothese). BRAZILIË: A. ALCINO DE BARROS en S.J. BUENO DE MIRANDA, "Major shifting: The 
Brazilian way” in M. REIMANN (ed.), Cost and fee allocation in civil procedure, Dordrecht, Springer, 2012, (89) 89. COMMON 

LAW: KRAMER 2014, 525; NIERENGARTEN 2012, 228-229; ROWE 1982, 652 en 657-659. CISG: LOOKOFSKY 2007, 78. 
7527 Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, 
Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1686/1, 9 (nadruk dat slechts beperkt deel van erelonen van advocaat van in het ongelijk 
gestelde partij verhaalbaar is); GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008, BS 22 januari 2009, 3343, overweging B.9.4; GwH 
nr. 15/2009 van 5 februari 2009, BS 20 maart 2009, 23536, overweging B.8.2, tweede alinea ("Op basis van het nieuwe 
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ook eerder in de RPV-grondslag van het procesrisico (supra nr. 2741). Die rechtsbasis geeft precies 
aan waarom de gedingverliezende partij niet instaat voor alle advocatenkosten van de verliezende 
partij. In afwijking van het aansprakelijkheidsrecht vormt het niet-vergoede gedeelte dan een uitgave 
waartoe het gemeenschapsleven nu eenmaal aanleiding kan geven en die eenieder moet dragen.7528  

2749. NIET-INTEGRALE VERGOEDING VAN ADVOCATENKOSTEN VERENIGBAAR MET GELIJKHEIDSBEGINSEL – Bepaalde 
rechtsleer ziet niet-volledige vergoedbaarheid van advocatenkosten als een ontoelaatbare schending van het 
vereiste van integraal schadeherstel.7529 Het Grondwettelijk Hof ziet echter geen graten in het feit dat 
advocatenkosten niet volledig als schade vergoedbaar zijn wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
verliezende partij vaststaat. In de betrokken zaak voerden de verzoekende partijen aan dat de wetgever, 
zonder redelijke verantwoording, de rechtzoekenden die in het gelijk worden gesteld en zijn erkend als 
slachtoffer van een fout en diegenen die niet zijn erkend als slachtoffer van een fout en, anderzijds, de 
rechtzoekenden die in het ongelijk worden gesteld en een fout hebben begaan en diegenen die geen fout 
hebben begaan, op dezelfde wijze behandelt.7530 Zo oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het forfaitaire 
karakter van de rechtsplegingsvergoeding strookte met de vereisten van een eerlijk proces en het 
gelijkheidsbeginsel. Volgens het Hof voorzag de wetgever in een bijkomende waarborg door de forfaitaire 
bedragen vast te stellen na raadpleging van de Orden van de balies, zodat die bedragen worden vastgesteld in 
verhouding tot de door de meeste advocaten gehanteerde erelonen.7531 

2750. CUMUL MET VERWIJLINTEREST? – Vóór de wet van 21 april 2007 bestond discussie over de 
mogelijkheid om verwijlinterest te cumuleren met verhaal van advocatenkosten. Luidens artikel 1153 
BW kan schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering inzake verbintenissen die alleen 
betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom namelijk nooit in iets anders bestaan 
dan in de wettelijke interest. Luidens het vierde lid kan de schadevergoeding de wettelijke interest te 
boven gaan "indien er opzet van de schuldenaar is". A contrario zou daaruit kunnen worden afgeleid 
dat schadevergoeding wegens laattijdige nakoming van geldverbintenissen bij ontbreken van opzet 
de wettelijke interest niet kan overschrijden. Bijkomende schadevergoeding zou onmogelijk zijn.7532  

2751. AFWIJKENDE GRONDSLAG NOOPT TOT CUMULMOGELIJKHEID – Dat de wetgever advocatenkosten met 
de wijziging van artikel 1022 Ger.W. naar het procesrecht overhevelde (supra nr. 2737)7533, geeft aan 
zij bovenop verwijlinterest verhaalbaar zijn. Artikel 1153 BW berust immers op een andere grondslag. 
Artikel 1022 Ger.W. is niet op enige aansprakelijkheidsidee gestoeld, maar op het procesrisico (supra 
nr. 2741). De RPV is zo bovenop verwijlinterest toekenbaar. Bediscussieerbaar blijft wel of de 
benadeelde naast verwijlinterest nog vergoeding voor andere invorderingskosten kan claimen. Later 
zal blijken dat een bepaalde strekking onder meer vanuit de ratio legis van artikel 1153 BW voor dat 
standpunt gewonnen is (infra nr. 3052).7534  

§ 3. VERGOEDBARE VERDEDIGINGSKOSTEN 

A Anderszins vergoedbare advocatenkosten 

                                                                                                                                                                                              
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen advocatenkosten slechts forfaitair worden verhaald op de verliezende 
partij en niet langer integraal."); CASTERMANS 2009, 575; COLLE/ZEGERS 2006, 39; KNAEPEN 2013, 16; MISSON 2007, 360-361. 
7528 CASTERMANS 2009, 575; DE TEMMERMAN 2005, 38; SAMOY/SAGAERT 2008, 683. 
7529 MISSON 2007, 360-361. 
7530 GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008, BS 22 januari 2009, 3343, overweging B.9.1 
7531 GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008, BS 22 januari 2009, 3343, overwegingen B.9.3-B.9.6. 
7532 Vred. Doornik 2 november 2004, JLMB 2005, 712 (geen schadevergoeding voor kosten van de advocaat die in rechte 
betaling heeft gevorderd); Pol. Gent 11 oktober 2004, T.Vred. 2005, 52 (bij gebreke aan een conventioneel schadebeding 
kan de verzekeraar bij de regresvordering wegens art. 1153 BW geen administratiekosten vorderen); VIGNERON 1971, 71. Zie 
ook rechtsleer in BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 281, voetnoot 183. 
7533 GwH nr. 15/2009 van 5 februari 2009, BS 20 maart 2009, 23536, punt B.8.2; LAMON 2008, 44; KNAEPEN 2013, 16. 
7534 BIQUET-MATHIEU 2000, 466; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 281; GOUDEN/PHILIPPE 2004, 1330; MOREAU-MARGRÈVE 1976, 641; 
WÉRY 2011-I, 582. 
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2752. HANDELSTRANSACTIES: REDELIJKE VERGOEDING VOOR INNINGSKOSTEN – De dekkingsgrens van de 
rechtsplegingsvergoeding geldt niet in alle gevallen. Bij handelstransacties is wel een vergoeding 
boven de RPV mogelijk. De Uniewetgever voorzag in vergoeding van invorderingskosten. Dit zijn 
kosten van aanmaningen, administratieve kosten en kosten voor incassobureaus. Ook 
advocatenkosten vallen daaronder.7535 Deze vergoeding is dus cumuleerbaar met interest voor 
betalingsachterstand.7536 Luidens artikel 6 van de Belgische omzettingswet heeft de schuldeiser, als 
overeenkomstig de bepalingen van deze wet verwijlinterest verschuldigd is, van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling recht op betaling van een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor eigen 
invorderingskosten. Daarnaast heeft de schuldeiser ook recht op een redelijke schadeloosstelling 
voor alle andere invorderingskosten die dat vaste bedrag te boven gaan en die zijn ontstaan door 
laattijdige betaling, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding. Hier gaat het dus wel om redelijke 
en niet per se om integrale vergoeding van inningskosten. Via deze redelijkheidseis wordt vermeden 
dat buitensporige kosten van incassobureaus aan de schuldenaar worden aangerekend.7537  

2753. VERHOUDING TUSSEN GEMEENRECHTELIJKE REGELING EN REGELING BIJ HANDELSTRANSACTIES – Naar gemeen recht 
geldt overeenkomstig artikel 1022 in fine Ger.W. dat geen partij boven de rechtsplegingsvergoeding 
aanspreekbaar is in betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij 
(supra nr. 2743). Is de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van toepassing, dan kan de benadeelde 
luidens artikel 6 voor die advocatenkosten wel extra vergoeding vorderen. De wetgever was zich bewust van 
die conflicterende regelingen.7538 De Raad van State wees de wetgever dan ook op de behoefte aan 
coördinatie.7539 Ingevolge het ontbreken van een redelijke verantwoording acht bepaalde rechtsleer de 
verschillende regeling dan ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel (art. 10-11 GW).7540 Andere auteurs zien in 
de wet van 2 augustus 2002 eerder een lex specialis die afwijkt van gemeenrechtelijk artikel 1022 Ger.W.7541  

2754. GEEN SCHENDING VAN GELIJKHEIDSBEGINSEL – Die stroming kreeg gelijk van het Grondwettelijk Hof. Zo 
overwoog het dat de wet van 2 augustus 2002 haar grondslag vindt in de verplichting voor de Belgische 
wetgever om Europese richtlijnen om te zetten, hetgeen de specifieke kenmerken van die wetgeving kan 
verantwoorden. Het concludeerde dat de wetgever niet kan worden verweten dat hij het toepassingsgebied 
van de wet van 2 augustus 2002 niet heeft uitgebreid, maar een regeling tot stand bracht die is aangepast aan 
de diversiteit van de geschillen die hij voortaan wilde benaderen.7542 Het Hof bevestigde wel dat moet worden 
vermeden dat te grote ongelijkheden ontstaan naargelang de verhaalbaarheid van advocatenkosten wordt 
bevolen met toepassing van de wet van 2 augustus 2002 dan wel met die van de wet van 21 april 2007.7543 

2755. GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING VOOR BUITENGERECHTELIJKE ADVOCATENKOSTEN – De regeling van 
advocatenkosten in artikel 1022 Ger.W. geldt enkel voor zover die kosten binnen het kader van een 
rechtsgeding zijn gemaakt. De rechtsleer neemt aan dat advocatenkosten die een gedingwinnaar 
buiten een gerechtelijke procedure maakt, niet onder de rechtsplegingsvergoeding vallen.7544 Dit 
geldt voor kosten die advocaten aanrekenen voor het voeren van onderhandelingen of 

                                                             
7535 Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Verslag namens de 
commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Steverlynck, Parl.St. Senaat 2001-02, 2-1232/2, 12; MAENHOUT 2002, 
616; MOUGENOT 2009-II, 122; ONGENA/VANPETEGHEM 2003, 372; PARMENTIER/PATART 2003, 224; SAMOY/SAGAERT 2008, 693-694; 
SAGAERT/SAMOY 2003, 122-124. 
7536 Overweging 19 van Richtlijn 2011/7/EU. 
7537 MOUGENOT 2009-II, 122; SAGAERT/SAMOY 2002, 327-328; SAGAERT/SAMOY 2003, 122. 
7538 Rapport Willems, Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-1686/5, 26-27. 
7539 Advies van de Raad van State nr. 40.531/2, Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-1686/3, 2, punt 4. 
7540 SAMOY/SAGAERT 2008, 694; SAGAERT/SAMOY 2009, 37-38. Vgl. LAENENS/BROECKX/SCHEERS/THIRIA 2012, 490. Met de wet van 21 
februari 2010 zou dit worden verlaten: X, "Rechtsplegingsvergoeding", NJW 2010, (270) 270 ("De wet op de 
betalingsachterstand bij handelstransacties heeft een eigen kostenregeling. Hierdoor kan de winnende partij een hogere 
vergoeding voor de gerechtelijke tussenkomst van een advocaat krijgen dan wat mogelijk is onder het RPV-stelsel. De 
wetgever schaft die aparte regeling af."). Deze wet van 21 februari 2010 is echter nooit in werking getreden. 
7541 DESSARD 2008, 215. 
7542 GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008, BS 22 januari 2009, 3343, punt B.12.5. Meer: KORMAZER/LAMON 2009, 65-66. 
7543 GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008, BS 22 januari 2009, 3343, punt B.12.6. Naar oordeel van het Hof staat het 
aan de Koning om de vastgestelde bedragen op elkaar af te stemmen. 
7544 CASTERMANS 2009, 575; DE TEMMERMAN 2005, 49; SAMOY/SAGAERT 2008, 682 en 692; VANDERHAEGHEN 2009, 274. 
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regelingsgesprekken naar aanleiding van een wanprestatie. Denk ook aan kosten voor het uitbrengen 
van een advies in de aan de procedure voorafgaande fase. In Zwitserland meent de rechtsleer 
overigens unaniem dat die vorprozessualer Anwaltskosten op grond van het aansprakelijkheidsrecht 
vergoedbaar zijn.7545 In dezelfde lijn aanvaardt bepaalde Belgische rechtsleer dat kosten en erelonen 
die aan een juridisch raadsman zijn betaald in een fase voorafgaand aan de procedure 
combineerbaar zijn met de rechtsplegingsvergoeding voor de advocatenkosten binnen het geding.7546 
Deze kosten zijn dan op basis van het aansprakelijkheidsrecht afwentelbaar.7547 In gevallen van 
contractuele aansprakelijkheid kan de verhaalbaarheid van advocatenkosten buiten het geding dan 
ook nog steeds steun vinden in het cassatiearrest van 2 september 20047548. Problemen kunnen dan 
wel rijzen met de precieze invulling van het daarin gestelde noodzakelijkheidsvereiste.7549 

B Buitengerechtelijke en andere gerechtelijke invorderingskosten 

2756. BUITENGERECHTELIJKE EN ANDERE GERECHTELIJKE INVORDERINGSKOSTEN BUITEN RPV – De 
rechtsplegingsvergoeding van artikel 1022 Ger.W. slaat op de gerechtelijke invorderingskosten die 
samenhangen met de interventie van een advocaat. Andere gerechtelijke inningskosten, zoals kosten 
van een deurwaarder, vallen daar niet onder.7550 Ook buitengerechtelijke inningskosten vallen 
daarbuiten. Denk aan kosten van aanmaningen en aangetekende zendingen, administratiekosten 
(zoals dossierkosten), telefoonkosten, kosten van incassobureaus, verplaatsingskosten voor een 
expertise etc.7551 Kosten van tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, zoals de vaak hoge 
kosten van betekening en de kosten verbonden aan een beslag7552, komen krachtens artikel 1024 
Ger.W. ten laste van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevorderd.7553  

2757. VERHAALBAARHEID VAN ANDERE INNINGSKOSTEN OP GROND VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – De andere 
invorderingskosten zijn op de aansprakelijke partij verhaalbaar overeenkomstig het in artikel 1149 
BW neergelegde beginsel van integrale schadevergoeding, zoals ingevuld via het positief belang. Was 
de wanprestant zijn verbintenissen immers correct nagekomen, dan had de benadeelde die kosten 
immers niet hoeven te maken. Aangezien zij niet door de rechtsplegingsvergoeding zijn gedekt, zijn 
zij dan ook in principe integraal verhaalbaar. Voor dit verhaal is ook na de invoering van de nieuwe 
regeling nog steun te zoeken in een cassatiearrest uit 2002 (supra nr. 2725).7554 Daarin heeft het Hof 
van Cassatie geoordeeld dat artikel 1382 BW – en artikel 1149 BW voor het contractenrecht – niet 
uitsluit dat de vergoedingsplicht zich kan uitstrekken tot kosten die de benadeelde moest maken met 
het oog op de vaststelling van bestaan en omvang van de schade. 

C Kosten van in persoon verschijnende benadeelde 

2758. KOSTEN VAN IN PERSOON VERSCHIJNENDE BENADEELDE – Artikel 1022 Ger.W. ziet enkel op de 
hypothese waarin de in het gelijk gestelde partij zich door een advocaat liet bijstaan. Een 
rechtzoekende die in persoon verschijnt of niet verschijnt, kan dus geen aanspraak maken op die 

                                                             
7545 BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY 2011, 351-352 (“Les autres frais juridiques antérieurs au procès, y compris des 
dépenses d’avocat liées à un désaccord sur un contrat ou aux démarches en vue de la réparation d’un préjudice, peuvent 
selon les circonstances constituer un élément du dommage à réparer selon le droit matériel.”); SUTTER-
SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER 2013, 796 („Vergleichsgespräche, die in kausalem Zusammenhang mit dem Prozess stehen”). 
7546 SAMOY/SAGAERT 2008, 682 en 692. 
7547 Voorafgaand aan de wet van 21 april 2007: CLIJMANS 2005, 230; DE CONINCK 2004, 684-685. 
7548 Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271, concl. HENKES (appelrechter had geoordeeld dat ereloon van advocaten 
en technische raadmannen niet vielen onder de art. 1017-1022 Ger.W). 
7549 Aan die noodzakelijkheidsvoorwaarde zou minder snel zijn voldaan bij kosten en erelonen van een advocaat die buiten 
het geding zijn gemaakt dan voor advocatenkosten die binnen het geding zijn gemaakt: SAMOY/SAGAERT 2008, 692. 
7550 SAMOY/SAGAERT 2008, 682. 
7551 DE TEMMERMAN 2003, 1024; SAMOY/SAGAERT 2008, 682 en 692. 
7552 MOUGENOT 2009-I, 278. 
7553 Cass. 27 februari 1995, Pas. 1995, I, 229. 
7554 Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642. 
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vergoeding.7555 Wel zou hij zijn invorderingskosten bij wanprestaties vergoed moeten kunnen krijgen 
op basis van artikel 1149 BW. DEMOGUE wees hier al op de vergoedbaarheid van verplaatsingskosten 
en tijdverlies.7556 Het Nederlandse artikel 238, lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering laat zo 
bij in persoon procederen een veroordeling in de kosten toe. Zo kan een Nederlandse benadeelde die 
in persoon verschijnt een vergoeding krijgen voor zijn noodzakelijke reis- en verblijfskosten.  

2759. VERANTWOORDING: SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Neem nu dat de rechtzoekende jurist is of binnen zijn bedrijf 
over een juridische afdeling beschikt. Dan zou verhaal van zijn kosten volledig stroken met de op hem rustende 
schadebeperkingsplicht. Die jurist heeft zijn schade, ook ten voordele van de tegenpartij, beperkt door geen 
advocaat in de arm te nemen. De met die schadebeperking verbonden kosten zijn verhaalbaar (supra nrs. 
1962-1965). Consultatie van andere rechtssystemen biedt steun voor deze opvatting. Het Amtsgericht Alsfeld 
wees vergoedbaarheid van advocatenkosten op grond van artikel 77 CISG zo af omdat de benadeelde zijn 
schadebeperkingsplicht niet was nagekomen door een Italiaanse en geen Duitse advocaat in te schakelen.7557 
Wanneer een benadeelde zichzelf verdedigt, valt a fortiori aan te nemen dat hij zijn schade heeft beperkt. De 
bereddingskosten moet hij dan vergoed zien. Zwitserland aanvaardt deze kostenveroordeling overigens op 
grond dat de tegenpartij uiteindelijk mee de voordelen geniet van die verschijning in persoon.7558 Luidens 
artikel 95, lid 3, sub c ZPOZw kan een partij die zich niet door een professionele vertegenwoordiger laat 
vertegenwoordigen bovendien ook een billijke vergoeding krijgen voor inkomstenverlies (Verdienstausfall). Dit 
is het geval voor zelfstandigen, zoals advocaten of juristen, die hun geding zelf voeren.7559  

D Andere technische bijstandskosten 

2760. VOORMALIGE ONVERGOEDBAARHEID VAN ANDERE TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN – In de periode 
voorafgaand aan voormeld cassatiearrest uit 2002 (supra nr. 2725)7560 waren kosten van technische 
bijstand niet verhaalbaar. Destijds bracht het Hof van Cassatie in herinnering dat het beroep op een 
technisch raadsman alleen strekt tot bijstand van het slachtoffer in de vordering tot schadeherstel en 
derhalve geen bestanddeel van de vergoedbare schade vormt.7561 Klassiek verwierp het merendeel 
van de feitenrechtspraak dan ook verzoeken om vergoeding van technische bijstandskosten.7562  

2761. ANDERE TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN VALLEN NIET ONDER RECHTSPLEGINGSVERGOEDING – Sinds de wet 
van 21 april 2007 is de vraag of kosten van andere technische bijstand dan die van een advocaat niet 
onder de rechtsplegingsvergoeding van artikel 1022 Ger.W. vallen. In 2014 verklaarde het hof van 
beroep te Bergen zich zo akkoord met het betoog dat vergoeding van technische bijstandkosten door 
het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding wordt beperkt.7563 Dit valt niet te onderschrijven.7564 De 

                                                             
7555 Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, 
Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1686/1, 4; Cass. 15 december 2009, Pas. 2009, 3007; Cass. 11 maart 2010, Pas. 2010, 774; 
Cass. 15 maart 2013, AR F.12.0004.N, www.cass.be; Cass. 20 november 2013, AR P.13.1001.F, www.cass.be; 
LAENENS/BROECKX/SCHEERS/THIRIA 2012, 490; SAMOY/SAGAERT 2012, 82. 
7556 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. II. Effets des obligations, VI, Parijs, Arthur Rousseau, 1931, 300 (wel geen 
vergoeding voor kosten en erelonen van advocaten). 
7557 Amtsgericht Alsfeld 12 mei 1995, CLOUT nr. 410, daccess-dds-ny.un.org. 
7558 BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY 2011, 351 (“Il devrait cependant selon nous être possible aussi de tenir compte 
d’un choix de procéder sans représentant professionnel engendrant une économie à l’avantage de l’autre partie également. 
Si par exemple un plaideur avocat lui-même ou disposant dans son entreprise d’un service juridique choisit de ne pas confier 
un litige important à un mandataire extérieur, il pourrait être équitable de lui allouer néanmoins une certaine somme à titre 
de dépens […] en cas de gain du procès, en considération du fait que son adversaire profite en quelque sorte de la réduction 
des coûts en résultant.”). Vgl. SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER 2013, 796-797. 
7559 SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER 2013, 796 (advocaat die in eigen zaak optreedt, kan zijn gebruikelijk ereloon niet 
verhalen op de verliezende partij, maar moet zijn inkomstenverlies ex aequo et bono begroten). 
7560 Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642. 
7561 Cass. 20 oktober 1994, Arr.Cass. 1994, 866; Cass. 5 mei 1999, Arr.Cass. 1999, 612. 
7562 Bergen 25 juni 1987, RGAR 1988, nr. 11.414 (ereloon geneesheer niet verhaalbaar wegens ontbreken causale band). Zie 
ook rechtspraak in DE TEMMERMAN 2003, 1035-1036, voetnoten 63 en 68. Contra (wel verhaalbaar): Rb. Gent 13 februari 
1998, RW 2001-02, 571 (medisch deskundige); Kh. Brussel 7 september 1999, T.Aann. 2000, 330 (technisch adviseur). 
7563 Bergen 6 januari 2014, JLMB 2014, (1341) 1345. 
7564 CASTERMANS 2009, 575; JANSEN 2015-II, 155; KNAEPEN 2013, 16; T. LYSENS EN L. NAUDTS, "Deskundige. Verzoener, bemiddelaar 
of arbiter", NJW 2010, (338) 340; TAELMAN/VOET 2009, 151. 
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rechtsplegingsvergoeding voorziet enkel in een wettelijk forfait voor kosten van juridische bijstand. 
Dit volgt alleen al uit het opschrift van die wet van 21 april 2007. Dit is de wet betreffende de 
verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat. Andere 
kosten van schadevaststelling zoals kosten van andere technische bijstand vallen buiten de in die wet 
gestelde restricties. Dit blijkt ook duidelijk uit de parlementaire voorbereidingen.7565 

2762. ANDERE TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN VERGOEDBAAR VIA GEMEEN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – Het 
vereiste van integraal schadeherstel rechtvaardigt de slotsom dat kosten van andere technische 
bijstand dan die van een advocaat wel vergoedbaar zijn buiten de rechtsplegingsvergoeding om.7566 
Die bijstandkosten vallen onder de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid.7567 Voor vergoedbaarheid 
van die bijstandskosten kan de rechtspraak nog toepassing geven aan voormelde cassatiearresten uit 
20027568, 20047569 en 20067570 (supra nrs. 2725-2728). Het Grondwettelijk Hof verwees in één van zijn 
arresten ter zake naar deze verankeringspunten.7571 Bij contractuele aansprakelijkheid kan de rechter 
de technische bijstandskosten dus op grond van artikel 1149 BW in de vergoeding betrekken.  

2763. RECENTE CASSATIONELE BEVESTIGINGEN – Recentelijk bevestigde het Hof van Cassatie de vergoedbaarheid 
van technische bijstandskosten voor contractuele aansprakelijkheid. Tot tweemaal toe onderbouwde het Hof 
van Cassatie de vergoedbaarheid van noodzakelijke kosten van verdediging die niet de bijstand van een 
advocaat betreffen zelfs vanuit het positief belang.7572 Het overwoog dat krachtens de artikelen 1146 tot 1153 
BW de vergoeding van schade het slachtoffer van de wanprestatie moet herstellen in een toestand alsof er 
geen wanprestatie was opgetreden. Het Hof van Cassatie preciseerde dat noodzakelijke verdedigingskosten die 
niet de bijstand van een advocaat betreffen, maar de bijstand van een technisch raadsman, voor vergoeding in 
aanmerking komen bij zowel buitencontractuele als contractuele aansprakelijkheid. Hieruit blijkt dat andere 
verdedigingskosten dan die van bijstand door advocaten integrerend deel uitmaken van het positief belang. 

2764. ANDERE TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN ZIJN INTEGRAAL VERHAALBAAR ONDER POSITIEF BELANG – Qua 
omvang van de voor deze schadepost toe te kennen vergoeding overwoog het Grondwettelijk Hof 
dat technische bijstandskosten, in tegenstelling tot de kosten van een juridisch raadsman, volledig 
verhaalbaar blijven op basis van het aansprakelijkheidsrecht.7573 Ook de rechtsleer benadrukt dat het 
vereiste van integrale schadevergoeding hier overeind blijft.7574 In het contractenrecht is dit dus 
onderbouwbaar met het ijkpunt voor dat vereiste van integraal schadeherstel, zijnde artikel 1149 
BW. Eventuele begrotingsperikelen die zich vóór de wet van 21 april 2007 voor advocatenkosten 
voordeden (supra nrs. 2731-2733), rijzen zo niet voor kosten van technische bijstand. De 

                                                             
7565 Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-1686/5, 27. 
7566 Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271; Bergen 6 januari 2014, JLMB 2014, (1341) 1345; Rb. Brussel 25 februari 
2005, JLMB 2005, 699 ("De basisregel bestaat in het volledige herstel van de schade, met inbegrip van de kosten van een 
advocaat en een technisch adviseur die het noodzakelijke gevolg zijn van de fout."). Andere argumenten zijn hier het 
beginsel van gelijkheid van wapens (Brussel 16 januari 2003, JLMB 2003, 832; COLLE/ZEGERS 2006, 38) en het recht op een 
eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM (COLLE/ZEGERS 2006, 38; DE CONINCK 2006, 343; TAELMAN 2006, 185). 
7567 Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-1686/5, 27; GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008, BS 22 januari 2009, 3343, 
overweging B.11.3; CASTERMANS 2009, 575; JANSEN 2015-II, 155; LAMINE/SCHOENAERTS/VAES 2003, 186; SAGAERT/SAMOY 2009, 6. 
7568 Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642. 
7569 Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271, concl. HENKES (ging ook over expertisekosten). 
7570 Cass. 16 november 2006, Arr.Cass. 2006, 2325. 
7571 GwH nr. 15/2009 van 5 februari 2009, BS 20 maart 2009, 23536, overweging B.8.2 ("Kosten gemaakt voor de bijstand 
door een technisch raadsman zijn daarentegen kosten die worden gemaakt met het oog op het vaststellen van de schade 
en de omvang ervan, en zijn sinds de arresten van het Hof van Cassatie van 2 september 2004 (C010186F) en van 
16 november 2006 (C050124F) verhaalbaar op de verliezende partij op basis van artikel 1151 [BW] of artikel 1382 [BW], als 
onderdeel van de schade die de verliezende partij moet vergoeden op grond van haar contractuele of buitencontractuele 
aansprakelijkheid."). 
7572 Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7; Cass. 24 april 2014, RABG 2015, nr. 15141, overwegingen 1 en 
2. Vgl. Cass. 6 januari 2010, Pas. 2010, 20 (buitencontractueel, kosten en ereloon van technisch adviseur die benadeelde 
van een strafrechtelijke fout heeft betaald, zijn vergoedbaar bestanddeel van zijn schade, voor zover noodzakelijk om recht 
op vergoeding van schade te doen gelden). 
7573 GwH nr. 15/2009 van 5 februari 2009, BS 20 maart 2009, 23536, overweging B.8.2, tweede alinea. 
7574 CASTERMANS 2009, 575; JANSEN 2015-II, 155; SAGAERT/SAMOY 2009, 6; VANDERHAEGHEN 2009, 274. 
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tussenkomst van technische raadslieden is bij de mondelinge behandeling van de zaak immers 
doorgaans reeds afgesloten. Op dat tijdstip zijn de ereloonstaten meestal definitief.7575  

2765. LEGITIEM VERSCHIL IN BEHANDELING TUSSEN JURIDISCHE EN TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN – Kosten van juridische 
bijstand zijn slechts beperkt vergoedbaar via de rechtsplegingsvergoeding. Kosten van andere technische 
bijstand zijn integraal verhaalbaar. Volgens het Grondwettelijk Hof schendt dit het gelijkheidsbeginsel niet. De 
verschillen tussen advocaten en technische raadgevers ten aanzien van hun plaats in het proces en de aard van 
hun optreden, rechtvaardigen dat de wetgever de regeling voor de verhaalbaarheid van advocatenkosten niet 
heeft uitgebreid tot alle andere raadgevers die in een gerechtelijke procedure kunnen optreden.7576  

2766. GEMEENRECHTELIJK VERHAALBARE TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN – Tot de verhaalbare kosten die de benadeelde 
zo buiten artikel 1022 Ger.W. om op verliezer kan verhalen, vallen uiteraard niet de advocatenkosten. Die 
kosten zijn in de RPV begrepen. Qua anderszins verhaalbare technische bijstandskosten valt te denken aan 
bijstand door een architect, een technisch bouwadviseur, een expert bouwschade, een accountant of een 
raadgevend geneesheer.7577 Qua contractuele aansprakelijkheid valt te denken aan technische bijstand door 
een accountant bij begroting van winstderving wegens niet-conforme of gebrekkige levering van goederen of 
diensten. Denk ook aan de vaststelling van bouwschade door een architect, een technisch bouwadviseur of een 
expert bouwschade. Potentieel vergoedbaar zijn hier ook kosten die samenhangen met vaststelling van 
esthetische schade door een arts in geval van wanprestatie door een plastisch chirurg.  

2767. ONVERGOEDBAARHEID PRECONTRACTUELE EXPERTISEKOSTEN ONDER POSITIEF BELANG – Expertisekosten 
die zijn gemaakt in de fase vóór de totstandkoming van de overeenkomst komen onder het negatief 
belang voor vergoeding in aanmerking.7578 Onder het positief belang vormen deze uitgaven echter 
geen vergoedbare schade. Die voorafgaande expertisekosten had de benadeelde immers ook 
gemaakt indien de overeenkomst correct was nagekomen (supra nr. 405). 

Afdeling III. Billijkheidsbegroting 

§ 1.  HYPOTHESEN 

2768. ONMOGELIJK SCHADEBEWIJS IMPLICEERT GEEN ONVERGOEDBAARHEID – De rechterlijke 
appreciatieruimte en de mogelijkheid tot billijkheidsbegroting kunnen fungeren als limieten aan 
schadevergoeding.7579 De ondergrens van het integraliteitsprincipe impliceert eigenlijk wel dat 
schade ook te vergoeden is wanneer de omvang daarvan niet voldoende nauwkeurig constateerbaar 
blijkt.7580 Dat de hoogte van schade niet precies bepaalbaar is, heeft niet tot gevolg dat zij per se van 
vergoedbaarheid is uitgesloten. De billijkheid is dan het kompas waarop de rechter zich moet 
verlaten. Schadevaststelling door schatting7581 biedt dan een vangnet. Begroting ex aequo et bono 
blijkt zo van belang bij immateriële schade (infra nrs. 2769-2770) en winstderving (infra nrs. 2771-
2772), alsook bij toekomstige schade en kansschade (infra nrs. 2773-2774).  

2769. BILLIJKHEIDSBEGROTING BIJ IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – Een eerste hypothese waarin 
billijkheidsbegroting een rol kan spelen, is die van wanprestaties die immateriële schade met zich 

                                                             
7575 Vgl. bedenking bij begroting advocatenkosten onder oude regeling in HENRY 2005, 703. 
7576 GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008, BS 22 januari 2009, 3343, overweging B.11.3; GwH nr. 15/2009 van 
5 februari 2009, BS 20 maart 2009, 23536, overwegingen B.10-B.11. 
7577 Bergen 6 januari 2014, JLMB 2014, 1341 (bouwadviseur); Brussel 16 januari 2003, JLMB 2003, 832; Luik 2 november 
2000, RGAR 2003, nr. 13.753 (technisch raadman); Rb. Gent 13 februari 1998, TGR 1998, 119 (raadgevend geneesheer); 
Kh. Brussel 7 september 1999, T.Aann. 2000, 330 (technisch bouwadviseur); CASTERMANS 2009, 575; DE SOMER 2013-II, 68; 
LAMON 2007, 437; VANDERHAEGHEN 2009, 274. 
7578 GALLO 2004, nr. 2.2; GUELFUCCI-THIBIERGE 1992, 106; SCHLOSSER 1996, 165. 
7579 Discretionaire bevoegdheid als techniek van schadebeperking: VON MEHREN 2008, 73. 
7580 BELGIË: CORNELIS 2000-I, 566; DE BOECK 2004, 27; SIMONT/FORIERS 2014, 639; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 188; VAN LEUVEN 

2009, 516; VAN OMMESLAGHE 2010, 1601; WESSNER 2001, 954; WEYTS 2005, 1121. SPANJE: GARCÍA LÓPEZ 1990, 144. NEDERLAND: 
KLAASSEN 2007, 7; SPIER/HARTLIEF 2009, 244. ENGELAND: MCGREGOR 2003, 308. 
7581 ASSER/HARTKAMP 2004, 340 ("begroting naar billijkheid" en "begroting ex aequo et bono" als misleidende termen). 



925 
 

hebben gebracht.7582 Immateriële schade kan de rechter vaak niet met wiskundige precisie begroten. 
Gelet op het vereiste van integrale schadevergoeding, staat die moeilijkheid niet in de weg aan 
vergoedbaarheid van die schade.7583 De techniek van billijkheidsbegroting brengt dan soelaas.  

2770. TOEPASSINGSGEVALLEN – Qua immateriële wanprestatieschade werden zo ex aequo et bono begroot 
immateriële schade wegens eenzijdige verlegging door bouwpromotoren van een belangrijk voetpad voor de 
gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw7584, immateriële schade wegens miskenning van het 
voorkooprecht van huurders 7585 , genotsderving van een niet correct gelegde parketvloer 7586 , gederfd 
vakantiegenot door onderbrenging in een andere dan de overeengekomen locatie7587, en reputatieschade van 
een onderneming door onregelmatige stopzetting van stroomvoorziening7588. 

2771. BILLIJKHEIDSBEGROTING BIJ WINSTDERVING – Niet enkel immateriële schade, maar ook materiële 
schade stelt soms begrotingsproblemen. Dit geldt zeker voor begroting van winstderving.7589 Dat de 
technieken van abstracte schadebegroting of billijkheidsbegroting dan een uitweg bieden, blijkt uit 
het Italiaanse en het Duitse recht, die voor winstderving wegens wanprestatie voorzien in 
billijkheidsbegroting (art. 2056, lid 2 CCI7590) en abstracte schadebegroting (§ 252 BGB7591).  

2772. TOEPASSINGSGEVALLEN – Begroting naar billijkheid werd bij winstderving in contractueel verband onder 
meer toegepast bij niet-levering door de bouwpromotor van een garage bij aankoop van een appartement met 
garage tegen een globale prijs7592, miskenning van een conventioneel voorkeurrecht door een verkoper7593 en 
een verhuurder7594, verlies van een kans op winstrealisatie door miskenning van een exclusiviteitsclausule in 
een makelaarsovereenkomst7595, winst die een architect had gederfd wegens zijn onbeschikbaarheid voor 

                                                             
7582 Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, 489 (gederfd reisgenot); Brussel 26 januari 1990, JT 1991, 256; Brussel 27 juni 
2007, T.App. 2007, 35; Brussel 29 februari 2012, RW 2014-15, 390 (reputatieschade); Arbh. Antwerpen 14 november 2011, 
Soc.Kron. 2012, (46) 51 (onuitwisbare morele smet op loopbaan wegens onregelmatig ontslag); Rb. Mechelen 27 maart 
1990, Pas. 1990, III, 115; Kh. Charleroi 29 september 1992, JLMB 1993, 1316; Arbit.Besl. 12 mei 2005, T.Gez. 2005-06, (116) 
124; GCR 19 december 2013, SA0306-13, www.clv-gr.be, (1) 4 (€ 300 schadevergoeding voor gederfd reisgenot). 
7583 Vgl. MCGREGOR 2003, 300. 
7584 Brussel 27 juni 2007, T.App. 2007, 35 (ex aequo et bono vaststelling schade op € 2500 respectievelijk € 2000). 
7585 Rb. Mechelen 27 maart 1990, Pas. 1990, III, 115 (ex aequo et bono vaststelling schade op 900 000 BEF). 
7586 Kh. Charleroi 29 september 1992, JLMB 1993, 1316 (genotsderving parketvloer geraamd op 28 500 + 12 000 BEF). 
7587 Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, 489; PINORI/CORRADI 1999, 49; RESCIGNO 2003, 1227; RESCIGNO 1984, 83. 
7588 Brussel 29 februari 2012, RW 2014-15, 390 (reputatieschade in billijkheid begroot op € 5000). 
7589 Cass. 20 september 2001, Pas. 2001, 1436 (afwijzing); Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204; Antwerpen 22 maart 
1994, RW 1994-95, 296 (precontractuele aansprakelijkheid); Antwerpen 28 oktober 1996, AJT 1996-97, 531 (winstderving 
bij niet-naleving opzegtermijn); Brussel 9 december 2003, T.App. 2006, 18; Gent 18 mei 2001, T.Not. 2001, 684, noot 
J. BYTTEBIER; Brussel 31 januari 2014, RGAR 2015, nr. 15171 (contractuele aansprakelijkheid telecommunicatiebedrijf dat 
zonder verwittiging analoge telefoonlijn door digitale telefoonlijn verving en zodoende klant winstderving berokkende); 
Gent 17 december 2002, DAOR 2002, 314; Luik 10 januari 1995, JT 1995, (367) 368; Rb. Aarlen 10 juni 1992, JLMB 1993, 
1312; Rb. Luik 2 februari 1999, JLMB 1999, 1357; Luik 2 september 2010, JLMB 2010, 467; Rb. Brussel 5 maart 1990, Pas. 
1990, III, 105 (genotsderving voorschot); Rb. Luik 19 oktober 2010, T.Agr.R. 2011, 66 (opzegging pacht voor eigen gebruik 
en niet-naleving opzeggingsmotief, winstverlies opgezegde pachters niet ex aequo et bono begrootbaar); Kh. Brussel 
3 februari 1988, JT 1988, 516 (uit concessie verwachte winst, precontractuele aansprakelijkheid); Kh. Dendermonde 10 mei 
2007, TBBR 2008, (608) 611 (winstderving op 10 % van de aannemingsprijs); Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, 
(274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; Kh. Eupen 18 oktober 1990, JLMB 1991, 1466. Vgl. 
Rb. Brussel 7 september 2004, TBH 2006-7, (741) 745 (materiële schade bestaande in verlies van bagage ex aequo et bono 
begroot op € 2400, aangezien niet kon worden aangetoond wat de precieze waarde was van verloren gegane stukken, maar 
waarbij het duidelijk was dat het ging om kledij van de duurder prijsklasse, onder meer gelet op reisperiode: nieuwjaar). 
7590 Artikel 2056, lid 2 CCI luidt: "Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso."  
7591 § 252 BGB luidt immers: "Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen Gewinn. Als entgangen gilt der 
Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den 
getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte." 
7592 Brussel 9 december 2003, T.App. 2006, 18. 
7593 Gent 18 mei 2001, T.Not. 2001, 684, noot J. BYTTEBIER. 
7594  Gent 7 november 2012, TBBR 2014, 332, noot A. DE BOECK (schadevergoeding voor verlies van kans om 
huurovereenkomst te sluiten ex aequo et bono begroot op € 175 000). 
7595 Gent 17 december 2002, DAOR 2002, 314. 
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andere opdrachten door laattijdige betaling van zijn ereloonstaten7596, winstderving van de commissaris7597 of 
van de pachter7598 van wie de overeenkomst op onregelmatige wijze vroegtijdig was beëindigd, of winstderving 
wegens annulatie van een optreden, aangezien raming van het aantal toeschouwers onmogelijk was7599, 
winstderving van een onderneming wegens tijdelijke onbereikbaarheid doordat het telecommunicatiebedrijf 
de analoge telefoonlijn zonder haar medeweten door een digitale telefoon had vervangen7600.  

2773. BILLIJKHEIDSBEGROTING BIJ TOEKOMSTIGE SCHADE EN KANSSCHADE – Tot slot grijpen feitenrechters in 
contractuele context ook vaak terug naar schatting als begrotingsmechanisme in gevallen waarin 
onzeker is of materiële wanprestatieschade wel daadwerkelijk door de wanprestant werd of zal 
worden berokkend.7601 Dit is het geval voor toekomstige schade7602 en kansschade7603.  

2774. TOEPASSINGSGEVALLEN – Qua contractuele kansschade werden zo naar billijkheid begroot het verlies van 
de kans om de verloren gegane vordering te horen inwilligen door de bodemrechter wegens de contractuele 
fout van de gerechtsdeurwaarder7604, het verlies van een kans, door miskenning van een exclusiviteitsclausule 
in een makelaarsovereenkomst, om een onroerend goed met winst te verkopen7605, het verlies van kans op 
huurinkomsten uit een deel van het aangekochte huis door vochtproblemen7606, en het verlies van een kans – 
door niet-realisatie van een project – om inkomsten te halen uit een meubel aangezien de ontwerper 
contractueel recht had op een percentage van het omzetcijfer dat de fabrikant zou realiseren7607.  

§ 2. RECHTSBASIS 

2775. BILLIJKHEIDSBEGROTING ALS VANGNET – De omstandigheid dat de rechter wanprestatieschade niet 
nauwkeurig kan vaststellen, impliceert dus doorgaans dat hij de schadevergoeding naar billijkheid 
moet begroten. In de rechtspraak zijn hiervan dus talrijke toepassingsvoorbeelden te vinden (supra 
nrs. 2768-2774). Het summiere Belgische contractuele schaderecht bevat echter geen expliciete 
wetsbasis voor deze ramingstechniek. Voor wanprestatievergoedingen is deze mogelijkheid opnieuw 
baseerbaar op het in artikel 1149 BW vervatte integraliteitsprincipe. Sommigen zien in deze 
mogelijkheid een toepassing van de aanvullende functie van de billijkheid.7608 

2776. WETTELIJKE VERANKERING BIJ INTELLECTUELE EIGENDOM – De zienswijze van de wetgever bleek tot voor kort 
wel duidelijk uit artikel 86bis, § 2 van de auteurswet. Deze bepaling bood de rechter bij auteursrechtelijke 
inbreuken de mogelijkheid om schadevergoeding in redelijkheid en billijkheid op een forfaitair bedrag vast te 
stellen wanneer de omvang daarvan op geen andere wijze kon worden bepaald. Thans geldt dit voor 
vergoeding van schade door namaak krachtens artikel XI.335, § 2, eerste volzin WER.  

                                                             
7596 Rb. Aarlen 10 juni 1992, JLMB 1993, 1312. 
7597 Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282. 
7598 Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204 (cassatie van beslissing zonder billijkheidsbegroting dergelijke winstderving). 
7599 Kh. Eupen 18 oktober 1990, JLMB 1991, 1466. 
7600 Brussel 31 januari 2014, RGAR 2015, nr. 15171 (€ 2500 winstderving: “À défaut de pouvoir chiffrer avec certitude, sur la 
base des documents soumis à la cour, l’ampleur de la perte subie par Hydro-Services, pourtant certaine en son principe, en 
lien de causalité nécessaire avec la faute, celle-ci doit être fixée ex aequo et bono.”). 
7601 MCGREGOR 2003, 305 (“where it is uncertain whether a particular pecuniary loss will be or would have been incurred”). 
7602 KLAASSEN 2007, 19; RESCIGNO 2003, 1224; RESCIGNO 1984, 83; VISINTINI/PINORI 1999, 39. 
7603  Cass. 19 februari 1968, Pas. 1968, I, 763 (buitencontractueel); Cass. 31 maart 1969, Pas. 1969, I, 676 
(buitencontractueel); Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, 257, noot B. VAN DEN BERGH (contractuele fout advocaat 
door laattijdige neerlegging belangrijk stuk); Brussel 15 oktober 1998, AJT 1998-99, 692 (nietigheid, verlies van kans om 
onroerend goed met winst te verkopen ex aequo et bono begroot op 1/3 van de gebruikelijke 3 % commissie); Gent 
26 maart 1997, RW 1999-00, 745; Gent 17 december 2002, DAOR 2002, 314; Gent 1 februari 2006, DCCR 2007, 114; Rb. Luik 
2 februari 1999, JLMB 1999, 1357; Luik 2 september 2010, JLMB 2010, 467; Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, (2093) 2100. 
7604 Gent 26 maart 1997, RW 1999-00, 745. 
7605 Gent 17 december 2002, DAOR 2002, 314; Gent 1 februari 2006, DCCR 2007, 114 (waarin hof van beroep echter 
meende dat in deze context geen sprake was van kansverlies en de volledige commissie van 3 % op de verkoopprijs op het 
onroerend goed werd toegekend bij wege van schadevergoeding); Rb. Luik 2 februari 1999, JLMB 1999, 1357. 
7606 Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, (2093) 2100. 
7607 Luik 2 september 2010, JLMB 2010, 467. 
7608 WÉRY 2013, 98. 



927 
 

2777. REGELINGEN IN ANDERE CIVIL-LAWSTELSELS – In tal van andere civil-lawstelsels is die begrotingswijze wél 
verankerd. Zwitserland (art. 42, lid 2 juncto artikel 99, lid 3 CO), Oostenrijk (§ 273 ZPOOst), Italië (art. 1226 CCI), 
Portugal (art. 566, lid 3 CCP) en Louisiana (art. 1999 CCLo) bieden rechters de bevoegdheid om schade naar 
billijkheid te begroten wanneer het schadebedrag niet exact bepaalbaar is. Treffend is artikel 1999 van het 
Burgerlijk Wetboek van Louisiana: “When damages are insusceptible of precise measurement, much discretion 
shall be left to the court for the reasonable assessment of these damages.” Signaleer ook artikel 42, lid 2 van de 
Zwitserse Code des obligations: "Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters 
mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen 
abzuschätzen.” Ook het Oostenrijkse § 273 ZPOOst laat rechters toe schade "nach freier Überzeugung" vast te 
stellen.7609 Ook de Unidroitbeginselen voorzien daarin (art. 7.4.3): “Kan het bedrag van de schade niet met een 
voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld, dan schat de rechter de omvang van de schade.”7610  

§ 3. VOORWAARDEN 

2778. ONTBREKEN VAN PRECIEZE BEGROTINGSELEMENTEN – Billijkheidsbegroting is slechts een 
benaderingsmechanisme.7611 Bij toepassing van dit mechanisme vergoedt de rechter de werkelijk 
geleden schade slechts op benaderende wijze. Deze begrotingsmethode impliceert dan ook een 
gevaar voor de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.7612 Een rechter mag deze methode dan ook 
toepassen voor zover hij aantoont dat hij niet over precieze begrotingselementen beschikt7613, hij de 
wanprestatieschade dus niet met voldoende zekerheid kan vaststellen7614, en hij aangeeft waarom hij 
de schade onmogelijk anders kan bepalen7615.  

2779. STRENGE MOTIVERINGSEISEN – Uit vaste cassatierechtspraak blijkt dat rechters hun beslissing tot 
schadebegroting naar billijkheid met voldoende redenen moeten omkleden.7616 Dit vloeit uiteraard 
ook voort uit de in artikel 149 GW neergelegde motiveringsplicht. Deze motiveringseis houdt in dat 
de feitenrechter alle gegevens moet vermelden die zijn schadebegroting beïnvloeden.7617 Met deze 
omkleding kan de rechter voldoende inzicht verschaffen in de aan zijn billijkheidsbegroting ten 
grondslag liggende gedachtegang. Op die manier maakt de rechter zijn beslissing voor partijen en 
hogere rechters (in hogere beroep en in cassatie) controleerbaar.7618 Dienaangaande preciseert het 
Hof van Cassatie echter dat rechters schade niet ex aequo et bono mogen begroten wanneer de 

                                                             
7609 Het Italiaanse artikel 1226 CCI en het Portugese artikel 566, lid 3 CCP duiden ook op die billijkheidsbegroting: “Se il 
danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa." 
respectievelijk "Se não puder ser averiguado o valor exacto dos danos, o tribunal julgará equitativamente dentro dos limites 
que tiver por provados." 
7610 PATOCCHI/FAVRE-BULLE 1998, 598. 
7611 VAN OMMESLAGHE 2010, 1601. 
7612 SCHUBERT 2013, 612; SIMAR/SIMAR 2008, 10 (buitencontractueel). 
7613 Cass. 22 november 1972, Arr.Cass. 1973, 297; Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, 
TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 183; 
ESTIENNE 2002, 24 (gebruiksderving); SIMONT/FORIERS 2014, 639; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 188; STORCK, grieven in Cass. 
26 oktober 2000, www.cass.be. 
7614 Cass. 26 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1663 (contractueel; afwijzing); CORNELIS 2000-I, 566; VAN LEUVEN 2009, 516; 
VAN OMMESLAGHE 2010, 1601. Vgl. AELBRECHT 2005, 376 (schade bij auteursrechtelijke inbreuken). 
7615 Cass. 20 november 2012, Pas. 2012, 2268; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 
27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; VAN OMMESLAGHE 2010, 1602. 
7616 Cass. 22 november 1979, Arr.Cass. 1979-80, 370 ("De rechter mag de door het slachtoffer van een onrechtmatige daad 
geleden schade slechts ex aequo et bono ramen, als hij de redenen opgeeft waarom enerzijds de door partijen aangegeven 
ramingsgegevens moeten worden verworpen en anderzijds de raming slechts ex aequo et bono kan geschieden"); Cass. 
6 februari 1980, Pas. 1980, I, 662; Cass. 30 september 1980, Pas. 1981, I, 103; Cass. 13 januari 1999, Arr.Cass. 1999, 40; 
Cass. 23 oktober 1991, Pas. 1992, I, 148; Cass. 15 september 1999, Arr.Cass. 1999, 1110; Cass. 20 februari 2004, Pas. 2004, 
I, 297 ("Overwegende dat de rechter een raming ex aequo et bono mag aanwenden mits hij de redenen aangeeft waarom 
hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk 
anders kan worden bepaald."). 
7617 Brussel 31 januari 2014, RGAR 2015, nr. 15171 (“À défaut de pouvoir chiffrer avec certitude, sur la base des documents 
soumis à la cour, l’ampleur de la perte subie par Hydro-Services, pourtant certaine en son principe, en lien de causalité 
nécessaire avec la faute, celle-ci doit être fixée ex aequo et bono.”). 
7618 KLAASSEN 2007, 19 (Nederland). 
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benadeelde partij de hem ter beschikking staande gegevens weigert te verstrekken, indien deze 
elementen hun zouden toelaten om het juiste bedrag van de schade vast te stellen.7619  

2780. PRAKTIJKGEVALLEN – De rechtspraak ontzegde op die grond zo een schadevergoeding naar billijkheid aan 
de verhuurder van een fotokopieermachine die geen toetsbare gegevens verschafte over zijn werkelijk geleden 
schade7620, en aan pachters die om vergoeding verzochten van schade wegens niet-inachtneming van het 
opzeggingsmotief, maar geen resultaten van de voorgaande jaren verstrekten voor de winstderving7621. 
Verstrekken partijen wel voldoende gegevens, maar wil de rechter hun begrotingsmethode niet aanvaarden, 
dan moet hij aangeven waarom het onmogelijk is om de schade op basis van die gegevens te berekenen.7622 

2781. BILLIJKHEIDSBEGROTING ALS SUBSIDIAIRE METHODE – Anders dan het Belgische recht, beschikt het 
Italiaanse recht over een bepaling voor billijkheidsbegroting: “Se il danno non può essere provato nel 
suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa." (art. 1226 CCI; supra nr. 
2777). Dankzij dit artikel is de Italiaanse rechtspraak op dit punt grondig uitgewerkt. Die uitlegging 
verschaft dan ook interessante richtlijnen. Begroting naar billijkheid is bij wanprestaties allereerst 
eerder een subsidiair criterium. Beide rechtsstelsels zien dit in.7623 Dat de rechter volgens het 
Belgische Hof van Cassatie zijn keuze voor billijkheidsbegroting moet staven met de redenen waarom 
de omvang van de schade onmogelijk op een andere wijze is te bepalen7624, wettigt die slotsom.  

2782. BIJZONDER MOEILIJK SCHADEBEWIJS – Aan billijkheidsbegroting verbindt het Italiaanse recht ook als 
voorwaarde dat de rechter aantoont dat het bijzonder moeilijk is om de omvang van schade te bewijzen. 
Absolute onmogelijkheid is niet vereist.7625 Eenvoudige complexiteit die via een beroep op deskundigen 
oplosbaar is, volstaat wel niet als motivering.7626 De Belgische rechtspraak rechtvaardigde billijkheidsbegroting 
van winstderving zo al op grond dat het quasi onmogelijk was om die begroting te verrichten én dat het 
aanstellen van een deskundige heel wat tijd en hoge kosten zou vergen7627, of dat een expertise nutteloos was 

                                                             
7619 Cass. 8 februari 1979, Pas. 1979, I, 677, RW 1979-80, 969; Cass. 9 oktober 1997, Pas. 1997, I, 995; Cass. 26 oktober 
2000, Arr.Cass. 2000, 1663 (contractueel; afwijzing); Cass. 20 september 2001, Pas. 2001, 1436 ("[Overwegende] dat de 
rechter het bedrag van de schade ex aequo et bono mag vaststellen wanneer geen van de partijen elementen voor een 
juiste vaststelling ervan verschaft of kan verschaffen, maar dat hij zulks niet mag doen wanneer de partij die beweert 
benadeeld te zijn, weigert de gegevens bij te brengen waarover zij beschikt en waardoor het bedrag van de schade juist kan 
worden vastgesteld."); Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204 (cassatie omdat rechter bij afwijzing van billijkheidsbegroting 
niet had vastgesteld dat de benadeelde had geweigerd de nodige gegevens te verstrekken). 
7620 Brussel 9 juni 1998, AJT 1999-2000, (550) 552. 
7621 Rb. Luik 19 oktober 2010, T.Agr.R. 2011, 66 (opzegging pacht voor eigen gebruik en niet-naleving opzeggingsmotief, 
vordering tot vergoeding winstverlies opgezegde pachters niet ex aequo et bono begrootbaar). 
7622 Cass. 4 april 1990, RW 1992-93, 727 (buitencontractueel); Cass. 16 april 1998, Pas. 1998, I, 448; Cass. 20 september 
2001, Pas. 2001, 1436 (contractueel); Cass. 20 februari 2004, Pas. 2004, I, 297; Cass. 20 november 2012, Pas. 2012, 2268; 
AELBRECHT 2005, 376 (schade bij auteursrechtelijke inbreuken); CORNELIS 2000-I, 562; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 
183; VAN LEUVEN 2009, 516; WEYTS 2005, 1121 (buitencontractueel). 
7623 ITALIË: Cass.it. 14 mei 1998, nr. 4894, ItalgiureWeb (p. 6: "il criterio della liquidazione equitativa è perseguibile 'in ultima 
analisi'"); BONILINI 1989, 87: "il criterio equitativo può intervenire in via ausiliara, residualissima [...]"; GAZZONI 2011, 646; 
PIERRE 2012, 52; PINORI/CORRADI 1999, 45; TRIOLA 2004, 1106-1107. BELGIË: Cass. 28 april 2011, Bank.Fin.Recht 2012, 120, noot 
J. BAECK; Brussel 9 juni 1998, AJT 1999-2000, (550) 552; AELBRECHT 2005, 383 (billijkheidsbegroting bij schade wegens 
auteursrechtelijke inbreuken is subsidiair); DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 183; WEYTS 2005, 1121 (buitencontractueel, 
die deze vergoedingsmethode uitdrukkelijk als subsidiair aanmerkt); WÉRY 2013, 98. 
7624 Cass. 4 april 1990, RW 1992-93, 727 (buitencontractueel). De wetgever nam deze formulering over voor schade in het 
auteursrecht. Zie artikel 86bis, § 2 van de auteurswet, dat rechters de mogelijkheid biedt om schadevergoeding in 
redelijkheid en billijkheid op een forfaitair bedrag vast te stellen "wanneer de omvang ervan op geen andere wijze kan 
worden bepaald". Sinds 2015 ligt deze regel vervat in artikel XI.335, § 2, eerste volzin WER. 
7625 Cass.it. 17 mei 2000, nr. 6414, ItalgiureWeb, 7; Cass.it. 18 juni 2002 nr. 8827, ItalgiureWeb, 8 ('[...] la liquidazione del 
danno con criterio equitativo non postula necessariamente l'impossibilità assoluta di stimare con esattezza l'entità del 
danno"); Cass.it. 10 maart 2000, nr. 2796, ItalgiureWeb, 6; CIAFARDINI/IZZO 2011, 1298; GAZZONI 2011, 646; ROPPO 2006, 962; 
TRIOLA 2004, 1104-1106. Zie echter VISINTINI/PINORI 1999, 37 ("il ricorso alla valutazione equitativa del danno è consentito 
soltanto se risulta impossibile provare il danno nel suo preciso ammontare [...]"). 
7626 Cass.it. 14 mei 1998, nr. 4894, ItalgiureWeb, p. 10; CIAFARDINI/IZZO 2011, 1299; TRIOLA 2004, 1106-1107. 
7627 Kh. Dendermonde 10 mei 2007, TBBR 2008, (608) 611 (billijkheidsbegroting winstderving op 10 % van aannemingsprijs). 
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wegens de lage bedragen en de ouderdom van de te onderzoeken feiten7628. Met andere woorden moeten 
nuttige en noodzakelijke elementen voor nauwkeurige schadebepaling ontbreken.7629  

2783. BLIJVEND VEREISTE VAN VOLDOENDE ZEKERE SCHADE – Ook wanneer de omvang van 
wanprestatieschade (nog) onduidelijk is – zoals bij toekomstige schade – moet het bestaan van de 
schade volgens de algemene bewijsregels vaststaan.7630  Dit is een noodzakelijk vereiste voor 
schadevergoeding. Staat het bestaan van wanprestatieschade niet vast, dan kan de rechter ook niet 
overgaan tot billijke begroting, aangezien één van de voorwaarden voor aansprakelijkheid niet is 
vervuld.7631 Typerend voor billijkheidsbegroting is dan ook dat het bestaan van schade vaststaat, 
maar onduidelijk is welke omvang zij heeft.7632 Feitenrechters hebben dus niet het recht om 
krachtens hun soevereine beoordelingsbevoegdheid het al dan niet bestaan van schade naar 
billijkheid te beoordelen. De billijkheidstoets ziet enkel op de omvang van schade.  

2784. GEEN ARBITRAIRE BEGROTINGSMOGELIJKHEID – Hoewel sommigen daar anders over denken7633, 
staat billijkheidsbegroting niet synoniem voor nattevingerwerk. In theorie houdt begroting ex aequo 
et bono niet in dat feitenrechters naar believen te werk kunnen gaan.7634 Bij billijkheidsbegroting 
geldt als minimumvereiste dat de rechter acht slaat op de basisbeginselen van het contractuele 
schaderecht. Zijn oordeel dient hij dan ook te motiveren.7635 Daartoe moet hij aangeven welke 
elementen hij in zijn billijkheidsbegroting heeft betrokken.7636 De rechter kan niet gebruikmaken van 
die mogelijkheid om van algemene schadebegrotingsregels af te wijken.7637 Het integraliteitsprincipe 
blijft dus toepassing vinden.7638 Het gaat dus om een criterium dat rechters enkel met nodige 
omzichtigheid mogen toepassen.7639 

2785. VEREISTE VAN ZO NAUWKEURIG MOGELIJKE SCHADEBEGROTING – Vaststaat dat rechters werkelijk geleden 
schade bij begroting naar billijkheid enkel bij benadering bepalen. Dit belet niet dat een uitspraak herziening 

                                                             
7628 Brussel 31 januari 2014, RGAR 2015, nr. 15171 (“Compte tenu des montants en jeu et de l’ancienneté du litige, il n’y a 
toutefois pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise, dont il n’est pas établi qu’elle serait utile pour la 
solution du litige.”). 
7629 Cass.it. 17 maart 2006, nr. 6067, ItalgiureWeb, 7. 
7630 BELGIË: Cass. 20 september 2001, Pas. 2001, 1436; Arbh. Gent 17 juni 2003, NJW 2003, (853) 855 ("Bij gebrek aan bewijs 
van schade is evident ook geen toekenning van een schadevergoeding ex aequo et bono mogelijk."); Brussel 31 januari 
2014, RGAR 2015, nr. 15171; Rb. Kortrijk 12 december 2007, RABG 2012, (12) 18, noot E. DE KEZEL; Rb. Luik 19 oktober 2010, 
T.Agr.R. 2011, 66; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 
282; RONSE 1954, 148 (buitencontractueel); TATON 2013, 1053. ITALIË: Cass.it. 5 april 2003, nr. 5375, ItalgiureWeb, 9; Cass.it. 
14 mei 1998, nr. 4894, ItalgiureWeb, 10; CARINGELLA 2011, 811; CIAFARDINI/IZZO 2011, 1299; GIANNINI 1986, 5; RESCIGNO 1984, 
83; RESCIGNO 2003, 1226; TRIOLA 2004, 1105; VISINTINI/PINORI 1999, 38. 
7631 Cass.it. 14 mei 1998, nr. 4894, ItalgiureWeb, 10 ("[...] il criterio sussidario ex art. 1226 c. c. soccorre, quando vi sia una 
pretesa risarcitoria certa, solo in presenza di una impossibilità probatoria della sua determinazione"); Arbh. Gent 17 juni 
2003, NJW 2003, (853) 855 ("Bij gebrek aan bewijs van schade is evident ook geen toekenning van een schadevergoeding ex 
aequo et bono mogelijk."). 
7632 Brussel 31 januari 2014, RGAR 2015, nr. 15171 (“À défaut de pouvoir chiffrer avec certitude, sur la base des documents 
soumis à la cour, l’ampleur de la perte subie par Hydro-Services, pourtant certaine en son principe, en lien de causalité 
nécessaire avec la faute, celle-ci doit être fixée ex aequo et bono.”); Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; 
Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282. Vgl. RESCIGNO 1984, 83. 
7633 LEDUC 2012, 38 (billijkheidsbegroting als afwijking van integraliteitsprincipe en als willekeurige schadebegroting). 
7634  L. CORNELIS, "De achtereenkomst" in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, contractvrijheid en 
ondernemingscontracten. Welke toekomst beschoren?, Antwerpen, Intersentia, 2012, (25) 60-61. 
7635 Cass.it. 14 mei 1998, nr. 4894, ItalgiureWeb, 10; ALPA 2009, 620; CAPUS 2005, 15; CARINGELLA 2011, 811; ROPPO 2006, 889 
en 962; TRIOLA 2004, 1106. Vgl. Handelsgericht Zürich 14 juni 2001, ZR 2003, afl. 9, 51; ENGEL 1973, 486. 
7636 Cass.it. 9 mei 2001, nr. 6426, ItalgiureWeb, 7-8 ("[...] il ricorso alla valutazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., 
non esonera il giudice dall'obbligo di precisare di quali elementi della fattispecie concreta abbia tenuto conto nel decidere 
equitativamente."); Cass.it. 25 september 1998, nr. 9588, ItalgiureWeb, 9. 
7637 CIAFARDINI/IZZO 2011, 1300; ROPPO 2006, 962. 
7638 SPIER/HARTLIEF 2009, 244 (wijzen inzake de door art. 6:97 NBW geboden mogelijkheid om schade te schatten, erop dat 
deze vrijheid betrekking heeft op het bepalen van de volledige schadevergoeding). 
7639 Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204 (cassatie omdat rechter bij afwijzing billijkheidsbegroting niet had vastgesteld dat 
benadeelde had geweigerd nodige gegevens te verstrekken); Cass.it. 17 mei 2000, nr. 6414, ItalgiureWeb, 7-8. 
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kan oplopen wegens een motiveringsgebrek.7640 In aansluiting op de in Italië uitgewerkte regels moet de 
Belgische rechter wanprestatieschade met de grootst mogelijke nauwkeurigheid begroten.7641 Dit moet de 
rechtszekerheid bevorderen en rechtsongelijkheid verhinderen.7642 In een geval van winstderving wegens 
vroegtijdige onregelmatige beëindiging van een overeenkomst met een vennootschapscommissaris achtte de 
rechtbank billijkheidsbegroting echter de enige wenselijke oplossing op grond dat een deskundigenonderzoek 
"niet lukraak kan bevolen worden, terwijl dergelijke onderzoeksmaatregel ook weinig proceseconomisch is 
(vaak staan de kosten niet of nauwelijks in verhouding tot de inzet van het geschil) en bovendien als één van de 
oorzaken in de gerechtelijke achterstand aangewezen wordt", en waarbij "de rechter die in dergelijke 
omstandigheden de schadevergoeding forfaitair raamt, [...] geen blijk [geeft] van intellectuele luiheid."7643  

2786. BILLIJKHEIDSBEGROTING DOET NIET AF AAN VERGOEDENDE FUNCTIE VAN SCHADEVERGOEDING – In Italië, 
Duitsland en Zwitserland poneert de rechtsleer soms dat de rechter bij billijkheidsbegroting rekening 
mag houden met de ernst van de wanprestatie, de schuldgraad van de schadeverwekker, de 
vermogenstoestanden van de partijen of de winst die de wanprestant uit de wanprestatie heeft 
gehaald (winstafdracht). 7644  Zo kan schadevergoeding bij billijkheidsbegroting een niet louter 
vergoedende functie, zoals een bestraffende functie, bekleden.7645 In Italië hangt dit samen met de in 
artikel 2056, lid 2 CCI vervatte mogelijkheid om de omstandigheden van het geval in aanmerking te 
nemen. Hoewel Belgische rechters via hun soevereine beoordelingsbevoegdheid ook op omfloerste 
wijze rekening kunnen houden met de schuldgraad van de wanprestant7646, is die invulling echter niet 
aanvaardbaar. Schadevergoedingen hebben enkel een vergoedende functie (supra nr. 146). Het 
integraliteitsprincipe blijft ook bij billijkheidsbegroting toepassing vinden.7647 De mogelijkheid tot 
billijkheidsbegroting hangt zelfs samen met dat uitgangspunt van ons schadevergoedingsrecht.  
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Hoofdstuk VIII. Temporaliteit 
2787. INVLOED VAN TIJD OP SCHADEVERGOEDING – Tijd speelt een belangrijke rol in het verbintenissenrecht.7648 
Hoewel de wet het stilzwijgen houdt over de verhouding tussen tijd en schade, is de tijdsfactor ook van 
wezenlijk belang in het contractuele schaderecht. Time is money geeft uitdrukking aan het belang van het 
tijdselement bij schadebegroting.7649 Verloop van tijd is hier in meerdere opzichten relevant. Tijdverlies is een 
schadepost, kan aan de basis liggen van wanprestaties én kan de schadeomvang beïnvloeden. Tijdverlies en 
eigenlijk verlies van de mogelijkheid om tijd anders te benutten7650, kan de rechter bij wanprestaties allereerst 
als schadepost in aanmerking nemen.7651 Daarnaast kan laattijdige nakoming op zich neerkomen op een 
wanprestatie. Deze wanprestatie kan bron zijn voor schadevergoeding. Denk aan verwijlinterest bij niet-
nakoming van geldschulden (art. 1153 BW). Tot slot en vooral kan tijdsverloop tussen wanprestatie en 
daadwerkelijke compensatie van de benadeelde van invloed zijn op de te vergoeden schade. Een bedrag dat bij 
de wanprestatie voldoende zou zijn geweest om de schade te dekken, kan door muntontwaarding of 
prijsstijgingen bij de uitspraak ontoereikend zijn geworden om die schade te vergoeden.7652  

2788. ONTBREKEN VAN DUIDELIJKE EN COHERENTE REGELING – Ondanks het fundamentele belang van de 
invloed van tijd op schadevergoeding, ontbreekt een duidelijke en coherente regeling van deze 
problematiek. Niet geheel onterecht omschrijft gespecialiseerde rechtsleer deze problematiek dan 
ook als één van de "meest duistere" voor de rechtspraktijk.7653 Zo schrijft het Burgerlijk Wetboek 
nergens voor op welk moment de rechter zich moet plaatsen om schadevergoeding te begroten. 
Nergens gaf de wetgever aan welke schadebeïnvloedende factoren tussen de wanprestatiedatum en 
de uitspraakdatum bij schadebegroting zijn te verrekenen. Daarnaast verkeert de praktijk in het 
ongewisse over de manier waarop de rechter de door het tijdsverloop tussen de wanprestatie en de 
daadwerkelijke compensatie veroorzaakte inflatie- en renteschade moet verrekenen.  

Afdeling I. Beoordelingstijdstip 

§ 1. EINDUITSPRAAK 

A Beginsel 

2789. OMSCHRIJVING VAN PEILDATUM BIJ SCHADEBEGROTING – Een eerste belangrijk aspect van de invloed 
van tijd op wanprestatievergoedingen, is de datum waarnaar de rechter zich moet richten om de 
omvang van schadevergoeding vast te stellen. De aanspraak op schadeloosstelling ontstaat op het 
moment waarop de schade zich voordoet, of beter, waarop de schade een zeker en vaststaand 

                                                             
7648 Dit blijkt niet in het minst uit het feit dat de tijdsfactor in het privaatrecht voorwerp uitmaakt van grondige studies en 
doctorale proefschriften: BELGIË: M. DE MAN, De verbintenisrechtelijke tijdsbepaling, Brugge, die Keure, 2013, 719 p. 
FRANKRIJK: ETIENNY, La durée de la prestation. Essai sur le temps dans l’obligation, Parijs, LGDJ, 2008, 784 p.; F. OST, Le temps 
du droit, Parijs, Odile Jacobs, 1999, 376 p. ZWITSERLAND: CHAPPUIS, Le moment du dommage, Zürich, Schulthess, 2007, 487 p. 
7649 FAGNART 2006, 191; MCKENDRICK 2007, 420 (contractueel); VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 663 (buitencontractueel). 
7650 De termen "verlies van tijd" en "tijdverlies" zijn deels misleidend, aangezien tijd niet verloren gaat. De benadeelde 
verliest enkel enig nut daarvan doordat hij die tijd niet kan besteden aan wat hij het liefste doet (VISSCHER 2012-II, 96). 
7651 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be (positief belang bij ontbinding koopovereenkomst, met verduidelijking in grieven 
dat vergoedbare kosten onder meer betrekking hadden op het feit dat benadeelde verkoopster "zich ter beschikking moest 
houden voor menigvuldige bezichtigingen"); Gent 19 oktober 2012, RW 2014, 32, noot R. STEENNOT (vordering tot 
vergoeding van tijdverlies, vervat onder noemer "ernstige morele schade" waarvoor hof van beroep € 1000 
schadevergoeding toekent); Kh. Turnhout 27 oktober 1977, RW 1977-78, 2087. VERBORGEN GEBREKEN: DEKKERS 1971, 479; 
DEKKERS/VERBEKE 2007, 493; HUET 2001, 321; STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 2008, 1550; TILLEMAN 2012, 
357; TILLEMAN/VERBEKE 2005, 61; TILLEMAN/VERBEKE 2006, nr. 32, 17; VAN CAUWELAERT 1980, 203; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 28; 
L.T. VISSCHER, "Vergoeding van 'verlies van tijd' als ander nadeel", AV&S 2012, 96-101. Vgl. SAMOY/HOUTMEYERS 2014, 340 
(culpa in contrahendo). BEGROTING: L.E. GROSS, “Time and tide wait for no man: should lost personal time be compensable?", 
Rutgers Law Journal 2002, 683-711. 
7652 Vgl. PETIT 2000, 249. 
7653 SAMOY/AGUIRRE 2010, 97 ("Het leerstuk van de interesten is een boeiend maar tevens complex leerstuk, waarover veel 
misverstanden bestaan.”); SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 145; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 54 ("La matière des intérêts est sans 
conteste l'une des plus obscures aux yeux du praticien."). 
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karakter krijgt.7654 Tussen die datum en het tijdstip waarop de benadeelde schadevergoeding krijgt, 
kan enige tijd verstrijken. Fundamenteel is dan ook de vraag naar de peildatum. Moet de 
feitenrechter die zich uitspreekt over de omvang van schadevergoeding, zich richten naar de datum 
van de wanprestatie dan wel naar een later tijdstip, zoals de datum waarop hij begroot? Mogelijke 
peildata zijn zo de datum waarop de aanspraak op schadevergoeding ontstaat (datum waarop schade 
een zeker en vaststaand karakter krijgt), de datum waarop de benadeelde zijn schadevordering 
instelt en de datum waarop de rechter de omvang van de wanprestatieschade vaststelt. 

2790. PEILDATUM NIET GEREGELD IN BURGERLIJK WETBOEK – In België rept het Burgerlijk Wetboek met geen woord 
over de peildatum. Niet alleen laat het na schade te omschrijven, ook verstrekt het geen aanwijzingen omtrent 
het tijdstip waarnaar de rechter zich moet richten om die schade te begroten. Bijgevolg stond het ook hier aan 
de rechtspraak en de rechtsleer om basisprincipes uit te schrijven. Vooraf dringt zich een onderscheid op 
tussen het begrotingstijdstip in procesrechtelijke en in materiële zin.7655 In procesrechtelijke zin is het 
begrotingstijdstip het moment waarop de rechter de omvang van de schade vaststelt. In materiële zin is dat 
tijdstip het referentiepunt voor schadebegroting. Deze kwestie van het tijdstip waarnaar de rechter zich moet 
richten om schade te evalueren is dus de vraag naar de peildatum. Theoretisch kan die materiële peildatum 
vallen tussen de datum waarop de wanprestatieschade voorviel (Angelsaksische visie) en de datum waarop de 
rechter de omvang van de vergoeding voor deze wanprestatieschade bepaalt (Frans-Belgische visie).7656  

2791. VEREISTE VAN SCHADEBEGROTING NAAR TIJDSTIP VAN DAADWERKELIJKE VERGOEDING – In de Romaanse 
rechtsfamilie domineert in contractueel verband sinds jaar en dag de jurisprudentiële opvatting dat 
rechters door wanprestatie aangerichte schade moeten begroten naar een tijdstip dat zo dicht 
mogelijk valt bij de daadwerkelijke vergoeding.7657 In de Romaanse civil law schaart de rechtsleer in 
België7658, Frankrijk7659, Luxemburg7660, Spanje7661 en Portugal7662 zich achter dit standpunt. Dit is 
overigens ook de opvatting die domineert onder het Weens Koopverdrag.7663 

2792. UITSPRAAKDATUM ALS PEILDATUM – Als tijdstip dat zo dicht mogelijk valt bij daadwerkelijke 
vergoeding geldt het tijdstip van de uitspraak. Deze peildatum geldt ook wanneer de rechter de 

                                                             
7654 SIMOENS 2003, 47. 
7655 CHAPPUIS 2007, 97 (onderscheid tussen begrotingstijdstip als notion de procédure en notion de fond). 
7656 GENDREL 1961, 149; PIERRE 2012, 57; PINNA 2007, 274. Zwitserland biedt keuze tussen de uitspraakdatum en de 
wanprestatiedatum (EBERHARD 2005, 190). 
7657 BELGIË: Cass. 28 mei 1931, Pas. 1931, I, 180; Cass. 7 februari 1946, Pas. 1946, I, 60; Cass. 27 juni 1974, Pas. 1974, I, 1128; 
Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 860; Cass. 2 mei 2001, Pas. 2003, 749; Cass. 4 maart 2010, Pas. 2010, 691. 
Buitencontractueel: Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, I, 570; Cass. 21 februari 1984, Pas. 1984, I, 716; Cass. 24 oktober 1990, 
Pas. 1991, I, 205; Cass. 19 januari 1993, Pas. 1993, I, 64; Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114; Antwerpen 27 november 
2006, zoals bevestigd in Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425, overweging 3.3 van "aangevochten beslissingen"; Arbh. Gent 
17 juni 2003, NJW 2003, (853) 854; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282. FRANKRIJK: Cass.Req.fr. 23 maart 
1942, D. 1942, 118 (buitencontractueel); Cass.civ.fr. 18 juni 1953, Gaz. Pal. 1953, II, 240 (contractueel); Cass.com.fr. 
16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIÈRE; Cass.civ.III.fr. 5 april 1978, Bul.civ. III, nr. 155 (verborgen gebreken); 
Cass.com.fr. 2 november 1993, Bull.civ. IV, nr. 380 (contractueel); Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, Bull.civ. 1998, I, 191, nr. 275 
(contractueel). LUXEMBURG: COUR DE CASSATION LUX 2012, 254 ("Le juge évalue le dommage à la date la plus proche du 
jugement qui alloue l'indemnité."). SPANJE: STS 9 februari 1998, RJ 1998, 907, nr. 607. 
7658 BOCKEN/BOONE 2011, 222; CORNELIS 2000-I, 566; DE CORTE/DE GROOTE 2012, 746; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 185; 
DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 332; FAGNART 1997, 90; FAGNART 2012, 210; HENS 2009, II.4, 184; FONTAINE 2001, 1038; KOHL 

2015, 362; LACONTE 2005, 531; RONSE 1954, 323; SAMOY/DANG VU 2012, 86; SIMOENS 2001, 444; SIMOENS 2003, 47; STIJNS/VAN 

GERVEN/WÉRY 1996, 729; VAN DRIESSCHE 2008-II, 618 (ontbinding); VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 458; VAN OMMESLAGHE 2010, 
1606-1607; VAN OMMESLAGHE 1986, 221; P. VAN OMMESLAGHE, "La sanction de l'inexécution du contrat" in X. DIEUX, M. FONTAINE, 
P.-A. FORIERS, F. 'T KINT, C. PARMENTIER en P. VAN OMMESLAGHE (eds.), Les obligations contractuelles, Brussel, Editions du Jeune 
Barreau, 1984, (199) 244; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 663 (buitencontractueel); WÉRY 2011-I, 565.  
7659 BÉNABENT 2011, 509; CARBONNIER 1992, 311; EBERHARD 2005, 190; GROUTEL 2012, 117; JOURDAIN 2001, 265; LAITHIER 2004, 461 
(met nuances); MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 123; PIERRE 2012, 57; PINNA 2007, 274 (kritisch); RODIÈRE 1977, 639. 
7660 PIERRE 2012, 57; RAVARANI 2006, 844. 
7661 LETE/CARBALLO 2012, 282; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 47-48. 
7662 J. SINDE MONTEIRO EN A. DIAS PEREIRA, “Le droit portugais" in PIERRE/LEDUC, 389. 
7663 GALVAN 1998, 34; MAGNUS 2013-I, 863 ("Für die Schadensbemessung ist [...] in der Regel der Zeitpunkt maβgebend, zu 
dem der Schaden abschlieβend festgesetzt wird, im Prozess also in der letzten mündlichen Verhandlung."). 
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uitspraak wijst op een veel later tijdstip dan de datum van de wanprestatie.7664 Dit principiële 
beoordelingstijdstip geldt niet enkel bij overeenkomstbehoud. Ook bij ontbinding moet de rechter 
schadevergoeding met inachtneming van die peildatum begroten.7665 De datum van de uitspraak is zo 
richtinggevend voor schadebegroting in het contractenrecht. Dan kan de rechter immers met alle 
gekende bestanddelen van de schade rekening houden.7666 Het Hof van Cassatie bevestigde dit nog 
duidelijk in 2010.7667 Dat geval betrof een waardevermindering van aandelen als winstderving 
wegens schending van een niet-concurrentiebeding. Het Hof bevestigde dat begroting van schade 
“gebeurt naar het tijdstip dat dit van het effectieve herstel ervan zo dicht mogelijk benadert" en dat 
dit het tijdstip van de uitspraak is.  

2793. EINDUITSPRAAK TELT – Dat schade te begroten is naar de uitspraakdatum verdient precisering. 
Uit het vereiste dat de rechter zich zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke betaling van de 
schadevergoeding moet situeren, valt op te maken dat de datum van de einduitspraak de geschikte 
peildatum vormt.7668 Neem dat een partij hoger beroep of cassatie instelt. Vaste cassatierechtspraak 
geeft dan de doorslag aan het tijdstip waarop in laatste aanleg uitspraak is gedaan.7669 Ook 
appelrechters moeten immers verzekeren dat wanprestatieschade integraal wordt vergoed.7670 In 
2012 bevestigde het Hof van Cassatie dit nog uitdrukkelijk door te overwegen dat de rechter geleden 
schade moet begroten naar het tijdstip dat dit van het effectieve herstel daarvan zo dicht mogelijk 
benadert, te weten het tijdstip waarop hij, in voorkomend geval in hoger beroep, uitspraak doet.7671  

B Verantwoording 

2794. INTEGRALITEITSPRINCIPE ALS VERANTWOORDINGSGROND – Dat de rechter de schadevergoeding naar 
het tijdstip van de rechterlijke uitspraak moet begroten, vindt verantwoording in het vereiste van 
integrale schadevergoeding.7672 Ook het Franse Hof van Cassatie benadrukt deze samenhang tussen 
de peildatum en het integraliteitsprincipe.7673 Uit het vereiste van volledige vergoeding van de 
werkelijke schade leidt het zo af dat de vergoeding die nodig is om die schade te compenseren, te 
berekenen is op de waarde van de schade op de datum van het vonnis of het arrest.7674 Met deze 
peildatum wordt de benadeelde beschermd tegen prijsverhogingen en muntontwaarding.7675  

                                                             
7664 DIRIX 1984, 28; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 458; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 663. Vgl. RAVARANI 2006, 847 (Luxemburg). 
7665 Vgl. VAN DRIESSCHE 2008-II, 618. 
7666 RONSE 1954, 323. 
7667 Cass. 4 maart 2010, Pas. 2010, 691.  
7668 RONSE 1954, 323; SIMOENS 2003, 47. 
7669 Cass. 19 januari 1993, Pas, I, 64 (buitencontractueel); Cass. 22 november 2005, Pas. 2005, 2321; Cass. 23 april 2012, 
Pas. 2012, 875 (buitencontractueel). Vgl. Cass.Req.fr. 24 maart 1942, D. 1942, 118; BIQUET-MATHIEU 2012, 298, voetnoot 66; 
DE CORTE/DE GROOTE 2012, 747; DERRIDA 1951, nr. 5; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 185; FAGNART 1997, 90; GENDREL 1961, 
170; JOURDAIN 2001, 295; PINNA 2007, 290; VAN OMMESLAGHE 2010, 1606; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 663 (buitencontractueel). 
7670 GENDREL 1961, 170. 
7671 BELGIË: Cass. 23 april 2012, Pas. 2012, 875. Vgl. Cass. 22 november 2005, Pas. 2005, 2321; FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 
18 februari 1952, D. 1952, 323. 
7672 BELGIË: Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 860; Cass. 4 maart 2010, Pas. 2010, 691; BIQUET-MATHIEU 2000, 463; 
CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 186; DE PAGE 1942, 136; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 332; FONTAINE 2001, 
1039; KOHL 2015, 363; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 653; LACONTE 2005, 534; SIMOENS 1999, 73; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 458; 
VAN OMMESLAGHE 2010, 1606; WÉRY 2011-I, 565. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 18 februari 1952, D. 1952, 323; Cass.com.fr. 16 februari 
1954, D. 1954, 534, noot R. RODIÈRE; Cass.civ.III.fr. 5 april 1978, Bul.civ. III, nr. 155 (verborgen gebreken); Cass.com.fr. 
2 november 1993, Bull.civ. IV, nr. 380; BÉNABENT 2011, 509; CARBONNIER 1992, 517; DERRIDA 1951, nr. 4; EBERHARD 2005, 190; 
GENDREL 1961, 185; GROUTEL 2012, 117; JOURDAIN 2001, 265; LAITHIER 2004, 461; PIERRE 2012, 57; PINNA 2007, 274 (kritisch); 
MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 136.  
7673 Cass.Req.fr. 24 maart 1942, D. 1942, 118 (buitencontractueel); Cass.civ.fr. 18 februari 1952, D. 1952, 323; Cass.com.fr. 
16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIERE. 
7674 Cass.civ.fr. 18 februari 1952, D. 1952, 323 (“la victime d’un dommage a droit à la réparation complète du préjudice 
qu’elle a subi; qu’il s’ensuit que l’indemnité nécessaire pour le compenser doit être calculée sur la valeur du dommage au 
jour du jugement ou de l’arrêt.”). 
7675 CARBONNIER 1992, 513; CHAPPUIS 2007, 83; GROUTEL 2012, 117. 
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2795. REDENERING VANUIT TOESTANDSVERGELIJKING – Dat de uitspraakdatum primeert, is ook afleidbaar uit de 
toestandsvergelijking. Conform die constructie stelt de rechter schade vast door een vergelijking te maken 
tussen de hypothetische toestand waarin de benadeelde zou hebben verkeerd indien het schadefeit zich niet 
had voorgedaan en de actuele toestand waarin de benadeelde zich thans bevindt na het voorvallen van dat 
schadefeit (supra nrs. 248-256). Dat een vergelijking is te maken met de actuele toestand, geeft aan dat 
schadebegroting geschiedt naar het tijdstip waarop de rechter tot schadebegroting overgaat.7676 

2796. VERGOEDING POSITIEF BELANG ALS RECHTVAARDIGING – Bij wanprestaties vindt de strekking van het 
integraliteitsprincipe een precisering in het positief belang. Dit positief belang onderbouwt de 
uitspraakdatum als peildatum.7677 Dat de prevalentie van het positief belang en de uitspraakdatum 
als peildatum samenhangen, blijkt uit een cassatiearrest uit 1995. Het Hof van Cassatie bracht eerst 
in herinnering dat schadevergoeding wegens wanprestatie tot doel heeft de schuldeiser te plaatsen 
in de toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de schuldenaar zijn verbintenis zou zijn 
nagekomen. Daarna gaf het aan “dat de rechter, om de schade integraal te vergoeden, zich bij het 
begroten van de schadevergoeding dient te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak”.7678 Dit 
begrotingstijdstip sluit dan ook het best aan bij dat positief belang. 

2797. DYNAMISCH KARAKTER SCHADE ALS MEDEVERKLARING – Dat de einduitspraak geldt als peildatum voor 
schadebegroting houdt ook verband met de evolutieve aard van schade. Schade is geen statisch gegeven. 
Schade varieert tussen de wanprestatie en de datum van de einduitspraak. Om wanprestatievergoedingen af te 
stemmen op het integraliteitsprincipe moet de rechter dan ook rekening houden met alle mogelijke wijzigingen 
van schade tot de datum van de uitspraak in laatste aanleg. Dit gaat van verslechtering tot verbetering van de 
situatie van de benadeelde.7679 Zo motiveerden het Belgische en het Franse Hof van Cassatie de verrekening 
van muntontwaarding bij wanprestaties via het integraliteitsprincipe en het positief belang.7680  

C Rechtsbasis 

2798. ARTIKEL 1149 BW ALS RECHTSBASIS VOOR UITSPRAAKDATUM – Het vereiste van integraal 
schadeherstel en de daarmee samenhangende prevalentie van het positief belang vormen in het 
contractuele schaderecht de verantwoording voor de uitspraakdatum als peildatum (supra nrs. 2794-
2797). Dit beginsel van integrale schadevergoeding vindt zijn rechtsgrondslag in artikel 1149 BW. 
Derhalve verschaft die bepaling de uiteindelijke rechtsbasis voor de datum van de einduitspraak als 
peildatum bij schadebegroting in het contractuele aansprakelijkheidsrecht.7681 Zou de wetgever in 
actie schieten, dan lijkt codificatie van die peildatum wel geboden. Gelet op de nauwe samenhang 
met het vereiste van integraal schadeherstel, kan de wetgever deze peildatum dan opnemen in een 
bepaling inzake dat vereiste van volledige schadevergoeding (infra nr. 3238). 

§ 2. SCHADEBEÏNVLOEDENDE GEBEURTENISSEN  

A Periode voor uitspraak 

                                                             
7676 CHAPPUIS 2007, 73-75 (kritisch: "Cette conception conduit à considérer que c'est au moment où le juge rend sa décision 
que l'actualité du patrimoine doit être appréciée puisque c'est à ce moment-là que le tribunal fait application de la théorie 
de la différence au cas qui lui est soumis."). 
7677 Verwijzing naar deze doeltoestand: CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 186; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 653. 
7678 Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 860. 
7679 Buitencontractueel: VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 663-664. 
7680 BELGIË: Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 860. FRANKRIJK: Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIÈRE 

(“qu’il importe uniquement d’assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l’équivalent monétaire 
dudit dommage au jour de sa réparation.”). 
7681 FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 16 februari 1948, S. 1949, I, 69, noot R. JAMBU-MERLIN (verwijzing naar uitspraakdatum als 
peildatum en art. 1147 e.v. BW, maar toepassing datum van herstel schade door benadeelde); Cass.civ.fr. 18 juni 1953, Gaz. 
Pal. 1953, II, 240 ("Attendu qu'aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte 
qu'il a faite ...; qu'il s'ensuit qu'ils doivent être calculés en principe sur la valeur du dommage au jour du jugement"); LACONTE 

2005, 534. 
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1 Relevante latere gebeurtenissen 

2799. VERREKENING SCHADEBEÏNVLOEDENDE GEBEURTENISSEN TUSSEN WANPRESTATIE EN BEGROTING – Uit het 
vereiste van integraal schadeherstel volgt dat schade naar de uitspraakdatum is te begroten (supra 
nr. 2794). De kwestie van de peildatum is geen louter academische vraag. Tussen wanprestatie en 
einduitspraak zijn immers allerhande gebeurtenissen mogelijk die de toestand van de benadeelde 
kunnen wijzigen. Indirect impliceert dat integraliteitsprincipe en de peildatum dan ook dat de rechter 
bij schadebegroting acht moet slaan op feiten die zich in die periode hebben voorgedaan en gevolgen 
hebben gehad voor de schade, behalve indien die elementen vreemd waren aan de fout en/of de 
schade. Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de omvang van de schade op een bepaald tijdstip 
is vastgespijkerd.7682 De rechter kan dus rekening houden met wijzigingen van de schade tot op de 
datum van zijn einduitspraak. Voor de daaropvolgende periode staat het gezag van gewijsde in de 
weg aan verrekening van verdere fluctuaties (infra nrs. 2828-2829).  

2800. TYPES SCHADEBEÏNVLOEDENDE GEBEURTENISSEN – Schadebeïnvloedende gebeurtenissen doen zich 
in diverse gedaanten voor. De schade kan allereerst zelf evolueren. In buitencontractueel verband 
wordt hier vaak het voorbeeld gegeven van de arbeidsongeschiktheid die kan toenemen en zelfs de 
dood tot gevolg kan hebben, dan wel mits een aangepaste behandeling kan afnemen van volledige 
naar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.7683 Daarnaast kan andere schade ontstaan. Tot slot kan ook 
de waarde-uitdrukking van schade wijzigen tussen de wanprestatie en de rechterlijke begroting.  

2801. ILLUSTRATIES – Tussen de datum van de wanprestatie en die van de einduitspraak kan de waarde van 
een munt afnemen. Bij waardeschulden kan de rechter het in het verleden vastgestelde schadebedrag dan ook 
indexeren. Indexatie is zo vereist voor schade waarvan de omvang reeds vaststond op een tijdstip voorafgaand 
aan de uitspraak7684 of wanneer de deskundige de schade op een aan de uitspraak voorafgaand tijdstip heeft 
geraamd7685 en de koopkracht van de munt tussen die data en de uitspraakdatum is verminderd. Op analoge 
wijze kan bij zaakbeschadiging de kostprijs van beschadigde of vernielde goederen tussen de datum van de 
wanprestatie en de datum van de uitspraak verhogen of verlagen. De Belgische peildatum brengt mee dat de 
rechter dan rekening moet houden met de bij zijn uitspraak geldende prijzen.7686 Bij persoonsschade dient de 
feitenrechter in dezelfde lijn acht te slaan op loonsverhogingen tussen het schadefeit en de uitspraak.7687 

2802. INTEGRALE VERGOEDING POSITIEF BELANG ALS VERANTWOORDING – Dat de rechter bij 
schadebegroting rekening moet houden met schadebeïnvloedende gebeurtenissen die zich 
voordeden na de wanprestatie vindt uiteraard, net zoals de peildatum (supra nr. 2794), bevestiging 
in het integraliteitsprincipe en het vereiste van vergoeding van het positief belang (supra nr. 2796). 
De benadeelde zou ondercompensatie oplopen indien de rechter zou heengaan langs het feit dat zijn 
schade sinds de wanprestatie is toegenomen. Mocht de rechter abstractie maken van de intussen 
opgetreden afname van de wanprestatieschade, dan zou de benadeelde terechtkomen in een 
gunstigere positie dan die van het positief belang.7688  

2803. RELEVANTE WANPRESTATIEPOSTERIEURE GEBEURTENISSEN – Niet alle gebeurtenissen na de 
wanprestatie zijn relevant voor vaststelling van bestaan en omvang van wanprestatieschade.7689 

                                                             
7682 SIMOENS 2003, 47. 
7683 SIMOENS 2003, 47. 
7684 Bijv. Bergen 22 september 1992, RGAR 1994, nr. 12365 (buitencontractueel, indexering begrafeniskosten). 
7685 Cass.Req.fr. 24 maart 1942, D. 1942, 118; Cass.civ.III.fr. 5 april 1978, Bul.civ. III, nr. 155 (verborgen gebreken); 
Cass.civ.I.fr. 20 november 1990, D. 1991, 455, noot J.-L. AUBERT (niet-conforme herbicide die oogst aantastte, met 
herwaardering van schade die deskundige op aan uitspraakdatum voorafgaand tijdstip raamde); Cass.com.fr. 2 november 
1993, Bull.civ. IV, nr. 380; Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, Bull.civ. 1998, I, 191, nr. 275 (contractueel); Brussel 22 april 1988, 
T.Aann. 1990, 86; Brussel 7 mei 1992, JLMB 1993, 580; BOCKEN/BOONE 2011, 224; JOURDAIN 2001, 295; PINNA 2007, 289.  
7686 SIMOENS 1999, 80 (buitencontractueel). 
7687 VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 458. 
7688 JOURDAIN 2001, 291. 
7689 BOCKEN/BOONE 2011, 223; CORNELIS 2000-I, 566; EBERHARD 2005, 190; GROUTEL 2012, 117; FAGNART 1997, 90; JOURDAIN 2001, 
295; PIERRE 2012, 57; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 459; VAN OMMESLAGHE 2010, 1608; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 664. 
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Sinds 19487690 is het vaste cassatierechtspraak dat rechters enkel rekening mogen houden met 
omstandigheden die verband houden met het schadefeit en/of7691 de schade. Deze lijn heeft het Hof 
van Cassatie recentelijk nog bevestigd in contractueel7692 en buitencontractueel7693 verband. In 2007 
formuleerde het deze vuistregel, in een geval van ontbinding van een koopovereenkomst, nog 
negatief in die zin dat de rechter bij schadebeoordeling geen gegevens in aanmerking mag nemen die 
zich na de tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband 
houden en ten gevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of verergerd is.7694  

2804. SCHADEBEÏNVLOEDENDE GEBEURTENISSEN TOT BIJ EINDUITSPRAAK – Conform het vereiste van schadebepaling 
naar de einduitspraak  (supra nr. 2793), moet de rechter dus rekening houden met relevante gebeurtenissen 
tot op de datum van die einduitspraak. Zo vernietigde het Franse Hof van Cassatie een arrest waarin de 
appelrechters hadden geweigerd om rekening te houden met prijsstijgingen sinds de uitspraak in eerste 
aanleg.7695 Een appelrechter moet in de regel de begroting zelfs overdoen op de datum van zijn uitspraak.7696 
De rechter moet in hoger beroep dus ook rekening houden met latere gebeurtenissen die gevolgen hebben 
voor de omvang van de schade, ook al zijn zij vreemd aan het schadefeit.7697 Stijgt of daalt de waarde van een 
goed dus tussen de wanprestatie en de uitspraak, dan moet de rechter dit verrekenen. 7698  De 
waardeschommeling van het beschadigde goed is immers een gegeven dat niet vreemd is aan de schade. 

2 Cumulatieve uitsluitingsvoorwaarden 

2805. HYPOTHESE VAN CUMULATIEVE UITSLUITINGSVOORWAARDEN – Volgens vaste cassatierechtspraak 
mogen rechters dus enkel rekening houden met omstandigheden die verband houden met het 
schadefeit en/of de schade.7699 Maar gelden die uitsluitingsvoorwaarden – geen vergoeding van 
schade die vreemd is aan schadefeit en/of schade – nu cumulatief dan wel alternatief? Ofschoon niet 
doorslaggevend, valt vanuit numeriek oogpunt de cumulatieve formulering van de cassatieregel te 
verdedigen. Het Hof van Cassatie lijkt vaker van cumulatieve uitsluitingsvoorwaarden te gewagen.7700 
Negatief geformuleerd mogen rechters bij schadebegroting geen rekening houden met latere 

                                                             
7690 Cass. 29 september 1948, Pas. 1948, I, 509; Cass. 4 juli 1955, Pas. 1955, I, 1193 (buitencontractueel); Cass. 21 mei 1993, 
Arr.Cass. 1993, 517 (buitencontractueel); Cass. 14 december 1993, Pas. 1993, I, 1066 (buitencontractueel); Cass. 4 januari 
1994, Pas. 1994, I, 3; Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114; Cass. 2 februari 1996, Pas. 1996, I, 166 (buitencontractueel); 
Cass. 2 mei 2001, Pas. 2001, 749; Cass. 13 februari 2006, Pas. 2006, 364; Cass. 26 januari 2007, www.cass.be, derde 
overweging; Cass. 23 april 2012, Pas. 2012, 875. 
7691 Het gebruik van "en" dan wel "of" is niet zonder praktische gevolgen (infra nrs. 2805-2816). 
7692 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be, derde overweging. 
7693 Cass. 23 april 2012, Pas. 2012, 875. 
7694 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be, derde overweging. 
7695 Cass.civ.fr. 18 februari 1952, D. 1952, 323 (buitencontractueel). 
7696 Cass. 22 november 2005, Pas. 2005, 2321; Cass.civ.III.fr. 22 juli 1993, nr. 86-10238, onuitg., in PINNA 2007, 290; VAN 

OMMESLAGHE 2010, 1606 (deze regel geldt ook bij wanprestaties); VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 663 (buitencontractueel: "Het hof 
van beroep mag zich niet beperken tot het overnemen van de berekening die de eerste rechter heeft gemaakt."). 
7697 Cass. 23 april 2012, Pas. 2012, 875 (buitencontractueel, rechter moet met brugpensionering rekening houden bij 
beoordeling van schade wegens arbeidsongeschiktheid). 
7698 Cass. 28 mei 1931, Pas. 1931, I, 180; Cass.civ.I.fr. 13 februari 1996, Bull.civ. I, nr. 81; DERRIDA 1951, nr. 19 (daling van 
prijzen is ook te verrekenen); VAN OMMESLAGHE 2010, 1611. 
7699 Cass. 29 september 1948, Pas. 1948, I, 509; Cass. 4 juli 1955, Pas. 1955, I, 1193 (buitencontractueel); Cass. 21 mei 1993, 
Arr.Cass. 1993, 517 (buitencontractueel); Cass. 14 december 1993, Pas. 1993, I, 1066 (buitencontractueel); Cass. 4 januari 
1994, Pas. 1994, I, 3; Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114 (buitencontractueel: “ pour apprécier en fait un dommage, le 
juge doit, se plaçant au moment où il statue, tenir compte de toutes les circonstances de la cause susceptibles d’influer sur  
l’existence et l’étendue du dommage; qu’à cet égard, il doit prendre en considération tous les événements postérieurs au 
dommage qui l’auraient aggravé ou réduit, à condition que ces événements ne soient pas étrangers au fait générateur du 
préjudice et à celui-ci.”); Cass. 2 februari 1996, Pas. 1996, I, 166 (buitencontractueel); Cass. 2 mei 2001, Pas. 2001, 749; 
Cass. 13 februari 2006, Pas. 2006, 364; Cass. 26 januari 2007, www.cass.be, derde overweging; Cass. 23 april 2012, Pas. 
2012, 875. 
7700 CUMULATIEF: Cass. 21 mei 1993, Arr.Cass. 1993, 517 (buitencontractueel); Cass. 14 december 1993, Arr.Cass. 1993, 1063 
(buitencontractueel); Cass. 4 januari 1994, Pas. 1994, I, 3; Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114 (buitencontractueel); 
Cass. 2 februari 1996, Arr.Cass. 1996, 147 (buitencontractueel); Cass. 26 januari 2007, www.cass.be, derde overweging 
(contractueel). ALTERNATIEF: Cass. 27 januari 1994, Arr.Cass. 1994, 109 (buitencontractueel); Cass. 2 mei 2001, Arr.Cass. 
2001, 778; Cass. 23 april 2012, Pas. 2012, 875. 
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gebeurtenissen die de toestand van de benadeelde beïnvloeden, voor zover deze vreemd zijn aan 
zowel het schadefeit (onrechtmatige daad of wanprestatie) als de schade. Positief geformuleerd 
moeten zij bij schadebegroting acht slaan op alle latere gebeurtenissen die bestaan en omvang van 
schade kunnen beïnvloeden (verergering of vermindering schade), voor zover zij verband houden 
met (of “niet vreemd zijn aan”) het schadeverwekkende feit of de schade.7701 De rechter moet dus 
rekening houden met latere gebeurtenissen die verband houden met het schadefeit of die, als zij 
daaraan vreemd zijn, verband houden met de schade. Drie hypothesen zijn denkbaar: 
gebeurtenissen die verband houden met de wanprestatie (infra nrs. 2806-2807) en/of de door de 
wanprestatie veroorzaakte schade (infra nrs. 2808-2809), en gebeurtenissen die vreemd zijn aan 
zowel de wanprestatie als de daardoor veroorzaakte schade (infra nrs. 2810-2812) 

a Wanprestatiegerelateerde gebeurtenissen 

2806. VERREKENING LATERE SCHADEBEÏNVLOEDENDE GEBEURTENISSEN DIE VERBAND HOUDEN MET SCHADEFEIT – 

De rechter moet dus zeker rekening houden met latere gebeurtenissen die verband houden met het 
schadeverwekkende feit.7702 Doet zich na de wanprestatie een nadelige gebeurtenis voor waardoor 
de schade in omvang is toegenomen, dan moet er tussen de wanprestatie en de schadetoename een 
oorzakelijk verband bestaan om de last van die schadeaanwas op de wanprestant af te wentelen.7703  

2807. ILLUSTRATIE: VERERGERING VAN DOOR SCHADEFEIT OPGELOPEN ZIEKTE – Illustratief voor op de aansprakelijke 
extra af te wentelen schade is de door een ongeval opgelopen ziekte die na het schadefeit verergert en zelfs 
overlijden tot gevolg heeft. De aangroei van de schade die te wijten is aan de eigen schuld van de benadeelde 
(bijv. niet-nakoming schadebeperkingsplicht) kan de rechter wel niet (volledig; supra nrs. 2034-2049) ten laste 
van de wanprestant leggen. Hetzelfde geldt voor schade die ook zou zijn ingetreden indien de wanprestatie 
zich niet had voorgedaan.  

b Schadegerelateerde gebeurtenissen  

2808. VERREKENING LATERE GEBEURTENISSEN DIE VERBAND HOUDEN MET VEROORZAAKTE SCHADE – De rechter 
moet ook rekening houden met latere gebeurtenissen die verband houden met de door de 
wanprestatie veroorzaakte schade. Denk ook aan schadegerelateerde gebeurtenissen die vreemd zijn 
aan het schadefeit. Bij begroting van schade die resulteert uit blijvende arbeidsongeschiktheid moet 
de rechter zo zelfs acht slaan op een overlijden dat vreemd is aan het schadefeit, aangezien die 
gebeurtenis van invloed is op de schade. De duur van de schadeperiode komt immers vast te staan, 
zodat de ongeschiktheidsschade niet op grond van de waarschijnlijke levensduur maar op basis van 
de werkelijke levensduur (overlijdensdatum) is te bepalen.7704  

2809. ILLUSTRATIES VAN LATERE SCHADEBEÏNVLOEDENDE GEBEURTENISSEN DIE VERBAND HOUDEN MET VEROORZAAKTE SCHADE 

– Qua latere gebeurtenissen die verband houden met de schade verwijst de rechtsleer bij onrechtmatige daad 
frequent naar brugpensionering. Deze omstandigheid moet de rechter in rekening brengen bij begroting van 
schade wegens arbeidsongeschiktheid.7705 Die gebeurtenis is vreemd aan het schadefeit, maar houdt verband 
met de schade. Wie door een ongeval deels werkonbekwaam is geworden en daardoor van beroep moest 
veranderen, kan nadien een hoger loon krijgen. Dat dit hogere loon zijn schade vermindert, is te verdisconteren 
bij de schadebegroting, aldus het Hof van Cassatie.7706 In vergelijkbare zin geldt dat toekomstige uitgaven niet 

                                                             
7701 Deze positieve formulering is te vinden in Cass. 4 juli 1955, Pas. 1955, I, (1193) 1194 ("pour la détermination de 
l'indemnité due en raison d'un dommage causé par une infraction, il ne peut être tenu compte d'événements postérieurs que 
lorsque ceux-ci ne sont pas étrangers à l'infraction ou au dommage lui-même"). 
7702 Deze illustraties: VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 459-460. 
7703 RONSE/DE WILDE 1988, 278; SIMOENS 1999, 78-79. 
7704 Cass. 20 juni 1977, RGAR 1980, nr. 10157; Cass. 15 december 1981, Arr.Cass. 1981-82, 524; Cass. 14 december 1993, 
Arr.Cass. 1993, 1063; Cass. 2 mei 2001, Arr.Cass. 2001, 778; Brussel 30 juni 1982, RW 1984-85, 2211; Pol. Ieper 27 april 
1998, TAVW 1998, 267, noot J. SCHRYVERS. 
7705 Cass. 8 september 2010, Pas. 2010, 2214; Cass. 23 april 2012, Pas. 2012, 875. 
7706 Cass. 14 december 1964, Pas. 1965, I, 370 ("le fait que, depuis l'accident, le demandeur effectue un travail d'employé, 
mieux rémunéré, n'est pas une circonstance étrangère au dommage lui-même, mais au contraire une circonstance qui a 
contribué à déterminer l'importance du dommage dans le chef du demandeur"); Cass. 22 februari 1966, Pas. 1966, I, 838. 
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verhaalbaar zijn wanneer door het overlijden van het slachtoffer komt vast te staan dat er geen uitgaven zijn 
voor verder herstel van tanden.7707 Wanneer de eigenaar van een pand dat gedeeltelijk is vernield wegens 
werken op een naburig erf, dit pand aan de schadeplichtige verkoopt tegen een prijs die minstens gelijk is aan 
de verkoopwaarde die het goed nog zou gehad hebben zonder de beschadiging, kan die gebeurtenis die na het 
schadefeit plaatshad, worden aangemerkt als een gebeurtenis die niet buiten verband staat met de schade. 
Zodoende kan de rechter deze gebeurtenis in aanmerking nemen bij de beoordeling van de schade.7708  

c Wanprestatie- en schadevreemde gebeurtenissen 

2810. NIET-VERREKENING LATERE GEBEURTENISSEN DIE VREEMD ZIJN AAN ZOWEL SCHADEFEIT ALS DAARUIT 

RESULTERENDE SCHADE – Gelet op voornoemde cassationele stelregel mag de rechter gebeurtenissen 
die vreemd zijn aan zowel het schadefeit als de daaruit resulterende schade echter niet verrekenen 
bij schadebegroting. In dat geval is immers voldaan aan beide cumulatieve uitsluitingsvoorwaarden.  

2811. NIEUW HUWELIJK OF NIEUWE RELATIE VAN BENADEELDE – Zo is het vaste cassatierechtspraak dat de rechter bij 
berekening van inkomensderving die een vrouw lijdt wegens het overlijden van haar eerste echtgenoot, geen 
rekening mag houden met het feit dat de toestand van de weduwe dankzij een nieuw huwelijk7709 of een 
nieuwe relatie7710 verbetert door het inkomen van de nieuwe echtgenoot of partner. Die verbetering is enkel 
het gevolg van dat nieuwe huwelijk of de nieuwe relatie en niet van de fout. De bijdrage van de 
partner/echtgenoot in het onderhoud van de weduwe strekt niet tot vergoeding van de schade die zij door de 
fout lijdt. Uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden moeten betalen, mag de rechter 
enkel op schadevergoeding aanrekenen voor zover zij vergoeding van dezelfde schade beogen.7711 Wanneer 
het overlijden van een werknemer aanleiding geeft tot betaling aan de weduwe van een overlevingspensioen, 
is dit overlevingspensioen dan ook vreemd aan zowel de schade als het schadefeit, zodat de rechter dit niet 
mag aftrekken van de schadevergoeding.7712  

2812. RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN ZIJN VREEMD AAN SCHADEFEIT – Ook overlevingspensioenen zijn vreemd aan 
het schadefeit, want berusten op een andere grondslag. Die andere grondslag is de arbeidsovereenkomst 
tussen het slachtoffer en de werkgever, en dus de socialezekerheidswetgeving. Die uitkering is ook vreemd aan 
de schade en heeft dus geen vergoedend karakter. De wetgeving over het pensioen voor werknemers strekt 
immers niet tot vergoeding van door het schadefeit veroorzaakte schade.7713 Dit is omstreden. Bepaalde 
rechters verrekenen een overlevingspensioen wél bij schadebegroting voor inkomensverlies. Zij brengen in 
herinnering dat schade de uitkomst is van de vergelijking tussen de huidige toestand van de benadeelde zoals 
door dat schadefeit is veroorzaakt, en de toestand waarin hij zonder de tussenkomst van het schadefeit verder 
zou zijn gebleven. Die verrekening motiveren zij dan op grond dat de schade bestaat in het verschil tussen de 
inkomsten van de overlevende, verminderd met zijn persoonlijk onderhoud, en de huidige inkomsten van de 
weduwe uit de arbeid van haar overleden echtgenoot, zijnde haar weduwepensioen.7714  

d Uitzonderlijke schadebeperking 

2813. UITZONDERLIJKE SCHADEBEPERKING DOOR BENADEELDE – Delicaat is de impact van uitzonderlijke 
inspanningen die de benadeelde zich heeft getroost om zijn schade te beperken. Deze problematiek 
houdt verband met zowel de verrekening van latere gebeurtenissen als de schadebeperkingsplicht. 
Voor nietigverklaring menen sommigen dat rechters bij winstderving ook rekening moeten houden 
met het feit dat degene die aanspraak maakt op vergoeding van zijn negatief belang, nadien een 
overeenkomst met een derde heeft gesloten die hij niet had kunnen sluiten indien zijn andere 

                                                             
7707 Pol. Brugge 16 december 2002, RGAR 2004, nr. 13800. 
7708 Cass. 3 december 1981, Pas. 1982, I, 460. 
7709 Cass. 29 september 1948, Pas. 1948, I, 509; Cass. 20 maart 1980, Pas. 1980, I, 898; Cass. 29 september 1987, TGR 1987, 
104. Toepassing uit feitenrechtspraak: Pol. Brugge 19 mei 1998, TAVW 1998, 268, noot J. SCHRYVERS. 
7710 Cass. 15 februari 2011, Pas. 2011, 516 (toestand van weduwe was verbeterd door inkomen van nieuwe partner). 
7711 Cass. 7 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1320. 
7712 Onrechtmatige daad: Cass. 23 september 1981, Arr.Cass. 1981-82, 130; Cass. 23 januari 1990, Arr.Cass. 1989-90, 668; 
Cass. 26 juni 1990, Arr.Cass. 1989-90, 1382; Cass. 21 januari 1998, Arr.Cass. 1998, 97; Cass. 7 september 2004, Arr.Cass. 
2004, 1320. 
7713 Zie ook VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 984. 
7714 Rb. Brugge 4 oktober 1996, TAVW 1997, 87, noot J. SCHRYVERS; Corr. Leuven 24 januari 1995, T.Verz. 1996, 143. 
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overeenkomst tot stand was gekomen en correct was nagekomen.7715 Met toepassing van het door 
het Hof van Cassatie geformuleerde criterium zou echter kunnen worden voorgestaan dat wanneer 
de benadeelde inspanningen verricht die verder gaan dan redelijkerwijs van hem waren te 
verwachten, de uit die bijzondere schadebeperking resulterende voordelen vreemd zijn aan de fout 
en de schade, zodat de rechter deze niet in mindering mag brengen.7716  

2814. ILLUSTRATIES VAN UITZONDERLIJKE SCHADEBEPERKING – In buitencontractueel verband mag de 
rechter zo niet verrekenen dat een volledig arbeidsongeschikt slachtoffer dankzij uitzonderlijke 
inspanningen alsnog een inkomen kan verwerven.7717 Een andere hypothese van niet-verrekening is 
de overlevende echtgenoot die bij machte blijkt om de handelszaak van het slachtoffer op hetzelfde 
niveau voort te zetten.7718 Die bijzondere schadebeperking acht de rechtspraak vreemd aan zowel 
het schadefeit als de schade. Dat voordeel mag de rechter dan ook niet in aanmerking nemen bij 
begroting van schadevergoeding. 

2815. BETALING VAN MEERPRIJS DOOR DERDE-KOPER ALS NIET-VERREKENBAAR VOORVAL – Illustratief voor die hypothese 
bij contractuele aansprakelijkheid is de vaststelling dat bij schadebegroting bij ontbinding van een 
koopovereenkomst wegens niet-betaling van de koopprijs door de koper (art. 1654 BW), de rechtspraak geen 
rekening houdt met het feit dat een derde-koper een meerprijs heeft betaald. Zo verklaarde het hof van 
beroep te Antwerpen een koopovereenkomst ontbonden wegens niet-betaling. De verkoper kreeg slechts 
€ 500 van de € 20 362 aan gevorderde schadevergoeding. Het hof oordeelde dat de via de doorverkoop 
gerealiseerde meerprijs (€ 16 113, zijnde het verschil tussen de initiële koopprijs van € 92 960 en de 
doorverkoopprijs van € 109 073) het interestenverlies (€ 12 925) en de meerkosten en inspanningen om dat 
goed alsnog te verkopen (€ 7 436) compenseerde. Het gaf aan dat de benadeelde "bijkomende inspanningen 
had geleverd om haar pand aan derden te verkopen en alzo haar schade te beperken", waarvoor het een in 
billijkheid begrote schadevergoeding van € 500 toekende. In haar cassatievoorziening voerde de verkoopster 
aan dat betalingen, die derden aan de schuldeiser doen, slechts op de schadevergoeding mogen worden 
aangerekend voor zover zij vergoeding beogen van dezelfde schade, die voortvloeit uit de wanprestatie.7719 De 
door haar eigen inspanningen verkregen meerprijs stond haar inziens niet in verband met de geleden schade. 
Die meerprijs betrof ook geen betaling uit hoofde van vergoeding van de schade die zij leed wegens die 
wanprestatie en ontbinding.7720 Het Hof van Cassatie volgde die zienswijze. Het oordeelde dat de appelrechters 
die rekening houden met het door de latere verkoop verkregen voordeel, de artikelen 1149-1151, 1184, 1234 
en 1654 BW schenden.7721 De rechter mag bij de beoordeling van die schade immers geen gegevens in 
aanmerking nemen die zich na de tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf 
geen verband houden en ten gevolge waarvan de toestand van de schuldeiser is verbeterd of verergerd.  

                                                             
7715 CORNELIS 1990-I, 421; VANWIJCK-ALEXANDRE 1980, 61. 
7716 Cass. 4 juli 1955, Pas. 1955, I, 1193 (voortzetting van handelszaak op hetzelfde niveau door overlevende echtgenote 
niet van invloed op schadebegroting, op grond dat dit vreemd was aan het schadefeit en de schade); Cass. 7 september 
1982, Pas. 1983, I, 19 (buitencontractueel); Cass. 26 januari 2007, www.cass.be; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 460; 
VAN OMMESLAGHE 2010, 1611 ("Mais ces efforts, comme tels, constituent le cas échéant un élément du dommage."). Vgl. Gent 
22 oktober 1993, TBBR 1995, (46) 50, noot I. DEMUYNCK (vernietiging verkoop andermans zaak met toekenning bijkomende 
schadevergoeding op grond van art. 1599 BW, geen verrekening latere aankoop van zelfde grond tegen lagere prijs). 
7717 Cass. 7 september 1982, Pas. 1983, I, 19. 
7718 Cass. 4 juli 1955, Pas. 1955, I, 1193. 
7719  Eiseres in cassatie verwijst naar cassatierechtspraak inzake niet-verrekening van overlevingspensioenen: Cass. 
23 september 1981, Arr.Cass. 1981-82, 130; Cass. 23 januari 1990, Arr.Cass. 1989-90, 668; Cass. 26 juni 1990, Arr.Cass. 
1989-90, 1382; Cass. 21 januari 1998, Arr.Cass. 1998, 97; Cass. 7 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1320. 
7720 In de zesde alinea van punt 1 van haar grieven verwijst eiseres in cassatie naar de formulering die een cumulatieve 
uitsluitingsvoorwaarde vooropstelt: "De rechter moet voor de raming van de schade het tijdstip van zijn uitspraak in 
aanmerking nemen, zonder rekening te houden met voorvallen die zich na het begaan van de fout hebben voorgedaan, die 
in geen enkel verband staan met de fout of de schade zelf en die de toestand van de getroffene hebben verbeterd of 
verslechterd." Bij deze formulering moet de rechter dus wel rekening houden met gebeurtenissen die verband houden met 
de fout of de schade. Een cumulatieve uitsluitingsvoorwaarde geldt dan, aangezien voorvallen pas worden uitgesloten als zij 
vreemd zijn aan de fout én de schade. 
7721 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be. 
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2816. INTEGRALE VERGOEDING HUURSCHADE ONDANKS UITBLIJVEN IMPACT OP DOORVERKOOPRIJS – Een vergelijkbaar geval 
is dat van huurschade die integraal verhaalbaar is ondanks het feit dat de verhuurder intussen erin is geslaagd 
het onroerend goed door te verkopen zonder dat die huurschade gevolgen had voor de doorverkoopprijs. Deze 
hypothese kwam al aan bod bij de concrete begroting van winstderving (supra nr. 484). Krachtens artikel 1732 
BW is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen en verliezen die gedurende zijn huurtijd zijn ontstaan, 
tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad. In dit verband oordeelt het Hof van Cassatie 
dat de huurder de huurschade moet vergoeden, onafhankelijk van de vraag of die huurschade bij doorverkoop 
een impact heeft gehad op de verkoopprijs.7722 Deze niet-verrekening van de impact van de doorverkoop van 
het pand op de omvang van de te vergoeden huurschade legitimeert het Hof van Cassatie met de overweging 
dat de doorverkoop geen verband houdt met de tekortkomingen van de huurder noch met de schade zelf.  

3 Kritiek op stelregel 

2817. KRITIEK OP CASSATIESTELREGEL – De toepassing van het door het Hof van Cassatie geformuleerde 
criterium ter beoordeling of een gebeurtenis in aanmerking is te nemen, ligt niet voor de hand. De 
cassatiestelregel brengt geen rechtsvrede. De rechtsleer bewierookt de bondigheid, maar laakt het 
inconsistente, onwerkzame en incoherente karakter van de formulering en haar toepassing.7723 In de 
eerste plaats blijkt de stelregel niet op consistente wijze te zijn geformuleerd (infra nrs. 2818-2819). 
Minieme wijzigingen in de formulering – gebruik van het voegwoord “en” dan wel “of” – kunnen een 
grote impact hebben op de omvang van de schadevergoeding. In de tweede plaats blijkt de 
formulering vaak onwerkzaam (infra nrs. 2820-2822). In de derde plaats blijkt de rechtspraak de 
vooropgestelde maatstaf op onsamenhangende wijze toe te passen (infra nrs. 2823-2824).  

a Inconsistentie 

2818. INCONSISTENTE FORMULERING VAN STELREGEL – De geijkte formulering voor verrekening van latere 
gebeurtenissen blijkt in de eerste plaats inconsistent. Terminologisch is het Hof van Cassatie niet 
rechtlijnig. Dit blijkt uit het feit dat in sommige arresten cumulatieve ("en") en in andere arresten 
alternatieve ("of") uitsluitingsvoorwaarden zijn gesteld. Soms overweegt het Hof dat de rechter geen 
rekening mag houden met latere gebeurtenissen die vreemd zijn aan het schadefeit en aan de 
schade en die de toestand van de schadelijder hebben verbeterd of verergerd7724, of dat hij rekening 
moet houden met latere gebeurtenissen die niet vreemd zijn aan de inbreuk of de schade zelf7725. In 
andere arresten oordeelt het dat de rechter geen rekening mag houden met dergelijke 
gebeurtenissen die vreemd zijn aan dat schadeverwekkende feit of aan de schade zelf.7726 Deze 
inconsequente formulering oogst terecht kritiek in de rechtsleer.7727  

2819. ILLUSTRATIE: VERKOOP LANDBOUWBEDRIJF DOOR WEDUWE NA OVERLIJDEN ECHTGENOOT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD – 

Zo verwierp het Hof van Cassatie een voorziening tegen een arrest waarin was vastgesteld dat de economische 
schade van de weduwe van een landbouwer – die was overleden door een onrechtmatige daad – bestond in 
het verlies van het deel van de winst van het landbouwbedrijf uit de eigen beroepswerkzaamheid van haar 
overleden echtgenoot, en dat geen rekening moest worden gehouden met het feit dat zij het landbouwbedrijf 

                                                             
7722 Cass. 30 januari 2004, Arr.Cass. 2004, 162, JLMB 2005, 771, Pas. 2004, 194. 
7723 Kritiek: KOHL 2015, 370-373; SIMOENS 1999, 78-80; SIMOENS 2003, 48; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 982. 
7724  Cass. 14 december 1964, Pas. 1965, I, 370 (buitencontractueel); Cass. 21 mei 1993, Arr.Cass. 1993, 517 
(buitencontractueel); Cass. 14 december 1993, Arr.Cass. 1993, 1063 (buitencontractueel); Cass. 4 januari 1994, Pas. 1994, I, 
3; Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114 (buitencontractueel); Cass. 2 februari 1996, Arr.Cass. 1996, 147 
(buitencontractueel); Cass. 26 januari 2007, www.cass.be, derde overweging (contractueel); Cass. 15 februari 2011, Pas. 
2011, 516, tweede overweging ("Bij de beoordeling van de schade mag de rechter geen rekening houden met 
gebeurtenissen die na de fout hebben plaatsgehad en geen betrekking hebben op deze fout en de schade, waardoor de 
toestand van de benadeelde zou verbeterd of verergerd zijn."). 
7725 Cass. 4 juli 1955, Pas. 1955, I, 1193 (buitencontractueel). 
7726 Cass. 27 januari 1994, Arr.Cass. 1994, 109 (buitencontractueel); Cass. 2 mei 2001, Arr.Cass. 2001, 778; Cass. 23 april 
2012, Pas. 2012, 875 (rechter moet bij schadebepaling rekening houden "met gebeurtenissen die, hoewel zij vreemd zijn 
aan de onrechtmatige daad, de hierdoor veroorzaakte schade beïnvloeden."). 
7727 Kritiek: KOHL 2015, 370-373; SIMOENS 1999, 78-80; SIMOENS 2003, 48; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 982. 
Verzoenende interpretatie: VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 459. 
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van haar echtgenoot kort na het overlijden – maar tussen het tijdstip waarop de schade zich voordeed en het 
tijdstip waarop het arrest die schade raamde – had verkocht. Geoordeeld werd dat deze omstandigheid geen 
verband hield met de onrechtmatige daad en de door de aansprakelijke te vergoeden schade.7728 Niet zonder 
reden geeft bepaalde rechtsleer aan dat indien het Hof van Cassatie echter als criterium had gehanteerd dat de 
rechter geen rekening mag houden met latere gebeurtenissen die vreemd zijn aan de onrechtmatige daad of 
aan de schade zelf, de uitspraak wellicht anders had geluid.7729 De verkoop van het landbouwbedrijf na het 
overlijden van de echtgenoot is namelijk een latere gebeurtenis die wel vreemd is aan de onrechtmatige daad, 
maar niet aan de schade zelf.  

b Onwerkzaamheid 

2820. VAAK ONWERKZAME FORMULE – De door het Hof van Cassatie gehanteerde formulering van de 
vuistregel, voor zover de rechter acht moet slaan op latere gebeurtenissen die verband houden met 
het schadefeit en de schade, acht de rechtsleer voorts onwerkzaam.7730 Het vereiste van een band 
tussen de latere gebeurtenis en het schadefeit (supra nr. 2806) is niets meer dan een overbodige 
herhaling van het vereiste van een oorzakelijk verband (infra nr. 2821) en het vereiste van een band 
tussen die latere gebeurtenis en de schade is steeds vervuld (infra nr. 2822). 

2821. VEREISTE VAN BAND TUSSEN LATERE GEBEURTENIS EN SCHADEFEIT ALS OVERBODIGE HERHALING VAN 

VEREISTE VAN OORZAKELIJK VERBAND – Het eerste vereiste, van een band tussen de latere gebeurtenis en 
het schadefeit beschouwt de rechtsleer als overbodige herhaling van het vereiste van een oorzakelijk 
verband tussen het schadefeit en schade.7731 Heeft zich na de wanprestatie een gebeurtenis 
voorgedaan waardoor de schade in omvang is toegenomen, dan moet er tussen die wanprestatie en 
de schadetoename een oorzakelijk verband bestaan om de schadeaangroei op de wanprestant af te 
wentelen. Viel de benadeelde dankzij de wanprestatie een voordeel te beurt, dan is zijn schade 
verminderd. Dan staat de wanprestant slechts in voor die verminderde schadeomvang.  

2822. VEREISTE VAN BAND TUSSEN LATERE GEBEURTENIS EN SCHADE STEEDS VERVULD – Het tweede vereiste, 
van een band tussen de latere gebeurtenis en de schade, wordt steeds vervuld geacht.7732 De latere 
gebeurtenis moet de toestand van het slachtoffer hebben verbeterd of verergerd en moet dus een 
afname of aangroei van zijn schade hebben veroorzaakt. Zo moet tussen de af- of toegenomen 
schade en de initiële schade een verband bestaan. Dit is steeds het geval, aangezien het net die 
initiële schade is die afneemt dan wel toeneemt.  

c Disparate toepassing 

2823. ONSAMENHANGENDE EN DISPARATE TOEPASSING VAN CRITERIUM – Ook de onsamenhangende 
toepassing van het criterium leidt tot onzekerheid. Zo is het cassatierechtspraak dat de rechter bij 
berekening van inkomensderving die een vrouw lijdt door het overlijden van haar eerste echtgenoot, 
geen rekening mag houden met het feit dat zij door haar nieuw huwelijk7733 of haar nieuwe relatie7734 
geen (volledig) inkomstenverlies meer lijdt voor zover zij deelt in het inkomen van haar nieuwe 
partner (supra nr. 2811). Elders oordeelt het Hof van Cassatie net dat de rechter brugpensionering 
wel moet verrekenen bij begroting van schade door arbeidsongeschiktheid (supra nr. 2809).7735 
Indien de rechter brugpensionering moet verrekenen omdat dit verband houdt met de geleden 
schade, dan zou dit toch ook moeten gelden voor een nieuwe relatie waardoor schade verdwijnt?  

                                                             
7728 Cass. 2 februari 1996, Arr.Cass. 1996, 147.  
7729 VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 982-983. 
7730 KOHL 2015, 371; RONSE/DE WILDE 1988, 276-282; SIMOENS 1999, 78-79; SIMOENS 2003, 50. 
7731 RONSE/DE WILDE 1988, 278; SIMOENS 1999, 78-79; SIMOENS 2003, 50. 
7732 SIMOENS 2003, 50. 
7733 Cass. 29 september 1948, Pas. 1948, I, 509; Cass. 20 maart 1980, Pas. 1980, I, 898; Cass. 29 september 1987, TGR 1987, 
104. Toepassing: Pol. Brugge 19 mei 1998, TAVW 1998, 268, noot J. SCHRYVERS. 
7734 Cass. 15 februari 2011, Pas. 2011, 516 (toestand van weduwe werd verbeterd door inkomen van nieuwe partner). 
7735 Cass. 8 september 2010, Pas. 2010, 2214; Cass. 23 april 2012, Pas. 2012, 875. 
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2824. KRITIEK OP CASSATIERECHTSPRAAK OVER INVLOED VAN NIEUWE RELATIE VAN BENADEELDE OP VERGOEDING 

INKOMSTENVERLIES – Allicht is het Hof van Cassatie voorstander van volledige cumul tussen de voordelen van een 
nieuwe relatie en schadevergoeding voor inkomstensverlies. Hoewel deze oplossing socio-psychologisch 
verdedigbaar lijkt, is de onderbouw dogmatisch bekritiseerbaar. Allereerst is het nieuwe huwelijk niet vreemd 
aan het schadefeit. Is een nieuw huwelijk nu niet net mogelijk gemaakt door het uit dit schadefeit resulterende 
overlijden van de partner van de weduwe?7736 Daarnaast is het nieuwe huwelijk niet vreemd aan de schade. 
Dat nieuwe huwelijk tempert wel degelijk haar morele schade (steun van nieuwe echtgenoot) en materiële 
schade (compensatie inkomstenverlies overleden echtgenoot door inkomsten nieuwe echtgenoot).7737 Deze 
rechtspraak doet af aan het beginsel dat de rechter de schade in concreto moet begroten op het ogenblik dat 
hij uitspraak doet, rekening houdende met alle feitelijke gegevens waarover hij dan beschikt. Bezwaarlijk is te 
ontkennen dat de nieuwe relatie in concreto gevolgen heeft voor het inkomstenverlies waarvoor de weduwe 
om schadevergoeding verzoekt. Niettemin staat het Hof van Cassatie toe dat voordelen uit dat nieuwe huwelijk 
of de nieuwe relatie met een volledige vergoeding van de uit het eerste huwelijk gederfde inkomsten worden 
gecumuleerd.7738 Lagere rechtbanken durven die cassatierechtspraak dan ook wel eens ter zijde schuiven.7739 

d Alternatieven 

2825. WERKZAMERE BENADERING VIA ALTERNATIEVE STELREGELS – Diverse auteurs merken terecht op dat 
de cassatieregel voor latere gebeurtenissen vaak onbruikbaar is omdat zij te uiteenlopende kwesties 
dekt. Andere bestaande stelregels kunnen soms werkzamere redeneringen bieden dan het 
cassatieleerstuk over latere gebeurtenissen. 7740  Denk aan de schadebeperkingsplicht, met als 
specifieke toepassing dat de schadeverwekker geen profijt mag halen uit buitengewone 
inspanningen die het slachtoffer zich getroost (supra nrs. 1881-1887 en 2813-2816). 

2826. SCHADEBEPERKINGSPLICHT EN REGEL DAT AANSPRAKELIJKE GEEN PROFIJT MAG HALEN UIT BUITENGEWONE 

INSPANNINGEN VAN SLACHTOFFER – De schadebeperkingsplicht, met de toepassing dat de aansprakelijke 
geen profijt mag halen uit buitengewone inspanningen van het slachtoffer (supra nrs. 1881-1887), 
biedt een duidelijkere verantwoording voor de regel dat de rechter bij schadebegroting geen 
rekening mag houden met de omstandigheden dat een volledig arbeidsongeschikt slachtoffer dankzij 
uitzonderlijke inspanningen toch nog een inkomen kan verwerven 7741 , dat de overlevende 
echtgenoot in staat blijkt om de handelszaak van het slachtoffer op hetzelfde niveau voort te 
zetten7742 en dat een benadeelde bij ontbinding dankzij bijzondere inspanningen een meerprijs op 
een onroerend goed kan realiseren7743. De schadebeperkingsplicht blijkt in de rechtspraak voorts een 
cruciaal verweermechanisme voor de aansprakelijke wanneer laattijdige betaling van 
schadevergoeding deels aan de benadeelde zelf is te wijten.7744 Die regel benadert de rechtspraak 
ook niet vanuit het leerstuk van latere gebeurtenissen (supra nrs. 2813-2816).  

                                                             
7736 KOHL 2015, 386. 
7737 KOHL 2015, 385-386; SIMOENS 2003, 48. 
7738  BOCKEN/BOONE 2011, 223; SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 566; SIMOENS 2003, 48; 
VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 983; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 460, voetnoot 85 ("En inderdaad, is het 
niet onlogisch dat een overlevende vrouw of man nog schadevergoeding werd toegekend op een ogenblik dat zij/hij zich in 
een minder tragische positie bevindt."). 
7739 Gent 18 september 1986, T.Verz. 1987, 320, noot M. LAMBERT; Luik 25 mei 1993, T.Verz. 1993, 623, noot M. LAMBERT; 
Rb. Brugge 4 oktober 1995, T.Verz. 1997, 142 
7740 SIMOENS 1999, 80; SIMOENS 2003, 50-53 (die verder als alternatieve stelregels vermeldt de regel dat de rechter rekening 
moet houden met wijzigingen in de waarde-uitdrukking van de schade en de regel dat waarschijnlijkheden wijken voor 
zekerheden). Overname van pleidooi voor gebruik van alternatieve stelregels: KOHL 2015, 372-373. 
7741 Cass. 7 september 1982, Pas. 1983, I, 19. 
7742 Cass. 4 juli 1955, Pas. 1955, I, 1193. 
7743 Cass. 26 januari 2007, www.cass.be. 
7744  Antwerpen 9 december 2009, RW 2011-12, 1303; Luik 4 juni 2002, JLMB 2003, 1498 (verwijlinterest, 
schadebeperkingsplicht en rechtsmisbruik); Luik 17 juni 2002, TBBR 2003, 446, noot K. VANDERSCHOT (verwijlinterest, 
schadebeperkingsplicht en rechtsmisbruik); Rb. Leuven 21 oktober 2009, Huur 2011, 24 (verwijlinterest, verhuurder 
wachtte vijf jaar met invorderen niet-betaalde huur, schorsing tot dagvaarding); Pol. Brussel 17 oktober 2012, VAV 2013, 
57; Pol. Gent 17 december 2001, T.Verz. 2005, 778; Pol. Luik 14 februari 2008, EPC 2008, 121; INDICATIEVE TABEL 2012, 124. 
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B Periode na uitspraak 

2827. WIJZIGINGEN OMVANG WANPRESTATIESCHADE NA UITSPRAAKDATUM – Schade kan niet enkel 
evolueren in de periode tussen de wanprestatie en de datum van rechterlijke begroting. Ook na de 
datum van de rechterlijke uitspraak kan wanprestatieschade nog in positieve of negatieve zin 
fluctueren. De mogelijkheden voor de rechter zijn hier uiteraard beperkter dan bij de evolutie van 
wanprestatieschade in de periode die voorafgaat aan de uitspraak.  

1 Onvergoedbaarheid toegenomen schade 

2828. GEEN VERREKENING VAN SCHADEWIJZIGINGEN NA UITSPRAAKDATUM – In principe zijn wijzigingen in de 
omvang van wanprestatieschade die zich na de uitspraakdatum voordoen, zonder invloed op 
begroting van schadevergoeding. Dit resulteert uit het met de eis van rechtszekerheid 
samenhangende gezag van gewijsde (supra nr. 2799). Luidens artikel 25 Ger.W. verhindert dit gezag 
van gewijsde dat de vordering opnieuw wordt ingesteld. Dit belet bijgevolg dat de benadeelde kan 
verzoeken om bijkomende vergoeding voor schade waarover reeds definitief uitspraak is gedaan.7745  

2829. GEEN EXTRA SCHADEVERGOEDING VOOR PRIJSSTIJGINGEN OF MUNTONWAARDING NA UITSPRAAKDATUM – 

Zo kan een benadeelde na de einduitspraak niet meer verzoeken om de verkregen schadevergoeding 
wegens stijging van de prijzen of wegens muntontwaarding aan te passen.7746 Heeft de benadeelde al 
integrale vergoeding verkregen van zijn schade, dan kan hij nadien in principe geen vergoeding meer 
vorderen voor verergering van die initiële schade. De rechtsleer verwijst hier vaak naar de uitspraak 
van MONTESQUIEU dat "le repos des familles et de la société toute entière se fonde non seulement sur 
ce qui est juste mais sur ce qui est fini".7747  

2 Vergoeding nieuwe en andere schade 

2830. UITZONDERING: NIEUWE EN ANDERE SCHADE – Dat gezag van gewijsde belet wel geen vergoeding 
van nieuwe en andere schade. Dit is dan schade die niet aan de orde was in de eerste procedure.7748 
De benadeelde kan zo een nieuwe vordering instellen, strekkende tot vergoeding van die nieuwe 
schade. Zwitserland kwalificeert de eerste vordering dan beeldend als een partiële vordering (action 
partielle), die aanvulbaar is met een aanvullende vordering (action complémentaire).7749  

3 Vergoeding toekomstige schade 

2831. VERREKENING VAN TOEKOMSTIGE ELEMENTEN OF SCHADE OP MOMENT VAN UITSPRAAK – Buiten twijfel 
staat dat rechters op het moment van de uitspraak wel rekening kunnen houden met toekomstige 
elementen of toekomstige schade. Toekomstige evolutie van wanprestatieschade kan een rechter al 
verrekenen bij zijn uitspraak. Dat toekomstige karakter staat niet in de weg aan vergoeding 
daarvan.7750 Uiteraard moet het gaan om zekere schade die dan definitief begrootbaar is.7751 Soms 
kan de rechter die toekomstige schade in billijkheid begroten (supra nrs. 2768-2786).7752 Kent hij 
schadevergoeding toe in de vorm van periodiek uit te keren bedragen, dan kan hij de 
geldschommelingen verrekenen middels indexering.7753 

                                                             
7745 BELGIË: EVRARD 2007, 9; KOHL 2015, 398; SIMOENS 1999, 74; SIMOENS 2003, 47. FRANKRIJK: CARBONNIER 1992, 513. ZWITSERLAND: 

CHAPPUIS 2007, 161.  
7746 CARBONNIER 1992, 513. 
7747 EVRARD 2007, 8; MOUGENOT 2009-I, 238. 
7748 BOCKEN/BOONE 2011, 222; CARBONNIER 1992, 513; DIRIX 1984, 79; EVRARD 2007, 9; KOHL 2015, 398; VAN OMMESLAGHE 2010, 
1614. 
7749 CHAPPUIS 2007, 155. 
7750 DIRIX 1984, 78; JOURDAIN 2001, 299. 
7751 VAN OMMESLAGHE 2010, 1614. 
7752 DIRIX 1984, 78; RONSE/DE WILDE 1988, 82. 
7753 CARBONNIER 1992, 513; DERRIDA 1951, nr. 20; GENDREL 1961, 175; JOURDAIN 2001,303; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE 

TEMMERMAN 2007, 990-991. 
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2832. VOORBEHOUD VOOR TOEKOMSTIGE ELEMENTEN OF SCHADE – Lijkt het onmogelijk om toekomstige 
schade al te begroten of bestaat een risico op schadetoename – zoals bij lichamelijke schade – dan 
kan de rechter een voorlopige vergoeding toekennen. Dan maakt hij een voorbehoud om de impact 
van die evolutie op een later tijdstip te beoordelen.7754 De rechter beslist soeverein of hij de 
benadeelde dat voordeel toestaat.7755 Die toekenning van een voorbehoud moet wel expliciet 
gebeuren en kan niet uit stilzwijgen worden afgeleid.7756 Bovendien is de rechter gehouden om zich 
gemotiveerd uit te spreken over een verzoek in die zin.7757 

2833. VOORBEHOUD VOOR NOG NIET VASTSTAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSSCHADE – Illustratief is het onder het positief 
belang aangehaalde geval van de afwenteling van wegens wanprestatie opgelopen aansprakelijkheid in een 
nevenverhouding (supra nrs. 426-439). Is die subaansprakelijkheid op de datum van de uitspraak over de in de 
initiële contractsverhouding te verkrijgen schadevergoeding nog niet gekristalliseerd in een rechterlijke 
uitspraak of minnelijke schikking, dan kan de rechter verklaren dat de wanprestant gehouden zal zijn om de 
door de benadeelde op te lopen schadevergoeding te compenseren. De gevolgen van die subaansprakelijkheid 
kan hij naar billijkheid begroten. Ook kan hij een voorbehoud voor de toekomst maken.7758 

2834. WETTELIJKE REGELING IN NEDERLAND EN ZWITSERLAND – In Nederland en Zwitserland is de mogelijkheid tot 
voorlopige schadevergoeding wettelijk verankerd. In het Nederlandse artikel 6:105, lid 1, eerste volzin NBW 
staat zo te lezen dat begroting van nog niet ingetreden schade door de rechter "geheel of gedeeltelijk [kan] 
worden uitgesteld". Voor vergoeding van lichamelijke letsels bepaalt artikel 46, lid 2 CO in Zwitserland dat 
indien het bij de uitspraak niet mogelijk is om de gevolgen van lichamelijke letsels met voldoende zekerheid 
vast te stellen, de rechter het recht heeft een voorbehoud te maken voor herziening van de uitspraak binnen 
een termijn van maximum twee jaar vanaf de datum van de uitspraak.7759 De Zwitserse rechtsleer benadrukt 
wel dat deze herziening van schadevergoeding slechts uitzonderlijk toepassing mag vinden, aangezien 
rechterlijke beslissingen een definitief einde moeten stellen aan geschillen.7760  

§ 3. INVLOED SCHADEHERSTEL 

A Contrast met common law 

2835. VRAAGTEKENS BIJ EXCLUSIEVE CORRELATIE INTEGRALITEITSPRINCIPE EN UITSPRAAKDATUM ALS PEILDATUM – 

Net als de romaanse civil law, gaat de common law uit van de primauteit van het positief belang. De 
benadeelde is dus te verplaatsen naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de 
overeenkomst correct was nagekomen. Ondanks ditzelfde uitgangspunt volgt de common law een 
andere peildatum dan de Romaanse civil law. Niet de uitspraakdatum, maar de wanprestatiedatum is 
de Angelsaksische peildatum.7761 Lord Denning gaf dit aan in Philips v Ward: "The general principle of 

                                                             
7754 Dit voorbehoud kan betrekking hebben op nog niet gekende hypothetische schade (Luik 9 januari 1995, JLMB 1996, 
919). Meer: BOCKEN/BOONE 2011, 222; CARBONNIER 1992, 513; DIRIX 1984, 78-79; FAGNART 1997, 91; GENDREL 1961, 173; JOURDAIN 

2001, 299-303 (grondige bespreking van zogenaamde "clause expresse de révision"); KOHL 2015, 398-401; VAN OMMESLAGHE 

2010, 1615. Vgl. voorbehoud met betrekking tot omvang winstderving in dagvaarding, met preciezere schadevordering in 
conclusie: Brussel 31 januari 2014, RGAR 2015, nr. 15171 (contractuele aansprakelijkheid van telecommunicatiebedrijf dat 
zonder verwittiging analoge telefoonlijn door digitale telefoonlijn vervangt en zodoende klant winstderving berokkent).  
7755 KOHL 2015, 399. 
7756 Cass. 14 juni 1982, Pas. 1982, I, 1179. 
7757 Cass. 19 februari 1985, Pas. 1985, I, 748; Cass. 22 november 1989, Pas. 1990, I, 364. 
7758 Vgl. KRAMER 2014, 520-521. 
7759 Artikel 46, lid 2 CO preciseert namelijk dat het in dat geval mogelijk is “de réserver une révision du jugement pendant un 
délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé". 
7760 CHAPPUIS 2007, 161. 
7761 ENGELAND: Artikel 50, lid 3 en 51, lid 3 Sale of Goods Act 1979; Dodd Properties (Kent) v Canterbury City Council [1980] AC 
174 (waarover: BEATSON 2010, 535); ANDREWS 2011, 541 en 572; BEATSON 2010, 535; CHEN-WISHART 2010, 575; CHITTY ON 

CONTRACTS 2012, 1766 (verantwoordt deze peildatum vanuit schadebeperkingsplicht); DYSON/KRAMER 2014, 273 (kritiek op die 
peildatum); FRIEDMANN 1995, 649; FURMSTON 1996, 610; MCKENDRICK 2007, 420-421; TREITEL/PEEL 2011, 1032; POOLE 2012, 341; 
TREITEL 1991, 116; WADDAMS 1981, 445. AMERIKA: SCALISE 2007, 744. CANADA: FRIDMAN 1986, 687-688. AUSTRALIË: CARTER 2012, 
627; LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 694. ZUID-AFRIKA: VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 2010, 192.  
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English law is that damages must be assessed as at the date when the damage occurs".7762 Dat aan 
een identiek schaderechtelijk vertrekpunt – het vereiste van integraal schadeherstel – een diametraal 
verschillend rechtsgevolg (andere peildatum) is verbonden, plaatst vraagtekens bij de in België 
geijkte correlatie tussen het integraliteitsprincipe en de uitspraakdatum. 

2836. MOTIVERING WANPRESTATIEDATUM ALS PEILDATUM: MINDER ALEATOIR – De wanprestatiedatum zou 
minder willekeurig zijn dan de uitspraakdatum. Volgens de common law heeft een benadeelde met 
de uitspraakdatum alle baat bij het zo lang mogelijk uitstellen van een uitspraak in laatste aanleg. 
Door dit uitstel zou hij meer schadevergoeding krijgen.7763 In Zwitserland poneren sommigen in het 
verlengde hiervan dat de datum van de uitspraak aleatoir is, en de datum van het schadefeit meer 
verdedigbaar is als peildatum.7764 SIMOENS komt in België overigens in dezelfde zin op tegen de datum 
van het instellen van de eis als peildatum. Meer specifiek voert hij aan dat de schadelijder dan in 
enige mate het bedrag van zijn schadeloosstelling zou kunnen beïnvloeden.7765  

2837. INVLOED (UITBLIJVEN) SCHADEHERSTEL OP PEILDATUM – Gelet op de ratio om geleden schade zo integraal 
mogelijk te vergoeden, lijkt de regel dat de uitspraakdatum het beoordelingstijdstip vormt, geen wet van 
Meden en Perzen. Nuanceringen van dat uitgangspunt lijken mogelijk voor zover dit in overeenstemming is 
met het integraliteitsprincipe. Recentelijk overwoog het Hof van Cassatie dan ook meermaals dat het vereiste 
van integraal schadeherstel de rechter niet verbiedt het hoofdbedrag van de vergoeding vast te stellen naar 
een aan de uitspraak voorafgaand tijdstip, voor zover hij meent dat de schade op dat ogenblik al vaststond en 
voor begroting vatbaar was. Zo kan hij die som actualiseren voor inflatieschade en vergoedende interest 
toekennen om bijkomende schade wegens uitstel van betaling van het hoofdbedrag te vergoeden.7766 In dat 
geval valt eigenlijk nog steeds te stellen dat de uitspraakdatum als peildatum is genomen. Hoewel de 
bestanddelen van de schade op een aan de uitspraakdatum voorafgaand tijdstip zijn vastgesteld, begroot de 
rechter de daarvoor verschuldigde schadevergoeding dan toch naar de datum van de uitspraak, door het 
bedrag van die schade te actualiseren en/of daarop vergoedende interesten toe te kennen.  

2838. CONCREET SCHADEHERSTEL EN NIET-NAKOMING SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Engeland onderbouwt 
haar peildatum via de schadebeperkingsplicht. De wanprestatie is het vroegste tijdstip waarop 
schadebeperking is te verwachten.7767 De common law bekritiseert de Frans-Belgische peildatum 
voor gevallen waarin de benadeelde een dekkingskoop sluit. Die uitspraakdatum zou enkel 
verantwoord zijn wanneer de benadeelde voorafgaand aan de uitspraak geen dekkingskoop kon 
sluiten, of wanneer dat niet van hem kon worden verwacht.7768 Twee situaties staan voor ogen. De 
eerste situatie is die waarin de schade is hersteld op een tijdstip voorafgaand aan de uitspraak (infra 
nrs. 2839-2843). De tweede situatie is die waarin dat niet het geval is, maar waarin dat van het 
slachtoffer viel te verwachten op grond van zijn schadebeperkingsplicht (infra nrs. 2844-2849). Welke 
impact hebben die situaties op de peildatumfixatie? 

B Concreet schadeherstel 

                                                             
7762 Philips v Ward [1956] 1 WLR 471. 
7763 WADDAMS 1981, 458. 
7764 B. CHAPPUIS, Le moment du dommage, Zürich, Schulthess, 2007, 95 en 406-407. 
7765 D. SIMOENS, "Latere gebeurtenissen, al dan niet vreemd aan de schade: alternatieven voor de vaste cassatieregel" (noot 
onder Cass. 2 mei 2001), TBBR 2003, (46) 47. 
7766 Cass. 13 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1353; Cass. 5 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1512; Cass. 13 januari 2005, Pas. 
2005, 67; Cass. 20 maart 2013, Pas. 2013, 734. 
7767 KOFFMAN/MACDONALD 1998, 431; POOLE 2012, 341; TREITEL 1991, 117-121; WADDAMS 1981, 447 (uitspraakdatum biedt 
stimulans om zo groot mogelijke schadevergoeding te krijgen: “The most serious objection to the expansion of the judgment 
date assessment of damages seems to be the potential incentive on the plaintiff to conduct his affairs so as to maximise his 
damages.”). 
7768 KOFFMAN/MACDONALD 1998, 431 (enkel andere peildatum dan uitspraakdatum mogelijk bij onmogelijke schadebeperking 
bij wanprestatie); TREITEL 1991, 121 ("[T]he French rule seems to be justifiable only where the creditor cannot in fact make a 
substitute contract before the time of judgment, or where it would be quite unreasonable to expect him to do so."). 
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2839. REPERCUSSIES VAN DOOR BENADEELDE GEREALISEERD SCHADEHERSTEL OP PEILDATUM – Welke gevolgen 
verbindt het Belgische recht qua peildatum aan concreet schadeherstel door de benadeelde? Neem 
een schadepost die € 100 000 bedraagt ten tijde van de schade. Een jaar na het schadefeit herstelt 
de benadeelde die schade tegen € 200 000. De schadepost bedraagt echter virtueel € 500 000 bij de 
uitspraak. Is het niet onbillijk om dan € 500 000 schadevergoeding toe te kennen? De schade was een 
jaar na de schade immers al volledig hersteld.7769 Zou de prijs van het beschadigde goed tussen de 
hersteldatum en de datum van de uitspraak zijn gedaald, dan zou de benadeelde dus ook aanspraak 
kunnen maken op de hogere kostprijs die hij bij het herstel heeft gedragen.7770 

2840. TRADITIONELE BELGISCHE ZIENSWIJZE: UITSPRAAKDATUM IS OOK PEILDATUM BIJ EFFECTIEF SCHADEHERSTEL – De 
klassieke Belgische idee is dat de uitspraakdatum blijft fungeren als peildatum. Dit zou ook gelden wanneer de 
benadeelde zijn schade op eerder heeft hersteld. Zo oordeelde het Hof van Cassatie in 1931 dat het feit dat de 
benadeelde zelf tot herstel was overgegaan, de aard en de omvang van het recht op vergoeding niet wijzigt. 
Devaluatie bleef zo ten laste van de aansprakelijke.7771 Bij VAN GERVEN staat ook te lezen dat de rechter bij 
zaakschade rekening moet houden met de prijzen die gelden ten tijde van zijn uitspraak, "en dit ongeacht de 
vraag of de benadeelde op dat tijdstip nog niet of reeds wel tot herstelling of vervanging is overgegaan".7772  

2841. ALTERNATIEVE ZIENSWIJZE: DATUM VAN EFFECTIEF SCHADEHERSTEL ALS PEILDATUM – Sinds 1948 heeft 
het Franse Hof van Cassatie als peildatum meermaals de datum van het effectieve schadeherstel 
genomen wanneer het slachtoffer zelf of met behulp van derden vóór de datum van de uitspraak tot 
herstel van de schade was overgegaan. 7773  Ook de Franse feitenrechtspraak past die 
begrotingsdatum toe.7774 In lijn met dat Franse cassatiearrest overwoog het Belgische Hof van 
Cassatie in 1952 ook dat schadebegroting kan worden beïnvloed door het feit dat het slachtoffer zelf 
vóór de uitspraak voorziet in vervanging van de zaak of door het feit dat het slachtoffer nalatig is 
door niet zelf in vervanging te voorzien (schadebeperkingsplicht).7775 In zijn conclusie bij dat arrest 
betoogde advocaat-generaal HAYOIT DE TERMICOURT dat de schade wegens de door de benadeelde 
gedane vervanging wordt gekristalliseerd. Daarbij concludeerde hij dat de rechter de schade 
bijgevolg op de datum van die vervanging moet begroten.7776 Schadevergoeding stemt de rechter op 

                                                             
7769 GENDREL 1961, 159-160; LE TOURNEAU 2006, 670. 
7770 CHAPPUIS 2007, 83; R. JAMBU-MERLIN, noot onder Cass.civ.fr. 16 februari 1948, S. 1949, I, (69) 71. 
7771 Cass. 26 februari 1931, Pas. 1931, I, 94 ("[...] ce droit [à réparation] ne change ni de nature, ni d'étendue, vis-à-vis de 
l'auteur de la faute, par le seul fait que la victime a fait procéder elle-même à des travaux de réfection, sans accord 
préalablement conclu avec la partie responsable."). 
7772 W. VAN GERVEN EN S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 458. 
7773  Cass.civ.fr. 16 februari 1948, S. 1949, I, 69, noot R. JAMBU-MERLIN (vergoeding beperkt tot aankoopprijs van 
vervanggoederen die benadeelde ten tijde van deskundigenonderzoek had aangekocht); Cass.civ.fr. 24 maart 1953, Gaz.Pal. 
1953, I, 376; Cass.civ.fr. 18 juni 1953, Gaz. Pal. 1953, II, 240 (afwijzing hersteldatum omdat herstel niet was vastgesteld); 
Cass.civ.II.fr. 19 november 1975, D. 1976, 137; Cass.civ.II.fr. 23 juni 1976, Bull.civ. 1976, II, nr. 298.  
7774 Colmar 2 april 1954, JCP 1954, 8183; Parijs 16 maart 1951, JCP 1951, 6182 (“Que le débiteur ne pouvant aggraver par 
son inertie ou sa mauvaise foi la situation de son créancier, cette évaluation pour être exacte doit enfin se faire au jour du 
jugement ou de l’arrêt, sous réserve du cas où le créancier s’est antérieurement remployé, et ne saurait recevoir plus qu’il 
n’a dépensé.”).  
7775 Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, I, (570) 577 ("l'évaluation de la réparation par le juge peut être influencée par la 
circonstance que la victime, en raison de la carence de l'auteur responsable, a elle-même, antérieurement au jugement, 
procédé au remplacement de la chose dont elle fut dépouillée ou qu'elle a commis une négligence en n'y procédant pas."). In 
dit geval was echter geen sprake van een dergelijke omstandigheid. Tijdens de oorlog had de benadeelde bederfbare 
koopwaar (huiden en leer) verloren. De aansprakelijke voerde aan dat hij deze koopwaar tijdens de oorlog had moeten 
verkopen en dan een lagere prijs zou hebben gekregen dan na de oorlog. De rechter begrootte de schade echter op basis 
van de actuele naoorlogse prijzen. Bespreking: DE TEMMERMAN 1999, 1387. 
7776 R. HAYOIT DE TERMICOURT, conclusie voor Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, I, (570) 575. 
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die manier immers beter af op het concrete herstel.7777 Bepaalde Belgische auteurs tonen zich bij dat 
concrete schadeherstel dan ook voorstander van die specifieke peildatum.7778  

2842. RECHTSPRAAK OMTRENT GELEIDELIJKE SCHADE – Dat maatregelen tot concreet schadeherstel de peildatum 
kunnen beïnvloeden, vindt zich gesterkt in vaste cassatierechtspraak over geleidelijke schade, doorgaans in 
buitencontractuele context. Voor duurschade – zoals blijvende arbeidsongeschiktheid of esthetische schade – 
besliste het Hof van Cassatie zo dat wanneer de schade zeker en bepaalbaar is op een aan de uitspraak 
voorafgaand tijdstip, de rechter die schade op die datum kan begroten, en op dat bedrag – voor de periode tot 
de uitspraak – vergoedende interest kan toekennen. 7779 Zo preciseerde het Hof van Cassatie dat wanneer 
schade geleidelijk aan tot stand is gekomen en de rechter oordeelt dat zij op een bepaalde datum in haar 
geheel kan worden geraamd, hij zonder het beginsel van volledig herstel van de schade te miskennen, kan 
beslissen dat vergoedende interest vanaf die datum ingaat.7780 Wanneer schade dus zeker en bepaalbaar is op 
een tijdstip voorafgaand aan dat van de rechterlijke uitspraak – bijvoorbeeld ook ingevolge het feit dat een 
derde of de benadeelde de schade zelf heeft hersteld – kan de rechter die schade op die datum vastpinnen.7781 

2843. BEGROTING VAN HERSTELDE SCHADE NAAR HERSTELDATUM NIET ONVERENIGBAAR MET PRINCIPIËLE PEILDATUM – De 
opvatting dat de in concreto herstelde schade begrootbaar is naar een aan de uitspraakdatum voorafgaande 
hersteldatum, is niet onverenigbaar met de principiële peildatum van de datum van de rechterlijke 
uitspraak.7782 Verrekening van concreet schadeherstel vormt geen eigenlijke afwijking van de regel dat de 
uitspraakdatum voor schadevergoeding als peildatum fungeert. De concrete schadebeperking valt ook aan te 
merken als een feit dat niet vreemd is aan de schade.7783 Daar de uitspraakdatum de ultieme peildatum is, 
moet de rechter feiten die niet vreemd zijn aan de schade bij schadebegroting in rekening brengen. Franse 
rechtsleer meent dat de benadeelde vanaf de hersteldatum niet langer schuldeiser is van een waarde maar van 
een geldsom. Daarvoor geldt het nominaliteitsbeginsel, zodat van inflatieverrekening dan geen sprake meer 
kan zijn.7784 Het Belgische Hof van Cassatie oordeelt echter dat de rechter voor de periode tussen de datum van 
de vervanging en de datum van de uitspraak wél een vergoeding voor inflatie (actualisering) en renteverlies 
(vergoedende interest) kan toekennen.7785 Dit laat overbrugging toe van de kloof tussen de datum van 
begroting van zekere en bepaalbare schade en de principiële peildatum van de rechterlijke uitspraak.  

                                                             
7777 Deze verklaring is niet te vinden in de conclusie van HAYOIT DE TERMICOURT, maar komt voor in DE TEMMERMAN 1999, 1389 
en 1395 ("[...] voor zover de herstelling of vervanging niet laattijdig gebeurde, is het niet meer dan normaal de 
schadevergoeding af te stemmen op het ogenblik waarop de uitgave gebeurde."). Vgl. RAVARANI 2006, 844 (Luxemburg). 
7778 FREDERICQ 1947, 136 („en effet, les dommages-intérêts auxquels il pourra prétendre n’excéderont pas la différence entre 
le prix convenu et le cours de la marchandise au moment de la résolution.”); VAN RYN/HEENEN 1981, 540. 
7779 Cass. 13 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1353 (schade is zeker en waardeerbaar vanaf datum van consolidatie); Cass. 
5 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1512 (idem); Cass. 13 januari 2005, Pas. 2005, 67; Cass. 20 maart 2013, Pas. 2013, 734. 
7780 Cass. 13 januari 2005, Pas. 2005, 67. 
7781 Cass. 24 januari 1966, Pas. 1966, I, 658; Cass. 26 januari 2005, Pas. 2005, 211 (buitencontractueel: "Overwegende dat 
de regel dat de rechter de schade moet ramen op het tijdstip van de uitspraak, hem niet belet het hoofdbedrag van de 
vergoeding te berekenen op het tijdstip waarop de schade reeds vaststond en voor begroting vatbaar was"); Cass. 
13 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1353; Cass. 5 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1512; Cass. 13 januari 2005, Pas. 2005, 67; 
Cass. 20 maart 2013, Pas. 2013, 734; DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 367; FAGNART 2006, 197; JOCQUÉ 2014, 7; RAVARANI 2006, 844 
(Luxemburg); VANHEUVERZWIJN 2014, 6bis/2. 
7782 DE TEMMERMAN 1999, 1391 ("Met andere woorden, een begroting op de dag van de uitspraak hoeft niet noodzakelijk 
gelijkgesteld te worden met een begroting op basis van een concreet herstel op de dag van de uitspraak."). 
7783 X, noot onder Cass.civ.fr. 24 maart 1953, Gaz.Pal. 1953, I, (376) 376-377 ("[...] la réparation doit être intégrale, mais ne 
doit pas excéder le montant du préjudice réellement subi. [...] Lorsque, sans attendre l'indemnisation, la victime procède à la 
réparation des dégâts matériels qu'elle a subis, l'évaluation du dommage doit être faite en tenant compte des sommes 
déboursées par la victime."). 
7784 LE TOURNEAU 2006, 670 ("Il est logique, en ce cas, de ne pas tenir compte des variations postérieures de prix car le 
dommage s'est fixé à cette date: la victime n'est plus créancière d'une valeur, mais d'une somme d'argent dominée par le 
principe du nominalisme."). 
7785 Cass. 24 januari 1966, Pas. 1966, I, 658; Cass. 26 januari 2005, Pas. 2005, 211 (buitencontractueel: "Overwegende dat 
de regel dat de rechter de schade moet ramen op het tijdstip van de uitspraak, hem niet belet het hoofdbedrag van de 
vergoeding te berekenen op het tijdstip waarop de schade reeds vaststond en voor begroting vatbaar was en bijgevolg kon 
worden vergoed, en evenmin om compensatoire interest op dat bedrag toe te kennen als vergoeding voor de bijkomende 
schade wegens uitstel van betaling van het hoofdbedrag."); Cass. 13 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1353; Cass. 5 oktober 
2000, Arr.Cass. 2000, 1512; Cass. 13 januari 2005, Pas. 2005, 67; Cass. 20 maart 2013, Pas. 2013, 734. 



949 
 

C Schadebeperkingsverzuim 

2844. INVLOED VAN NIET-NAKOMING SCHADEBEPERKINGSPLICHT OP PEILDATUM – Concreet schadeherstel kan 
de peildatum beïnvloeden. Hierbij rijst de vraag of nalaten van dat concrete schadeherstel ook van 
invloed is op de vaststelling van de peildatum. Hier is dan ook na te gaan of die Belgisch-Franse 
peildatum vanuit de schadebeperkingsplicht nuanceerbaar is.7786  

2845. ILLUSTRATIE: GEEN VERREKENING VAN NIET-NAKOMING SCHADEBEPERKINGSPLICHT OP PEILDATUM – In 1952 besliste 
het Hof van Cassatie dat wanneer een zaak wegens een onrechtmatige daad verloren gaat, de benadeelde 
recht heeft op schadevergoeding die overeenstemt met de werkelijke waarde van een gelijkaardige zaak op het 
ogenblik van de uitspraak (supra nr. 2841). De aansprakelijke voerde aan dat de benadeelde de koopwaar 
tijdens de oorlog had moeten verkopen en dan daarvoor een lagere prijs zou hebben gekregen dan na de 
oorlog. De rechter begrootte de schade echter op basis van de naoorlogse prijzen die golden ten tijde van de 
uitspraak. Advocaat-generaal HAYOIT DE TERMICOURT bepleitte in zijn conclusie de toepassing van de datum van 
de redelijkerwijs te verwachten schadebeperking. 7787 Het Hof van Cassatie volgde hem echter niet en stemde 
in met de door de rechter gevolgde benadering.7788 

2846. CORRELATIE TUSSEN SCHADEBEPERKINGSPLICHT EN PEILDATUM – Tussen de peildatum en de 
schadebeperkingsplicht kan een correlatie bestaan. Dit valt op te maken uit zowel de Angelsaksische 
als de Franse verantwoording van hun respectieve peildata. Angelsaksische auteurs verklaren hun 
principiële peildatum – de datum van de wanprestatie – vooral vanuit die schadebeperkingsplicht.7789 
Franse schadejuristen verklaren de Franse peildatum van de uitspraak daarentegen vanuit het feit 
dat het Franse recht nu net geen schadebeperkingsplicht kent (supra nrs. 1826-1828).7790 A contrario 
bevestigt ook dit een samenhang tussen de schadebeperkingsplicht en de peildatum. Indien het 
slachtoffer naar Frans recht wél tot schadebeperking zou zijn gehouden, zou dan als peildatum 
moeten gelden de datum waarop een redelijke schuldeiser, na kennis te hebben gekregen van de 
wanprestatie van zijn schuldenaar, een dekkingstransactie zou hebben gesloten.7791 

2847. ANGELSAKSISCHE KRITIEK OP STRENGE PREMISSE VAN OGENBLIKKELIJKE SCHADEBEPERKING – In de common law 
bepleit de rechtsleer steeds vaker om uit te gaan van de datum waarop redelijkerwijs van de benadeelde was 
te verwachten dat hij zijn schade zou hebben beperkt.7792 Als argumentatie geldt dat de wanprestatiedatum als 
peildatum uitgaat van de strenge premisse dat de benadeelde direct na een wanprestatie op de hoogte is van 
die wanprestatie en diezelfde dag tot schadebeperking overgaat.7793 Indien van de benadeelde niet viel te 
verwachten dat hij zijn schade direct na de wanprestatie zou beperken, dan kan de rechter een latere datum 
dan de wanprestatiedatum als peildatum hanteren.7794 De breach-date-rule berust zo enkel nog op een 
weerlegbaar vermoeden van schadebeperking. 

                                                             
7786 BELGIË: FREDERICQ 1947, 136 („en effet, les dommages-intérêts auxquels il pourra prétendre n’excéderont pas la différence 
entre le prix convenu et le cours de la marchandise au moment de la résolution.”); VAN RYN/HEENEN 1981, 540. FRANKRIJK: 
GENDREL 1961, 159-160; LAITHIER 2004, 461; LE TOURNEAU 2006, 671; PINNA 2007, 276. ZWITSERLAND: CHAPPUIS 2007, 83. 
7787 HAYOIT DE TERMICOURT 1952, 575. 
7788 Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, I, 570. 
7789 DYSON/KRAMER 2014, 261-262; KOFFMAN/MACDONALD 1998, 431 ("If the mitigation rule does not indicate that he should 
have acted to limit his loss immediately upon the breach occurring, then the time for the calculation of damages may 
similarly be delayed."); KRAMER 2014, 440; POOLE 2012, 341; TREITEL 1991, 117-121; WADDAMS 1981, 447. 
7790 PINNA 2007, 286-287; LAITHIER 2004, 461 en 463. 
7791 PINNA 2007, 286-287 ("Si on considérait que la victime est tenue de minimiser son préjudice, [...] la date à retenir serait 
alors celle à laquelle un créancier raisonnable, après avoir eu connaissance de la défaillance de son débiteur, aurait eu 
recours à une prestation de substitution."). Vgl. LAITHIER 2004, 467. 
7792 DYSON/KRAMER 2014, 273; KOFFMAN/MACDONALD 1998, 431; KRAMER 2014, 440; TREITEL/PEEL 2011, 1032-1034; POOLE 2012, 
343; TREITEL 1991, 118. 
7793 MCKENDRICK 2007, 421; TREITEL 1991, 117 ("The English principle of assessment by reference to the time of breach is based 
on a number of assumptions: that the injured party knows of the breach as soon as it has occurred; that he is at that time in  
a position to take steps to mitigate the loss that is likely to flow from the breach; and that it is reasonable to expect him to 
take such steps as soon as he acquires knowledge of the breach."); WADDAMS 1981, 461. 
7794 KOFFMAN/MACDONALD 1998, 431. 
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2848. SCHADEBEPERKINGSDATUM BIJ SCHADEBEPERKINGSVERZUIM – Bij redelijkerwijs te verwachten 
schadebeperking rijst dus de vraag of de peildatum niet op een vroeger tijdstip is te situeren dan de 
klassieke uitspraakdatum.7795 Bij onterecht ontbreken van schadeherstel is voor te houden dat de 
benadeelde tekortschoot aan zijn schadebeperkingsplicht. Had hij de zaak voorafgaand aan de 
uitspraak vervangen, dan zou de schade zich in een lager bedrag hebben gekristalliseerd dan bij 
begroting op de uitspraakdatum.7796 Volgens Franse en Zwitserse rechtsleer geldt een vroegere 
peildatum ook wanneer de benadeelde redelijkerwijs kon overgaan tot een dekkingstransactie en dit 
niet heeft gedaan.7797 In België stelden sommigen zo dat de rechtspraak schade begroot naar de 
datum waarop de niet-nakoming van de leveringsverplichting kwam vast te staan, op grond dat de 
benadeelde op die datum in een dekkingstransactie moest voorzien.7798 Schadebegroting naar de 
uitspraak zou dan immers leiden tot ongerechtvaardigde verrijking van de benadeelde.7799  

2849. ILLUSTRATIE: NIET-NAKOMING SCHADEBEPERKINGSPLICHT DOOR BENADEELDE BIJ WANPRESTATIE DOOR VERKOPER – 

Sprekende illustratie is een vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk uit 1959. De aangesproken 
verkoper was zijn verbintenis tot levering van stenen niet nagekomen. De benadeelde verkreeg ontbinding. Bij 
de schadebegroting stootte hij op niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht. De rechtbank verdisconteerde 
dit in de peildatum. De rechtbank oordeelde dat de eiser begin juli 1957 op de hoogte was van de wanprestatie 
en “hij zich onmiddellijk elders mocht en moest voorzien”. Nu dit niet was gebeurd, concludeerde de rechtbank 
dat “de koper, die de ontbinding vordert, geen hogere schadevergoeding bekomen kan dan het verschil tussen 
de contractprijs en de prijs van de waar op de dag der noodzakelijke vervanging, hier begin juli 1957".7800 

D Uitspraakdatum als ultieme peildatum 

2850. UITSPRAAKDATUM ALS ULTIEME PEILDATUM – De schadebeperkingsplicht kan ongetwijfeld 
gevolgen hebben voor het tijdstip voor schadebeoordeling. Niettemin blijft de uitspraakdatum de 
ultieme peildatum. Rechtsvergelijkend blijkt dit uit de recente Angelsaksische nuance van de 
peildatum. In België volgt dit uit het feit dat de tijdscorrectieven (herwaardering en vergoedende 
interest) ook bij concreet schadeherstel of bij niet-nakoming van de schadebeperkingsplicht nog 
steeds toepassing vinden (infra nrs. 2851-2854). Daarnaast blijkt het Angelsaksische bezwaar dat de 
Franse, en indirect dus ook Belgische peildatum, de inertie van de benadeelde ongestraft laat, naar 
Belgisch recht met de schadebeperkingsplicht worden ondervangen (infra nr. 2855).  

2851. VERSOEPELING ANGELSAKSISCHE PEILDATUM – Bovenstaande nuances staan allereerst niet in de 
weg aan de uitspraakdatum als ultieme peildatum. Het Angelsaksische model toont dit aan. De 
common law aanvaardt dat rechters soms een andere begrotingsdatum dan de wanprestatiedatum 
hanteren.7801 De rechtsleer beklemtoont dat schade kan vermeerderen tot de datum van de 
uitspraak en zelfs daarna.7802 De uitspraakdatum laat dan ook toe om onder meer de gevolgen van 
muntontwaarding beter te verrekenen.7803 Op grond van een aan het integraliteitsprincipe ontleende 

                                                             
7795 BELGIË: DE TEMMERMAN 1999, 1386-1392; LE TOURNEAU 2006, 671; VAN RYN/HEENEN 1981, 540. FRANKRIJK: FREDERICQ 1947, 136. 
7796 Bespreking: DE TEMMERMAN 1999, 1388-1392. Oliver J wees hier op in Radford v De Froberville: "The proper approach is 
to assess the damages at the date of the hearing unless it can be said that the plaintiff ought reasonably to have mitigated 
by seeking an alternative performance at an earlier date". Radford v De Froberville [1977] 1 WLR 1262, 1286 (waarover: 
KRAMER 2014, 440 en deels in DYSON/KRAMER 2014, 271). Vgl. TREITEL 1991, 121.  
7797 FRANKRIJK: LAITHIER 2004, 465; LE TOURNEAU 2006, 671; PINNA 2007, 274 en 286-288. ZWITSERLAND: CHAPPUIS 2007, 416. 
7798 L. FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, III, Gent, Fecheyr, 1947, 136 („en effet, les dommages-intérêts auxquels il 
pourra prétendre n’excéderont pas la différence entre le prix convenu et le cours de la marchandise au moment de la 
résolution.”); J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, 540.  
7799 CHAPPUIS 2007, 83 (over Frans recht); LE TOURNEAU 2006, 671. 
7800 Kh. Kortrijk 21 februari 1959, RW 1958-59, 2155. 
7801 Johnson v Agnew [1980] AC 367; Wroth v Tyler [1974] Ch. 30 (begroting op uitspraakdatum). Bespreking: FRIEDMANN 

1995, 649; FRIDMAN 1986, 688-689; LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986, 694. 
7802 KRAMER 2014, 441. 
7803 Vgl. CHAPPUIS 2007, 87. 
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redenering voorzag The Golden Victory (2007) in een uitzondering op de breach-date-rule.7804 Dit 
biedt steun voor de aanname dat de uitspraakdatum niet per se is af te wijzen als peildatum. 

2852. GOLDEN VICTORY: UITZONDERING OP WANPRESTATIEDATUM ALS PEILDATUM – In The Golden Victory oordeelde de 
House of Lords dat de rechter niet kan voorbijgaan aan feiten die zich na de wanprestatie voordeden. Een 
tanker was gecharterd voor zeven jaar, tot eind 2005. Artikel 33 verstrekte de eigenaars en de charterers een 
beëindigingsrecht bij oorlog tussen diverse landen, waaronder Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Irak. In 
2001 schond de charterer zijn verbintenissen door het schip vervroegd in te leveren. De overeenkomst nam dus 
vier jaar te vroeg een einde. De eigenaars verzochten dan ook om schadevergoeding voor die periode. In 2003 
brak echter, voorafgaand aan de rechterlijke uitspraak, de tweede Golfoorlog uit. Was de huurovereenkomst 
dan nog van kracht geweest, dan hadden de charterers die overeenkomst uiteraard beëindigd op grond van dat 
artikel 33. De charterers stelden dan ook dat zij geen schadevergoeding waren verschuldigd voor de periode na 
het uitbreken van die oorlog. Was de overeenkomst nog van kracht, dan zou zij vervroegd zijn beëindigd 
wegens het uitbreken van de golfoorlog. Tot voor de House of Lords werd het verweer van de huurders 
aanvaard.7805 Niet-verrekening van de post-breach facts zou de benadeelde hebben verrijkt.7806  

2853. TIJDSCORRECTIEVEN VAN HERWAARDERING (INFLATIE) EN VERGOEDENDE INTEREST (LAATTIJDIGE BETALING 

VERGOEDING) IMPLICEREN GELDIGHEID UITSPRAAKDATUM ALS PEILDATUM – Dat de rechterlijke uitspraak over 
de schadevergoeding dienstdoet als ultieme peildatum, ook wanneer de schade in concreto werd 
hersteld of had moeten worden beperkt, blijkt uit het feit dat ook in die gevallen de twee 
tijdscorrectieven toepassing vinden. Strikte toepassing van de Angelsaksische peildatum van de 
wanprestatiedatum kan ongunstig uitvallen voor de benadeelde. Dit is het geval bij stijgende kosten 
en inflatie tussen de datum van de wanprestatie en de datum van de uitspraak. 7807 Wil de rechter het 
positief belang van het slachtoffer integraal vergoeden, dan mag hij niet voorbijgaan aan die 
aspecten. Zou hij de schade vaststellen naar een datum waarop de benadeelde zijn schade had 
moeten beperken, dan kan hij daarop tot de datum van de uitspraak immers de correctieven van 
herwaardering (wegens inflatie) en van vergoedende interest (laattijdige betaling van vergoeding) 
toepassen. Beoordeelt hij schade op een eerdere datum, dan moet hij nog rekening houden met 
schadebeïnvloedende feiten die zich hebben voorgedaan tot de datum van de uitspraak. Concreet 
schadeherstel en schending van de schadebeperkingsplicht zijn zo ook als dergelijke feiten te bezien.  

2854. INTEREST OP AAN UITSPRAAKDATUM VOORAFGAAND TIJDSTIP BEGROTE SCHADE – Uit cassatierechtspraak blijkt dat 
de rechter vergoedende interest kan toekennen op schade die is begroot naar een aan de uitspraakdatum 
voorafgaand tijdstip.7808 Zo bevestigde het Hof van Cassatie voor (buitencontractuele) duurschade dat wanneer 
schade geleidelijk aan tot stand komt en de rechter oordeelt dat hij deze op een bepaalde datum in haar geheel 
kan ramen, hij zonder het beginsel van volledige schadeherstel te miskennen, kan beslissen dat compensatoire 
interest vanaf die datum zal ingaan.7809 In bepaalde gevallen zou de appelrechter net dat beginsel van volledige 
schadeherstel wél miskennen indien hij geen compensatoire interest zou toekennen. Toekenning van die 
vergoedende interest impliceert op zich dat de uitspraakdatum als ultieme peildatum geldt.7810  

                                                             
7804 Golden Strait Corporation v Nippon Yusen Kubishika Kaisha ('The Golden Victory') [2007] UKHL 12; [2007] 2 AC 353. 
7805 Meer: ANDREWS 2011, 541 en 572; BEATSON 2010, 535; CHEN-WISHART 2010, 575; COOTE 2007, 503-505; TREITEL 2007, 9-10. 
7806 Vgl. ANDREWS 2011, 541 en 572; TREITEL 2007, 10 ("[T]he compensatory principle supported the view that the injured party 
should recover no more than the actual loss which, taking into account the supervening event, he had suffered as a result of 
the repudiation."). 
7807 FRIEDMANN 1995, 649. 
7808 Cass. 13 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1353 (blijvende arbeidsongeschiktheid); Cass. 5 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 
1512 (blijvende arbeidsongeschiktheid); Cass. 13 januari 2005, Pas. 2005, 67; Cass. 20 maart 2013, Pas. 2013, 734 (blijvende 
arbeidsongeschiktheid: "La règle précitée n'interdit pas non plus au juge [...] de calculer le montant de l'indemnité à une 
date antérieure à celle où la juridiction statue, lorsqu'elle considère qu'à cette date, le dommage était déjà certain et 
évaluable dans sa totalité et pouvait dès lors donner lieu à réparation. [...] le juge ne viole pas les articles 1382 et 1383 du 
Code civil en allouant à la victime cette indemnité majorée des intérêts compensatoires sur la totalité de son montant."). 
7809 Cass. 13 januari 2005, Pas. 2005, 67. 
7810 Deze samenhang blijkt ook daaruit dat bij geldschulden, die wegens het principe van het monetair nominalisme niet 
worden geherwaardeerd, niet de datum van de uitspraak als peildatum geldt. Zie DALCQ 1996, 140 („Ainsi la règle selon 
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2855. VERWEER DAT BELGISCHE PEILDATUM VOORBIJGAAT AAN EVENTUELE INERTIE VAN BENADEELDE 

ONDERVANGT BELGIË VIA JURISPRUDENTIËLE CONSTRUCTIES – De uitspraakdatum zou onzekerheid scheppen 
en geen stimulans bieden om het geschil zo snel mogelijk na de wanprestatie te beslechten.7811 Dat 
van de Belgische breach-date-rule geen stimulerend effect uitgaat om geschillen zo snel mogelijk af 
te handelen, doet in de praktijk niet af aan deze peildatum. De rechtspraak verrekent laattijdige 
betaling van schadevergoeding wegens inertie van de benadeelde via de schadebeperkingsplicht 
(supra nrs. 2064-2091). De rechter kan dan de looptijd van nalatigheidsinterest schorsen voor de 
periode van aan de benadeelde te wijten vertraging. De Angelsaksische bezwaren tegen de opening 
naar een nieuwe peildatum, die aanleunt bij de Belgische peildatum, zijn zo ondervangbaar. 

2856. VERREKENING VAN TOEREKENBAARHEID SITUATIE AAN WANPRESTANT – Signaleer hier ook dat schadevergoeding 
juist is verschuldigd door een wanprestatie die toerekenbaar is aan de wanprestant. Zijn belang is 
schaderechtelijk dan ook tot op zekere hoogte ondergeschikt aan dat van de benadeelde (supra nr. 76). Voor 
zover het aansprakelijkheidsrecht preventie als (neven)doelstelling hanteert (supra nrs. 168-148), sorteert de 
uitspraakdatum ook een groter ontradend effect dan de datum van de wanprestatie. Tussen het dissuasieve 
effect en de omvang van schadevergoeding bestaat een rechtevenredigheid. Deze verhouding blijkt uit de 
regeling inzake handelstransacties, waar precies ter afschrikking van wanbetalers is voorzien "in een aanzienlijk 
hogere rentevoet". 7812  Aangezien schadevergoeding bij de uitspraakdatum vaak hoger uitvalt – door 
herwaardering en toekenning van vergoedende interest – werkt zij ontradender.7813 Van gezaghebbende zijde 
luidt het in de common law dat de wanprestant wegens de latere peildatum hoger uitvallende schade zelf maar 
had moeten vermijden door zijn verbintenissen na te komen of de schade sneller te vergoeden.7814  

Afdeling II. Inflatieschade 

§ 1. VOORBESCHOUWINGEN 

A Inflatie-impact op wanprestatieschade 

2857. WIJZIGINGEN IN WAARDE-UITDRUKKING VAN SCHADE – Bij begroting van schadevergoeding uit 
wanprestatie moet de rechter zich richten naar de datum van zijn uitspraak. Daarbij moet hij acht 
slaan op latere schadebeïnvloedende gebeurtenissen die verband houden met het schadefeit en/of 
de schade (supra nrs. 2799-2826). Rechters moeten afname of toename van schade wegens 
muntschommelingen sinds de wanprestatie dus bij schadebegroting in aanmerking nemen. 
Aangezochte rechters zien zich dan ook vaak geconfronteerd met de problematiek van voorbije en/of 
toekomstige muntontwaarding. Hoofdvraag is dan of zij het schadebedrag moeten indexeren of 
anderszins actualiseren.7815 Delicaat is dus de impact van muntschommelingen op de omvang van 
schadevergoeding of, anders verwoord, de wijzigingen in waarde-uitdrukking van de schade. Een 
bedrag dat voorafgaand aan de uitspraak – zoals ten tijde van het schadefeit – volstond om de 
schade te vergoeden, kan door inflatie bij de uitspraak niet langer toereiken voor integraal herstel.  

2858. FOCUS OP INFLATIEHYPOTHESE – De problematiek van de impact van muntschommelingen op 
wanprestatieschade en van de noodzaak tot herwaardering van het schadebedrag geldt niet enkel bij inflatie. 

                                                                                                                                                                                              
laquelle le juge a l’obligation d’apprécier le dommage au moment où il statue ne s’applique qu’aux seules dettes de valeur, 
tandis que seules les dettes de somme sont soumises au principe du nominalisme monétaire.”). 
7811 COOTE 2007, 509-511; TREITEL 2007, 17; WADDAMS 1981, 458. Zie echter ook bedenking bij uitspraakdatum bij DE 

TEMMERMAN 1999, 1392 (uitspraakdatum is minder evident aanknopingspunt bij concreet schadeherstel, omdat dit tijdstip 
niet vooraf vaststaat en de uitspraak dikwijls lang op zich laat wachten, zelfs zonder enige tekortkoming van de partijen). 
7812 Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1827/1, 11, inzake Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 7 augustus 2002. 
7813 WADDAMS 1981, 460-461. 
7814 WADDAMS 1981, 460-461 (“It may be argued that the defendant in all the cases under consideration is, by hypothesis, a 
wrongdoer, consequently undeserving of sympathy, and that the prospect of heavier damages will encourage the defendant 
to concede liability or compensate the plaintiff for the burden of litigation.”). Vgl. TREITEL 1991, 121. 
7815 VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 986-992. 
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Die kwestie speelt evenzeer bij deflatie7816, devaluatie en revaluatie7817. Dit deel gaat enkel in op inflatie. Dit 
betreft graduele waardevermindering van geld. Onder invloed van het Frans zijn in Nederlandstalig België ook 
de termen munterosie (érosion monétaire), muntontwaarding en depreciatie (dépréciation monétaire) 
gangbaar.7818 Het synoniem geldontwaarding brengt de draagwijdte van het begrip nauwkeurig tot uitdrukking. 
Geld ont-waardt. Geld verliest waarde, waardoor de koopkracht afneemt. Een waardemeter voor die 
koopkracht is het indexcijfer van de consumptieprijzen. Bij een hoger indexcijfer is voor de aankoop van 
eenzelfde hoeveelheid goederen of diensten een hoger nominaal geldbedrag nodig. Met hetzelfde bedrag zijn 
dus minder goederen of diensten aan te kopen. Het nominale bedrag van een geldsom en de reële waarde van 
de geldsom (koopkracht) drijven uiteen. Bij toekenning van schadevergoeding rijst onvermijdelijk de vraag naar 
de impact van deze koopkrachtafname tussen de wanprestatie en de datum van betaling van de 
schadevergoeding. In welke mate en op welke wijze is die inflatieschade bij wanprestatie verhaalbaar?  

B Geld- en waardeschulden 

2859. INFLATIEVERREKENING EN ONDERSCHEID TUSSEN GELD- EN WAARDESCHULDEN – Verrekening van 
inflatiegevolgen bij schadebegroting staat in onlosmakelijk verband met het onderscheid tussen geld- 
en waardeschulden. De uitspraakdatum blijkt ook hier een fundamenteel tijdstip, aangezien de 
schadevergoedingschuld op dat moment overgaat van een waardeschuld in een geldschuld (infra nr. 
2926). Terwijl bij waardeschulden een vergoeding voor inflatieschade mogelijk is, is dat niet het geval 
bij geldschulden. Voor een correct beeld van de impact van inflatieverrekening, is een scherpe 
afbakening van het begrippenduo "geldschulden" en "waardeschulden" dan ook noodzakelijk.  

2860. OORSPRONG VAN ONDERSCHEID TUSSEN GELD- EN WAARDESCHULDEN – Het Hof van Cassatie maakte het 
onderscheid tussen geld- en waardeschulden voor het eerst in 1931.7819 In het betrokken geval was sprake van 
schade wegens een aanvaring tussen twee schepen. De kernvraag bleek of de rechter bij schadebegroting 
rekening diende te houden met de wettelijke devaluatie van 1926, aangezien de benadeelde in de periode 
voorafgaand aan die devaluatie kosten had gemaakt om de schade te herstellen. Het Hof oordeelde dat het in 
artikel 1895 BW vervatte nominaliteitsbeginsel enkel gold voor schulden die betrekking hadden op een 
numerieke som die krachtens de wet of door de partijen onveranderlijk is bepaald (geldschulden).  

2861. ENKEL INFLATIEVERREKENING BIJ WAARDESCHULDEN – Op schulden die betrekking hebben op een 
prestatie die slechts later in geld zal worden gewaardeerd (waardeschulden) vindt artikel 1895 BW 
slechts toepassing nadat het bedrag van die schuld in geld is bepaald. Het Hof van Cassatie merkte de 
uit artikel 1382 BW voortvloeiende schuld aan als waardeschuld, aangezien het bedrag daarvan niet 
op voorhand vaststond. Het Hof van Cassatie heeft deze rechtspraak later herhaaldelijk bevestigd.7820 
De impact van geldschommelingen neutraliseert de rechter dus enkel bij waardeschulden. Bij niet-
nakoming van geldschulden is dat niet het geval en rust het inflatierisico bij de benadeelde.  

                                                             
7816 RAVARANI 2006, 848. 
7817 Terwijl inflatie en deflatie resulteren uit economische mechanismen, zijn devaluatie en revaluatie geldschommelingen 
wegens beleidsmaatregelen van de overheid. Devaluatie is de wettelijke waardevermindering van de nationale valuta ten 
opzichte van andere valuta’s en impliceert dus dat de overheid de officiële koers van een valuta verlaagt. In België  
gebeurde dit in 1926 (stabilisering frank op 1/7 van zijn vooroorlogse waarde), 1935 (devaluatie met 28 %) en 1982 
(devaluatie frank met 8,5% binnen het EMS). Zie www.nbb.be; I. DE CNUYDT en S. DE VELDER, Economie vandaag, Gent, 
Academia Press, 2008, 252; J. REY-DEBOVE en A. REY, Le Nouveau Petit Robert, Parijs, Dictionnaires Le Robert, 1993, 707; VAN 

OMMESLAGHE 2010, 2002-2003. 
7818 DE TEMMERMAN 2002, 259, voetnoot 3. 
7819 Cass. 26 februari 1931, Pas. 1931, I, 94 (p. 97: "Attendu que, parmi les dettes dont le payement s'effectue en monnaie 
ayant cours légal, une distinction est à observer entre celles qui ont pour objet une somme numérique invariablement fixée 
en vertu de la loi ou par la volonté des parties, et celles dont l'objet, différent dans le principe, consiste en une prestation, qui 
ne sera évaluée en monnaie que le cas échéant et ultérieurement. Attendue qu'aux premières dettes seules saurait être 
appliquée la règle, énoncée par l'article 1895 du Code civil en matière de contrats, suivant laquelle le débiteur s'acquitte par 
la remise de la somme numérique, nonobstant l'augmentation ou la diminution d'espèces avant l'époque du payement. 
Attendu que l'applicabilité de la susdite règle aux obligations de la seconde catégorie ne résulte d'aucune disposition légale 
et n'est, au surplus, pas concevable, avant la détermination définitive du montant pécuniaire de la dette."). Bespreking: DE 

TEMMERMAN 1999, 1285-1286. 
7820 Cass. 28 mei 1931, Pas. 1931, I, 180; Cass. 2 maart 1933, Pas. 1933, I, 147; Cass. 28 mei 1986, Pas. 1986, I, 1189. 
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§ 2. GELDSCHULDEN 

A Monetaire nominaliteit 

2862. MONETAIR NOMINALISME BIJ GELDSCHULDEN – Anders dan bij waardeschulden (infra nrs. 2873-
2900), kan de rechter bij geldschulden geen vergoeding voor inflatieschade toekennen. Bij niet-
nakoming van verbintenissen die van bij aanvang in geld zijn uitgedrukt, geldt het nominalisme.7821 
Dit houdt in dat de schuldenaar kan volstaan met betaling van het nominale bedrag, ook al is de reële 
geldwaarde intussen gewijzigd.7822 De benadeelde staat zo in voor muntontwaarding.7823 € 1000 bij 
de contractsluiting is € 1000 bij de begroting. Wijzigingen in koopkracht tussen het ontstaan van de 
geldverbintenis en de niet-nakoming daarvan zijn irrelevant.  

2863. ARTIKEL 1895 BW MET VERRUIMD GELDINGSBEREIK ALS RECHTSBASIS VOOR NOMINALITEITSBEGINSEL – De rechtsbasis 
voor inflatieafwenteling bij geldverbintenissen is te zoeken in artikel 1895 BW. De wetgever heeft daarin voor 
verbruiklening bepaald dat indien er voor het tijdstip van de betaling vermeerdering of vermindering van de 
waarde van de muntspeciën heeft plaatsgehad, [...] de schuldenaar de geleende numerieke geldsom [moet] 
teruggeven. Nederland geeft soms aan dat dit beginsel vooral wortels heeft in de rechtszekerheid.7824 De 
napoleontische wetgever ging echter uit van de fictie van monetaire stabiliteit. Een euro blijft wettelijk gezien 
steeds een euro.7825 De wetgever bracht deze regel onder bij de verbruiklening omdat de problematiek van 
waardeschommelingen zich het vaakst voordoet in die context.7826 Artikel 1895 BW wordt in België echter naar 
analogie verruimd naar alle in geld uitgedrukte verbintenissen.7827 Bij geldschulden staat de wanprestant dan 
ook niet in voor eventuele muntontwaarding.  

2864. MONETAIR NOMINALISME BIJ SCHADEVERGOEDING VOOR NIET-NAKOMING VAN GELDVERBINTENISSEN – 

Nominalisme geldt voor verbintenissen die zien op een numeriek vaststaand bedrag dat 
onveranderlijk is vastgelegd bij wet of overeenkomst. Hiertoe behoren onder meer de verbintenissen 
van de koper tot betaling van de overeengekomen koopprijs7828, van de huurder tot betaling van de 
huurprijs7829, van de verhuurder tot teruggave van de huurwaarborg7830 of van de ontlener om 
remuneratoire interest te betalen bij een gewone lening op interest7831. De wijziging van de waarde 
van de munt is daar irrelevant. De benadeelde draagt bij niet-nakoming van geldverbintenissen dus 
steeds het risico van geldontwaarding. Alleen schade die voortvloeit uit vertraging is dan te 
vergoeden. Daarvoor kan de rechter verwijlinterest toekennen (art. 1153 BW).7832  

                                                             
7821 Het Italiaans en het Noord-Nederlands duiden dit ook wel krachtiger aan als "principio nominalistico" (LENOCI 2013, 3; 
ROPPO 2006, 864) respectievelijk "nominaliteitsbeginsel" (BLOEMBERGEN 1982, 75; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 470). 
7822 Cass. 28 mei 1931, Pas. 1931, I, 180; CORNELIS 2000-I, 504; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 470 (Nederland); SAMOY/VAN LOOCK 

2013, 1438; VAN OMMESLAGHE 2010, 2002-2004; WERY 2011-I, 582. 
7823 Cass. 26 mei 1931, Pas. 1931, I, 180; Cass. 9 maart 1933, Pas. 1933, I, 159; Brussel 12 maart 2002, RW 2005-06, 189; 
DUBAERE, 58; PEETERS/VANACKERE 2007, 4a; SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1438; SWERTS/VANACKERE/VEGA LEON 2011, 17; VAN 

GERVEN/COVEMAEKER 2006, 458-459 en 611; VERCAMMEN-VAN DEN VONDER 2008, 2. 
7824 BLOEMBERGEN 1982, 75. 
7825 VAN OMMESLAGHE 2010, 2003. 
7826 DUBAERE, 64. 
7827 Cass. 5 juni 1924, Pas. 1924, I, 382; DUBAERE, 63-64; SWERTS/VANACKERE/VEGA LEON 2011, 17; SWERTS/VANHALLE/VEGA LEON 

2011, 14a; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 458-459 en 611; VAN OMMESLAGHE 2010, 2003; VERCAMMEN-VAN DEN VONDER 2008, 2. 
7828 Vgl. wettelijke interest die werd gevorderd op niet-betaalde koopprijs bij ontbinding van koopovereenkomst wegens 
niet-betaling van de koopprijs op grond van artikel 1654 BW in Cass. 26 januari 2007, www.cass.be. 
7829 Rb. Leuven 21 oktober 2009, Huur 2011 (24) 26, nr. 14.  
7830 Vred. Gent 15 oktober 2001, Huur 2002, 141. 
7831 Bij wanbetaling van remuneratoire interest geldt artikel 1153 BW (DALCQ 1996, 140; VAN OEVELEN 2009, 155). 
7832 Vaak worden verwijlinteresten ruimer gedefinieerd zodat zij ook inflatie omsluiten. Naast verwijlinterest kan de 
benadeelde immers geen actualisering vorderen onder artikel 1153 BW. Bijv. BIQUET-MATHIEU 1998, 12; LACONTE 2005, 536 
("L'on peut par conséquent définir les intérêts moratoires comme étant les intérêts qui indemnisent forfaitairement le retard 
de paiement d'une dette de somme et couvrent à la fois le dommage dû à l'absence de jouissance de cette somme et celui 
qui résulte de l'érosion monétaire."). 
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2865. MONETAIR NOMINALISME GELDT BIJ SCHADEVERGOEDINGEN WEGENS NIET-NAKOMING VAN NIET-GELDVERBINTENISSEN 

NIET IN PERIODE TOT RECHTERLIJKE BEGROTING – Het monetair nominalisme vindt geen toepassing bij niet-nakoming 
van verbintenissen die geen betrekking hebben op betaling van een bepaalde geldsom en waarvan het bedrag 
van de schadevergoeding nog niet door de rechter of door de partijen is bepaald. Het nominalisme geldt dan 
ook niet voor verbintenissen tot vergoeding van een bepaalde waarde, waaronder de nog niet begrote 
vergoeding van schade wegens niet-nakoming van andere verbintenissen dan die welke bestaan in betaling van 
een geldsom.7833 Waardeschulden vallen immers niet onder het nominaliteitsbeginsel (infra nr. 2873).  

2866. NOMINALISME GELDT BIJ SCHADEVERGOEDINGEN WEGENS NIET-NAKOMING VAN NIET-GELDVERBINTENISSEN 

WEL NA RECHTERLIJKE BEGROTING – Na de begroting is schadevergoeding niet langer een waardeschuld. 
Deze schadevergoeding is een geldschuld geworden. Vanaf de rechterlijke uitspraak vindt het in 
artikel 1895 BW vervatte nominalisme dus ten volle toepassing. 7834  Het schadebedrag is na 
rechterlijke begroting zo niet meer wegens muntontwaarding actualiseerbaar. Dit is een wettelijke 
uitzondering op het integraliteitsprincipe. De benadeelde ziet zich elke aanspraak op herwaardering 
van de rechterlijke begrote wanprestatievergoeding ontzegd. Hierdoor doet de wetgever deels 
afbreuk aan het positief belang. Hoewel die afbreuk verklaarbaar is vanuit het gezag van gewijsde en 
de daarmee samenhangende zoektocht naar rechtszekerheid (supra nrs. 2828-2830), komt de 
benadeelde zo immers niet volledig terecht in de toestand van hypothetische contractnakoming. 

B Waardebeveiligingsclausules 

2867. AFWIJKINGEN VAN STRIKT UITGANGSPUNT – In periodes van monetaire stabiliteit is het 
nominalisme geen slecht principe voor een vlot betalingsverkeer.7835 Van monetaire stabiliteit is 
echter niet al te vaak sprake. Waarde van geld daalt doorgaans gestaag. Ingevolge het nominalisme 
ligt de vermindering in koopkracht bij de benadeelde. Dit doet af aan het uitgangspunt van het 
contractuele schaderecht dat het positief belang primeert (supra nr. 2866). Een uitzondering bestaat 
in de mogelijkheid tot conventionele afwijking middels clausules tot waardebeveiliging.  

2868. CONVENTIONELE AFWIJKINGEN: WAARDEBEVEILIGINGSCLAUSULES – In de rechtspraak en de rechtsleer 
luidt het unaniem dat 1895 BW de openbare orde niet raakt.7836 Niets wijst immers erop dat de 
napoleontische wetgever die bepaling wou aanmerken als van openbare orde.7837 Dat suppletieve 
karakter hangt samen met de noodzaak om zich in het handelsverkeer conventioneel te kunnen 
indekken tegen muntschommelingen. 7838  Contractpartijen moeten zich tegen geldontwaarding 
kunnen beschermen door contractueel te voorzien in waardebeveiligingsclausules.7839 Op die manier 
sluiten zij dan de gevolgen van waardeschommelingen van het geld uit de overeenkomst. 

                                                             
7833 SWERTS/VANHALLE/VEGA LEÓN 2011, 15; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 611. 
7834 PEETERS/VANACKERE 2007, 10; VAN OMMESLAGHE 2010, 2005-2006; WÉRY 2011-I, 585. 
7835 DUBAERE, 70. 
7836 Cass. 30 mei 1929, Pas. 1929, I, (206) 219; Cass. 12 mei 1932, Pas. 1932, I, 167; Cass. 1 maart 1945, Pas. 1945, I, 128; 
CORNELIS 2000-I, 504; DUBAERE, 74; SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1449; SWERTS/VANHALLE/VEGA LEÓN 2011, 15; VAN GERVEN/COVEMAEKER 

2006, 611; VAN OMMESLAGHE 2010, 2006-2008; VERCAMMEN-VAN DEN VONDER 2008, 2. 
7837 VAN OMMESLAGHE 2010, 2007. 
7838 VAN OMMESLAGHE 2010, 2007. In een cassatiearrest uit 1929 stond zo te lezen: "l'article 1895 du Code civil ne s'oppose à 
ce que les contractants, en vue de maintenir l'équivalence de leurs prestations réciproques, fixent le montant du capital à 
rembourser à l'échéance suivant les conditions incriminées; que la clause dont il s'agit tend seulement à éviter que les 
variations du change ne réagissent sur la convention intervenue de façon à modifier les droits et obligations qui y avaient 
été déterminés." (Cass. 30 mei 1929, Pas. 1929, I, (206) 219). 
7839 Cass. 12 mei 1932, Pas. 1932, I, 167; Cass. 1 maart 1945, Pas. 1945, I, 128; CORNELIS 2000-I, 504; DUBAERE, 75-76; 
SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1438; SWERTS/VANHALLE/VEGA LEON 2011, 15; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 611; VAN OMMESLAGHE 2010, 
2008-2014; VERCAMMEN-VAN DEN VONDER 2008, 2. Uiteraard heeft deze hypothese echter doorgaans geen betrekking op de 
situatie van de door de rechter begrote schadevergoeding wegens niet-nakoming van een niet-geldverbintenis. Als 
geldschuld is die immers, vanaf het tijdstip van rechterlijke begroting, volledig aan het nominaliteitsbeginsel onderworpen. 
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2869. WETTELIJKE REGELING VAN BEPAALDE INDEXERINGSCLAUSULES – Contractpartijen kunnen het inflatierisico zo 
afwentelen door te voorzien in aanpassing aan een index ("clause-index").7840 Door indexering overeen te 
komen, komt de koopkrachtvermindering niet langer voor rekening van de benadeelde. De reële waarde van 
het geld is dan bepalend voor de kwijtingskracht van de betaling. In bepaalde gevallen is de wetgever 
tussengekomen om indexeringsclausules te omkaderen. In artikel VI.83, lid 2 WER erkende de wetgever de 
geldigheid van bedingen van prijsindexering, voor zover deze niet onwettig zijn en de wijze waarop de prijzen 
worden aangepast expliciet beschreven is in de overeenkomst. Voor gemene huur heeft de wetgever het toe te 
passen indexcijfer zelfs vastgelegd. Zo is bepaald dat die indexering dient te gebeuren op basis van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen (art. 1728bis, § 1, eerste alinea BW).7841 

C Geldschulden in vreemde munt 

2870. LAATTIJDIGE BETALING VAN IN VREEMDE MUNT NA TE KOMEN GELDSOMMEN – Een tweede afwijking van 
het nominaliteitsbeginsel geldt wanneer de verbintenis betrekking heeft op een geldsom die in een 
vreemde munt is uitgedrukt. Aangenomen wordt dat het nominaliteitsbeginsel niet geldt voor 
laattijdige betaling van een geldsom die de schuldenaar in een vreemde munt moet nakomen.7842 
Bijkomende schade wegens ontwaarding van de vreemde munt is dus verhaalbaar. 

2871. ARTIKEL 1150 BW ALS LIMIET? – Hoe verhoudt schade wegens niet-nakoming van in een vreemde munt 
uitgedrukte geldschulden zich tot het in artikel 1150 BW neergelegde vereiste van voorzienbaarheid? 
Bijkomende schade wegens ontwaarding van de vreemde munt waarin de schuld is uitgedrukt, wordt geacht 
voorzienbaar te zijn in de zin van artikel 1150 BW.7843 Bij sluiting van overeenkomsten kan een gemiddelde 
contractpartij, gelet op de alombekende monetaire instabiliteit, immers voorzien dat laattijdige betaling van 
een in een vreemde munt uitgedrukte geldsom, extra schade kan berokkenen.  

2872. GEVOLGEN VAN NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 1895 BW OP IN EEN VREEMDE MUNT UITGEDRUKTE 

VERBINTENISSEN – Wanneer een overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, maar naar 
een vreemde munt verwijst, aanvaarden de contractpartijen de gevolgen van de schommelingen van 
die vreemde munt. In principe draagt de schuldeiser dan het risico van de waardevermindering van 
deze vreemde munt. De schuldenaar draagt het risico van de waardevermeerdering van die munt. 
Komt de schuldenaar zijn betalingsverplichting niet tijdig na en werd hij tot betaling aangemaand, 
dan wordt die vreemde munt als een goed of waarde (en dus als een zaak- of waardeschuld, en niet 
als een geldschuld) aanzien. Hierdoor kan de benadeelde de schuldenaar aanspreken in vergoeding 
van het waardeverlies van die munt sinds de datum waarop deze tot betaling gehouden was.7844 

§ 3. WAARDESCHULDEN 

A Schending niet-geldverbintenis 

2873. SCHADEVERGOEDING VOOR SCHENDING NIET-GELDVERBINTENIS IS WAARDESCHULD DIE INFLATIECORRECTIE 

VEREIST – Schadevergoedingen voor niet-nakoming van verbintenissen die niet bestaan in betaling van 
een geldsom (hierna: „niet-geldverbintenissen") zijn waardeschulden.7845 De benadeelde staat bij 
waardeschulden niet in voor de inflatiegevolgen. Het nominaliteitsbeginsel geldt immers enkel voor 

                                                             
7840 Brussel 25 oktober 1978, JT 1979, 443; Rb. Dendermonde 10 april 1978, T.Not. 1978, 349; Rb. Turnhout 17 februari 
1965, Turnh.Rechtsl. 1965, 305; Rb. Verviers 6 oktober 1979, JL 1979-80, 75; DUBAERE, 76; VAN OMMESLAGHE 2010, 2011-2012. 
7841 Bedingen die verder gaan dan de aanpassing in dat artikel, kan de rechter inkorten (art. 1728bis, § 2 BW). 
7842 Cass. 4 september 1975, Pas. 1976, I, 16; Antwerpen 15 januari 1980, RW 1979-80, 2910; Brussel 24 december 1964, 
Pas. 1965, II, 293; DE TEMMERMAN 1999, 1307; SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1438; VAN OEVELEN 2009, 170-171; VAN OMMESLAGHE 

2010, 2015. 
7843 Brussel 22 juni 1973, RW 1974-75, (477) 483; SCHOENTJES-MERCHIERS 1970, 1960. 
7844 Cass. 4 september 1975, Pas. 1976, I, 16; Antwerpen 15 januari 1980, RW 1979-80, 2910; Brussel 24 december 1964, 
Pas. 1965, II, 293; SCHOENTJES-MERCHIERS 1970, 1957; PETIT 1995, 26; VAN OEVELEN 2009, 170-171; VAN OMMESLAGHE 2010, 2015. 
7845 F. DE CLIPPELE, De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen, Mechelen, Kluwer, 2003, 34; 
JOURDAIN 2001, 295; PEETERS/VANACKERE 2007, 4a; VAN OMMESLAGHE 2010, 1612 ("La créance de réparation est une créance de 
valeur, à moins que le dommage porte sur la perte d'une créance de somme, et n'est donc pas soumise au principe du 
nominalisme monétaire."); VAN OMMESLAGHE 2010, 2016. 
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geldschulden. Op het tijdstip van de toekenning van schadevergoeding kan de benadeelde bijgevolg 
aanspraak maken op een vergoeding waarvan de reële waarde overeenstemt met de schade die hij 
in het verleden heeft geleden of in de toekomst nog zal lijden.7846 Zowel voorbije als toekomstige 
geldontwaardingsschade is zo verhaalbaar.7847 

2874. HOF VAN CASSATIE WIJST OP SAMENHANG TUSSEN INFLATIECORRECTIE EN VEREISTE VAN INTEGRAAL SCHADEHERSTEL – In 
Nederland merkte BLOEMBERGEN op dat hoewel het Burgerlijk Wetboek uitging van het nominaliteitsbeginsel, 
inflatieschade op grond van het beginsel der volledige schadevergoeding ten laste van de aansprakelijke moest 
komen.7848 In vergelijkbare zin wees het Belgische Hof van Cassatie op de samenhang tussen het positief belang 
en inflatieverrekening. Het Hof bracht zo in herinnering dat schadevergoeding wegens wanprestatie tot doel 
heeft de schuldeiser te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn 
verbintenis zou zijn nagekomen. Daaruit leidde het af dat “de wanprestatie van een verbintenis die geen 
betrekking heeft op de betaling van een bepaalde geldsom, kan leiden tot het toekennen van een bijkomende 
schadevergoeding wegens waardevermindering en van vergoedende interest die bedoeld is om de schade door 
de vertraging bij het betalen van de schadevergoeding te vergoeden”.7849  

2875. GELIJKLOPENDE CASSATIERECHTSPRAAK IN FRANKRIJK EN ITALIË – Ook het Franse en het Italiaanse Hof van 
Cassatie legitimeren inflatieverrekening bij schadeloosstellingen vanuit dit vereiste van integraal schadeherstel. 
Het Franse Hof van Cassatie verantwoordt verrekening van muntontwaarding op de datum van de uitspraak bij 
wanprestatievergoedingen op grond dat “il importe uniquement d’assurer à la victime une indemnisation 
intégrale par le versement de l’équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation.”7850 Het 
Italiaanse Hof van Cassatie onderbouwt de mogelijkheid tot cumul tussen actualisering en toekenning van 
compensatoire interest in dezelfde zin op grond dat "l'obbligazione avente per oggetto il risarcimento del 
danno configura un debito di valore, che [...] consente – ai fini di un pieno indennizzo – il legittimo cumulo tra le 
risultanze della rivalutazione della somma da liquidarsi [...] e gli interessi compensativi". 7851  Het 
integraliteitsprincipe vereist volgens het Italiaanse Hof van Cassatie dus dat de rechter niet enkel vergoedende 
interest toekent, maar ook dat hij de schadevergoeding herwaardeert.  

2876. POSITIEF BELANG VEREIST INFLATIEVERREKENING – De inflatiecorrectie van waardeschulden ligt dus 
in lijn met het positief belang. Uit het in artikel 1149 BW neergelegd vereiste van integraal 
schadeherstel en de primauteit van het positief belang volgt dat de rechter schadevergoeding, 
behalve bij niet-nakoming van geldverbintenissen, moet begroten naar de datum waarop hij 
uitspraak doet. Hieruit volgt dat hij rekening moet houden met de effectieve koopkracht op de 
datum van zijn beslissing. Zodoende moet hij bij schadebegroting acht slaan op de impact van inflatie 
op de schade.7852 Vanuit zijn positief belang heeft de benadeelde recht op een vergoeding die in reële 
waarde met de wanprestatieschade overeenstemt. Zou de rechter de vergoeding naar de datum van 
de wanprestatie begroten, dan zou de inflatie tussen die wanprestatiedatum en de datum van de 
definitieve uitspraak tot gevolg hebben dat het slachtoffer integraal herstel verbeurt.  

                                                             
7846 BIQUET-MATHIEU 2000, 463; CORNELIS 2000-I, 504-505; DE TEMMERMAN 2002, 260; PETIT 1995, 155. 
7847 Grondige bespreking: VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 986-992. 
7848 A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding. Algemeen, deel 1, Deventer, Kluwer, 1982, 75. 
7849 Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 860. Vgl. motivering van verrekening schade wegens muntontwaarding in 
Antwerpen 25 april 1995, ETL 1995, 503. 
7850 Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIÈRE. Vgl. Cass.com.fr. 2 november 1993, Bull.civ. IV, nr. 380 (“[…] 
la cour d’appel […] n’a fait qu’assurer la réparation intégrale de ce préjudice en l’estimant au jour où il s’était produit et en 
l’actualisant au jour de sa décision en fonction de l’évolution d’un indice.”). 
7851 Cass.it. 22 februari 1995, nr. 1, 952, Giur.it. 1996, I, 1, 824 (waarover: VISINTINI 2009, 677). 
7852 Cass. 27 juni 1974, Pas. 1974, I, 1128 (contractueel); Cass. 21 juni 1976, Pas. 1976, I, 1153 (buitencontractueel); Cass. 
20 juni 1977, Pas. 1977, I, 1068 (buitencontractueel); Cass. 9 mei 1979, Pas. 1979, I, 1060 (buitencontractueel); Cass. 18 juni 
1981, Pas. 1981, I, 1200; Cass. 28 mei 1986, Pas. 1986, I, 1189 (buitencontractueel); Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 
860 (contractueel); Brussel 16 maart 1988, RW 1989-90, 681 (contractueel); BIQUET-MATHIEU 2012, 298; CLAESSENS/HENS/VAN 

PUTTEN/VEGA LEON 2013, 186; DE TEMMERMAN 2002, 259-260; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 332-333; DIRIX 1998, 29; 
GENDREL 1961, 145 en 173; LAITHIER 2004, 462 en 469; PINNA 2007, 280; PEETERS/VANACKERE 2007, 4a; ULRICHTS 2002, 1148; VAN 

GERVEN/COVEMAEKER 2006, 458; VAN OMMESLAGHE 2010, 2016; WADDAMS 1981, 445 (“It is now common to find that the value of 
the interest damaged when measured at the date of judgment is substantially greater, in nominal money terms, than the 
value measured at the date of the wrong.”). 
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2877. INFLATIE ALS NIET AAN SCHADE VREEMDE GEBEURTENIS – Dat de rechter bij schadebegroting acht 
moet slaan op inflatie, vindt ook steun in de door het Hof van Cassatie geformuleerde stelregel dat 
de rechter rekening moet houden met latere gebeurtenissen die de omvang van de schade 
beïnvloeden en verband houden met het schadefeit en/of de schade (supra nrs. 2799-2824). Inflatie 
en dus vermindering van koopkracht zijn zo te bezien als latere gebeurtenissen die niet vreemd zijn 
aan de schade. Conform die cassationele regel moet de rechter dit gegeven dan ook bij 
schadebegroting in aanmerking nemen. Muntontwaarding kan hij daarbij in principe niet van 
vergoeding uitsluiten op grond dat het zou gaan om onvoorzienbare schade.7853 

B Voorbije muntontwaarding 

1 Inflatieperiode 

2878. INFLATIEVERREKENING TOT DATUM VAN RECHTERLIJKE BEGROTING WANPRESTATIEVERGOEDING – Tussen 
de datum waarop wanprestatieschade is ontstaan en de datum van effectieve betaling van de 
schadevergoeding, neemt de koopkracht van geld doorgaans gestaag af door geldontwaarding. 
Vanuit de bekommernis dat schadevergoeding in reële waarde moet overeenstemmen met de 
schade die de benadeelde heeft geleden, moet de feitenrechter dus een correctiemechanisme 
toepassen.7854 Aangezien artikel 1895 BW toepasselijk is op geldschulden, geldt inflatieverrekening 
bij schadevergoedingen wegens niet-nakoming van niet-geldverbintenissen niet tot de datum van de 
betaling van de schadevergoeding, maar slechts tot de datum van de uitspraak. 7855 Zolang de rechter 
de omvang van de schadevergoeding wegens niet-nakoming van niet-geldverbintenissen niet heeft 
becijferd, ontkomt de benadeelde dus aan de nadelige gevolgen van muntontwaarding.7856 

2879. NA RECHTERLIJKE BEGROTING BELETTEN ARTIKELEN 1153 EN 1895 BW ACTUALISERING VAN SCHADEVERGOEDING – Op 
de uitspraak zet de rechter de waardeschuld van schadevergoeding om in een geldschuld. Deze is na die datum 
niet meer actualiseerbaar wegens inflatie. Dit volgt uit zowel artikel 1153 BW als artikel 1895 BW. Op die 
geldschuld vindt allereerst het nominaliteitsprincipe van artikel 1895 BW integraal toepassing. Het bedrag van 
de geldschuld is onveranderlijk vastgesteld. Artikel 1153 BW staat na die metamorfose evenzeer in de weg aan 
actualisering. De onmogelijkheid om die geldschuld te actualiseren is cassatierechtspraak in België7857 en 
Frankrijk7858. Terwijl het inflatierisico bij niet-nakoming van niet-geldverbintenissen zich vóór de uitspraak bij de 
wanprestant situeert, kantelt dat risico na die uitspraak dus richting de benadeelde. 

                                                             
7853 Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 860 ("de appelrechters [...] oordelen dat het recht op schadevergoeding wegens 
contractuele wanprestatie onder de vorm van vergoedende interest principieel dient te worden uitgesloten en dat de 
muntontwaarding principieel te beschouwen is als een niet voorzienbare schade bij contractuele wanprestatie; Dat de 
appelrechters aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schenden."). Zie ook DE PAGE 1942, 137. 
7854 Vgl. Antwerpen 25 april 1995, ETL 1995, 503. 
7855 Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, 570 (buitencontractueel); Cass. 27 juni 1974, Pas. 1974, I, 1128; Cass. 21 juni 1976, Pas. 
1976, I, 1153; Cass. 20 juni 1977, Pas. 1977, I, 1068; Cass. 21 februari 1984, Pas., I, 716 (buitencontractueel); Cass. 28 mei 
1986, Pas. 1986, I, 1189 (buitencontractueel); Cass. 19 januari 1993, Pas, I, 64 (buitencontractueel); Cass. 8 november 2000, 
Arr.Cass. 2000, 1747, TAVW 2002, 72 (buitencontractueel); Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIÈRE 

(contractueel); Antwerpen 25 april 1995, ETL 1995, 503 (waardevermindering Amerikaanse dollar); BOCKEN/BOONE 2011, 224; 
F. DE CLIPPELE, De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen, Mechelen, Kluwer, 2003, 34; DE 

TEMMERMAN 2002, 260; DIRIX 1984, 78; FAGNART 1997, 91; FONTAINE 2001, 1039; GENDREL 1961, 185; GROUTEL 2012, 117; JOURDAIN 

2001, 295; PIERRE 2012, 57 ("[cela] implique de prendre en compte les variations intrinsèques du dommage en lien avec le fait 
générateur et les évolutions de son expression monétaire, au titre, par exemple, des revenus [...]"); VAN GERVEN/COVEMAEKER 

2006, 458; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 987; VAN OMMESLAGHE 2010, 1606, 1612 en 2018; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 670-671; WÉRY 2011-I, 565. 
7856 Vgl. CHAPPUIS 2007, 371. 
7857 Cass. 20 september 1985, Pas. 1986, I, 63; Cass. 28 september 1989, Pas. 1990, I, 113 ("[Overwegende d]at het hof van 
beroep, door aan verweerder qualitate qua benevens de moratoire interest op het wegens de herziening van de 
overeenkomst te betalen bedrag een vergoeding toe te kennen die enkel hierop is gegrond dat de betaling te laat is 
geschied en die dient tot herstel van de nadelige gevolgen van de muntontwaarding, dientengevolge artikel 1153 [BW] 
schendt."); Cass. 12 februari 1998, Pas. 1998, I, 220. Vgl. Kh. Brussel 20 juni 2008, RW 2011-12, 706. Vgl. Cass. 18 juni 1981, 
Pas. 1981, I, 1200 (a contrario). 
7858 Cass.com.fr. 16 februari 1988, Bull.civ. 1988, I, 26, nr. 40 
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2880. VEREISTE VAN UITDRUKKELIJK VERZOEK OM ACTUALISERING – Om voor de periode voorafgaand aan de 
uitspraak actualisering te verkrijgen, dient de benadeelde daar wel uitdrukkelijk om te verzoeken.7859 
De rechter kan niet zonder miskenning van het beschikkingsbeginsel ambtshalve overgaan tot 
herwaardering. Indien de benadeelde daarom verzocht, kan verrekening van inflatie op diverse 
wijzen plaatsvinden: door indexering (infra nrs. 2881-2883), door procentuele verhoging van de 
berekeningsbasis (infra nrs. 2884-2885), door raming naar de koopkracht op de uitspraakdatum 
(infra nr. 2886) dan wel door inflatiedekkende invulling van vergoedende interest (infra nr. 2887).7860  

2 Indexering 

2881. INDEXERING ALS INFLATIECORRECTIE – Een frequente methode om de inflatie in rekening te 
brengen bij schadebegroting is indexering van het vastgestelde schadebedrag. Daarbij zet de rechter 
het in het verleden vastgestelde schadebedrag bij zijn uitspraak om in een bedrag met dezelfde reële 
waarde. Daartoe vermenigvuldigt hij dat nominale schadebedrag met een coëfficiënt. Deze 
coëfficiënt is de verhouding tussen het indexcijfer bij de uitspraak en het indexcijfer op het tijdstip 
waarop de schade is vastgesteld. Aldus brengt hij de verhouding tussen de koopkracht van de munt 
op de twee tijdstippen correct tot uitdrukking.7861 Zo vermenigvuldigt hij het nominale schadebedrag 
met een breuk met in de teller het nieuwe indexcijfer en in de noemer het oude indexcijfer.  

2882. INDEXERING VAN SCHADEBEDRAG DAT VASTSTOND VOORAFGAAND AAN RECHTERLIJKE UITSPRAAK – De 
rechtspraak past een indexeringscorrectief toe in gevallen waarin de omvang van de schade al 
vaststond op een tijdstip voorafgaand aan de uitspraak.7862 Schade is volgens cassatierechtspraak 
immers raambaar naar een aan de uitspraak voorafgaand tijdstip waarop de schade zeker en 
bepaalbaar was.7863 Dit is het geval wanneer de benadeelde of een derde geleden schade heeft 
hersteld op een tijdstip dat voorafging aan de rechterlijke uitspraak.7864 Dit is ook het geval wanneer 
op een tijdstip voorafgaand aan de uitspraak bepaalde kosten zijn gemaakt, zoals medische kosten of 
verplaatsingskosten.7865 Voor de periode tussen die datum en de datum van de uitspraak kan de 
rechter dus niet enkel vergoedende interest toekennen. Ook kan hij overgaan tot herwaardering 
wegens inflatie.7866 In de rechtspraak zijn hiervan talloze toepassingen te vinden.7867  

2883. IMPACT VAN SCHADEBEGROTING IN DESKUNDIGENVERSLAG EN IN UITSPRAAK IN EERSTE AANLEG – Een toepassing van 
indexering van schadebedragen die al vaststaan op een tijdstip dat voorafgaat aan de rechterlijke begroting, is 
schadebegroting door een deskundige. De deskundige raamt de schade op een tijdstip voorafgaand aan de 
uitspraak. De rechter moet dit schadebedrag dan op het ogenblik van zijn uitspraak indexeren.7868 Het Franse 

                                                             
7859 BELGIË: BIQUET-MATHIEU 2012, 298. FRANKRIJK: PINNA 2007, 280. LUXEMBURG: RAVARANI 2006, 848. 
7860 DE TEMMERMAN 2002, 260-261. 
7861 Uitvoerig: DE TEMMERMAN 2002, 260; ULRICHTS 2002, 1148-1149. 
7862 Bergen 22 september 1992, RGAR 1994, nr. 12365 (buitencontractueel, indexering begrafeniskosten). 
7863 Cass. 13 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1353 (schade is zeker en geheel waardeerbaar vanaf datum van consolidatie); 
Cass. 5 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1512; Cass. 13 januari 2005, Pas. 2005, 67; Cass. 20 maart 2013, Pas. 2013, 734. 
7864 Vgl. RAVARANI 2006, 844 ("Par exception au principe de l'évaluation du préjudice au jour du jugement, si le dommage a 
été réparé avant le jugement par un tiers ou si la victime a procédé au remplacement de l'objet, l'indemnité sera fixée au 
jour de l'achat. Il en va de même si la victime a procédé elle-même à la réparation de la chose détériorée: elle ne peut 
réclamer que la valeur du préjudice au jour où elle a effectué la réparation. Le préjudice est fixé immuablement."). 
7865 DE SOMER 2013-III, A.VII-4/1. 
7866 Vgl. Cass. 24 januari 1966, Pas. 1966, I, 658; Cass. 26 januari 2005, Pas. 2005, 211 (buitencontractueel; "Overwegende 
dat de regel dat de rechter de schade moet ramen op het tijdstip van de uitspraak, hem niet belet het hoofdbedrag van de 
vergoeding te berekenen op het tijdstip waarop de schade reeds vaststond en voor begroting vatbaar was en bijgevolg kon 
worden vergoed, en evenmin om compensatoire interest op dat bedrag toe te kennen als vergoeding voor de bijkomende 
schade wegens uitstel van betaling van het hoofdbedrag."). 
7867 Bijv. Bergen 22 september 1992, RGAR 1994, nr. 12365 (buitencontractueel, indexering begrafeniskosten). 
7868 Cass.Req.fr. 24 maart 1942, D. 1942, 118; Cass.civ.III.fr. 5 april 1978, Bul.civ. III, nr. 155 (verborgen gebreken); 
Cass.civ.I.fr. 20 november 1990, D. 1991, 455, noot J.-L. AUBERT (contractuele aansprakelijkheid wegens niet-conforme 
herbicide die oogst heeft aangetast, met herwaardering van de schade die deskundige heeft geraamd op een aan de 
uitspraakdatum voorafgaand tijdstip); Cass.com.fr. 2 november 1993, Bull.civ. IV, nr. 380; Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, 
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Hof van Cassatie oordeelde – in contractueel verband – zo zelfs dat de appelrechter die zich baseert op een aan 
zijn uitspraak voorafgaand deskundigenverslag gehouden is die geraamde schade te herevalueren of toe te 
lichten waarom hij geen herevaluatie verricht.7869 Hetzelfde geldt voor schadevergoeding die in eerste aanleg is 
begroot. De appelrechter kan het bedrag van die schadevergoeding indexeren.7870 Op die manier houdt hij 
rekening met de koopkracht op het moment van de uitspraak.7871 

3 Verhoging berekeningsbasis  

2884. PROCENTUELE VERHOGING VAN SCHADEBEREKENINGSBASIS – Schade die de rechter naar een tijdstip 
in het verleden raamt, kan hij ook herwaarderen door een verhogingspercentage toe te kennen op 
de voor schadebegroting gehanteerde berekeningsbasis. Zo oordeelde het Hof van Cassatie al 
meermaals dat rechters bij begroting van schade die in het verleden is geleden wegens derving van 
bedrijfsinkomsten, rekening kunnen houden met munterosie die noodzakelijkerwijs zou hebben 
geleid tot een nieuwe raming van de inkomsten tussen de referteperiode en de periode vanaf de 
consolidatiedatum tot de datum van het vonnis.7872  

2885. ILLUSTRATIE: INKOMENSDERVING OP BASIS VAN REFERENTIEJAREN IN VERLEDEN – Illustratief is de begroting van 
inkomensderving op basis van referentiejaren in het verleden waarbij de rechter de berekeningsbasis wegens 
geldontwaarding verhoogt. Zo liep geen cassatie op een beslissing waarbij de rechter de inkomstenderving 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid had geraamd op basis van de inkomsten die de benadeelde had 
verworven in een referentiejaar in het verleden (1993), maar die berekeningsbasis wegens onder meer 
geldontwaarding met 15 % had verhoogd voor de periode tussen die referteperiode en de periode vanaf de 
consolidatiedatum tot de datum van het vonnis (15 oktober 1995 tot 26 mei 2000).7873  

4 Koopkrachtraming naar uitspraakdatum 

2886. SCHADE RECHTSTREEKS GERAAMD NAAR KOOPKRACHT OP UITSPRAAKDATUM – Stelt de rechter het 
hoofdbedrag van de schade vast naar de uitspraakdatum zelf, dan is echter aan te nemen dat hij de 
schade heeft begroot op basis van de koopkracht van het geld op dat moment en dat hij zo rekening 
heeft gehouden met de inflatie.7874 Zo wordt aanvaard dat als herwaardering voor inflatie – 
bijvoorbeeld van de gevolgen van lichamelijke schade – volstaat dat de rechter acht slaat op de 
recentste indicatieve tabellen. De verhoging van de bedragen omsluit namelijk reeds een aanpassing 
aan de waardevermindering.7875 Bijkomende indexering is dan overbodig, behoudens voor de periode 
tussen de publicatie van de indicatieve tabel en de datum van rechterlijke schadebegroting.  

5 Inflatiedekkende vergoedende interest 

2887. INFLATIEVERREKENING VIA TOEKENNING VERGOEDENDE INTERESTEN AAN INFLATIEDEKKENDE RENTEVOET – 

Een andere methode om de impact van inflatie op schadevergoeding te neutraliseren, bestaat in 
toekenning van vergoedende interest tegen een rentevoet die niet enkel renteschade opvangt, maar 
ook inflatiegevolgen corrigeert.7876 Vergoedende interesten krijgen dan een ruimere draagwijdte dan 
                                                                                                                                                                                              
Bull.civ. 1998, I, 191, nr. 275; Brussel 22 april 1988, T.Aann. 1990, 86; Brussel 7 mei 1992, JLMB 1993, 580; BOCKEN/BOONE 

2011, 224; JOURDAIN 2001, 295; PINNA 2007, 289.  
7869 Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, Bull.civ. 1998, I, 191, nr. 275 ("en statuant ainsi, sans réévaluer ce préjudice à la date de sa 
décision, ou s'expliquer sur les motifs justifiant une absence de revalorisation à cette date, la cour d'appel a violé le texte 
susvisé"). 
7870 GENDREL 1961, 173; PINNA 2007, 289. 
7871 Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIÈRE; VAN OMMESLAGHE 2010, 1613 en 2018. 
7872 Cass. 28 mei 1986, Arr.Cass. 1985-86, 1324; Cass. 8 november 2000, Arr.Cass. 2000, 1747. 
7873 Cass. 8 november 2000, Arr.Cass. 2000, 1747. 
7874 Cass. 27 juni 1974, Arr.Cass. 1974, 1222; DE TEMMERMAN 2002, 262; DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 374; PETIT 1995, 155; 
VAN OMMESLAGHE 2010, 2018 (ziet dit als een eerste methode voor inflatieverrekening). 
7875 Antwerpen 22 mei 2002, NJW 2002, 208, noot (De verhoging van de bedragen in de indicatieve tabel voor de 
schadepost 'Economische waarde huishoudelijke arbeid/hulp van derden' houdt een aanpassing in wegens de 
waardevermindering van de munt sinds de datum van het ongeval. Aangezien de rechter zich bij begroting van schade niet 
op het ogenblik van het schadegeval maar op het ogenblik van de uitspraak dient te plaatsen, kan de toe te kennen 
vergoeding billijk begroot worden rekening houdende met de meest recente indicatieve tarieven.) 
7876 DE TEMMERMAN 2002, 260-261. 
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loutere vergoeding voor renteverlies. Dan dekken zij zowel renteschade als inflatieschade. Deze 
gecombineerde vergoeding komt aan bod bij de vergoedende interest (infra nrs. 2985-2999). 

C Toekomstige muntontwaarding 

1 Verrekening 

2888. VERREKENING TOEKOMSTIGE INFLATIESCHADE – Rechterlijke begroting van schadevergoeding 
impliceert de omzetting van een waardeschuld in een geldschuld (infra nr. 2926), die niet langer 
wegens inflatieschade corrigeerbaar is. Zowel artikel 1895 BW (nominaliteitsbeginsel) als artikel 1153 
BW (verwijlinterest) verhinderen dan actualisering (supra nr. 2879).7877 Anders dan het Franse artikel 
1231-7 CCF (oud art. 1153-1 CCF), geldt het Belgische artikel 1153 BW immers ook voor secundaire 
geldschulden. Dit belet niet dat de rechter ook rekening kan houden met toekomstige inflatieschade. 
Toekomstige schade is immers verhaalbaar voor zover zij met voldoende zekerheid vaststaat.7878 Bij 
toekenning van schadevergoeding kan de benadeelde bijgevolg aanspraak maken op een vergoeding 
waarvan de reële waarde overeenstemt met de schade die hij in het verleden heeft geleden of hij in 
de toekomst nog zal lijden.7879 Vergoeding van schade wegens toekomstige muntonwaarding is 
grondig uitgewerkt voor schade uit onrechtmatige daad.7880 

2889. TOEKOMSTIGE MUNTONTWAARDING IS NIET ONVOLDOENDE ZEKER OM VAN VERGOEDING TE WORDEN UITGESLOTEN – In 
oudere rechtspraak is de opvatting terug te vinden dat toekomstige muntonwaarding sowieso onvoldoende 
zeker is om voor vergoeding in aanmerking te komen.7881 Dit standpunt is niet te onderschrijven. Het bestaan 
van de uit toekomstige muntontwaarding voortvloeiende schade is namelijk wel voldoende zeker. Enkel de 
vaststelling van de omvang van die schade doet problemen rijzen.7882 Moeilijkheden bij vaststelling van 
wanprestatieschade staan echter niet in de weg aan vergoeding van die schade (supra nrs. 264-265). Ook naar 
Belgisch recht moet wanprestatieschade enkel zeker zijn qua bestaan, maar niet qua omvang.7883 

2 Eenmalig kapitaalbedrag 

2890. VERREKENING TOEKOMSTIGE INFLATIESCHADE BIJ SCHADEVERGOEDING IN VORM VAN KAPITAALBEDRAG – 
Rechters kunnen bij toekomstige schade kiezen voor toekenning van een eenmalig kapitaalbedrag. 
Kapitalisatie is dan de methode waarbij zij toekomstige schade doen herstellen door een in de 
toekomst periodiek (jaarlijks of maandelijks) te betalen bedrag ("rente"), voor periodieke of 
constante toekomstige materiële of immateriële schade, in een eenmalig bedrag ("kapitaal") om te 
zetten (supra nrs. 523-524).7884 Dat kapitaal is dan de contante waarde van de in toekomst periodiek 
verschuldigde bedragen. Bij kapitalisatie gaat de rechter uit van de waarschijnlijke levensduur van de 
benadeelde en de toekomstige rentevoet. Daarbij maakt de rechter gewoonlijk gebruik van 

                                                             
7877 Cass. 20 september 1985, Pas. 1986, I, 63; Cass. 28 september 1989, Pas. 1990, I, 113; Cass. 12 februari 1998, Pas. 1998, 
I, 220. Vgl. Kh. Brussel 20 juni 2008, RW 2011-12, 706. Vgl. Cass. 18 juni 1981, Pas. 1981, I, 1200 (a contrario). 
7878 BELGIË: SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 577. FRANKRIJK: Een voorontwerp tot herziening van het 
Franse aansprakelijkheidsrecht voorziet in een gelijkaardige vergoedbaarstelling. Artikel 1236 Avant-projet de loi portant 
réforme du droit de la responsabilité civile bepaalt immers: "Le préjudice futur est réparable lorsqu'il est la prolongation 
certaine et directe d'un état de choses actuel." PECL: Artikel 9:501, lid 2, sub b PECL bepaalt zo dat de benadeelde ook 
vergoeding kan krijgen voor toekomstige schade waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat zij zich zal voordoen.  
7879 CORNELIS 2000-I, 504-505; DE TEMMERMAN 2002, 260; SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 578-579. 
7880  SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 577-579; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 468-469; VAN 

OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 990-992. 
7881 In diverse oudere rechterlijke uitspraken stond dat toekomstige muntontwaarding onvoldoende zeker is  om voor 
vergoeding vatbaar te zijn (rechtspraak in SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 577). 
7882 SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 577. 
7883 Cass. 16 april 1998, AJT 1999-00, 301. Vgl. Cass. 13 oktober 1993, JLMB 1994, 52 (buitencontractueel, inkomensverlies); 
Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204 (cassatie omdat rechter bij afwijzing van billijkheidsbegroting niet had vastgesteld dat 
benadeelde had geweigerd nodige gegevens te verstrekken); DIRIX 1984, 78; RONSE 1954, 145. 
7884 BOONE/RONSIJN 2015-I, 65-66; DE TEMMERMAN 2002, 264; B. DE TEMMERMAN, "Kapitaliseren volgens 'Levie' of volgens 
'Schryvers'? Twee visies op (on)zekerheid van schade", TPR 2004, (177) 181; SIMOENS 1999, 164; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 
710 (omschrijven kapitalisatie als "de omzetting in een kapitaal van al de (jaarlijks of maandelijks te vervallen) renten over 
de (vermoedelijke) periode waarover de vergoeding verschuldigd is"). 
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kapitalisatietafels, zoals die van LEVIE of SCHRYVERS.7885 Deze vermelden coëfficiënten waarmee de 
rechter het periodieke bedrag moet vermenigvuldigen om tot het vereiste kapitaal te komen. 
Toekomstige schade verdisconteert hij zo naar het heden. Verleden schade komt dan ook niet voor 
kapitalisatie in aanmerking, aangezien die vatbaar is voor preciezere berekening.7886  

2891. KAPITALISATIE VAN TOEKOMSTIGE IMMATERIËLE SCHADE – Ook voor vergoeding van toekomstige immateriële 
schade kan de rechter gebruikmaken van de kapitalisatiemethoden.7887 Het Hof van Cassatie aanvaardde dit 
nog in 2010.7888 Voordeel is dat die methode rekening houdt met de levensduur van de benadeelde en een 
levenslange vergoeding waarborgt. Kapitalisatie is hier echter geen verplichting. Wanneer een partij de 
kapitalisatiemethode voorstelt, dient de rechter wel te motiveren waarom hij deze verwerpt en de forfaitaire 
vergoedingswijze toepast.7889 Tegenstanders opperen dat kapitalisatie onmogelijk is wanneer de rechter de 
basis zelf (immateriële schade) naar billijkheid begroot en wanneer de forfaitaire grondslag in de tijd kan 
schommelen door gewenning.7890 In 2012 veegde het Hof van Cassatie beide bezwaren nog van tafel.7891 
Hoewel forfaitaire vergoeding van toekomstige immateriële schade de cassatietoets nog kan doorstaan7892, 
moet de feitenrechter dan ook motiveren waarom hij de kapitalisatiemethode verwerpt en de forfaitaire 
vergoeding meer geschikt acht met het oog op integrale schadevergoeding7893. 

2892. ILLUSTRATIE VAN FORFAITAIRE VERSUS GEKAPITALISEERDE VERGOEDING VAN TOEKOMSTIGE IMMATERIËLE SCHADE – 

Volgende casuspositie illustreert dat forfaitaire en gekapitaliseerde vergoedingen significant kunnen 
verschillen.7894 Neem een 41-jarige met een persoonlijke ongeschiktheid van 15 %. Bij toepassing van de 
indicatieve tabel bedraagt de forfaitaire vergoeding voor blijvende immateriële schade hier € 12 150. Die 
indicatieve tabel stelt qua kapitalisatie echter een bedrag voor van € 25 per dag, te vermenigvuldigen met het 
percentage persoonlijke geschiktheid. Daarna zet de rechter dit dagbedrag om in een jaarbedrag (x 365) en 
vermenigvuldigt hij dit met een kapitalisatiecoëfficiënt (in casu 33,203 op basis van tabel Schryvers 2015). In 
deze casus komt dit neer op € 45 446, 60 (€ 25 x 15 % x 365 x 33,203), dus een verschil van meer dan € 33 000.  

                                                             
7885 Meer: www.tafelsschryvers.be/tables. 
7886 Cass. 21 september 2005, Arr.Cass. 2005, 1685; Cass. 22 november 2005, Arr.Cass. 2005, 2322 ("[Overwegende d]at, 
wanneer de rechter de raming van de schade grondt op een kapitalisatieberekening, hij ertoe gehouden is, wanneer één 
van de partijen dit verzoekt, de reeds geleden schade te onderscheiden van de toekomstige schade."). 
7887 Recente feitenrechtspraak: Bergen 15 oktober 2013, RGAR 2014, nr. 15059; Brussel 22 april 2014, RGAR 2014, nr. 15122 
(verminking van student door ontploffing in labo, kapitalisatiemethode is nauwkeuriger want houdt rekening met zijn 
waarschijnlijke levensduur); Rb. Namen 18 maart 2013, VAV 2013, 15 (pijn als constante schade); Pol. Brussel 9 maart 2012, 
VAV 2013, 52 (kapitalisatie als meest objectieve methode voor extrapolatie van vaststaande schade naar toekomst). 
7888 Cass. 15 september 2010, Pas. 2010, 2270 ("Le juge peut réparer le dommage moral de la victime en utilisant la 
méthode de la capitalisation. Il ne lui est pas interdit de considérer que ce mode de calcul s’avère le plus objectif pour 
projeter dans l’avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle a été fixée 
forfaitairement.”; Cass. 6 mei 2011, RW 2012-13, 558. 
7889 Cass. 4 oktober 2010, Pas. 2010, 2472; Cass. 17 februari 2012, Pas. 2012, 374, concl. WERQUIN; Cass. 2 mei 2012, JLMB 
2012, 1290. 
7890 Overzicht: BOONE/RONSIJN 2015-I, 66. 
7891 Cass. 17 februari 2012, Pas. 2012, 374, concl. WERQUIN (“De bodemrechter mag de methode voor het kapitaliseren van 
de blijvende morele schade niet afwijzen door te stellen dat deze methode niet gerechtvaardigd is wanneer de basis zelf 
‘naar billijkheid’ wordt beoordeeld en ‘in de tijd kan evolueren rekening houdend met het gewenningseffect en met de 
noodzakelijke aanpassing van het slachtoffer aan zijn lijden’.”). 
7892 Cass. 20 november 2012, Pas. 2012, 2268; Cass. 18 september 2013, JT 2013, 629 (“Hoewel hij morele schade kan 
herstellen door gebruik te maken van de kapitalisatiemethode, staat het hem, rekening houdend met de concrete 
omstandigheden van de zaak, vrij om een andere wijze van schadeloosstelling daarvoor te verkiezen, voor zover deze kan 
leiden tot een integrale vergoeding en de rechter de redenen vermeldt waarom hij de andere voorgestelde 
berekeningsmethodes niet kan aanvaarden.”); Cass. 7 mei 2014, JLMB 2015, 598, noot I. MATERNE; Cass. 24 september 2014, 
JLMB 2014, 1800. Verwerping van kapitalisatie van toekomstige immateriële schade in de feitenrechtspraak: Antwerpen 14 
mei 2014, NJW 2015, 20, noot N. VAN DE SYPE (billijkheidsbegroting morele schade slachtoffer van groepsverkrachting); 
Corr.Charleroi 25 februari 2013, JLMB 2013, 1074 (geen kapitalisatie, want intensiteit van morele schade verschilt in de 
tijd); Pol. Charleroi 3 juli 2012, JLMB 2012, 1293 (geen kapitalisatie, want schadeposten zijn aan gewenning onderhevig). 
7893 BOONE/RONSIJN 2015-I, 68; T. PAPART, “La méthode de capitalisation consacrée comme mode principal d’indemnisation du 
préjudice future résultant d’incapacités permanentes”, JLMB 2012, 688-690. 
7894 Voorbeeld ontleend aan BOONE/RONSIJN 2015-I, 66-67. 
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2893. PROBLEMATIEK VAN TOEKOMSTIGE MUNTONTWAARDING BIJ TOEKENNING EENMALIG SCHADEBEDRAG – De 
contante waarde van een periodiek verschuldigd bedrag berekent de rechter door de periodiek te 
betalen bedragen aan een bepaalde rentevoet te verdisconteren. Met het verkregen kapitaal en de 
interest daarop kan de benadeelde periodiek beschikken over een geldsom die overeenkomt met zijn 
schade. Op die manier kan zich hij tijdens de volledige duur van zijn toekomstige schade een bedrag 
uitbetalen dat volstaat om zijn schade te dekken.7895 De reële waarde van 1 euro op het ogenblik 
waarop de periodieke betaling wordt verondersteld plaats te vinden, zal echter hoogstwaarschijnlijk 
niet overeenstemmen met de reële waarde van 1 euro op het ogenblik van de toekenning van het 
kapitaal.7896 Dit leidt tot de vraag naar vergoeding van toekomstige muntontwaarding bij toekenning 
van een eenmalige vergoeding voor toekomstige schade. 

2894. TOEKOMSTIGE MUNTONTWAARDING BIJ EENMALIGE KAPITAALBEDRAGEN VOOR TOEKOMSTIGE SCHADE – De 
rechter moet bij toekenning van een eenmalige vergoeding voor toekomstige schade rekening 
houden met toekomstige inflatie.7897 Destijds oordeelde de rechtspraak vaak dat een voorzichtige en 
beredeneerde belegging van het voor toekomstige schade onmiddellijk uitgekeerde kapitaal volstond 
om de gevolgen van toekomstige muntonwaarding op te vangen.7898 Toekomstige inflatie ondervangt 
de rechtspraak thans echter wel vaker door verhoging van het basisbedrag dan wel door 
compensatie van de te verwachten rente met de te verwachten inflatie.  

2895. CASSATIERECHTSPRAAK OVER TOEKOMSTIG INKOMSTENVERLIES – In 2003 aanvaardde het Hof van Cassatie zo dat 
wanneer schade wegens toekomstig inkomstenverlies wordt vergoed op de actuele loonbasis door 
onmiddellijke kapitaaltoekenning, bij het vaststellen van het aan een nominale rentevoet te kapitaliseren 
bedrag rekening wordt gehouden met de indexering van de lonen en met de munterosie, onverminderd de 
mogelijkheid die aanpassing te ondervangen door een reële kapitalisatierentevoet waarin de loonindexering en 
de muntontwaarding al zijn begrepen.7899 Bij vergoeding van inkomensverlies gaat de rechter dan uit van de 
huidige inkomsten van de benadeelde bij zijn uitspraak, en vermenigvuldigt hij dit bedrag in functie van de te 
verwachten arbeids- en/of levensduur van de benadeelde, met inachtneming van de aanpassingen gelet op een 
normale loopbaan en indexering wegens muntontwaarding.7900 Toekomstige muntontwaarding verrekent de 
rechter bij kapitalisatie dan door het basisbedrag met een forfaitair bedrag of percentage te verhogen.7901 

3 Discontovoet wegens vroegtijdige schadevergoeding 

2896. INVLOED VERVROEGDE VERKRIJGING SCHADEVERGOEDING VOOR TOEKOMSTIGE SCHADE: DISCONTOVOET – 

Bij de kapitalisatieberekening moet de rechter rekening houden met het voordeel dat voor de 
benadeelde resulteert uit vervroegde verkrijging van schadevergoeding voor toekomstige schade.7902 

                                                             
7895 DE TEMMERMAN 2002, 264-265 (met uitgewerkte cijfervoorbeelden); SIMOENS 1999, 164; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 710. 
7896 Zie DE TEMMERMAN 2002, 265. 
7897 Grondige bespreking van diverse verrekeningswijzen: DE TEMMERMAN 2002, 265-271. 
7898 In een arrest van 22 december 1998 (Cass. 22 december 1998, Arr.Cass. 1998, 1161) oordeelde het Hof van Cassatie zo 
dat toekomstige munterosie niet ondervangbaar is door verhoging van het basisbedrag. Rechters die ter vergoeding van 
toekomstige schade wegens het overlijden van de echtgenoot, een te kapitaliseren inkomen toekennen dat onmiddellijk en 
in één keer wordt ontvangen, en het met 10 % verhogen als vergoeding voor de muntontwaarding (die bestaat in het 
verlies van koopkracht tussen het ogenblik waarop de schade ontstaat en het ogenblik waarop ze vergoed wordt), kennen 
een schadevergoeding toe die hoger ligt dan de geleden schade en verantwoorden hun beslissing bijgevolg niet naar recht. 
Aangevoerd was dat wanneer de vergoeding voor de schade in één keer in de vorm van een kapitaal wordt verkregen, er 
geen sprake kan zijn van muntontwaarding. Muntontwaarding houdt immers in dat een min of meer lange tijdspanne 
verloopt tussen het ogenblik waarop de schade ontstaat en het ogenblik waarop de benadeelde de hem verschuldigde 
vergoeding ontvangt, wat uitgesloten is wanneer een kapitaal wordt toegekend tot vergoeding van zijn toekomstige schade. 
Kritiek: DE TEMMERMAN 2002, 267-268. Zie ook rechtspraak in SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 577. 
7899 Cass. 20 januari 2003, Arr.Cass. 2003, 160. 
7900 Cass. 29 mei 1991, Arr.Cass. 1990-91, 964; Cass. 22 december 1998, Arr.Cass. 1998, 1161 (te kapitaliseren inkomen niet 
verhogen met 10 %). Zie ook talrijke verwijzingen in VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 469, voetnoot 142. 
7901 Rechtspraak: SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 578-579. Kritiek: DE TEMMERMAN 2002, 266-267 
(afhankelijk van kapitalisatieperiode heeft forfaitaire verhoging van het basisbedrag voor de benadeelde een voordelig of 
nadelig resultaat). 
7902 Cass. 14 januari 1998, Arr.Cass. 1998, 69; Cass. 24 juni 2003, Arr.Cass. 2003, 1488 ("Overwegende dat de appèlrechters 
de toekomstige materiële en morele schade uit blijvende arbeidsongeschiktheid berekenen door vermenigvuldiging van 
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Dit vindt ook schraging in de Angelsaksische wereld.7903 Om over een periode van vijf jaar elk jaar een 
kapitaal van € 100 000 ter beschikking te stellen van de benadeelde, moet de rechter thans geen 
kapitaal van € 500 000 toekennen aan de benadeelde. Bij een thans eerder fictief rendement van 5 % 
dient de aansprakelijke slechts een kapitaal van € 432 947,60 uit te keren aan de benadeelde.7904  

2897. BUITENCONTRACTUELE ILLUSTRATIE: VERGOEDING TANDPROTHESEN NA ONGEVAL – Illustratief voor verrekening van 
toekomstige inflatieschade met een disconto bij schadevergoeding in een eenmalig kapitaalbedrag, is het geval 
van het twintigjarige meisje dat door een ongeval een tandprothese nodig had die elke vijftien jaar moest 
worden vervangen. De rechtbank te Brussel oordeelde dat de benadeelde haar toekomstige schade terecht 
baseerde op het bedrag van de huidige uitgaven, verhoogd met 2 % per jaar, om rekening te houden met de 
muntontwaarding en de inflatievoet, aangezien het bedrag waarmee de uitgave voor de bewuste verzorging nu 
kan worden gedekt, over 45 jaar onvoldoende zal zijn. De rechtbank preciseerde dat de benadeelde terecht 
een discontovoet toepaste om rekening te houden met de vervroegde betaling van die bedragen.7905 

2898. SOMS COMPENSATIE TUSSEN VERVROEGDE BETALING EN STIJGING KOSTPRIJS – Sommige rechters verrekenen 
vervroegde betaling van de latere uitgave voor toekomstige schade niet door een discontovoet toe te passen 
op het wegens toekomstige inflatie verhoogde schadebedrag, maar door eenvoudigweg de huidige kostprijs te 
nemen als berekeningsbasis. Zo berekende de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde de kostprijs voor 
toekomstige reparaties van een gebit op basis van de op de uitspraakdatum geldende kostprijs, op grond dat 
de vervroegde betaling de stijging van de kostprijs compenseerde.7906 

4 Geïndexeerde rente 

2899. VERREKENING TOEKOMSTIGE INFLATIESCHADE BIJ SCHADEVERGOEDING IN VORM VAN GEÏNDEXEERDE RENTE 
– Een andere manier om vergoeding voor schade wegens toekomstig inkomensverlies te begroten, 
bestaat daarin de benadeelde geen schadevergoeding in de vorm van het gebruikelijke eenmalige 
kapitaalbedrag toe te kennen, maar in de vorm van een geïndexeerde rente. Dit aanpasbare karakter 
van die rente ondervangt dan schaderechtelijk het fenomeen van toekomstige muntontwaarding.7907  

2900. VOOR- EN NADELEN VAN TOEKENNING GEÏNDEXEERDE RENTE – Voordeel van geïndexeerde rente is dat zij strookt 
met het normaal betaalde loon en dat zij bij overlijden van de benadeelde aan zijn werkelijke en niet aan zijn 
vermoede levensduur is gekoppeld. Bovendien biedt deze methode betere bescherming tegen het risico van 
verkeerde belegging van een eenmalig kapitaalbedrag. Schaduwzijde is dat de begunstigde voor langere 
perioden gebonden blijft aan degene die de rente moet uitbetalen, wat kan leiden tot betwistingen en 
geschillen.7908 Wellicht om die reden vindt deze begrotingsmethode niet vaak toepassing.7909 Eventuele niet-
betaling van periodieke bedragen vangt Nederland wel op via artikel 6:105, lid 1 NBW. Dit artikel geeft rechters 
de mogelijkheid om die rente te koppelen aan een verplichting tot zekerheidstelling.  

Afdeling III. Renteschade 

2901. VERTRAGING BIJ SCHADEHERSTEL – Laattijdige nakoming van geldverbintenissen kan ook renteschade 
berokkenen. Dat een periode verloopt tussen de wanprestatie en de daadwerkelijke betaling van 
schadevergoeding kan de benadeelde dus niet enkel inflatieschade berokkenen. In die periode ontbeert hij 
immers ook het genot van de verschuldigde geldsom. Hoe langer deze periode duurt, hoe groter zijn 

                                                                                                                                                                                              
een jaarlijks bedrag met het aantal jaren vermoedelijke overleving zonder rekening te houden met het voordeel van de 
betaling ineens van het kapitaal; Dat het aldus berekende kapitaal hoger is dan de schade die verweerster naar het oordeel 
van de appèlrechters lijdt."). 
7903 KRAMER 2014, 441. 
7904 Voorbeeld bij DE TEMMERMAN 2002, 264; B. DE TEMMERMAN, "Kapitaliseren volgens 'Levie' of volgens 'Schryvers'? Twee 
visies op (on)zekerheid van schade", TPR 2004, (177) 181. 
7905 Rb. Brussel 10 juni 1994, T.Verz. 1994, 603, noot M. LAMBERT. 
7906 Rb. Dendermonde 27 oktober 1995, TGR 1996, 190. 
7907 SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 579-580. 
7908 Rb. Brussel 3 januari 2008, VAV 2008, (300) 304; SIMOENS 1999, 185-190; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 468-469; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 717-718. 
7909 VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 718. Vgl. SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 580 (vonden in de door hen 
onderzochte periode slechts vijf klassieke toepassingsgevallen van schadeherstel door toekenning van een rente). 
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genotsderving. In bepaalde gevallen kan deze genotsderving de hoofdsom zelfs benaderen of overstijgen.7910 
Voor integraal schadeherstel is vereist dat de schadeverwekker ook deze renteschade vergoedt.7911 Zo worden 
benadeelden nog effectiever in de positie geplaatst waarin zij zouden hebben verkeerd indien de 
overeenkomst correct was nagekomen (positief belang). 

§ 1. CLASSIFICATIE 

2902. INTEREST ALS SCHADEVERGOEDING VOOR VERTRAGINGSSCHADE – Vergoeding voor vertraging bij schadeherstel 
neemt de vorm aan van interest. Deze rente is uitermate verknocht met het begrip “schade”. Schade en 
interest zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dit komt tot uiting in de Franse termen voor 
schadevergoeding: dommages et intérêts en dommages-intérêts.7912 Met een letterlijke vertaling van die term 
wees artikel 1283 van het voormalige Nederlands Burgerlijk Wetboek (vgl. art. 1150 BW) ook op die nauwe 
samenhang: "De schuldenaar is slechts gehouden tot vergoeding der kosten, schaden en interessen, welke men 
voorzien heeft of heeft kunnen voorzien, ten tijde van het aangaan der verbintenis [...]".7913 Ook deze materie 
merkt de rechtsleer aan als complex7914, chaotisch7915 of zelfs onontwarbaar7916. Het ruime, polyseme en 
onduidelijke begrippenarsenaal is hier niet vreemd aan. Talrijke termen dekken uiteenlopende begrippen. 

A Vertragingsrente 

2903. INTEREST ALS SCHADEVERGOEDING IN DIVERSE CLASSIFICATIES – Om duidelijkheid te brengen in het 
labyrint7917 of doolhof7918 van de interesten maakt de rechtsleer onderverdelingen op basis van drie 
criteria: de bron of grondslag van interest (wet, overeenkomst of rechterlijke beslissing; infra nrs. 
2904-2907), de modaliteiten van interest (toepasselijke rentevoet, vertrekpunt van de interest; infra 
nrs. 2908-2914) en de functie van interest (infra nrs. 2915-2917).7919  

1 Indeling naar bron 

2904. INDELING NAAR BRON – Bij de indeling van interesten naargelang hun bron dringt zich een 
onderscheid op tussen contractuele, wettelijke en gerechtelijke interest.  

2905. CONTRACTUELE INTEREST: CONVENTIONEEL VASTGELEGDE INTEREST – Contractuele interest doelt in dit 
verband op interest die resulteert uit een overeenkomst. Deze interest is verschuldigd omdat 
partijen dit overeenkwamen. Remuneratoire interesten, die de tegenprestatie vormen voor 
terbeschikkingstelling van kapitaal, stellen partijen zo in principe conventioneel vast. Artikel 1907 BW 
duidt deze remuneratoire interest om die reden aan als "bedongen interest".  

2906. WETTELIJKE INTEREST: KRACHTENS WET VERSCHULDIGDE INTEREST – Wettelijke interest is daarentegen 
interest die verschuldigd is krachtens de wet. Denk aan verwijlinterest, die krachtens artikel 1153 BW 
bij laattijdige betaling van een geldschuld van rechtswege is verschuldigd.  

2907. GERECHTELIJKE INTEREST: KRACHTENS RECHTERLIJKE UITSPRAAK VERSCHULDIGDE INTEREST – Gerechtelijke 
interest is dan interest die verschuldigd is krachtens een rechterlijke uitspraak. Moratoire en 
compensatoire interesten die de rechter toekent aan een benadeelde zijn zo gerechtelijke interesten. 

2 Indeling naar modaliteiten 

                                                             
7910 Voorbeelden bij MORTIER 1999, 235 (buitencontractueel). 
7911 VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 461. 
7912 DE SOMER 2013-III, A.VII-1/1.  
7913 Bespreking: HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 95-97; KRANS 1999, 126; VAN KRALINGEN 2013, 405. 
7914 SAMOY/AGUIRRE 2010, 97; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 145; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 600. 
7915 SAMOY/AGUIRRE 2010, 101; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 153. 
7916 TUNC 1963, 743 ("La vérité, nous semble-t-il, est que la question des intérêts des dommages-intérêts alloués par le juge 
est d'une complexité inextricable."). 
7917 DE TEMMERMAN 1999, 1279. 
7918 BIQUET-MATHIEU 1998, 7 (spreekt van "le dédale des intérêts"). 
7919 BIQUET-MATHIEU 1998, 7-25; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 241-243. Zoals overgenomen door DE TEMMERMAN 1999, 1280; 
SAMOY/AGUIRRE 2010, 101-110; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 152-169; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 600-601. 
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2908. INDELING NAAR MODALITEITEN – Interesten zijn ook in te delen naargelang hun modaliteiten. 
Denk hier aan de toepasselijke rentevoet (contractuele, wettelijke en gerechtelijke rentevoet; infra 
nrs. 2909-2912), het vertrekpunt van interest (al dan niet met ingebrekestelling; infra nr. 2913) en de 
toepassing in de tijd (gerechtelijke interest; infra nr. 2914). 

2909. TOEPASSELIJKE RENTEVOET: INTEREST AAN CONTRACTUELE, WETTELIJKE EN GERECHTELIJKE RENTEVOET – 

Contractuele, wettelijke en gerechtelijke interest zijn termen die meerdere ladingen dekken. Telkens 
zijn rentevoet en interest uitwisselbare termen. Op basis van de toepasselijke rentevoet is ook hier 
een onderscheid mogelijk tussen contractuele, wettelijke en gerechtelijke interest. In al die gevallen 
is het in feite verkieslijk om te preciseren dat het adjectief betrekking heeft op de rentevoet. Om 
duidelijkheidsredenen doet de rechtspraak er dus goed aan te spreken van interest aan de 
contractuele, wettelijke of gerechtelijke rentevoet. 

2910. CONTRACTUELE INTEREST ALS INTEREST AAN CONTRACTUELE RENTEVOET – Zo duidt contractuele interest niet enkel 
op bij overeenkomst vastgestelde interest zoals remuneratoire interest (supra nr. 2905), maar ook op interest 
aan een overeengekomen rentevoet. Denk aan de rentevoet in factuurvoorwaarden voor het geval van 
laattijdige betaling. Bij voorkeur spreekt de rechter dan van interest aan de conventionele rentevoet.7920  

2911. WETTELIJKE INTEREST ALS INTEREST AAN WETTELIJKE RENTEVOET – Dezelfde opmerking geldt voor wettelijke 
interest. Wettelijke interest duidt niet enkel op krachtens de wet verschuldigde interest (supra nr. 2906), maar 
ook op interest die is verschuldigd aan een krachtens de wet bepaalde rentevoet. Zo kan de rechter 
remuneratoire, moratoire of compensatoire interest toekennen tegen de wettelijke rentevoet. Die interesten 
zijn dan tegelijk wettelijke interesten in de tweede betekenis. Merk op dat een onderscheid mogelijk is tussen 
algemene en bijzondere wettelijke interestvoeten. 7921  De algemene wettelijke interestvoet is die van 
artikel 1153 BW, die geldt als schadevergoeding voor laattijdige betaling van geldschulden. In 2008 bedroeg de 
wettelijke rentevoet 7 %. In 2016 bedroeg die nog slechts 2,25 %.7922 Bijzondere wettelijke interestvoeten 
liggen vervat in bijzondere wetgevingen, zoals de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, die voor 
handelstransacties voorziet in een “aanzienlijk hogere rentevoet”, die wanbetalers moet afschrikken.7923 Begin 
2016 bedroeg die voor handelstransacties 8,5 %7924, dus 6 % meer dan de algemene wettelijke rentevoet. 

2912. GERECHTELIJKE INTEREST ALS INTEREST AAN GERECHTELIJKE RENTEVOET – Tot slot geldt dit ook voor gerechtelijke 
interest, die niet enkel duidt op krachtens een rechterlijke beslissing verschuldigde interest (supra nr. 2907), 
maar ook op interest tegen een door de rechter vastgestelde rentevoet. Denk aan vergoedende interest 
waarbij de rechter de rentevoet soeverein en niet per se op de wettelijke rentevoet vastlegt. Denk aan 
remuneratoire, moratoire of compensatoire interest aan de gerechtelijke rentevoet.7925  

2913. VERTREKPUNT VAN INTEREST: WETTELIJKE INTEREST ALS INTEREST ZONDER INGEBREKESTELLING – Qua 
modaliteiten wordt voorts een onderscheid gemaakt tussen interesten die pas lopen na 
ingebrekestelling en interesten die lopen zonder ingebrekestelling. De polysemie gaat nog verder. Zo 
wordt ook gesproken van wettelijke interest bij interest die de wet bij bepaalde verbintenissen van 
rechtswege, zonder aanmaning, doet lopen. Aangezien dit type interest enkel getypeerd gaat door 
afwezigheid van ingebrekestelling, zijn de termen van rechtswege verschuldigde interest7926 en zelfs 
zonder ingebrekestelling verschuldigde interest 7927  geschikter. De term “van rechtswege 
verschuldigde interest” is volgens sommigen nog niet precies genoeg om aan te geven dat de interest 

                                                             
7920 BIQUET-MATHIEU 1998, 8; DALCQ 1996, 140; DE TEMMERMAN 1999, 1281; SAMOY/AGUIRRE 2010, 104; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 
159; VAN OEVELEN 2009, 178. 
7921 SAMOY/AGUIRRE 2010, 106-108; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 161-166. 
7922 Algemene Administratie van de Thesaurie, "Mededeling over de wettelijke interestvoet", BS 18 januari 2016. 
7923 Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1827/1, 11. 
7924 FOD Financiën, "Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij 
handelstransacties", BS 1 februari 2016. 
7925 SAMOY/AGUIRRE 2010, 105; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 160. 
7926 BIQUET-MATHIEU 1998, 24; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 600; DE TEMMERMAN 1999, 1284; VAN OEVELEN 1995, 836; 
VAN OEVELEN 2009, 177. 
7927 SAMOY/AGUIRRE 2010, 105; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 159-160. 
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zonder aanmaning loopt. De rechtspraak over ingebrekestellingsbedingen benadrukt immers dat een 
beding dat bepaalt dat de interesten van rechtswege lopen, onvoldoende precies is en de schuldeiser 
niet ontslaat van de verplichte voorafgaande ingebrekestelling. 

2914. TEMPORELE TOEPASSING: GERECHTELIJKE INTEREST ALS INTEREST IN GERECHTELIJKE PROCEDURE – 
Daarnaast wordt ook gesproken van gerechtelijke interest naargelang het tijdstip waarop of de 
periode waarbinnen de interesten lopen. Meer specifiek gaat het om interesten die de rechter 
toekent vanaf de inleiding van de vordering, bij dagvaarding of verzoekschrift, tot aan de betaling van 
de hoofdsom. Deze categorie komt later uitgebreider aan bod (infra nrs. 3092-3110). 

3 Indeling naar functie 

2915. INDELING NAAR FUNCTIE: CRUCIAAL VOOR CLASSIFICATIE VAN VERTRAGINGSRENTE – Voornaamste 
criterium voor indeling van de verschillende soorten interesten is de door de interest vervulde 
functie. Dit criterium is ook doorslaggevend voor classificatie van vertragingsrente. Op basis van dit 
criterium is een onderscheid mogelijk tussen remuneratoire interest en vertragingsinterest.  

2916. REMUNERATOIRE INTEREST: PRIMAIRE INTERESTVERPLICHTING ALS TEGENPRESTATIE VOOR KAPITAAL – Remuneratoire 
interesten bedingen partijen als tegenprestatie (remuneratie) voor terbeschikkingstelling van kapitaal.7928 Dit is 
de prijs die de ontlener betaalt om over geld te kunnen beschikken. Contractpartijen bedingen deze interest bij 
leningen en kredieten. Op heel wat punten is deze interest geregeld. Dit is het geval bij gewone leningen op 
interest (art. 1905-1914 BW), maar ook bij consumentenkredieten (art. VII.194-208 WER) en hypothecaire 
kredieten (art. VII.209-214 WER). Doorgaans komen remuneratoire interesten neer op contractuele 
interesten7929, in de zin dat partijen deze interest zijn overeengekomen. Dat artikel 1907 BW gewaagt van 
“bedongen interest” geeft duidelijk aan dat deze interestverplichting resulteert uit een overeenkomst (supra 
nr. 2905). Bij remuneratoire interest gingen de contractpartijen de verplichting tot betaling van interest als 
primaire verbintenis aan. Die interest is dus niet bij wijze van schadevergoeding verschuldigd.7930 

2917. NALATIGHEIDSINTEREST: SECUNDAIRE OF TERTIAIRE INTERESTVERPLICHTING ALS VERGOEDING VOOR SCHADE 

WEGENS LAATTIJDIGE BETALING GELDSOM – Vertragingsinterest is daarentegen een vergoeding voor 
schade wegens laattijdige betaling van schadevergoeding. Dit is geen primaire maar een secundaire 
of tertiaire verplichting. De schuldenaar ging de verplichting tot betaling van vertragingsrente niet als 
zodanig aan. Zij is een secundaire verplichting wanneer zij accessoir is aan een primaire verplichting. 
Denk aan de verplichting tot betaling van verwijlinterest wegens laattijdige betaling van een 
verbintenis tot betaling van een geldsom. Ook bij laattijdige betaling van remuneratoire interest kan 
zo verwijlinterest verschuldigd zijn als secundaire verplichting.7931 De verplichting tot betaling van 
vertragingsrente vormt een tertiaire verplichting wanneer zij is verschuldigd wegens laattijdige 
betaling – of eerder uitgestelde begroting7932 – van een secundaire verplichting bestaande in de 
verplichting tot vergoeding van schade wegens niet-nakoming van een primaire (contractuele) 
verbintenis, die zelf niet bestaat in betaling van een geldsom. Deze categorie vergt enige uitdieping.  

4 Types nalatigheidsinterest 

2918. TWEE TYPES VERTRAGINGSRENTE: MORATOIRE EN COMPENSATOIRE INTEREST – Nalatigheidsinterest7933 
of vertragingsrente7934 is interest die is verschuldigd bij laattijdige betaling van schadevergoeding. 

                                                             
7928 Gelet op de functie verdient de soms gesuggereerde term "remuneratoire interest" navolging. Deze term komt voor in 
Italië, waar sprake is van "interessi dovuti a titolo remunerativo" (LENOCI 2013, 7). Suggestie in België: BIQUET-MATHIEU 1998, 
9; BIQUET-MATHIEU 2015, 249-252; DE TEMMERMAN 1999, 1281; SAMOY/AGUIRRE 2010, 101; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 153; VAN 

GERVEN/COVEMAEKER 2006, 600. 
7929 DEMUYNCK 1994, 11; DE PAGE 1942, 168-169; PETIT 1995, 11 ("De conventionele interest komt voor bij verbruikleningen."). 
7930 DE TEMMERMAN 1999, 1280-1281; PAPART 2008, 471; PETIT 1995, 1 (omschrijving en historiek van begrip "interest"); VAN 

OEVELEN 2009, 155. 
7931 DEMUYNCK 1994, 11-12; SAMOY/AGUIRRE 2010, 102; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 154; VAN OEVELEN 2009, 155. 
7932 BIQUET-MATHIEU 2012, 298. 
7933 Deze term komt ook voor in het fiscaal recht (bijv. art. 416 WIB). 
7934 SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1431. 
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Binnen deze categorie maakt de rechtspraak en rechtsleer een onderscheid naargelang de aard van 
de laattijdig nagekomen verbintenis. Bij geldschulden is sprake van moratoire interest 
(verwijlinterest 7935 , artikel 1153 BW). Bij waardeschulden is sprake van compensatoire 
(vergoedende7936) interest.7937 Moratoire interest beoogt vergoeding van schade wegens laattijdige 
betaling van een geldschuld. Compensatoire interest strekt tot vergoeding van schade wegens 
laattijdige betaling van een waardeschuld. Voor verwijlinterest geldt de "wettelijke interest" (interest 
aan de wettelijke rentevoet) van artikel 1153 BW. Voor vergoedende interest geldt artikel 1149 BW 
en het vereiste van integraal schadeherstel. Hoewel beide rentetypes strekken tot herstel van 
dezelfde schade – vertragingsschade – staan hun regelingen lijnrecht tegenover elkaar.  

2919. AFBAKENING MET COMPENSATOIRE EN MORATOIRE SCHADEVERGOEDING – Sinds de negentiende eeuw maakt de 
rechtsleer een onderscheid tussen het begrippenpaar compensatoire en moratoire interest en het 
begrippenpaar compensatoire en moratoire schadevergoeding.7938 Dat distinguo tussen compensatoire en 
moratoire interest is geënt op de aard van de niet-nagekomen verbintenis (waardeschuld en geldschuld; supra 
nr. 2918). Het onderscheid tussen compensatoire en moratoire schadevergoeding is gebaseerd op de aard van 
de wanprestatie. Bij laattijdige nakoming van een verbintenis kan de rechter moratoire schadevergoeding 
toekennen. Bij gedeeltelijke of volledige niet-nakoming kan hij compensatoire schadevergoeding toekennen.7939 
Bij niet-geldverbintenissen zijn zowel moratoire als compensatoire schadevergoeding waardeschulden tot de 
datum van de uitspraak. Daarop kan de rechter, ter vergoeding van laattijdige betaling of uitgestelde begroting 
van schadevergoeding, compensatoire interest toekennen tot de datum van de uitspraak. Na die begroting kan 
dan zowel op moratoire als compensatoire schadevergoeding en op de eventueel daarbovenop toegekende 
compensatoire interest, moratoire interest zijn verschuldigd.7940 Bij geldverbintenissen bestaat moratoire en 
compensatoire schadevergoeding sowieso in betaling van een geldsom, zijnde moratoire interest. Bij laattijdige 
betaling van geldschulden kan de rechter dan bij wege van moratoire schadevergoeding (schadevergoeding bij 
vertraagde nakoming) moratoire interest (vergoeding voor vertragingsschade bij geldschulden) toekennen. Dan 
stemt moratoire schadevergoeding wel overeen met moratoire interest. 

B Geld- en waardeschulden 

2920. AFBAKENING OP BASIS VAN ONDERSCHEID TUSSEN GELD- EN WAARDESCHULDEN – De dualiteit tussen 
geld- en waardeschulden is niet enkel relevant voor afwikkeling van inflatieschade (supra nrs. 2857-
2900). Ook de afbakening van de regimes van vergoedende interest en verwijlinterest is op dat 
onderscheid gefundeerd. De rechtspraak ontwikkelde de tweedeling tussen geld- en waardeschulden 
binnen de artikelen 1153 en 1895 BW.7941 Die dichotomie strekt zich intussen ook uit tot artikel 1154 
BW (anatocisme). Die bepalingen gelden niet voor waardeschulden. Voor artikel 1153 BW is het 
toepassingsgebied dus niet bepaald op basis van de al dan niet contractuele oorsprong van de 
nalatigheidsinterest, maar op basis van de aard van die schuld. Fundamenteel is dan ook de vraag 
wat onder geld- en waardeschulden is te verstaan. De notie geldschuld is om didactische redenen 

                                                             
7935 De term "verwijlinterest" komt niet voor in het Burgerlijk Wetboek, maar wel in specifieke wetgeving: artikel 28, § 1, 
lid 1 RSZ-wet; artikel 59quater, lid 2 Arbeidsongevallenwet; KB van 14 oktober 1998 tot wijziging van de rentevoet van de 
verwijlinteresten voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, BS 27 oktober 1998.  
7936 Vroeger was ook sprake van "vergeldende interest" (RONSE 1954, 322). 
7937 Dit onderscheid komt ook elders voor. Zwitserland duidt moratoire interest zo aan als Verzugszins en compensatoire 
interest als Schadenszins (CHAPPUIS 2007, 364). 
7938 BELGIË: BIQUET-MATHIEU 2000, 463; DE PAGE 1942, 130; DE TEMMERMAN 1999, 1282; LAURENT XVI 1875, 366; LACONTE 2005, 530 
en 535; SAMOY/AGUIRRE 2010, 99; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 150; STIJNS/VAN GERVEN/WÉRY 1996, 729. FRANKRIJK: BAUDRY-
LACANTINERIE 1898, 642; BEHAR-TOUCHAIS 2010, 92; CARBONNIER 1992, 286; COLMET DE SANTERRE 1865, 94; DEMOLOMBE 1868, 553; 
HUC 1894, 219; JOSSERAND 1933, 331; MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 566; MAZEAUD/CHABAS 1998, 734; PLANIOL 1923, 79. Vgl. 
Rb. Brussel 5 december 2003, RGAR 2005, nr. 13990. 
7939 BELGIË: DE TEMMERMAN 1999, 1282; LACONTE 2005, 530. FRANKRIJK: BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 642; JOSSERAND 1933, 331. 
7940 Cass. 29 november 1984, RCJB 1987, 213 (toekenning moratoire interest op compensatoire schadevergoeding). 
7941 Grondige bespreking: C. BIQUET-MATHIEU, "L'indemnisation du retard de paiement en présence d'une dette dont 
l'existence ou le montant nécessite une appréciation", TBBR 2012, 287-303; DE TEMMERMAN 1999, 1284-1305. 
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opdeelbaar in twee categorieën: primaire (infra nrs. 2921-2923) en secundaire (infra nrs. 2924-2925) 
geldschulden.7942 De restcategorie zijn dan waardeschulden (infra nrs. 2926-2930). 

1 Primaire geldschulden 

2921. PRIMAIRE GELDSCHULDEN – Traditioneel behelst het begrip geldschuld de zogeheten primaire 
geldschulden. Dit zijn verbintenissen die primair – van bij aanvang – strekken tot betaling van een 
geldsom. Opdat sprake kan zijn van een primaire geldschuld, moet het oorspronkelijke voorwerp van 
de verbintenis dus bestaan in betaling van een geldsom. Deze geldsom moet numeriek zijn bepaald 
dan wel volgens wettelijke berekeningsmaatstaven becijferbaar zijn. 7943  Sinds drie decennia 
aanvaardt het Hof van Cassatie binnen deze categorie immers ook nog niet numeriek bepaalde 
geldsommen waarvan het bedrag volgens wettelijke berekeningsgrondslagen becijferbaar is.7944 

2922. PRIMAIRE GELDSCHULDEN TYPE I: NUMERIEK BEPAALD – Als eerste type primaire geldschulden gelden dus 
numeriek bepaalde geldschulden. Hiertoe behoren de verbintenissen van de koper tot betaling van de 
koopprijs7945, van de huurder tot betaling van de huurprijs7946 en van de verhuurder tot teruggave van de 
huurwaarborg7947. Daaronder vallen ook de remuneratoire interest bij gewone lening op interest7948, de 
geldsom die de verzekeraar bij regres kan vorderen van de verzekerde7949 of de verbintenis van de bouwheer 
jegens de onderaannemer tot betaling van een geldsom7950.  

2923. PRIMAIRE GELDSCHULDEN TYPE II: VOLGENS WETTELIJKE MAATSTAVEN BECIJFERBAAR – Als tweede type primaire 
geldschulden gelden die welke volgens wettelijke berekeningsmaatstaven becijferbaar zijn. Hiertoe behoren de 
verbintenis van de aanbestedende overheidsdienst tot betaling van de herziene aannemingsprijs7951, de 
schadevergoeding wegens vertraging in de levering zoals berekenbaar op basis van artikel 7, sub f van de 
woningbouwwet (normale huurprijs van het afgewerkte goed als minimumvergoeding) 7952 , de in een 
verzekeringsovereenkomst vastgelegde verplichting tot betaling van een vergoeding die volgens de regels van 
het gemeen recht is te berekenen7953 of de schuldvordering van een verzekerde op zijn verzekeraar7954.  

2 Secundaire geldschulden 

2924. SECUNDAIRE GELDSCHULDEN: DOOR RECHTER OF PARTIJEN BEGROTE WANPRESTATIEVERGOEDING – De 
tweede hoofdcategorie van geldschulden bestaat uit de secundaire geldschulden. Deze secundaire 
verplichtingen tot betaling van een geldsom zijn verbintenissen die niet primair strekken tot betaling 
van een geldsom maar wel tot vergoeding van schade, en waarvan de omvang numeriek is bepaald 
dan wel volgens wettelijke berekeningsmaatstaven bepaalbaar is.7955 Secundaire geldschulden zijn 
onder meer schadevergoedingen waarvan het bedrag numeriek werd bepaald op grond van de wet, 

                                                             
7942 Termen: SAMOY/AGUIRRE 2010, 103; VAN OEVELEN 2009, 159. 
7943 Cass. 14 december 1989, Pas. 1990, 473; Bergen 27 mei 2013, JLMB 2014, (1346) 1349; Kh. Brussel 23 november 2007, 
RW 2008-09, 1444; DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 364; VAN OEVELEN 2009, 156-158; DE TEMMERMAN 1999, 1300; DE SOMER 2013-III, 
A.VII-2/1; SAMOY/AGUIRRE 2010, 103. 
7944 Cass. 20 september 1985, Arr.Cass. 1985-86, 75, Pas. 1986, I, 63; Cass. 8 december 1986, Pas. 1987, I, 430. 
7945 Vgl. wettelijke interest die werd gevorderd op niet-betaalde koopprijs bij ontbinding van koopovereenkomst wegens 
niet-betaling van koopprijs op grond van art. 1654 BW in Cass. 26 januari 2007, www.cass.be. 
7946 Rb. Leuven 21 oktober 2009, Huur 2011 (24) 26, nr. 14.  
7947 Vred. Gent 15 oktober 2001, Huur 2002, 141. 
7948 Bij wanbetaling van die remuneratoire interest, geldt artikel 1153 BW (DALCQ 1996, 140; VAN OEVELEN 2009, 155). 
7949 Antwerpen 12 september 2001, TAVW 2002, 332, noot; D. VAN TRIMPONT, "De regresvordering en de verwijlinterest: het 
gemene verbintenissenrecht", TAVW 2001, (91) 91-92. 
7950 Luik 23 mei 1996, JLMB 1997, 589, noot F. GEORGES. 
7951 Cass. 20 september 1985, Arr.Cass. 1985-86, 75, Pas. 1986, I, 63; Cass. 28 september 1989, Pas. 1990, I, 113; Brussel 
4 februari 1988, JL 1988, 774, noot A. DELVAUX. 
7952 Bergen 27 mei 2013, JLMB 2014, 1346. 
7953 Cass. 28 november 2002, Pas. 2002, 2277. 
7954 Cass. 27 oktober 1995, Pas. 1995, I, 957; Brussel 29 januari 2007, RGAR 2008, nr. 14359; Luik 23 september 2005, RGAR 
2006, nr. 14196; Kh. Brussel 26 oktober 2007, RW 2009-10, 721. 
7955 Cass. 14 december 1986, Pas. 1986, I, 1189; Rb. Antwerpen 7 april 2008, RW 2009-10, 588 (terugbetaling door Staat van 
teveel betaalde successierechten); Kh. Brussel 23 november 2007, RW 2008-09, 1444, noot (schadebeding); DE TEMMERMAN 

1999, 1301; DE TEMMERMAN 2000-I, 337; PEETERS/VANACKERE 2007, 4a; SAMOY/AGUIRRE 2010, 103; VAN OEVELEN 2009, 159. 
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bij overeenkomst of door een rechterlijke begroting. Dit gaat om verbintenissen die betaling van een 
bepaalde geldsom betreffen, terwijl hun oorspronkelijke voorwerp niet bestond in een geldsom, 
maar in een verbintenis om iets te doen of iets te laten.7956 Onder de noemer van secundaire 
geldschulden vallen de verbintenissen tot schadevergoeding waarvan de omvang is vastgesteld bij 
schadebeding7957 dan wel bij dading in de loop van een geding7958. Belangrijk zijn hier ook de reeds 
door de rechter begrote wanprestatievergoedingen.7959 In de fase voorafgaand aan rechterlijke 
begroting is overigens nog geen sprake van een geldschuld, maar van een waardeschuld. 

2925. DUIDELIJK ONDERSCHEID IN FRANSE CODE CIVIL (ART. 1231-6 EN 1231-7 CCF) – In België zijn zowel primaire als 
secundaire geldschulden aan artikel 1153 BW onderworpen, hoewel zij van andere oorsprong zijn. Frankrijk 
geeft dat onderscheid gestalte in twee bepalingen (art. 1231-6 en 1231-7 CCF; vroeger: art. 1153 en 1153-1 
CCF7960). Het toepassingsgebied van artikel 1231-6 CCF sluit nauwer aan op zijn bewoordingen dan het 
Belgische artikel 1153 BW. Enkel verbintenissen die bestaan in betaling van een bepaalde geldsom vallen onder 
dat artikel.7961 De in België als secundaire geldschulden aangeduide verbintenissen kennen daar een aparte 
regeling in artikel 1231-7 CCF. Het eerste lid bepaalt: "En toute matière, la condamnation à une indemnité 
emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf 
disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en 
décide autrement." De Franse wet maakt zo een onderscheid tussen verwijlinterest op primaire geldschulden 
(art. 1231-6 CCF) en verwijlinterest op secundaire geldschulden (art. 1231-7 CCF). 

3 Waardeschulden 

2926. WAARDESCHULDEN ALS TEGENHANGER VAN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE GELDSCHULDEN – Waardeschulden 
zijn de tegenhanger van geldschulden. Bij wanprestatievergoedingen zijn dit verbintenissen tot 
vergoeding van schade waarvan de omvang niet numeriek bij wet of overeenkomst is bepaald en 
evenmin aan de hand van wettelijke berekeningsmaatstaven bepaalbaar is, maar door de rechter in 
zijn uitspraak is vast te leggen.7962 Verplichtingen tot vergoeding van schade die is berokkend door 
schending van niet-geldverbintenissen vormen dus waardeschulden zolang de omvang daarvan niet 
is vastgesteld door de rechter7963 of de partijen7964. Daarna gaan zij over in (secundaire) geldschulden. 

2927. SCHADEVERGOEDING BIJ NIET-GELDVERBINTENISSEN: OMZETTING VAN WAARDESCHULD IN GELDSCHULD – 

Schadevergoedingen wegens niet-nakoming van geldverbintenissen zijn steeds geldschulden. Dit 
geldt ongeacht of de rechter hun omvang reeds heeft vastgesteld. Schadevergoedingen wegens niet-
nakoming van andere verbintenissen hebben echter een hybride karakter. Zij evolueren immers van 
waardeschulden naar geldschulden. Rechterlijke bepaling van schadevergoeding vormt een keerpunt 

                                                             
7956 LACONTE 2005, 536. 
7957 Brussel 16 maart 1988, RW 1989-90, 681; Kh. Brussel 23 november 2007, RW 2008-09, 1444, noot; DALCQ 1996, 143; 
F. DE PATOUL, noot onder Vred. Wetteren 1 oktober 2003, Jb.Kred.C.S. 2003, (151) 155; PAPART 2008, 471. Vgl. CHERTI 2013, 
190 (Italië: „[…] la penale è una tipica obbligazione pecuniaria, ed in particolare costituisce un debito di valuta, con la 
conseguenza che il debitore sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori […]”). 
7958 Bergen 24 juni 1980, RGAR 1982, nr. 10445, noot F. GLANSDORFF; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 278; KRUITHOF/BOCKEN 

1994, 652. 
7959 Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 283; DE SOMER 2013-III, A.VII-2/1; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 
329; FAGNART 2006, 193; LACONTE 2005, 531; PAPART 2008, 471; PETIT 1995, 34; ULRICHTS 2002, 1150; WÉRY 2011-I, 585. 
7960 Loi n° 85-677 van 5 juli 1985, JORF 6 juli 1985. 
7961 Artikel 1231-6 CCF luidt: "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme 
d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure." 
7962 DE TEMMERMAN 1999, 1301; DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 364; PAPART 2008, 471; SAMOY/AGUIRRE 2010, 103; VAN OEVELEN 2009, 
159. 
7963 Cass. 3 juli 1919, Pas. 1919, I, 172; Cass. 25 juni 1953, Pas. 1953, I, 858; Cass. 18 juni 1981, Pas. 1981, I, 1200. 
7964 Bergen 24 juni 1980, RGAR 1982, nr. 10445, noot F. GLANSDORFF; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 278; KRUITHOF/BOCKEN 

1994, 652; SAMOY/AGUIRRE 2010, 103; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 157. 
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in het op vertragingsschade toepasselijke regime. Rechterlijke begroting van die schadevergoeding 
impliceert immers omzetting van een waardeschuld in een geldschuld.7965  

2928. HERKWALIFICATIE VAN FUNDAMENTEEL BELANG VOOR VERGOEDING BIJKOMENDE VERTRAGINGSSCHADE – 

Die herkwalificatie is van groot belang voor de omvang van vergoeding van bijkomende 
vertragingsschade. Qua schadebegroting geldt zo een opdeling tussen de periode die loopt van het 
voorvallen van de schade tot de rechterlijke uitspraak, en de periode die verstrijkt tussen de 
rechterlijke uitspraak en de betaling van schadevergoeding. In de eerste periode is sprake van een 
waardeschuld. In de tweede periode is sprake van een geldschuld. Enkel in de tweede periode vinden 
artikel 1895 BW (monetair nominalisme), artikel 1153 BW (verwijlinterest) en artikel 1154 BW 
(anatocisme) toepassing. Voor de eerste periode kan de rechter vergoedende interest toekennen. 
Dan is nog sprake van laattijdige betaling van een waardeschuld. Voor de tweede periode kan hij 
enkel nog verwijlinterest (art. 1153 BW) toekennen. De wanprestatievergoeding werd door de 
rechterlijke begroting immers in een geldschuld is omgezet. Terwijl beide interesttypes betrekking 
hebben op dezelfde schadepost (vertragingsschade) verschilt hun juridisch statuut dus aanmerkelijk. 

2929. ILLUSTRATIE UIT HUURRECHT – De onderscheiden behandeling van de verbintenissen van de huurder tot 
betaling van de huurprijs enerzijds en tot vergoeding van huurschade anderzijds, kan het onderscheid tussen 
geld- en waardeschulden verduidelijken.7966 Bij een huurovereenkomst zijn de verbintenissen van de huurder 
om de huurprijs te betalen7967 en van de verhuurder om de huurwaarborg terug te betalen7968, verbintenissen 
tot betaling van een geldsom. De numerieke omvang van die verbintenissen staat van bij aanvang vast. De 
verbintenis van de huurder tot vergoeding van huurschade is echter een waardeschuld. De rechter moet de 
omvang van die verbintenis nog vaststellen. Qua interesten leidt de verbintenis van de huurder tot betaling van 
de huurprijs en de verbintenis van de verhuurder tot teruggave van de huurwaarborg dus tot toekenning van 
verwijlinterest. De verbintenis tot vergoeding van huurschade leidt echter tot toekenning van compensatoire 
interest tot de datum van de rechterlijke uitspraak, en daarna tot toekenning van verwijlinterest.  

2930. ILLUSTRATIE UIT AANNEMINGSRECHT – Even illustratief is de aannemer die zijn opdrachtgever aanspreekt in 
betaling van onbetaalde facturen.7969 Daar is sprake van een geldschuld. Daarop kan hij moratoire interest 
tegen de conventionele of de wettelijke rentevoet vorderen. Verzoekt hij om schadevergoeding op grond van 
artikel 1794 BW7970 – dat afwijkt van artikel 1153 BW – wanneer de opdrachtgever de aanneming tegen vaste 
prijs eenzijdig heeft verbroken, dan is sprake van een waardeschuld. Daarvoor kan hij vergoedende interest 
vorderen tot de uitspraak en verwijlinterest voor de daaropvolgende periode tot de daadwerkelijke betaling.  

§ 2. VERGOEDENDE INTEREST 

A Vergoedende functie 

                                                             
7965 Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855, overweging 14 (contractueel); Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991; 
Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.7.3 ("Nadat de rechter het integrale herstel heeft van de schade die 
[...] zet hij de waardeschuld om in een verschuldigde geldsom, waarop vervolgens artikel 1153 [BW] kan worden 
toegepast."); Bergen 24 juni 1980, RGAR 1982, nr. 10.445, noot F. GLANSDORFF (vaststelling bedrag bij dading); Brussel 
20 september 2011, RGAR 2012, 14826; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 283; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 

2008, 258; BIQUET-MATHIEU 2012, 296-298; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 198e; DALCQ 1996, 140; 
DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 329; FAGNART 2006, 192; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 652; PAPART 2008, 471; RAVARANI 2006, 856 
(Luxemburg); SAMOY/AGUIRRE 2010, 104; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 157; ULRICHTS 2002, 1150; VAN OEVELEN 2009, 162; 
VAN OMMESLAGHE 1986, 125; VIGNERON 1971, 64; WÉRY 2011-I, 585. Vgl. Cass.it. 8 maart 2005, nr. 5008, CED Cassazione, 2005, 
in VISINTINI 2009, 677 (art. 1224 CCI (equivalent van art. 1153 BW) geldt vanaf rechterlijke begroting van schadevergoeding).  
7966 Vgl. DALCQ 1996, 143. 
7967 Rb. Leuven 21 oktober 2009, Huur 2011 (24) 26, nr. 14. 
7968 Vred. Gent 15 oktober 2001, Huur 2002, 141. 
7969 DALCQ 1996, 143. 
7970 Artikel 1794 BW bepaalt immers: „De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, 
ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij 
bij die aanneming had kunnen winnen.” 
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1 Deel van schadevergoeding 

2931. VERTRAGING IN VERGOEDING TUSSEN INTREDEN WANPRESTATIESCHADE EN RECHTERLIJKE UITSPRAAK – 
Niet-tijdige vergoeding van schade wegens niet-nakoming van andere verbintenissen dan die welke 
strekken tot betaling van een geldsom berokkent benadeelden vaak bijkomende schade. Deze 
schade resulteert uit het verloop van een periode tussen het intreden van de schade en de uitspraak 
waarbij de rechter de omvang van de schadevergoeding vaststelt. Precies ter compensatie van deze 
schadepost kent de rechtspraak dan ook die vergoedende interest toe.7971 Compensatoire interest 
strekt ook tot vergoeding van schade wegens vertraging in voldoening van een waardeschuld 
bestaande in de nog niet begrote schadevergoeding die is verschuldigd wegens niet-nakoming van 
een verbintenis die niet strekt tot betaling van een geldsom. Het Burgerlijk Wetboek rept echter met 
geen woord over dit type schadevergoeding. 

2932. VOORBEELDEN VAN VERGOEDENDE INTEREST BIJ WANPRESTATIEVERGOEDINGEN – Illustratief is het geval van de 
benadeelde koper die verzoekt om toekenning van vergoedende interest op schadevergoeding wegens een 
verborgen gebrek.7972 Een benadeelde koper kan ook vergoedende interest eisen op kosten die hij heeft 
gemaakt ter beperking (middels aankoop bij een andere verkoper) van schade die hem was berokkend door 
niet-nakoming van de leveringsverplichting door de verkoper.7973 Een bouwheer kan compensatoire interest 
vorderen op schade wegens het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van een bouwwerk door een gebrek in de 
constructie of de ongeschiktheid van de grond (art. 1792 en 2270 BW). 7974  Een lasthebber die zijn 
verbintenissen miskent door geldsommen voor eigen gebruik te besteden, is overeenkomstig artikel 1996 BW 
interest verschuldigd vanaf het tijdstip waarop hij van die sommen gebruik heeft gemaakt.7975 Vergoedende 
interest is zo ook toekenbaar bij schadevergoeding wegens gederfd huurgenot.7976 Vergoedende interest kent 
de rechtspraak zelfs toe op immateriële wanprestatievergoedingen.7977  

2933. VERGOEDENDE INTEREST ALS ONDERDEEL VAN SCHADEVERGOEDING – Volgens cassatierechtspraak 
maakt vergoedende interest deel uit van de schadevergoeding. Die interest compenseert nadelen 
door laattijdige betaling van het bedrag waarop de benadeelde recht had toen de schade is 
ontstaan.7978 Recentelijk benadrukte het hof van beroep te Brussel zo dat compensatoire interesten 
in feite geen interesten zijn. Zij behoren tot de schadevergoeding die vergoeding beoogt van schade 

                                                             
7971 Cass. 6 november 1991, Pas. 1992, I, 185; Cass. 6 januari 1993, Pas. 1993, I, 11; Cass. 23 januari 1996, T.Verz. 1999, 100; 
Cass. 26 april 1996, Pas. 1996, I, 392; Cass. 9 oktober 1996, Pas. 1996, I, 953; Cass. 7 februari 1997, Pas. 1997, I, 191; Cass. 
16 januari 1998, Arr.Cass. 1998, 79; Cass. 6 oktober 1999, Arr.Cass. 1999, 1231; Cass. 13 oktober 1999, Pas. 1999, I, 1308; 
Cass. 13 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1353; Cass. 22 oktober 2003, Pas. 2003, 1669; Cass. 20 februari 2004, Pas. 2004, 
297; Cass. 13 januari 2005, Pas. 2005, 67; Cass. 24 september 2014, JLMB 2014, 1800; Antwerpen 9 december 2009, RW 
2011-12, 1303; Bergen 25 september 1996, RGAR 1997, nr. 12.825; Bergen 12 november 2003, T.Verz. 2004, 778; Brussel 
21 december 1995, RGAR 1996, nr. 12.779; Brussel 4 april 1996, AJT 1996-97, 15, noot F. GLORIEUX; Brussel 15 mei 2000, 
TAVW 2001, 308, noot J. SCHRYVERS; Brussel 13 mei 2002, RGAR 2003, nr. 13.695; Gent 3 juni 1993, T.Verz. 1994, 117, noot 
W. PEVERNAGIE; Gent 31 januari 1997, TAVW 1997, 156; Gent 2 januari 2004, T.Verz. 2004, 798; Rb. Brussel 19 april 1999, 
T.Verz. 1999, 729; Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, 72; Rb. Brussel 16 januari 2009, RGAR 2010, nr. 14608; Rb. 
Dendermonde 3 februari 1998, TGR 1998, 118; Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270. 
7972 Luik 27 juni 1985, JL 1985, 497. 
7973 PETIT 1995, 158. 
7974 Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855. 
7975 Cass. 2 oktober 1980, Pas. 1981, I, 128 (gemiddelde datum als vertrekpunt); Cass. 19 oktober 1990, Pas. 1991, I, 177 
("Overwegende dat, wanneer de lasthebber geldsommen voor zijn eigen gebruik heeft besteed, hij wegens die miskenning 
van zijn contractuele verplichtingen, krachtens artikel 1996 [BW], interest verschuldigd is te rekenen van het tijdstip waarop 
hij van de sommen gebruik heeft gemaakt."). Vgl. DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 331. 
7976 Vred. Gent 22 juni 1992, onuitg., zoals besproken in PETIT 1995, 126-127. 
7977 Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, (489) 492 (interest vanaf datum van eerste ingebrekestelling op globale som 
van materiële en morele schade wegens derving van reisgenot); Brussel 4 januari 1984, RW 1986-87, 545 (vergoedende 
interest op morele schade vanaf ongeval); Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, (46) 51 (vergoedende 
interest op morele schade vanaf datum van ontstaan van die schade). Vgl. LINDENBERGH 2008-I, 78 (Nederland). 
7978 Cass. 23 september 1986, Pas. 1987, I, 87; Cass. 23 februari 1988, Pas. 1988, I, 751; Cass. 26 april 1996, Pas. 1996, I, 
392; Cass. 13 oktober 1999, Arr.Cass. 1999, I, 1255; Cass. 22 oktober 2003, Pas. 2003, 1669; Cass. 13 januari 2005, Pas. 
2005, 67; Cass. 26 januari 2005, Pas. 2005, 211; Cass. 26 oktober 2005, Pas. 2005, 2044; Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991. 
Vgl. Brussel 21 december 1971, Pas. 1972, II, 41; Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, 72; Rb. Brussel 16 januari 2009, RGAR 
2010, nr. 14608; Pol. Brugge 29 september 2005, TGR-TWVR 2006, 97. 
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die de schuldeiser van een waardeschuld lijdt door de uitgestelde betaling van de hem verschuldigde 
schadevergoeding. Het hof voegde daaraan toe dat vergoedende interesten dan ook met interesten 
slechts de naam gemeen hebben, maar qua vertrekpunt en rentevoet aan een andere regeling zijn 
onderworpen.7979 Metaforisch poneren bepaalde auteurs dat vergoedende interesten de kleur en 
geur hebben van interesten en zoals interesten zijn te berekenen, maar geen interesten zijn.7980 Zij 
vormen een vergoeding voor schade wegens vertraging bij betaling van een waardeschuld.7981  

2934. GEVOLGEN VAN INDEMNITAIR KARAKTER VERGOEDENDE INTEREST – Dat vergoedende interest deel uitmaakt van 
wanprestatievergoedingen en dus een indemnitair karakter vertoont, heeft belangrijke consequenties. Deze 
krijgen nadere uitwerking in dit hoofdstuk. Deze kwalificatie heeft onder meer gevolgen voor het vertrekpunt 
(infra nrs. 2942-2944), de rentevoet en de kapitalisatie van deze interest (infra nrs. 2962-2971) en de 
preferentiële toerekening van gedeeltelijke betalingen (infra nrs. 3145-3167). Deze interest valt dan niet onder 
artikel 1153 BW.7982 Zij valt onder het integraliteitsprincipe en de soevereine beoordelingsbevoegdheid.7983 
Verwijlinterest die de rechter toekent op compensatoire interest vormt dan ook geen interest op interest, maar 
interest op schadevergoeding. Daaruit volgt ook dat artikel 1154 BW (anatocisme) sowieso geen toepassing kan 
vinden bij toekenning van verwijlinterest op compensatoire interest (infra nrs. 3123-3144).7984 Voorts brengt 
dit met zich dat de eventueel na de rechterlijke uitspraak verschuldigde verwijlinteresten verschuldigd zijn op 
de volledige wanprestatievergoeding, en dus ook op deze compensatoire interest (infra nrs. 3027).7985  

2 Positief belang 

2935. VEREISTE VAN INTEGRAAL SCHADEHERSTEL: ALLE VERTRAGINGSSCHADE IS VERHAALBAAR – Voor schade 
wegens vertraging in betaling van schadevergoeding is vergoedende interest verschuldigd tussen het 
intreden van de wanprestatieschade en de rechterlijke uitspraak. Dit hangt onafscheidelijk samen 
met het vereiste dat alle schade is te vergoeden.7986 Zo is het legitiem dat de rechter ook rekening 
houdt met schade die benadeelden lijden doordat zij slechts met vertraging beschikken over de 
geldsom ter dekking van hun schade.7987 Het positief belang vereist verplaatsing naar de positie van 
nakoming. In die hypothetische positie had de benadeelde geen vertragingsnadeel geleden. 
Vergoeding van dat nadeel stemt bijgevolg overeen met dat positief belang.  

2936. SAMENHANG VERGOEDING VAN VERTRAGINGSNADEEL EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – De verknochtheid tussen het 
vereiste van integraal schadeherstel en de vergoeding van vertragingsnadeel via interesten blijkt uit het feit dat 

                                                             
7979 Brussel 15 oktober 2010, nr. 2009/AR/220, www.juridat.be ("En effet, les 'intérêts' compensatoires ne sont pas, à 
proprement parler, des intérêts mais un élément du dommage destiné à réparer le préjudice que subit le créancier d'une 
dette de valeur en raison du paiement différé de l'indemnisation qui lui est due. Ils n'ont donc des intérêts que le nom et sont 
soumis à un autre régime (concernant notamment leur point de départ, leur taux...)."). 
7980 FAGNART 2006, 197 ("Les intérêts compensatoires ont la couleur des intérêts; ils ont le parfum des intérêts; ils se calculent 
comme des intérêts, mais ce ne sont pas des intérêts."). Vgl. DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 365 en RAVARANI 2006, 850. 
7981 Interest op waardeschulden zoals (nog) niet begrote schadevergoedingen worden dan ook vergoedende interest 
genoemd, juist omdat die deel uitmaakt van de schadevergoeding zelf. INDICATIEVE TABEL 2012, 123; RONSE/DE WILDE 1988, 240. 
7982 Cass. 27 oktober 1988, Arr.Cass. 1988-89, 238 (buitencontractueel); Cass. 7 november 1991, Arr.Cass. 1991-92, 224. 
7983 PETIT 1995, 37; RICHARD/CISELET/SIMON 1962, 771; SAMOY/AGUIRRE 2010, 110-111; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 169-170; 
VIGNERON 1971, 54 (buitencontractueel). 
7984 DE TEMMERMAN 1999, 1324; DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 368. 
7985 Antwerpen 26 juni 2000, RGAR 2000, nr. 13.311; RAVARANI 2006, 856 (Luxemburg); VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE 

TEMMERMAN 2007, 1002; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 670. 
7986 Cass. 26 februari 1931, Pas. 1931, I, 94; Cass. 24 april 1941, Pas. 1941, I, 155; Cass. 2 maart 1970, Pas. 1970, I, 568; Cass. 
30 september 2009, P.08.1102F, www.cass.be; Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.7.2; Bergen 27 mei 
2013, JLMB 2014, (1346) 1349; Brussel 20 april 2006, zoals aangehaald in Cass. 14 maart 2008, Pas. 2008, 716; CHAPPUIS 

2007, 364 (Zwitserland); MORTIER 1999, 235 (buitencontractueel); PETIT 1995, 124 (contractueel); RAVARANI 2006, 851 
(Luxemburg); SAMOY/AGUIRRE 2010, 110-111; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 169-170; VAN OEVELEN 2009, 172; WÉRY 2011-I, 585. 
7987 Advocaat-generaal MELOT wees hier al op in 1896: "Comme la qualification qui leur a été donnée l'indique, les intérêts 
compensatoires ne se justifient que par l'existence d'un préjudice. Ce sont des intérêts sans lesquels la réparation du 
dommage resterait incomplète." (MÉLOT, conclusie bij Cass. 30 januari 1896, Pas. 1896, I, (80) 80). Vgl. A. DI MAJO, "Interessi 
e debiti di valore" (noot onder Cass.civ.it. 17 februari 1995, nr. 1712), Corriere Giuridico 1995, 4, 462, Leggi d'Italia, (1) 5 
("sono i principi generali sul risarcimento integrale del danno [...] a rendere giusto e legittimo, che a favore del creditore 
danneggiato venga anche conteggiato il danno da esso subìto a seguito del fatto che potrà disporre solo con grande ritardo 
della somma destinata a rappresentare l'equivalente pecuniario del bene perduto o distrutto."). 
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niet-vergoeding van dat nadeel als beperking op het principe van integrale schadevergoeding wordt bezien. Dit 
blijkt zo uit de inhoudelijke evolutie van het Engelse standaardwerk The Law of Contract van TREITEL. In de 
dertiende editie van 2011 – bijgewerkt door PEEL – zijn interesten besproken onder het deel "Quantification" 
van schadevergoeding.7988 Interest is alsdan een onderdeel van schadebegroting. In voorgaande edities, zoals in 
de elfde editie van 2003 kreeg interestverlies echter een bespreking in het hoofdstuk over "methods of limiting 
damages".7989 Niet-vergoedbaarheid werd dus bezien als beperking op integrale schadevergoeding. In dezelfde 
zin wordt de beperking van verwijlinterest tot de wettelijke rente in België soms behandeld als 
integraliteitsbeperking.7990 Toekenning van vergoedende interest op waardeschulden is omgekeerd dus te 
bezien als uitvloeisel of bevestiging van dat principe van integraal schadeherstel. 

2937. VEREISTE VAN INTEGRAAL SCHADEHERSTEL: NIETS MEER DAN RENTESCHADE IS VERHAALBAAR – Bijkomende 
schade die de benadeelde lijdt door laattijdige vergoeding van schade is renteschade. Conform het 
door het integraliteitsprincipe gestelde vergoedingsplafond is niets meer dan die renteschade 
verhaalbaar.7991 Deze renteschade kan grosso modo uit twee bronnen voortspruiten. De benadeelde 
kan door laattijdige betaling rente hebben mislopen. Deze rente had hij kunnen genieten indien hij 
de vergoeding tijdig had verkregen en in de tussentijd had belegd. Daarnaast komt het voor dat de 
benadeelde zelf rente moest betalen op de geldsom waarover hij door laattijdige betaling niet tijdig 
beschikte. Deze rente had hij niet moeten betalen indien de overeenkomst was nagekomen en 
schadevergoeding was toegekend bij het intreden van de wanprestatieschade.7992  

3 Berekeningsbasis 

2938. VERGOEDENDE INTEREST OP VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING – Als uitgangspunt geldt dat de rechter 
vergoedende interest berekent op basis van de volledige schadevergoeding die de benadeelde 
verkrijgt ter compensatie van schade die hij heeft geleden wegens laattijdige uitvoering of niet-
uitvoering van verbintenissen.7993 Dit is echter weinig meer dan een uitgangspunt of beginsel.  

2939. SOEVEREINE TOEKENNING VERGOEDENDE INTEREST – Rechters oordelen soeverein over de mate 
waarin zij vergoedende interest toekennen. Aangenomen wordt dat de rechter ook soeverein kan 
beslissen om geen vergoedende interest toe te kennen.7994 Evenzeer zou het hem vrijstaan enkel op 
bepaalde schadeposten vergoedende interest toe te kennen. 7995 Toekenning van vergoedende 
interest als onderdeel van een globale schadevergoeding zou ook tot de mogelijkheden behoren.7996  

B Looptijd 

1 Soevereine beoordeling 

2940. SOEVEREINE BEOORDELING LOOPTIJD VERGOEDENDE INTEREST – Geen enkele wetsbepaling regelt de 
vergoedende interest. De wet houdt dus ook het stilzwijgen over de looptijd van deze 
schadevergoeding. De rechter moet de omvang wel vaststellen. Daartoe moet hij uiteraard ook de 

                                                             
7988 TREITEL/PEEL 2011, 1025. 
7989 TREITEL 2003, 964 (“Methods of Limitings Damages”) en 994-999 (inzake interest). 
7990 DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 324. 
7991 DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 374. 
7992 Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, (72) 73; Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270; DE PAGE 1964, 1073; 
DE TEMMERMAN 2002, 260; LACONTE 2005, 531; SIMOENS 2001, 444.  
7993 LACONTE 2005, 533. 
7994 RONSE 1954, 329. 
7995 Cass. 4 mei 1977, Arr.Cass. 1977, 905; Brussel 21 december 1971, Pas. 1972, II, 41; DE PAGE 1964, 1074; ULRICHTS 2002, 
1147; VAN OEVELEN 2009, 172. 
7996 Cass. 4 mei 1977, Arr.Cass. 1977, 905; Brussel 21 december 1971, Pas. 1972, II, 41; Luik 20 mei 1980, zoals bestreden bij 
Cass. 24 september 1981, Arr.Cass. 1981-82, 140 (billijkheidsbegroting schadevergoeding op 800 000 BEF, die ook 
vergoedende interest omvatte; geen cassatie); Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; MÉLOT, conclusie bij 
Cass. 30 januari 1896, Pas. 1896, I, (80) 80; BIQUET-MATHIEU 2012, 299; DE PAGE 1964, 1074; DURANT 1995, 1238; PETIT 1995, 
152; PETIT 2000, 250; PAPART 2008, 474; SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 557; ULRICHTS 2002, 1147; 
VAN OEVELEN 2009, 172; VIGNERON 1971, 54. 
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looptijd preciseren.7997 In de common law geldt dat de rechter deze soeverein vaststelt.7998 In 
principe geldt dit tevens naar Belgisch recht. Behoudens bij geldschulden (art. 1153 BW) stelt de 
rechter de omvang van vertragingsschade soeverein vast. Zo benadrukte het Hof van Cassatie in 1896 
dat het aan de feitenrechter staat “d’apprécier souverainement quelle est l’indemnité due pour la 
réparation d’un dommage, et s’il y a lieu d’accorder des intérêts compensatoires à titre de 
complément d’indemnité”.7999 Hierop entte zich standvastige cassatierechtspraak dat feitenrechters 
ook de aanvangsdatum van vergoedende interest onaantastbaar vastleggen.8000  

2941. QUASI-BEOORDELINGSVRIJHEID – Tot voor kort werd de looptijd van vergoedende interest nagenoeg 
integraal overgelaten aan de feitenrechter. Zijn beoordeling had meer weg van een beoordelingsvrijheid dan 
van een beoordelingsmarge. Niettemin viel te verwachten dat hij op gemotiveerde wijze rekening hield met de 
besluiten van partijen.8001 Ook moest hij oog hebben voor het vereiste van integraal schadeherstel.8002 In de 
praktijk bleek echter dat rechters soms vergoedende interest toekenden die indruiste tegen de daardoor 
nagestreefde finaliteit. Dit oogmerk was compensatie voor schade door laattijdige betaling van de vergoeding 
waarop de benadeelde recht had op de dag waarop de schade was ontstaan. Noch voor schade voorafgaand 
aan het intreden van die schade noch voor toekomstige schade kan de rechter dus vergoedende interest 
toekennen. Aan de beoordelingsvrijheid van de rechter zijn zo logische grenzen gesteld. 

2 Vetrekpunt 

2942. PRINCIPIEEL VERTREKPUNT: DATUM VAN SCHADEGEVAL – Voor onrechtmatige daad verschaft de 
indicatieve tabel hier enkele instructies.8003 Op basis van het motief van vergoedende interest 
bestaande in vergoeding van bijkomende schade die resulteert uit vertraging bij betaling van de 
vergoeding waarop de benadeelde recht had op de dag waarop de schade is ontstaan8004, neemt de 
rechtspraak vaak aan dat deze interest in principe verschuldigd is vanaf de datum van het 
schadegeval.8005 Dit is ook de principiële vertrekdatum voor interest op schade in de common law.8006 
Voor diverse schadeposten worden echter verschillende vertrekmomenten aanvaard. 

2943. VERTREKPUNT BIJ CONCRETE UITGAVEN OF KOSTEN: DATUM VAN UITGAVEN OF KOSTEN – Op concrete 
uitgaven of kosten loopt vergoedende interest niet vanaf de datum van het schadefeit. Vergoedende 
interest gaat dan in vanaf de datum van die uitgaven of kosten.8007 Dit is de vertrekdatum die het 
Duitse recht volgt voor uitgaven: "Wer zum Ersatz von Aufwendungen verpflichtet ist, hat den 
aufgewendeten Betrag oder, wenn andere Gegenstände als Geld aufgewendet worden sind, den als 

                                                             
7997 RONSE/DE WILDE 1988, 243. 
7998 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1899; MCGREGOR 2014, 618. 
7999 Cass. 30 januari 1896, Pas. 1896, I, (80) 82, derde overweging. 
8000 Cass. 10 juni 1937, Pas. 1937, I, 179; Cass. 14 september 1964, Pas. 1965, I, 38; Cass. 14 februari 1966, Pas. 1966, I, 769; 
Cass. 2 maart 1970, Pas. 1970, I, 568; Cass. 8 september 1981, Pas. 1982, I, 27; Cass. 20 februari 2004, Pas. 2004, I, 297; 
Cass. 21 april 2009, Arr.Cass. 2009, 1057, nr. 262, overweging 15 (buitencontractueel: "In de regel bepaalt de rechter vrij de 
aanvangsdatum van de vergoedende interest. Die datum mag echter niet voor het ontstaan van de schade liggen."). Vgl. 
Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 ("De aanvangsdatum van vergoedende interest wordt vrij door de rechter bepaald 
met als enig criterium de integrale schadeloosstelling van het slachtoffer."). 
8001 Cass. 10 juni 1937, Pas. 1937, I, 179; Cass. 24 januari 1980, Pas. 1980, I, 586; Cass. 20 februari 2004, Pas. 2004, 297; 
Cass. 26 oktober 2005, Pas. 2005, 2044. 
8002 Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 (wijst op vereiste van integrale schadevergoeding); PEETERS/VANACKERE 2007, 13. 
8003 INDICATIEVE TABEL 2012, 124. 
8004 Recente omschrijving van vergoedende interest: Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991, overweging 6 ("De vergoedende 
interest [...] vergoedt de bijkomende schade ingevolge het uitstel van betaling van de vergoeding waarop de benadeelde op 
de datum van de schade recht had."). 
8005 Cass. 10 november 1992, Pas. 1992, I, 1249; Cass. 26 april 1996, Pas. 1996, I, 392; Cass. 10 mei 2012, RW 2012-13, 1263, 
noot C. IDOMON; Arbh. Bergen 17 juni 1992, Pas. 1992, II, 93; Antwerpen 29 mei 2000, RW 2002-03, 265; Bergen 31 oktober 
2012, JLMB 2014, 228; Brussel 9 april 1993, RGAR 1995, nr. 12.476; Gent 24 juni 1994, TGR 1994, 171; Gent 31 januari 1997, 
TAVW 1997, 156; Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 (vergoedende interest op premies voor schuldsaldoverzekering en 
brandverzekering vanaf gemiddelde datum). Vgl. DE TEMMERMAN 2000-I, 328, 342 en 344; SIMOENS 2001, 446-447 (zes 
hypothesen); SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 183; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 988. 
8006 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1899. 
8007 LINDENBERGH 2008-I, 78 (Nederland); RONSE 1954, 328; VIGNERON 1971, 55. 
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Ersatz ihres Wertes zu zahlenden Betrag von der Zeit der Aufwendung an zu verzinsen." (§ 256 BGB). 
Bij onrechtmatige daad geldt zo dat schade van een ziekenfonds dat een uitkering doet aan het 
slachtoffer of de verzekeraar die een uitbetaling doet aan de benadeelde, ontstaat op de datum van 
de uitgaven en dat vanaf die datum vergoedende interesten op die uitgaven zijn verschuldigd.8008  

2944. ANDERE VERTREKPUNTEN – Gelet op de soevereine beoordeling kan de rechter ook een andere 
aanvangsdatum voor compensatoire interest nemen. Zo is op esthetische schade vergoedende interest 
verschuldigd vanaf de consolidatiedatum, omdat de omvang van de schade pas dan vaststaat.8009 Op morele 
schade is volgens sommigen vergoedende interest verschuldigd vanaf de datum van de schadetoebrengende 
gebeurtenis.8010  De rechtspraak neemt dan soms een gemiddelde datum als vertrekpunt.8011  Ook voor 
duurschade wordt dat wel eens als startdatum genomen.8012 Voor verloren inkomsten zou de rechter die 
interest moeten berekenen vanaf het tijdstip waarop zij zouden zijn verworven.8013 In een geval van schade aan 
een onroerend goed liet de rechter compensatoire interest lopen vanaf het deskundigenverslag.8014  

2945. GEEN VERGOEDENDE INTEREST VOOR PERIODE VOORAFGAAND AAN INTREDEN SCHADE EN VOLGEND OP 

RECHTERLIJKE UITSPRAAK – In dit verband staat vast dat vergoedende interest compensatie biedt voor 
laattijdige betaling sinds het intreden van schade en tot de datum van de rechterlijke uitspraak. Die 
interest focust op daadwerkelijk geleden schade. Als hoofdprincipe geldt dat de rechter geen 
vergoedende interest mag toekennen voor het tijdvak dat voorafgaat aan ontstaan van schade.8015 
Voor wanprestatievergoeding benadrukte het Hof van Cassatie zo dat de rechter vrij de datum 
bepaalt vanaf wanneer hij vergoedende interest toekent, "voor zover geen interest wordt toegekend 
voor een periode die het ontstaan van de schade voorafgaat".8016 

2946. FREQUENTE BEVESTIGING DOOR HOF VAN CASSATIE – Voor de hand ligt dat rechters geen vergoedende interest 
kunnen toekennen voor de periode voorafgaand aan ontstaan van schade. Niettemin heeft het Hof van 
Cassatie sinds 1983 vaak moeten ingrijpen wegens schending van die regel.8017 Problematisch zijn de gevallen 
waarin schade zich gradueel voordoet of wanneer onderscheiden schadeposten op verschillende momenten 

                                                             
8008 Luik 6 februari 1995, T.Verz. 1995, 455, noot M. LAMBERT; Bergen 5 februari 1997, JT 1997, 544 (verzekeraar). 
8009 Antwerpen 21 januari 2013, T.Verz. 2014, 91; Gent 20 juni 1995, TGR 1995, 229; Gent 6 februari 1998, TAVW 1998, 259; 
SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 184. 
8010 BELGIË: RONSE 1954, 328. NEDERLAND: LINDENBERGH 2008-I, 78.  
8011 Antwerpen 21 januari 2013, T.Verz. 2014, (91) 94. 
8012 Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 780 (aansprakelijkheid van advocaat die nalaat zijn cliënte erover te 
informeren dat zekerheid omtrent goede uitvoering van het te haren gunste in de regelingsakte EOT uitgewerkte 
bewoningsrecht begeleidende maatregelen vereist opdat ook derden de haar toegekende rechten zouden eerbiedigen, 
begaat een wanprestatie, schadevergoeding voor verlies van kans op uitoefening van door vennootschap toegestaan recht 
om nog 60 maanden gratis te blijven wonen in de gezinswoning, met vergoedende interest vanaf gemiddelde datum: 
“Terecht merkt de geïntimeerde daarbij op dat, aangezien die schade van de appellante zich heeft gespreid over de periode 
gaande van 10 juli 2005 tot 10 juli 2010, op de hoofdsom van 22 500 EUR maar vergoedende interest aan de wettelijke 
rentevoet kan verschuldigd zijn te rekenen vanaf een gemiddelde datum, zijnde 11 januari 2008.”). 
8013 RONSE 1954, 328. 
8014 Rb. Charleroi 19 november 1997, JT 1998, 407. 
8015 Cass. 13 juni 1983, Pas. 1983, I, 1150; Cass. 16 mei 1986, Pas. 1986, I, 1132; Cass. 29 oktober 1986, Pas. 1987, I, 261; 
Cass. 10 november 1989, Pas. 1990, I, 297; Cass. 26 september 1990, T.Verz. 1991, 137, noot M. LAMBERT; Cass. 
11 september 1991, Pas. 1992, I, 22; Cass. 27 januari 1993, Pas. 1993, I, 109; Cass. 12 oktober 1994, RGAR 1996, nr. 12.686, 
noot Y. BRULARD; Cass. 29 november 1996, Pas. 1996, I, 1197; Cass. 7 februari 1997, Arr.Cass. 1997, 182; Cass. 17 maart 
1999, RW 2001-02, 484; Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855, overweging 9 (contractueel); Cass. 21 april 2009, 
Arr.Cass. 2009, 1057, nr. 262, overweging 15 (buitencontractueel); Antwerpen 16 december 1992, T.Verz. 1993, 271, noot 
W. PEVERNAGIE; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 271; DE TEMMERMAN 1999, 1322; FAGNART 2006, 197; MORTIER 1999, 235; 
PEETERS/VANACKERE 2007, 10; RAVARANI 2006, 853 (Luxemburg); SIMOENS 2001, 445; ULRICHTS 2002, 1147; VAN OEVELEN 2009, 173. 
8016 Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855, overweging 9. 
8017 Cass. 13 juni 1983, Pas. 1983, I, 1150; Cass. 16 mei 1986, Pas. 1986, I, 1132; Cass. 29 oktober 1986, Pas. 1987, I, 261; 
Cass. 10 november 1989, Pas. 1990, I, 297; Cass. 26 september 1990, T.Verz. 1991, 137, noot M. LAMBERT; Cass. 
11 september 1991, Pas. 1992, I, 22; Cass. 27 januari 1993, Pas. 1993, I, 109; Cass. 12 oktober 1994, RGAR 1996, nr. 12.686, 
noot Y. BRULARD; Cass. 29 november 1996, Pas. 1996, I, 1197; Cass. 7 februari 1997, Arr.Cass. 1997, 182; Cass. 17 maart 
1999, RW 2001-02, 484; Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855, overweging 9 (contractueel); Cass. 21 april 2009, 
Arr.Cass. 2009, 1057, nr. 262, overweging 15 (buitencontractueel). 
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ontstaan. Denk buitencontractueel aan schadeposten die zich voordoen bij verkeersongevallen. Schade 
bestaande in herstelkosten en kosten van een vervangwagen ontstaan immers op een ander ogenblik dan 
medische kosten. Zo neemt arbeidsongeschiktheid gradueel in omvang af. Met het oog op correcte 
verwezenlijking van integraal schadeherstel moet de rechter voor alle schadeposten afzonderlijk interesten 
toekennen vanaf het ogenblik waarop zij zich werkelijk hebben voorgedaan.8018  

2947. VERANTWOORDING: INTEGRALE VERGOEDING POSITIEF BELANG – De regel dat de rechter de periode 
voorafgaand aan het ontstaan van schade niet in rekening mag brengen voor begroting van 
vergoedende interest volgt uit het basisvereiste van integraal schadeherstel. Zou hij interest verlenen 
voor de periode voorafgaand aan ontstaan van schade, dan zou hij vergoeding toestaan voor niet 
geleden schade. Zo zou de benadeelde dus meer vergoed krijgen dan zijn positief belang.  

3 Eindpunt 

2948. EINDPUNT: RECHTERLIJKE BEGROTING – Qua eindpunt is compensatoire interest verschuldigd tot 
op de datum van de rechterlijke uitspraak waarin de schadevergoeding wordt vastgesteld.8019 Door 
de bepaling van de schadevergoeding gaat de waardeschuld over in een geldschuld (supra nrs. 2927-
2930). Op die geldschuld kan de rechter dan niet langer vergoedende interest toekennen. Na 
omzetting in die geldschuld is dan verwijlinterest verschuldigd op de volledige schadevergoeding. Die 
verwijlinterest ent zich dus ook op de compensatoire interest.8020 Dit vormt dus het eindpunt van de 
looptijd van vergoedende interest uit wanprestatie. Tegelijk is dit de temporele buitengrens van het 
integraliteitsprincipe en het positief belang.  

2949. GEEN VERGOEDENDE INTEREST VOOR TOEKOMSTIGE SCHADE – Even evident als het voorschrift dat aan 
ontstaan van schade voorafgaande nadelen niet in aanmerking komen voor vergoedende interest, is 
de vuistregel dat de rechter die interest niet kan toekennen op toekomstige schade. Uit de logische 
vaststelling dat vergoedende interest juist beoogt geleden schade te vergoeden, valt ook duidelijk af 
te leiden dat die interest niet toekenbaar is op toekomstige schade.8021 Voor dergelijke schade 
bestaat nog geen vertraging in betaling. Deze vuistregel lijkt de evidentie zelve, maar leidt tot 
problemen bij schadevergoedingen voor duurschade. Neem nu dat een patiënt esthetische schade 
lijdt of blijvend arbeidsongeschikt is geworden door een wanprestatie van een plastisch chirurg. Die 
schade ontstaat geleidelijk en strekt zich dus uit in de tijd. Op het toekomstige deel van die schade 
kan de rechter dan geen vergoedende interest toekennen. Hoe gaat de rechter te werk voor exacte 
verrekening van die schade? Vroeger werd hier de splitsingsmethode gevolgd (infra nr. 2950). 
Intussen heeft het Hof van Cassatie die methode verlaten (infra nr. 2951). 

2950. SPLITSINGSMETHODE: GEEN COMPENSATOIRE INTEREST OP DEEL TOEKOMSTIGE SCHADE – Gelet op het 
verbod om vergoedende interest toe te kennen op toekomstige schade oordeelde het Hof van 
Cassatie eind de jaren negentig bij herhaling dat elke vergoeding tot dekking van zich gradueel 
voordoende materiële en immateriële schade (bijv. esthetische schade of arbeidsongeschiktheid) 
deels toekomstige schade tot voorwerp had. Op dat toekomstige gedeelte mocht de rechter geen 

                                                             
8018 PEETERS/VANACKERE 2007, 13; PETIT 1995, 149-152; RONSE 1954, 328-329. 
8019 Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991, overweging 6; Cass. 24 september 2014, JLMB 2014, 1800 (buitencontractueel); 
Antwerpen 26 juni 2000, RGAR 2000, nr. 13.311; Brussel 9 april 1993, RGAR 1995, nr. 12.476; Gent 22 januari 2004, T.Verz. 
2004, 804; CORNELIS 2000-I, 570; PEETERS/VANACKERE 2007, 5. 
8020 Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991, overweging 6; Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.7.3 
(verhaalbaarheid van erelonen advocaat); Antwerpen 26 juni 2000, RGAR 2000, nr. 13.311; Brussel 9 april 1993, RGAR 1995, 
nr. 12.476; Gent 22 januari 2004, T.Verz. 2004, 804; CORNELIS 2000-I, 570; PEETERS/VANACKERE 2007, 5. 
8021 Cass. 16 mei 1986, Pas. 1986, I, 1132; Cass. 26 september 1990, T.Verz. 1991, 137, noot M. LAMBERT; Cass. 11 september 
1991, Pas. 1992, I, 22; Cass. 8 december 1999, Arr.Cass. 1999, 1597; Brussel 4 april 1996, AJT 1996-97, 15, noot F. GLORIEUX; 
Brussel 13 mei 2002, RGAR 2003, 13.695; Rb. Brussel 8 december 1998, T.Verz. 1999, 280, noot C. BELLEMANS; Cass. 17 maart 
1999, Arr.Cass. 1999, 389; Antwerpen 16 december 1992, T.Verz. 1993, 271, noot W. PEVERNAGIE. Vgl. BIQUET-
MATHIEU/DELFORGE 2008, 274; DIRIX 1984, 48; VIGNERON 1971, 55. 
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compensatoire interest toekennen.8022 Rechters die vergoedende interest toekenden op forfaitair 
vastgestelde bedragen ter vergoeding van duurschade moesten een onderscheid maken tussen 
verleden en toekomstige schade.8023 Deze schadeventilatie werd aangeduid als de splitsingsmethode. 
Rechters moesten een onderscheid maken tussen het deel van de schade dat de benadeelde had 
geleden in de aan de uitspraak voorafgaande periode en het schadedeel dat de benadeelde pas na 
de uitspraak zou lijden. Enkel op het eerste gedeelte van de schade mochten zij compensatoire 
interest toekennen. Dit was de schade tussen de consolidatiedatum en de uitspraak.8024  

2951. HUIDIGE CASSATIELIJN: COMPENSATOIRE INTEREST OP FORFAITAIR GERAAMDE SCHADE – In 2000 verliet 
het Hof van Cassatie de splitsingsmethode. Sindsdien heeft het Hof van Cassatie meermaals 
bevestigd dat schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, ofschoon deze mettertijd wordt 
geleden, op forfaitaire wijze vergoedbaar is vanaf de consolidatiedatum. Die schade moet wel 
vaststaan en in zijn geheel raambaar zijn. Vanaf die consolidatiedatum kan de rechter vergoedende 
interest toekennen op het volledige forfaitaire bedrag.8025 Voor compensatoire interest dient hij dus 
voortaan niet meer te ventileren tussen verleden en toekomstige schade. 

2952. GEEN COMPENSATOIRE INTEREST BIJ GEMENGDE FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDINGEN – De rechter kan soeverein 
beslissen om een globale som toe te kennen die zowel de hoofdsom als de vergoedende interest behelst (infra 
nrs. 2960-2961).8026 Op deze gemengde schadevergoeding mag de rechter niet nog eens compensatoire 
interest toekennen.8027 Dan zou hij immers voor dezelfde periode vergoedende interest toekennen op 
vergoedende interest. Bij toekenning van vergoedende interest op het forfaitair geraamde schadebedrag moet 
de rechter dan aangeven dat dit laatste bedrag enkel ziet op de hoofdsom.8028 Voor morele schade gaf het Hof 
van Cassatie zo groen licht voor een arrest waarin was geoordeeld dat "gelet op de omstandigheid dat de voor 
de morele schade toegekende bedragen werden bepaald in functie van de op het ogenblik van de uitspraak 
geldende maatstaven, het niet behoort op deze bedragen vergoedende interesten toe te passen". Het Hof 
oordeelde dat het hof van beroep zo ondubbelzinnig had aangegeven dat het uitstel van betaling tot op het 
ogenblik van de uitspraak mede werd vergoed door de voor de morele schade toegekende bedragen.8029  

2953. INTEREST OP FORFAITAIRE CONVENTIONELE SCHADEVERGOEDING – Ook oordeelt een stroming dat de rechter 
geen interest op een in een schadebeding vastgestelde forfaitaire schadevergoeding kan toekennen.8030 Het 
forfaitaire karakter van het schadebeding staat echter niet in de weg aan vertragingsinteresten. 
Schadebedingen en interesten vergoeden andere schade.8031 Schadebedingen voorzien in een forfaitaire 

                                                             
8022 Cass. 9 april 1997, Pas. 1997, I, 176; Cass. 9 maart 1999, Pas. 1999, I, 141; Cass. 17 maart 1999, Pas. 1999, I, 159; Cass. 
24 maart 1999, RGAR 1999, nr. 13.129, noot J. SCHRYVERS; Cass. 8 december 1999, Pas. 1999, I, 671. 
8023 Bespreking: FAGNART 2006, 197-198; SIMOENS 2001, 445; ULRICHTS 2002, 1148; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 461; 
VAN OEVELEN/JOCQUE/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 994-995; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 668-669. 
8024 Cass. 9 april 1997, Pas. 1997, I, 438; Cass. 9 maart 1999, Arr.Cass. 1999, 349; Cass. 24 maart 1999, T.Verz. 1999, 523. 
8025 Cass. 13 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1353; Cass. 5 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1512; Cass. 11 oktober 2000, 
Arr.Cass. 2000, 1550; Cass. 21 december 2001, Arr.Cass. 2001, 2283; Cass. 13 januari 2005, Arr.Cass. 2005, 67. Grondige 
bespreking: FAGNART 2006, 197-199; PAPART 2008, 474; SAMOY/AGUIRRE 2010, 118; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 185; ULRICHTS 

2002, 1148; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 669. 
8026 Cass. 4 mei 1977, Arr.Cass. 1977, 905; Brussel 21 december 1971, Pas. 1972, II, 41; Luik 20 mei 1980, zoals bestreden bij 
Cass. 24 september 1981, Arr.Cass. 1981-82, 140; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; MÉLOT, conclusie 
bij Cass. 30 januari 1896, Pas. 1896, I, (80) 80; BIQUET-MATHIEU 2012, 299; DE PAGE 1964, 1074; DURANT 1995, 1238; PETIT 1995, 
152; PETIT 2000, 250; PAPART 2008, 474; SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 557; ULRICHTS 2002, 1147; 
VAN OEVELEN 2009, 172; VIGNERON 1971, 54. 
8027 PETIT 1995, 165 ("Wanneer de toegekende schadevergoeding van forfaitaire aard is, kan geen vergoedende interest 
toegekend worden op de verschuldigde betaling."); RONSE 1954, 329; SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 

1984, 557; SIMOENS 1999, 105 (met duidelijke nuance); ULRICHTS 2002, 1148. Illustratie: Luik 20 mei 1980, zoals bestreden bij 
Cass. 24 september 1981, Arr.Cass. 1981-82, 140 (billijkheidsbegroting schadevergoeding op 800 000 BEF, die ook 
vergoedende interest omvatte; geen cassatie). 
8028 Vgl. ULRICHTS 2002, 1148. 
8029 Cass. 10 juni 1982, Arr.Cass. 1981-82, 1251. 
8030 Vred. Wetteren 1 oktober 2003, Jb.Kred.C.S. 2003, 151; PETIT 1995, 165.  
8031 F. DE PATOUL, noot onder Vred. Wetteren 1 oktober 2003, Jb.Kred.C.S. 2003, (151) 155; STEENNOT 2008, 523; VAN DEN 

BRANDE 2005, 14-15. Vgl. CHERTI 2013, 190 (Italië: „[…] la penale è una tipica obbligazione pecuniaria, ed in particolare 
costituisce un debito di valuta, con la conseguenza che il debitore sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori […]” 
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raming van de potentiële schade bij wanprestatie. Nalatigheidsinterest beoogt daarentegen vergoeding van 
schade die de schuldeiser lijdt door vertraging in betaling door de schuldenaar. Een schadebeding is dus ook 
combineerbaar met een interestbeding.8032 Beide bedingen zijn dan eventueel afzonderlijk te matigen: het 
schadebeding op basis van artikel 1231, § 1, eerste lid BW (supra nrs. 2564-2573) en het interestbeding op 
basis van artikel 1153, lid 4 BW (infra nrs. 3072-3085).  

C Rentevoet 

1 Bewijs vertragingsschade 

a Stelplicht 

2954. BESCHIKKINGSBEGINSEL – In hoeverre kan de rechter interesten toekennen en het interesttype 
en de rentevoet bepalen wanneer partijen dit niet of verkeerd vorderen? Deze problematiek is 
benaderbaar 8033  vanuit de door ALLEMEERSCH 8034  voorgestane moderne invulling van het 
beschikkingsbeginsel. Zo poneert hij onder meer dat de rechter ambtshalve de juiste rechtsregel mag 
en zelfs moet toepassen op de hem voorgelegde feiten. Aan procespartijen komt het toe de feiten 
aan te brengen. Aan rechters staat het om op die feiten het recht toe te passen en zelfs om de 
juridische motieven aan te vullen.8035 Welke impact heeft dit voor de interestproblematiek? 

2955. GEEN AMBTSHALVE TOEKENNING INTERESTEN – De rechter mag niets toekennen dat niet is 
gevorderd. Bijgevolg kan de rechter slechts interest toekennen binnen de perken van de conclusies 
van partijen.8036 Ambtshalve toekenning van interest schendt dat ultra-petitaverbod (art. 1138, 2° 
Ger.W.; beschikkingsbeginsel). Om bovenop de hoofdsom vergoedende interest te krijgen, moet de 
benadeelde daar dus om verzoeken. 8037  In een geval van precontractuele aansprakelijkheid 
verantwoordde de rechtbank van koophandel te Brussel de niet-toekenning van vergoedende 
interest op grond dat de eiser niet had aangetoond dat deze hem moest worden toegekend.8038  

2956. GEEN AMBTSHALVE TOEKENNING HOGERE INTERESTEN – De rechter mag evenmin een hogere 
rentevoet toekennen dan verzocht.8039 Verzoekt de benadeelde om toekenning van de algemene 
wettelijke interestvoet, dan mag de rechter niet de (hogere) bijzondere interestvoet uit de Wet 
Betalingsachterstand Handelstransacties toekennen.8040 Liep zo vernietiging op de beslissing die 

                                                             
8032 Cass. 8 februari 1974, Arr.Cass. 1974, 624 (schadebeding voor het geval van vertraging in de betaling is zonder 
voorwerp indien reeds conventionele intrest is bedongen); Rb. Aarlen 28 maart 1986, JL 1986, 327 (wel aanvaarding 
rechtsmisbruik); LAMON 1995, 111; STEENNOT 2008, 523; VAN DEN BRANDE 2005, 14-15. 
8033 SAMOY/AGUIRRE 2010, 128-131. Vgl. Inzake kansverlies: SAMOY/VERJANS 2012, 124-125 (uitgebreid); VAN OEVELEN 2014, 997. 
8034 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 177-196. 
8035 Cass. 14 april 2005, Arr.Cass. 2005, 868 (de feitenrechter verwierp een op buitencontractuele aansprakelijkheid 
gebaseerde schadevordering en oordeelde dat niet kon worden nagegaan of de schadeclaim kon steunen op de regels 
inzake contractuele aansprakelijkheid, omdat geen contractuele fout was aangevoerd; het Hof van Cassatie vernietigde dit 
arrest op grond dat "de rechter gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke rechtsregel” 
en “dat hij, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de plicht heeft ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen 
waarvan de toepassing is geboden door de feiten, die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van 
hun eisen."); B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 179-183 en 188-195. 
8036 Cass. 14 september 1964, Pas. 1965, I, 38; Cass. 14 februari 1966, Pas. 1966, I, 769; Cass. 2 maart 1970, Pas. 1970, I, 
568; Cass. 2 mei 1974, Arr.Cass. 1974, 966; Cass. 21 juni 1978, Pas. 1978, I, 1197; Cass. 6 oktober 1999, R.Cass. 2000, 251, 
noot J. PETIT; Luik 16 januari 2003, JT 2003, 317; Cass. 20 november 2012, Pas. 2012, 2268 (schade in het algemeen); DALCQ 

1996, 141; DEMUYNCK 1994, 14; DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 366; FAGNART 2006, 199; PAPART 2008, 472; RICHARD/CISELET/SIMON 

1962, 772; RONSE 1954, 323; PETIT 2000, 249, voetnoot 10; RONSE/DE WILDE 1988, 238 en 241; SAMOY/AGUIRRE 2010, 128-131 
(bijzonder grondig); ULRICHTS 2002, 1147; VAN OEVELEN 1995, 836; VAN OEVELEN 2009, 172; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 668. 
8037 Cass. 2 mei 1974, Arr.Cass. 1974, 966; Cass. 21 juni 1978, Arr.Cass. 1978, 1231. 
8038 Kh. Brussel 3 februari 1988, JT 1988, 516 ("la demanderesse ne justifie pas que les intérêts compensatoires lui soient 
accordés."). 
8039 PETIT 2000, 250; SAMOY/AGUIRRE 2010, 130. 
8040 SAMOY/AGUIRRE 2010, 131. 
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compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet toekende terwijl de benadeelde slechts had 
verzocht om toekenning van de destijds lagere rentevoet van 5 %.8041  

2957. RECHTER MAG WEL NIET-AANGEGEVEN INTERESTTYPE OF RENTEVOET VERDUIDELIJKEN – De rechter 
beschikt wel over een kwalificatiebevoegdheid. Onduidelijke vorderingen mag hij interpreteren. 
Vordert de eiser interesten zonder precisering van het interesttype (moratoire of compensatoire 
interest), dan mag hij de bedoeling van de eiser achterhalen.8042 En wat als de eiser niet heeft 
aangegeven hoeveel interest hij vordert? Dit belet de rechter niet om die interest toe te kennen.8043 
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie is de rechter zelfs niet gehouden de rentevoet van 
vergoedende interest te bepalen. Indien hij dat niet uitdrukkelijk doet, dan geldt de wettelijke 
rentevoet.8044  

b Bewijslast 

2958. BEWIJS VAN VERTRAGINGSSCHADE – Voor verwijlinterest (bij geldschulden) geldt krachtens 
artikel 1153 BW een vrijstelling van het bewijs van vertragingsschade. Vergoedende interest valt 
echter niet onder dat artikel. Artikel 1315, lid 1 BW en artikel 870 Ger.W. vinden dan toepassing.8045 
Bijgevolg dient de benadeelde niet enkel te verzoeken om toekenning van vergoedende interest. Ook 
dient hij het bewijs te leveren van bestaan en omvang van de geleden vertragingsschade. In principe 
moeten rechters nagaan of laattijdige begroting van schadevergoeding het wanprestatieslachtoffer 
ook daadwerkelijk schade heeft berokkend.8046 Dit blijkt echter eerder theorie dan praktijk.  

2959. GEEN BEWIJS VAN FOUTIEF KARAKTER VAN BETALINGSVERTRAGING VEREIST – De benadeelde hoeft niet aan te 
tonen dat laattijdige betaling een foutief karakter heeft.8047 In 2012 wees het hof van beroep te Bergen zo op 
dit ontbreken van een foutvereiste: "Destinés à compenser le dommage, ces intérêts trouvent leur source 
directement dans le fait générateur de responsabilité indépendamment de la preuve par les appelants d'une 
faute dans le chef de l'intimée qui est apparue débitrice de l'indemnité au terme de la longue procédure."8048 
Vergoedende interest vindt zijn oorsprong dus rechtstreeks in het initiële schadefeit of de fout zoals de 
oorspronkelijke wanprestatie. Wel kan de wanprestant trachten aan te tonen dat de vertragingsschade geheel 
of gedeeltelijk aan de benadeelde is te wijten (supra nrs. 2064-2091). 

c Globale vergoeding  

                                                             
8041 Cass. 6 oktober 1999, R.Cass. 2000, 251, noot J. PETIT. 
8042 SAMOY/AGUIRRE 2010, 130. 
8043 Vgl. kwalificatie als gerechtelijke interest in Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 279 (schadevergoeding 
wegens onregelmatig ontslag vennootschapscommissaris: "Strikt genomen zijn deze vergoedende interesten aan te merken 
als 'gerechtelijk' voor de periode tijdens het geding zelf (dit is vanaf de dagvaarding), maar dit verandert op zich niets aan 
de toepasselijke rentevoet."). 
8044 Cass. 6 november 2007, RW 2007-08, 1718; Cass. 10 mei 2012, RW 2012-13, 1263, noot C. IDOMON. 
8045 BELGIË: Cass. 10 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 235 (rechter mag geen uitspraak doen over niet-gevorderde 
schadevergoeding); Cass. 28 november 1984, Arr.Cass. 1984-85, 432 (rechter mag schadevergoeding niet vaststellen op 
lager bedrag dan waarover partijen het eens waren); Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 
2237, vijfde en zesde overweging (ontbinding); Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 807, noot N. VAN DE SYPE 
(contractuele aansprakelijkheid van advocaat bij niet-inachtneming van beroepstermijn, punt 4.2.4: “Krachtens artikel 870 
Ger.W. moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert. Bij een aansprakelijkheidsbetwisting komt dat 
hierop neer dat de bewijslast van de fout/onzorgvuldigheid/wanprestatie, de schade en het oorzakelijk verband behoort 
aan degene die vergoeding vordert voor de schade die hij heeft geleden.”; geen vergoeding verlies van een  kans want geen 
reële kans). FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 8 juli 1987, nr. 85-14.052, JurisData nr. 1987-701245. 
8046 MELOT, conclusie bij Cass. 30 januari 1896, Pas. 1896, I, (80) 80 ("Comme la qualification qui leur a été donnée l'indique, 
les intérêts compensatoires ne se justifient que par l'existence d'un préjudice. Ce sont des intérêts sans lesquels la réparation 
du dommage resterait incomplète."); DE PAGE 1942, 164; DURANT 1995, 1237; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 330; LACONTE 

2005, 532; MORTIER 1999, 235 (buitencontractueel); PAPART 2008, 472; PEETERS/VANACKERE 2007, 11; RICHARD/CISELET/SIMON 

1962, 773; ULRICHTS 2002, 1147 en 1149. 
8047 BIQUET-MATHIEU 2012, 299; SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 559. 
8048 Bergen 31 oktober 2012, JLMB 2014, (228) 231, punt 3. 
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2960. RECHTER MAG GLOBALE SOM TOEKENNEN DIE ZOWEL HOOFDSOM ALS VERGOEDENDE INTEREST OMVAT – 

Het beschikkingsbeginsel impliceert blijkbaar niet dat de rechter gehouden is om de vergoedende 
interest af te zonderen.8049 Hij kan een globale som toekennen die zowel de hoofdsom als de 
vergoedende interest omvat. De rechter die € 105 000 schadevergoeding toekent zonder te 
preciseren dat deze vergoeding a rato van € 5000 compensatoire interest vormt, gaat niet ultra 
petita. Dit geldt uiteraard slechts voor zover hij niet buiten de grenzen van de conclusies treedt.8050 
Kent de rechter die globale som als schadevergoeding toe, dan volgt evenwel uit het 
integraliteitsprincipe dat hij daarop niet nog eens vergoedende interest kan toekennen.8051  

2961. GLOBALE BENADERING VAN HOOFDSOM EN VERGOEDENDE INTEREST BIJ IMMATERIËLE SCHADE – Globale begroting 
van hoofdsom en vergoedende interest wordt vooral bepleit voor in billijkheid geraamde schadeposten zoals 
immateriële schade. De rechter verkeert dan immers in de onmogelijkheid om de raming van die schadeposten 
te scheiden van de vaststelling van vergoedende interest.8052 Zo kende het hof van beroep te Brussel onlangs 
nog een globaal schadebedrag toe voor reputatieschade wegens onregelmatige beëindiging van 
elektriciteitslevering én vergoedende interest daarop tot de datum van de uitspraak.8053 De praktijk blijkt 
echter ook vergoedende interest afzonderlijk toe te kennen op geraamde immateriële schade.8054 Nederland 
aanvaardt dit overigens ook. De verplichting tot betaling van een vergoeding voor immateriële schade 
(smartengeld) wordt daar soms aangemerkt als een geldschuld, waarover ook wettelijke rente loopt.8055 

2 Begroting rentevoet 

a Integraliteitsprincipe 

2962. ARTIKEL 1153 BW GELDT ENKEL VOOR GELDSCHULDEN EN DUS NIET VOOR VERGOEDENDE INTEREST – 
Verwijlinteresten gelden pas nadat de rechter de schadevergoeding heeft begroot. Bij onrechtmatige 
daad is dit cassatierechtspraak sinds 1929.8056 In contractueel verband bevestigde het Hof van 
Cassatie dit halve eeuw later. Toen oordeelde het dat een schuldvordering tot betaling van 
schadevergoeding wegens niet-nakoming van een verbintenis om iets te doen of niet te doen – 
zijnde een verbintenis die geen betrekking heeft op betaling van een geldsom – geen geldschuld 
(dette de somme) is als bedoeld in artikel 1153 BW.8057 Naderhand heeft het deze zienswijze bij 
herhaling bevestigd.8058 Zo onderstreepte het Hof van Cassatie dat geen enkele bepaling de rechter 
verplicht om vergoedende interest aan de wettelijke rentevoet toe te kennen.8059 Evenzo bevestigde 

                                                             
8049 Cass. 4 mei 1977, Arr.Cass. 1977, 905; Cass. 20 februari 1980, Arr.Cass. 1979-80, 739; Brussel 21 december 1971, Pas. 
1972, II, 41; Brussel 29 februari 2012, RW 2014-15, 390; Luik 20 mei 1980, zoals bestreden bij Cass. 24 september 1981, 
Arr.Cass. 1981-82, 140 (billijkheidsbegroting schadevergoeding die ook vergoedende interest omvatte); Kh. Dendermonde 
27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; MÉLOT, conclusie bij Cass. 30 januari 1896, Pas. 1896, I, (80) 80; BIQUET-MATHIEU 2012, 
299; DE PAGE 1964, 1074; DURANT 1995, 1238; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 331; PETIT 1995, 152 (talrijke verwijzingen); 
PETIT 2000, 250; PAPART 2008, 474; RONSE 1954, 325; ULRICHTS 2002, 1147; VAN OEVELEN 2009, 172; VIGNERON 1971, 54. 
8050 Vgl. Cass. 20 februari 1980, Arr.Cass. 1979-80, 739; RONSE 1954, 325. 
8051 Hierop werd reeds eind negentiende eeuw gewezen: MÉLOT, conclusie bij Cass. 30 januari 1896, Pas. 1896, I, (80) 80 
(“Comprendre dans la somme globale de 40,000 francs la réparation motivant la demande des intérêts compensatoires, et 
allouer, en outre, ces mêmes intérêts, c’eût été, évidemment, réparer deux fois un seul et même préjudice.”). 
8052 DE PAGE 1964, 1074; ULRICHTS 2002, 1147. Vgl. opmerking CHAPPUIS 2007, 416. 
8053 Brussel 29 februari 2012, RW 2014-15, 390 (overweging 19: “Rekening houdend met de voormelde schadeposten, 
wordt een billijke vergoeding bepaald op 5.000 euro, vergoedende interest tot op de datum van het arrest inbegrepen.”). 
8054 Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, (489) 492 (interest vanaf datum van eerste ingebrekestelling op globale som 
van materiële en morele schade wegens derving van reisgenot); Brussel 4 januari 1984, RW 1986-87, 545; Arbh. Antwerpen 
14 november 2011, Soc.Kron. 2012, (46) 51 (vergoedende interest op morele schade vanaf datum van ontstaan schade). 
8055 LINDENBERGH 2008-I, 78. 
8056 Cass. 17 januari 1929, Pas. 1929, I, 63 (op basis van vereiste van integraal schadeherstel werd geoordeeld dat art. 1153 
BW niet geldt voor verbintenis tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad); Cass. 24 september 2014, JLMB 2014, 1800. 
8057 Cass. 18 juni 1981, Pas. 1981, I, 1200. 
8058 Cass. 13 januari 1984, Pas. 1984, I, 506; Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 860; Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 
2855; Cass. 30 september 2009, P.08.1102F, www.cass.be; Cass. 24 september 2014, JLMB 2014, 1800. 
8059 Cass. 30 september 2009, P.08.1102F, www.cass.be ("Aucune disposition légale n'impose au juge d'octroyer des intérêts 
compensatoires au taux légal lorsqu'il n'actualise pas le montant dû en principal."). Vgl. Antwerpen 21 januari 2013, T.Verz. 
2014, 91. 
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het Hof dat rechters compensatoire en moratoire interest tegen verschillende rentevoeten kunnen 
toekennen.8060  

2963. ARTIKEL 1153 BW GELDT ZO NIET VOOR SCHADEVERGOEDING TOT UITSPRAAKDATUM – Artikel 1153 BW geldt niet 
voor waardeschulden. Pas bij de schadebegroting zet de rechter die waardeschuld in een geldschuld om. Bij 
een waardeschuld moet het verschuldigde bedrag nog door de rechter of door partijen worden begroot (supra 
nrs. 2926-2930). Van waardeschulden is dan ook sprake bij schadevergoedingen uit wanprestaties die niet zien 
op betaling van een geldsom en waarvan het bedrag nog niet vaststaat (bij een schadebeding, een dading, of 
een rechterlijke uitspraak).8061 Op schade wegens vertraging in schadeherstel tussen het intreden van de 
schade en de uitspraak vindt artikel 1153 BW zo geen toepassing. Vergoedende interest is dan vergoeding voor 
schade wegens laattijdige betaling van die waardeschuld.  

2964. VEREISTE VAN INTEGRAAL SCHADEHERSTEL BEHEERST VERGOEDENDE INTEREST: ANDERE RENTEVOET DAN 

WETTELIJKE RENTEVOET MOGELIJK – Aangezien artikel 1153 BW niet geldt voor vergoedende interest, 
herneemt het gemeenrechtelijke artikel 1149 BW zijn gelding. Net zoals de waardeschuld waarop zij 
zich ent, valt vergoedende interest zo onder de regel dat alle geleden schade verhaalbaar is.8062 Voor 
schade wegens onrechtmatige daad staat in de indicatieve tabel dan ook te lezen dat de rechter "de 
rentevoet in concreto [moet] begroten".8063 Dit vereiste van concrete schadebegroting hangt samen 
met dat vereiste van integraal schadeherstel (supra nrs. 227-230).  

2965. SOEVEREINE BEPALING RENTEVOET VAN COMPENSATOIRE INTEREST – Constante cassatierechtspraak 
wijst op de soevereine beoordelingsvrijheid van rechters bij de bepaling van de rentevoet voor 
vergoedende interest. 8064  Artikel 1153 BW, dat verwijlinterest aan de wettelijke rentevoet 
onderwerpt, geldt immers niet voor vergoedende interest.8065 Aangezien het integraliteitsprincipe 
toepassing vindt, is de rechter bij vergoedende interest niet door die rentevoet gebonden.8066 Naar 
Zwitsers recht geldt dat ook voor vergoedende interest. De rentevoet van die interest wordt niet 

                                                             
8060 Cass. 24 september 2014, JLMB 2014, 1800 (buitencontractueel; “Dès lors que le juge apprécie en fait le taux des 
intérêts compensatoires, alors que celui des intérêts moratoires est légalement déterminé, le tribunal a pu, sans 
contradiction, fixer les intérêts compensatoires et moratoires à des taux différents.”). 
8061  Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855 ("Artikel 1154 BW [...] geldt niet voor vergoedende interest bij 
waardeschulden, zoals de verbintenis tot vergoeding van schade wegens wanprestatie, wanneer het bedrag van de 
vergoeding totaal aan de beoordeling van de rechter is overgelaten."); Cass. 14 maart 2008, Pas. 2008, 716; Gent 29 mei 
2002, DAOR 2002, 298; Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.6; CORNELIS 2000-I, 567; PEETERS/VANACKERE 

2007, 5; SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1431; S. VOET, "Arbitragehof buigt zich opnieuw over verhaalbaarheid erelonen", 
Juristenkrant 2006, afl. 134, (12) 12; WÉRY 2011-I, 585. 
8062 Cass. 26 februari 1931, Pas. 1931, I, 94; Cass. 24 april 1941, Pas. 1941, I, 155; Cass. 2 maart 1970, Pas. 1970, I, 568; Cass. 
30 september 2009, P.08.1102F, www.cass.be (eerst verwijzing naar integraliteitsprincipe en daarna overweging dat 
rechter vergoedende interest niet tegen wettelijke rentevoet hoeft toe te kennen); Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, 
overweging B.7.2 ("In geval van niet-betaling van een waardeschuld, zal de rechter op grond van de artikelen 1149 tot 1151 
[BW] en rekening houdend inzonderheid met het beginsel van het integraal herstel van het nadeel, het bedrag van de 
verschuldigde prestatie (de "compensatoire" schadevergoeding) moeten vaststellen [...]"; verhaalbaarheid van erelonen 
advocaten); Antwerpen 21 januari 2013, T.Verz. 2014, (91) 93; Brussel 20 april 2006, zoals aangehaald in Cass. 14 maart 
2008, Pas. 2008, 716; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 256; MORTIER 1999, 235 (buitencontractueel); PAPART 2008, 472; 
RAVARANI 2006, 851 (Luxemburg); SCHRYVERS 1999, 2; ULRICHTS 2004, 539; VAN OEVELEN 2009, 172; WÉRY 2011-I, 585. 
8063 INDICATIEVE TABEL 2012, 124. 
8064 Cass. 10 juni 1937, Pas. 1937, I, 179; Cass. 24 april 1941, Pas. 1941, I, 155; Cass. 24 januari 1980, Pas. 1980, I, 586; Cass. 
20 februari 2004, Pas. 2004, 297; Cass. 26 oktober 2005, Pas. 2005, 2044; Cass. 30 september 2009, P.08.1102F, 
www.cass.be; Cass. 24 september 2014, JLMB 2014, 1800 (buitencontractueel). Zie ook Antwerpen 21 januari 2013, T.Verz. 
2014, 91; Pol. Brugge 29 september 2005, TGR-TWVR 2006, 97; Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270. 
8065 Cass. 24 april 1941, Pas. 1941, I, 155; Cass. 24 september 2014, JLMB 2014, 1800 (buitencontractueel); Antwerpen 
21 januari 2013, T.Verz. 2014, 91. 
8066 Cass. 24 april 1941, Pas. 1941, I, 155; Cass. 8 januari 1973, Pas. 1973, I, 450; Cass. 30 september 2009, P.08.1102F, 
www.cass.be; Cass. 24 september 2014, JLMB 2014, 1800; Antwerpen 21 januari 2013, T.Verz. 2014, (91) 93; DE TEMMERMAN 

1999, 1320; DE TEMMERMAN 2000-I, 34; INDICATIEVE TABEL 2012, 124; LACONTE 2005, 533; RONSE/DE WILDE 1988, 247; SCHRYVERS 

1999, 2; ULRICHTS 2002, 1149; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 987-990; VAN OEVELEN 2009, 172. 
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bepaald door de in artikel 73 CO vastgestelde wettelijke rentevoet. Rechters stellen die rentevoet 
soeverein vast overeenkomstig de schadebegrotingsprincipes.8067 

b Concrete begroting 

2966. ENGELS RECHT VEREIST CONCREET BEWIJS VAN RENTESCHADE – Voor verwijlinterest wegens niet-
betaling van een geldsom vereist het Engelse recht concreet bewijs van geleden renteschade. In 2008 
benadrukte Lord Nicholls dit in het mijlpaalarrest over interest wegens laattijdige betaling van een 
geldsom. Eerst gaf hij aan dat de common law niet vermoedt dat laattijdige voldoening van schulden 
op zich schade veroorzaakt. Met betrekking tot dat vereiste van schadebewijs benadrukte hij wel dat 
de onwil om bij laattijdige betaling renteschade te vermoeden onrealistisch is. Dit is het geval in 
tijden van hoge inflatie en hoge rentevoeten. Bewijs van die schade vereisen, lijkt overmatig 
formalistisch: “To require proof of loss in each case may seem unduly formalistic. The common law 
can bear this reproach."8068 De common law kan dit verwijt dus blijkbaar aan. De common law gaat 
daartoe dan ook onder meer na of de wanprestatie de eiser de mogelijkheid heeft ontnomen om 
met de laattijdig verkregen geldsom winst te realiseren.8069  

2967. INTEGRALITEITSPRINCIPE VEREIST DAT RECHTERS COMPENSATOIRE INTEREST IN CONCRETO BEGROTEN – Net 
als het Engelse recht gaat het Belgische recht, bij toekenning van vergoedende interest, in beginsel 
uit van concrete begroting van renteschade. Aangezien artikel 1153 BW dan geen toepassing vindt, 
moet de rechter de toepasselijke rentevoet in principe in concreto berekenen. Dit volgt uit het 
principe van integrale schadevergoeding (art. 1149 BW). De toe te passen rentevoet is dan de prijs 
voor geleend of ontleend geld. De vergoedende interest moet dus betaalde of verloren rente 
vergoeden.8070 RONSE zag de abstracte schade (feitelijke normale rentevoet) als de standaard 
(minimum)schade. De benadeelde kon een hogere rentevoet krijgen indien hij bijzondere schade 
bewees. Dit is zo wanneer hij tegen nadelige voorwaarden een krediet had moeten aangaan.8071 Over 
artikel 1153 BW wordt zelfs betoogd dat de wettelijke rentevoet abstracte vergoeding is voor het 
verlies van het genot van het kapitaal, zoals het verlies van beleggingsvoordelen.8072  

2968. TWEE UITEENLOPENDE PERSPECTIEVEN: MISLOPEN BELEGGINGSINTEREST VERSUS BETAALDE KREDIETRENTE – Bijkomende 
renteschade wegens laattijdige betaling van een wanprestatievergoeding in de vorm van compensatoire 
interest is in concreto – maar ook in abstracto – vanuit twee perspectieven benaderbaar. Dit blijkt duidelijk uit 
de commentaren bij § 288 BGB. Hoewel deze bepaling voorziet in een vaste rentevoet voor geldschulden, laat 
lid 4 het bewijs toe dat meer schade is geleden dan die wettelijke rente. Enerzijds kan de schuldeiser bewijzen 
dat hij een gunstige beleggingsmogelijkheid heeft mislopen (infra nr. 2969). Dan is sprake van beleggingsschade 
(Anlageschaden) of verlies van beleggingsrente (Verlust von Anlagezinsen). Anderzijds kan hij aantonen dat hij 
een bankkrediet moest opnemen waarvan de rente de wettelijke rente overstijgt (infra nr. 2970). Dan is sprake 
van betaling van kredietrente (Aufwendung von Kreditzinsen).8073 Ook de common law erkent beide gedaanten 

                                                             
8067 CHAPPUIS 2007, 366. 
8068 Overwegingen 96 en 97 van Sempra Metals Ltd (formerly Metallgesellschaft Ltd) v IRC [2007] UKHL 34, [2008] 1 AC 561, 
www.bailii.org ("The common law does not assume that delay in payment of a debt will of itself cause damage. Loss must be 
proved. [...] The common law's unwillingness to presume interest losses where payment is delayed is, I readily accept, 
unrealistic. This is especially so at times when inflation abounds and prevailing rates of interest are high.”). 
8069 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1898. 
8070 BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 264; PETIT 1995, 128. 
8071 J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier,  1954, 330. 
8072 Kh. Charleroi 27 november 1991, JLMB 1992, 449 (bij niet-betaling van een geldsom vergoedt moratoire interest het 
verlies van het genot van het kapitaal); DEKKERS 1955, 204; PETIT 1995, 33 ("Het niet betalen van een geldsom berokkent 
schade aan de schuldeiser daar hij zijn geld niet kan beleggen."). 
8073 BAMBERGER/ROTH 2014, § 288 BGB, nrs. 9-10; JAUERNIG/STÜRNER 2014, § 288 BGB, nr. 9; MANKOWSKI 2009, 921; 
SÄCKER/RIXECKER 2012, § 288 BGB, nr. 27; SCHULZE 2012, § 288 BGB, nrs. 6-7. Vgl. RAVARANI 2006, 852 (Luxemburg). 
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van die renteschade.8074 Sempra Metals v IRC gaf zo aan dat "[t]he loss may be the cost of borrowing money [or] 
may be loss of an opportunity to invest the promised money."8075 

2969. TYPE I: BEWIJS VAN BETALING KREDIETRENTE – Met het oog op verkrijging van compensatoire 
interest kan de benadeelde aantonen dat hij wegens de wanprestatie kapitaalgenot heeft gederfd en 
om die reden kredietrente heeft moeten betalen. Ten bewijze van deze uitgave van kredietrente 
(Aufwendung von Kreditzinsen) kan de benadeelde aantonen dat hij door vertraging in betaling van 
de wanprestatievergoeding een lening tegen een hoge rentevoet moest aangaan. 8076  Hij kan 
eveneens bewijzen dat hij ter waarde van de laattijdig betaalde schadevergoeding een extra bedrag 
moest lenen voor de aankoop van zijn woning. In de common law geldt bij handelstransacties dan 
zelfs een vermoeden dat kleinere ondernemingen tegen een hogere rentevoet lenen.8077  

2970. TYPE II: BEWIJS VAN MISLOPEN BELEGGINGSRENTE – Voor verkrijging van vergoedende interest kan 
de benadeelde renteschade wegens verlies van kapitaalgenot ook aantonen met het bewijs dat hij 
beleggingsrente heeft mislopen. Voor dit Verlust von Anlagezinsen verlangt het Duitse recht van 
gewone schuldeisers dat zij hun verlies van beleggingsrente in concreto bewijzen. Handelaars en 
banken kunnen echter teruggrijpen naar abstracte schadeberekening. Dan geldt de op de markt 
gebruikelijke beleggingsrente.8078 De Belgische rechtspraak accepteert gebruikelijke beleggingsrente 
ook vaak om de omvang van vergoedende interest vast te stellen, zonder in concreto na te gaan wat 
de benadeelde met het kapitaal zou hebben ondernomen (infra nrs. 2972-2977).8079  

2971. SPECULATIEVE BELEGGINGSRENTE EN SCHADEVOORZIENBAARHEID – Een gewiekste benadeelde kan aanvoeren dat 
hij als ervaren speculant de kans verloor op een gunstig beleggingsrendement.8080 Hij had kunnen kiezen voor 
een lucratieve onroerende belegging in plaats van een vastrentende waarde.8081 Neem nu dat de benadeelde 
kan bewijzen dat hij een uitzonderlijke belegging heeft mislopen. In dat geval kan de aansprakelijke zich nog 
verschuilen achter artikel 1150 BW. De wanprestant kan inbrengen dat die speculatieschade bij de 
contractsluiting onvoorzienbaar was.8082 Anders vergaat het de wanprestant bij opzettelijke wanprestatie. In 
dat geval kan de zelfs onvoorzienbare en bijzonder hoge renteschade krachtens artikel 1150 BW voor 
vergoeding in aanmerking komen.8083 De benadeelde kan zelfs aanvoeren dat de frustratie van het lange 
wachten op vergoeding noopt tot toekenning van een hogere rentevoet dan de marktrente.8084 

c Abstracte begroting 

2972. OVERDREVEN FORMALISTISCH KARAKTER VAN VEREISTE VAN CONCREET SCHADEBEWIJS – Naar Belgisch 
recht is het vereiste van concreet bewijs van schade wegens laattijdige betaling koppelbaar aan het 

                                                             
8074 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1899-1900. 
8075 Overweging 95 van Sempra Metals Ltd (formerly Metallgesellschaft Ltd) v IRC [2007] UKHL 34, [2008] 1 AC 561, 
www.bailii.org. 
8076 PAPART 2008, 473; PETIT 1995, 124 ("Daar bij schade ten gevolge van een onrechtmatige daad de benadeelde soms 
verplicht is geld op te nemen om de geleden schade te herstellen en hiervoor rente te betalen, moet die bijkomende 
schade door vergoedende interest vergoed worden."); RICHARD/CISELET/SIMON 1962, 776; RONSE 1954, 330. 
8077 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1899-1900; MCGREGOR 2014, 657. 
8078 ALPMANN 2012, nrs. 20-21. Inzake bewijs van grotere schade (maggior danno) dan de wettelijke verwijlinterest, wijst het 
Italiaanse Hof van Cassatie die categorisering echter af: Cass.civ.it. 16 juli 2008, nr. 19499, Corriere Giuridico 2008, 9, 1205 
(Wolters Kluwer Italia; bespreking: C. VINCENZO, “Obbligazioni pecuniarie e maggior danno", Corriere Giuridico 2008, 9, 1205). 
8079 Brussel 26 mei 2003, RGAR 2004, 13887 ("pour déterminer le taux des intérêts compensatoires, il faut tenir compte de la 
rentabilité nette que la victime aurait pu obtenir de son capital si elle l'avait reçu dès la réalisation de son dommage; qu'eu 
égard aux différents produits financiers existant sur le marché depuis la date à laquelle [P.S.] a subi son dommage, il n'est 
pas excessif d'aligner en l'espèce le taux des intérêts compensatoires sur le taux des intérêts légaux."). 
8080 DIERCKX DE CASTERLE 2012, 366 ("Quid de la perte de la chance d'avoir pu acquérir des actions en bourse à des cours moins 
élevés qu'au moment du payement de l'indemnité?"). 
8081 Rb. Mechelen 31 januari 2006, T.Verz. 2007, 117; Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270. 
8082 Inzake verantwoording van vaststelling verwijlinterest op wettelijke rentevoet: CARBONNIER 1992, 317 („Tous les 
créanciers auraient prétendu que, s’ils avaient reçu leur argent à l’échéance, ils auraient acheté des valeurs spéculatives en 
hausse (cependant, les a. 1150-1151 auraient généralement suffi à empêcher les abus).”). 
8083 PETIT 1995, 124 (algemeen). 
8084 DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 366. 
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vereiste van integraal schadeherstel (supra nrs. 227-230). De rechter mag niets minder, maar ook 
niets meer dan de werkelijk geleden vertragingsschade vergoeden. Net als naar Engels recht lijkt de 
Belgische rechtspraktijk dat vereiste de facto echter als overmatig formalistisch (unduly formalistic) 
te bezien. Anders dan Lord Nicholls overwoog met betrekking tot het Engelse recht (supra nr. 
2966)8085, kan het Belgische recht dit verwijt echter blijkbaar niet verdragen. Het Belgische recht laat 
dus enige begrotingsbenadering toe bij het bewijs van gederfd geldsomgenot.  

2973. VERMOEDEN VAN RENTESCHADE BIJ LAATTIJDIGE BETALING VAN NIET-GELDSCHULDEN – In de Belgische 
praktijk impliceert de loutere vaststelling dat enige termijn nodig was om de schade te begroten vaak 
een vermoeden dat de benadeelde extra schade heeft geleden.8086 Zo is de benadeelde vrijgesteld 
van het bewijs dat hij door laattijdige vergoeding van de schade werkelijk vertragingsschade heeft 
geleden. RONSE en DIRIX lijken de abstracte renteschade (de "feitelijke normale rentevoet") zelfs als 
de standaard (minimum)schade te beschouwen. Daarbij krijgt het slachtoffer slechts hogere 
schadevergoeding indien hij bijzondere (grotere effectieve) schade aantoont.8087 

2974. VAAK ABSTRACTE BEGROTING RENTESCHADE – Wegens bewijsproblemen verzoekt de rechtspraak 
de benadeelde dus doorgaans niet om bewijs van werkelijke renteschade. Rechters gaan omzeggens 
nooit over tot concrete begroting van die renteschade.8088 Draagt de benadeelde geen concrete 
bewijzen aan van schade, dan wordt een "normale" of "marktconforme" rentevoet toegepast.8089 In 
de regel begroot de rechtspraak interest dan ook in abstracto, op de normale rentevoet voor geleend 
of ontleend geld. Voor verwijlinterest voorziet artikel 1153 BW in een vermoeden dat de renteschade 
overeenstemt met de wettelijke rentevoet. Voor vergoedende interest geldt dat niet. Toch kan de 
rechter bij begroting van vergoedende interest dus uitgaan van abstracte begroting van renteschade. 
Moeilijk in concreto aantoonbare renteschade kan hij dan baseren op het quod plerumque fit dat de 
benadeelde renteschade "volgens de gewone gang van zaken" heeft geleden.8090 Een deel van de 
Belgische rechtsleer stelt voor om deze berekeningswijze standaard te hanteren.8091 

2975. ABSTRACTE WINSTDERVINGSBEREKENING IN GERMAANSE RECHTSFAMILIE – Duitsland en Oostenrijk laten abstracte 
schadebegroting toe voor winstderving (§ 252 BGB en § 1293 ABGB). Zwitserland hanteert die abstracte 
berekening als bewijsverlichting wanneer het exacte schadebedrag niet constateerbaar is.8092 Artikel 42, lid 2 
CO bepaalt immers dat "lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine 
équitablement en considération du cours ordinaire des choses [...]". In Duitsland preciseert § 252 BGB dat "der 

                                                             
8085 In de common law aanvaardt de rechtspraak steeds vaker abstracte vergoeding van renteschade: Equitas Ltd v Aslham 
Bros & Co Ltd [2013] EWHC 3264 (Comm) (KRAMER, 204; "unless there is some positive reason to do otherwise, the law will 
proceed on the basis, at any rate in the commercial context, that a claimant kept out of its money has suffered loss as a 
result. That represents commercial reality and everyday experience."). 
8086 DE TEMMERMAN 1999, 1320; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 330; LACONTE 2005, 532. Vgl. RAVARANI 2006, 852. 
8087 J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier,  1954, 330, en nadien E. DIRIX, Het 
begrip schade, Antwerpen, Kluwer, 1984, 48 ("Wat de omvang betreft is de rechter niet gehouden door de wettelijke 
rentevoet; de rente kan dus meer bedragen (bijvoorbeeld wanneer de benadeelde bijzondere schade bewijst)."). 
8088 Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (vergoedende interest tegen wettelijke rentevoet bij contractuele 
aansprakelijkheid notaris); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 780 (vergoedende interest tegen wettelijke 
rentevoet bij aansprakelijkheid advocaat); Brussel 12 september 2014, RGAR 2015, nr. 15168, punt 11 (vergoedende 
interest tegen wettelijke rentevoet bij aansprakelijkheid advocaat); DE TEMMERMAN 1999, 1370; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 

2001, 330; LACONTE 2005, 532; PAPART 2008, 473; RAVARANI 2006, 852 (Luxemburg); RICHARD/CISELET/SIMON 1962, 773. 
8089 Recentelijk: Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (vergoedende interest tegen wettelijke rentevoet bij 
aansprakelijkheid van notaris); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 780 (vergoedende interest tegen wettelijke 
rentevoet bij aansprakelijkheid advocaat); BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 265; RONSE 1954, 330 ("feitelijk normale 
rentevoet"). 
8090 RICHARD/CISELET/SIMON 1962, 773 ("Il est toutefois certain que le juge peut apprécier l'existence de ce préjudice et son 
importance en se fondant sur des présomptions de fait et notamment celle déduite du quod plerumque fit ou du 'cours 
normal des choses'."). 
8091  DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 332 (rentevoet bij intreden schade); FAGNART 2006, 199; LACONTE 2005, 533; 
RICHARD/CISELET/SIMON 1962, 776; RONSE/DE WILDE 1988, 247; ULRICHTS 2002, 1149 (rentevoet vrij bepaalbaar op basis van 
marktrente). 
8092 CHAPPUIS 2007, 147. 
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Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge [...]" als winstderving geldt. Het Oostenrijkse § 1293, 
tweede volzin ABGB bepaalt in lijn van het Duitse recht dat van geleden verlies is onderscheiden “der Entgang 
des Gewinnes, den jemand nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge zu erwarten hat”.  

2976. EXTRAPOLATIE VAN ABSTRACTE WINSTDERVINGSBEREKENING NAAR VERGOEDENDE INTEREST – 

Geëxtrapoleerd op vergoedende interest, kunnen rechters bij bewijsproblemen dus uitgaan van de 
gewone gang van zaken. De rechter kan nagaan welke renteschade met waarschijnlijkheid was te 
verwachten.8093 Die inachtneming van de "gewone gang van zaken" stemt overeen met het in het 
Zwitserse artikel 42, lid 2 CO bedoelde "en considération du cours ordinaire des choses" en met het in 
de Duitse § 252 BGB en in de Oostenrijkse § 1293 ABGB vervatte "nach dem gewöhnlichen Lauf(e) 
der Dinge" (supra nr. 2975). Bij winstderving was al gebleken dat de bewijsexoneratie die Duitse 
wetgever via abstracte winstdervingsbegroting biedt, verenigbaar is met het ook in België 
gehanteerde uitgangspunt dat alle schade is te vergoeden.8094 

2977. NORMALE RENTEVOET BIJ ABSTRACTE BEGROTING VAN VERGOEDENDE INTEREST – Rechters die vergoedende 
interest in abstracto begroten kunnen zich baseren op de normale rentevoet die geldt op het tijdstip waarop 
de interesten lopen. Verloopt een lange periode tussen het voorvallen van de schade en de rechterlijke 
begroting, dan doet de rechter best een reconstructie van de rentevoet. Meticuleuze rechters kennen zo een 
gemiddelde rentevoet toe8095, laten een rentevoet ingaan vanaf een gemiddelde datum8096 of laten de 
rentevoet zelfs variëren naargelang de periode8097. De normale rentevoet is immers een dynamisch gegeven bij 
uitstek. Bij de bepaling van de rentevoet kan de rechter rekening houden met het nettorendement van het 
kapitaal dat de benadeelde had kunnen realiseren indien de schadevergoeding hem zou zijn betaald op het 
tijdstip waarop de schade intrad.8098 Zo stelde het hof van beroep te Brussel compensatoire interest met de 
volgende abstracte begrotingsmotivering vast op de wettelijke interest: "pour déterminer le taux des intérêts 
compensatoires, il faut tenir compte de la rentabilité nette que la victime aurait pu obtenir de son capital si elle 
l'avait reçu dès la réalisation de son dommage”. Gelet op de bestaande financiële producten achtte dit hof van 
beroep het niet overdreven om vergoedende interest toe te kennen aan de wettelijke rentevoet.8099 Het hof 
ging in dat geval dus niet in concreto na welke beleggingen de benadeelde echt zou hebben gedaan. Redeneert 
de rechter zo, dan is allicht uit te gaan van een veilige belegging door een modale burger.8100  

d Billijkheidsbegroting 

2978. BILLIJKHEIDSBEGROTING VAN SPECIFIEK RENTEVERLIES – Belgische rechters maken niet steeds gebruik 
van de mogelijkheid om vergoedende interest in concreto te begroten. Omdat zij soms over te weinig 
gegevens beschikken om de rentevoet in concreto of zelfs in abstracto te bepalen, stellen zij de 
rentevoet voor vergoedende interest wel eens in billijkheid vast.8101 Vroeger legde de rechtspraak de 
rentevoet zo vaak vast op 5 tot 7 %.8102 Gelet op de dalende rentes, zijn dergelijke percentages niet 

                                                             
8093 Dat deze "gewone gang van zaken" kenmerkend is voor abstracte schade, blijkt ook uit de bewoordingen die RONSE 
hanteert. Hij oppert dat wanneer de eiser een hogere rentevoet wil, hij een bijzonder bestanddeel van de schade stelt, 
"afwijkend van de gewone gang van zaken", en hij daarvan de bewijslast draagt (RONSE 1954, 330). Vgl. DURANT 2010-II, 70. 
8094 Dit inzicht bleek steun te vinden in het Spaanse recht. Daar vult de rechtsleer het bij ons artikel 1149 BW aanleunende 
artikel 1106 CCE namelijk massaal in via het Duitse criterium van de gewone gang van zaken. "El curso normal de las cosas" 
is daar bepalend bij begroting van winstderving wegens wanprestatie (supra nr. 493). PÉREZ VELÁZQUEZ 2013, 421. 
8095 CHAPPUIS 2007, 411 (Zwitserland); PAPART 2008, 473; ULRICHTS 2004, 540; ULRICHTS 2013, 519. 
8096 Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855, overweging 9. Dit geldt in Zwitserland ook bij duurschade: CHAPPUIS 2007, 370. 
8097 Gent 24 december 2007, T.Verz. 2009, 80, noot P. GRAULUS (rentevoet voor vergoedende interest werd opgesplitst in 
periodes: 5 % tot 1 januari 2000, 4 % tot 1 januari 2005 en daarna 3 %). 
8098 Cass. 6 januari 1993, Pas. 1993, I, 11; Cass. 16 januari 1998, Arr.Cass. 1998, 79; Cass. 20 februari 2004, Pas. 2004, 297; 
Bergen 25 september 1996, RGAR 1997, nr. 12.825; Brussel 26 mei 2003, RGAR 2004, 13887; Gent 24 december 2007, 
T.Verz. 2009, 80, noot P. GRAULUS; Pol. Halle 16 maart 2006, VAV 2006, 734. 
8099 Brussel 26 mei 2003, RGAR 2004, 13887. 
8100 Pol. Halle 16 maart 2006, VAV 2006, 734; FAGNART 2006, 199; RICHARD/CISELET/SIMON 1962, 776; ULRICHTS 2002, 1149. 
8101 Cass. 3 februari 1978, Pas. 1978, I, 644; Pol. Halle 16 maart 2006, VAV 2006, 734. 
8102 Bergen 25 september 1996, RGAR 1997, nr. 12.825; Bergen 12 november 2003, T.Verz. 2004, 778; Gent 3 juni 1993, 
T.Verz. 1994, 117, noot W. PEVERNAGIE; Gent 2 januari 2004, T.Verz. 2004, 798; Rb. Brussel 19 april 1999, T.Verz. 1999, 729; 
Pol. Brugge 29 september 2005, TGR-TWVR 2006, 97 (7 %); Pol. Halle 16 maart 2006, VAV 2006, 734 (5 %); Pol. Luik 10 mei 
2005, EPC 2006, III.4., 5 (5 %); PAPART 2008, 473 (deze politierechter bepleit een uniforme rentevoet van 5 %). 
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langer verdedigbaar. Thans kent de rechtspraak doorgaans dan ook een lagere rentevoet toe.8103 
Hoewel de rechtsleer dit afkeurt8104, kent de praktijk ook vaak vergoedende interest toe aan de 
wettelijke rentevoet8105. In Zwitserland uit de rechtsleer gelijkaardige kritiek op de analoge praktijk 
die concrete begroting laat schieten voor abstracte begroting vanuit de wettelijke rentevoet.8106  

2979. BILLIJKHEIDSBEGROTING ALS ONDERGESCHIKTE METHODE – Bepaalde rechtsleer laakt het feit dat de rentevoet 
van vergoedende interest soms aanmerkelijk varieert naargelang de aangezochte rechter.8107 Voor ogen is te 
houden dat billijkheidsbegroting van wanprestatieschade slechts neerkomt op schadebenadering.8108 Dit 
approximatieve mechanisme kan de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid op de helling plaatsen. Dit wordt 
benadrukt bij billijkheidsbegroting van immateriële schade.8109 Rechters mogen billijkheidsbegroting dan ook 
slechts toepassen voor zover zij aantonen dat zij niet over precieze begrotingselementen beschikken.8110 De 
rechter moet aangeven waarom de vaststaande wanprestatieschade niet met voldoende zekerheid 
begrootbaar is.8111 Daartoe moet hij preciseren waarom schade enkel naar billijkheid becijferbaar is.8112  

2980. WETTELIJKE RENTEVOET ALS VANGNET BIJ NIET-BEPAALDE RENTEVOET – De wettelijke rentevoet doet 
ook dienst als vangnetrentevoet. In de jaren negentig begon het Hof van Cassatie erop toe te zien dat 
rechters vergoedende interest niet in het ongewisse lieten.8113 Daarbij kwam het terug op zijn 
vroegere standpunt dat rechters die een partij veroordeelden tot betaling van vergoedende interest 
zonder de rentevoet vast te stellen, noodzakelijkerwijs verwezen naar de wettelijke rentevoet.8114 
Recentelijk keerde het Hof van Cassatie echter terug naar die vroegere leer. Bij ontstentenis van 
daartoe strekkende conclusie is de rechter opnieuw niet langer gehouden uitdrukkelijk de rentevoet 
van vergoedende interest te bepalen. Indien de rechter de rentevoet van vergoedende interest niet 

                                                             
8103 Cass. 20 februari 2004, Pas. 2004, 297 (deels op 4 %); Antwerpen 21 januari 2013, T.Verz. 2014, 91 (3 %); Gent 
24 december 2007, T.Verz. 2009, 80, noot P. GRAULUS, waarin de rentevoet voor de vergoedende interest is opgesplitst in 
periodes: 5 % voor de periode tot 1 januari 2000, 4 % voor de periode tot 1 januari 2005 en daarna 3 %. 
8104 LACONTE 2005, 533 ("Dès lors, dans de nombreux cas, les cours et tribunaux choisissent de se référer purement et 
simplement à l'arbitraire du taux légal."); ULRICHTS 2013, 520. 
8105 Cass. 6 november 1991, Pas. 1992, I, 185; Cass. 13 oktober 1999, Pas. 1999, I, 1308; Antwerpen 27 november 2006, 
zoals (op een ander punt) bevestigd in Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425, overweging 3.3 van "aangevochten beslissingen"; 
Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 260, noot B. VAN DEN BERGH (fout advocaat wegens laattijdige neerlegging 
stuk); Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (notaris); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 780 
(advocaat); Bergen 22 september 1992, RGAR 1994, nr. 12.365; Brussel 21 december 1995, RGAR 1996, nr. 12.779; Brussel 
4 april 1996, AJT 1996-97, 15, noot F. GLORIEUX; Brussel 15 mei 2000, TAVW 2001, 308, noot J. SCHRYVERS; Brussel 13 mei 
2002, RGAR 2003, nr. 13.695; Brussel 12 september 2014, RGAR 2015, nr. 15168, punt 11 (advocaat); Gent 24 juni 1994, 
TGR 1994, 171; Gent 31 januari 1997, TAVW 1997, 156; Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, 72; Rb. Brussel 16 januari 
2009, RGAR 2010, nr. 14608; Rb. Dendermonde 3 februari 1998, TGR 1998, 118; Rb. Mechelen 31 januari 2006, T.Verz. 
2007, 117 (uitvoerige motivering); Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Gent 12 oktober 2006, TGR 
2007, (241) 242 (vergoedende interest op schadevergoeding bij nietigverklaring aannemingsovereenkomst wegens 
strijdigheid met openbare orde); Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270 (uitvoerige motivering). 
8106 CHAPPUIS 2007, 366 ("La pertinence de la solution d'un taux fixe, systématiquement appliqué à toutes les situations, doit 
donc être remise en cause.") 
8107 J. BOGAERT, "Vergoedende interesten en rechtszekerheid", T.Verz. 2004, (163) 164. 
8108 VAN OMMESLAGHE 2010, 1601. 
8109 SCHUBERT 2013, 612; SIMAR/SIMAR 2008, 10 (buitencontractueel). 
8110 Cass. 22 november 1972, Arr.Cass. 1973, 297; Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, 
TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 183; 
ESTIENNE 2002, 24 (gebruiksderving); SIMONT/FORIERS 2014, 639; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 188; STORCK, grieven in Cass. 
26 oktober 2000, www.cass.be ("[L]e juge ne peut, conformément aux articles 1142, 1146, 1147 et 1149 du Code civil, 
recourir à une évaluation ex aequo et bono du dommage causé par un manquement contractuel que s'il constate 
l'impossibilité de déterminer le montant exact du dommage en raison de l'absence d'éléments d'appréciation.", afwijzing). 
8111 Cass. 26 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1663 (contractueel; afwijzing); CORNELIS 2000-I, 566; VAN LEUVEN 2009, 516; VAN 

OMMESLAGHE 2010, 1601. Vgl. AELBRECHT 2005, 376 (schade bij auteursrechtelijke inbreuken). 
8112 Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; VAN OMMESLAGHE 2010, 1602. 
8113 Cass. 6 januari 1993, Pas. 1993, I, 11; Cass. 16 januari 1998, Arr.Cass. 1998, 79. 
8114 Cass. 20 juli 1965, Pas. 1965, I, 1194 ("L'arrêt, qui, par confirmation de la décision du premier juge, condamne le 
demandeur au payement d'intérêts, se réfère nécessairement au taux de l'intérêt légal."); Cass. 4 mei 1977, RW 1977-78, 
570 ("Overwegende dat, nu verweerster vergoedende en gerechtelijke interesten vroeg zonder de interestvoet te bepalen, 
zij noodzakelijk naar de wettelijke interestvoet verwees."). 

https://stuiterproxy.kuleuven.be/secure/,DanaInfo=www.jura.be+documentview.aspx?id=lf11&bron=doc&anchor=lf11-1308
https://stuiterproxy.kuleuven.be/secure/,DanaInfo=www.jura.be+documentview.aspx?id=lf11&bron=doc&anchor=lf11-1313
https://stuiterproxy.kuleuven.be/secure/,DanaInfo=www.jura.be+documentview.aspx?id=lf11&bron=doc&anchor=lf11-1314
https://stuiterproxy.kuleuven.be/secure/,DanaInfo=www.jura.be+documentview.aspx?id=lf11&bron=doc&anchor=lf11-1316
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uitdrukkelijk bepaalt, geldt de wettelijke rentevoet. Wanneer de eisende partij de rentevoet van de 
gevorderde vergoedende rente niet heeft bepaald, is dan ook aan te nemen dat de wettelijke 
rentevoet is gevorderd.8115 Een parallel is mogelijk met artikel 1907, vierde lid BW. Voor lening op 
interest bepaalt dit artikel namelijk dat de wettelijke interest wordt toegepast indien de rentevoet 
van de lening niet is vastgesteld door een bijzondere bepaling van de leningovereenkomst.8116  

2981. WETTELIJKE RENTEVOET VOOR VERGOEDENDE INTEREST ALS AFWIJKING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Dat wettelijke 
interest een vangnet biedt voor vergoedende interest, is een afwijking van het principe van integrale 
schadevergoeding. Dit integraliteitsbeginsel vereist immers concrete – of minstens abstracte – begroting van 
renteschade (supra nrs. 227-230). De eiser heeft zijn lot dus zelf in handen. Stelt hij de rentevoet niet vast, dan 
kent de rechter hem de wettelijke rentevoet toe bij wege van schadevergoeding. Wil hij alle vertragingsschade 
correct vergoed zien, dan dient hij de rechter een onderbouwde rentevoet mee te geven. 

3 Schadebeïnvloedende factoren 

a Nettorendement 

2982. NETTORENDEMENT ALS UITGANGSPUNT – De rechter die vergoedende interest in concreto of in 
abstracto begroot op de beleggingsschade, moet uitgaan van het nettorendement van een belegging. 
Aangezien het nettorendement doorslaggevend is, moet hij bij de bepaling van de rentevoet dus wel 
steeds rekening houden met de niet-verschuldigdheid van roerende voorheffing. 

2983. TOEPASSING IN RECHTSPRAAK – In een geval waarin de benadeelde niet had aangegeven om hoeveel 
compensatoire interest hij verzocht, stelde het hof van beroep te Brussel de verschuldigde compensatoire 
interest zo vast op de wettelijke interest. Als motivering stond voorop dat voor compensatoire interesten 
rekening is te houden met het nettorendement dat het slachtoffer uit zijn kapitaal had kunnen halen indien hij 
dit kapitaal had verkregen vanaf het tijdstip waarop de door hem geleden schade zich had voorgedaan. Het hof 
van beroep preciseerde dat het niet overdreven voorkwam om de rentevoet van de compensatoire interest, 
gelet op de beschikbare financiële producten, af te stemmen op die van de wettelijke interest.8117 

2984. VERREKENING ROERENDE VOORHEFFING – Daar de rechter moet uitgaan van een nettorendement 
dient hij roerende voorheffing in mindering te brengen.8118 Vergoedende interest berekent de 
rechter immers op een normaal renderende belegging. Daarop is vaak roerende voorheffing 
verschuldigd. Neem nu dat de benadeelde een normaal rendement van 4 % zou hebben, dat na 
aftrek van de roerende voorheffing (bijv. 25 %) nog 3 % bedraagt. Op vergoedende interest zijn 
echter geen belastingen verschuldigd.8119 Compensatoire interest is een schadevergoeding en geen 
eigenlijke interest. Die belasting op interest kan op vergoedende “interest” dan ook geen toepassing 
vinden.8120 Zou de rechter vergoedende interest dan toekennen tegen 4 % in plaats van 3 %, dan zou 
de benadeelde terechtkomen in een betere positie dan die van contractnakoming (positief belang). 
Op die vergoedende interest zou hij immers geen roerende voorheffing hoeven te betalen.8121 

                                                             
8115 Cass. 6 november 2007, RW 2007-08, 1718; Cass. 10 mei 2012, RW 2012-13, 1263, noot C. IDOMON. Reeds: Brussel 26 
mei 2003, RGAR 2004, 13887 ("Que [P.S.] ne précise pas le taux des intérêts compensatoires qu'elle souhaite voir appliquer 
en l'espèce; qu'il faut en déduire qu'elle réclame, implicitement, l'application du taux légal."). 
8116 Hier werd ook al geoordeeld dat indien partijen hadden bepaald dat "normale interest" is verschuldigd door de 
ontlener, de rechter verplicht is de wettelijke interest toe te passen. Zie Brussel 27 november 1963, Pas. 1965, II, 29. 
8117 Brussel 26 mei 2003, RGAR 2004, 13887 ("pour déterminer le taux des intérêts compensatoires, il faut tenir compte de la 
rentabilité nette que la victime aurait pu obtenir de son capital si elle l'avait reçu dès la réalisation de son dommage; qu'eu 
égard aux différents produits financiers existant sur le marché depuis la date à laquelle [P.S.] a subi son dommage, il n'est 
pas excessif d'aligner en l'espèce le taux des intérêts compensatoires sur le taux des intérêts légaux."). 
8118 Inzake rentevoet bij kapitalisatie: D. VAN TRIMPONT en C. DENOYELLE, "Indicatieve tabel - versie 2008", T.Pol. 2008, (146) 
154 ("De rentevoet is gelijk aan de reële rentevoet verminderd eerst met de roerende voorheffing en dan met de inflatie.").  
8119 Cass. 9 december 1971, Pas. 1971, I, 350; Cass.Req.fr. 29 oktober 1930, DP 1930, 553; DURANT 1995, 1239; 
VANHEUVERZWIJN 2014, 6bis/5. 
8120 Cass.Req.fr. 29 oktober 1930, DP 1930, 553; DURANT 1995, 1239. 
8121 Vgl. GRAULUS 2001, 595; ULRICHTS 2002, 1149. 
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b Inflatiecorrectie 

2985. INFLATIESCHADE EN RENTESCHADE ALS AFZONDERLIJKE SCHADEPOSTEN – Tijd heeft op tweeërlei wijze 
vat op schade. Enerzijds lijdt de benadeelde renteschade doordat hij zijn schadevergoeding niet tijdig 
verkrijgt. Daarnaast leidt tijdsverloop tussen intreden van schade en daadwerkelijke betaling van 
schadevergoeding tot vermindering van de koopkracht wegens inflatie. Deze schadevormen zijn voor 
cumulatieve vergoeding vatbaar. Deze regel staat niet ter discussie. Duidelijk is dat het principe van 
het monetair nominalisme enkel geldt voor geldschulden. Bij waardeschulden kan de rechter dus 
bijkomend vergoeding toekennen voor muntontwaarding (supra nrs. 2873-2900).  

2986. DELICATE SAMENHANG TUSSEN BEIDE MET TIJDSVERLOOP SAMENHANGENDE SCHADEPOSTEN – De precieze 
samenhang tussen beide met het tijdsverloop samenhangende schadeposten zorgt wel voor 
hoofdbrekens. Zowel schade door het niet beschikken over de geldsom als schade door aantasting 
van de reële waarde van de schadevergoeding door inflatie worden immers uitgedrukt in een 
interestpercentage. Uitgangspunt is dat de schadeverwekker de benadeelde in een schadeneutrale 
positie moet brengen. 8122  Tegen de achtergrond van het integraliteitsprincipe en uit de 
cassatierechtspraak blijken twee benaderingen denkbaar. De rechter kan inflatieschade en 
renteschade afzonderlijk (infra nr. 2987) dan wel globaal (infra nr. 2988) verrekenen. 

2987. METHODE I: AFZONDERLIJKE VERREKENING INFLATIESCHADE EN RENTESCHADE – Een eerste methode 
bestaat erin actualisering wegens inflatie en vergoedende interesten wegens renteverlies als twee 
afzonderlijke correctieven naast elkaar te hanteren.8123 Aanpassing van het schadebedrag aan inflatie 
belet geen bijkomende schadevergoeding wegens renteverlies. Compensatoire rente betreft immers 
vertraging van vergoeding (renteverlies), terwijl actualisering beoogt koopkrachtafname (inflatie) op 
te vangen. Indexering beoogt namelijk enkel het slachtoffer een vergoeding toe te kennen die 
overeenstemt met het bedrag dat hij had moeten ontvangen op het ogenblik dat zijn recht daarop is 
ontstaan. Compensatoire interest heeft tot doel schade te vergoeden die resulteert uit tardieve 
betaling van schadevergoeding, hetgeen andere schade uitmaakt. Bij toepassing van deze 
cumulmethode berekent de rechter vergoedende interest op het bedrag van de schadevergoeding 
zoals aangepast aan de muntontwaarding.8124  

2988. METHODE II: GLOBALE VERREKENING DOOR VERGOEDENDE INTEREST TEGEN INFLATIEDEKKENDE RENTEVOET 

– Een tweede methode om vergoeding van renteschade en inflatieverrekening te combineren, 
bestaat erin dat de rechter beide schadeposten globaal verrekent in de rentevoet waartegen hij 
vergoedende interest op schadevergoeding toekent. De rechter actualiseert de hoofdsom dan niet 
op het tijdstip van de uitspraak. De muntontwaarding is als schadepost dan nog niet gedekt. 
Toekenning van compensatoire interest moet dan die inflatieschade nog ondervangen.  

2989. OMVANG VAN WETTELIJKE RENTEVOET? – Hoewel de wettelijke rentevoet volgens vele auteurs is 
te bezien als rentevoet die zowel renteschade als inflatieschade dekt8125, is de strekking van de 
wettelijke rentevoet onduidelijk. Dit heeft gevolgen voor correcte verrekening van inflatieschade in 
de tweede methode. Neemt de rechter aan dat de wettelijke rentevoet geen inflatieschade dekt – 
maar enkel schade wegens het niet kunnen beschikken over de geldsom – dan kan de rechter 
compensatoire interesten toekennen aan een hogere dan de wettelijke rentevoet. Neemt hij echter 
aan dat de wettelijke rentevoet ook inflatieschade dekt, dan kan hij compensatoire interesten 
toekennen aan de wettelijke rentevoet.8126 In de eerste plaats rijst dan ook de vraag naar de 

                                                             
8122 Bedenkingen over het integraliteitsprincipe en de cumul tussen herwaardering en vergoedende interest: G. DE MARZO, 
“Debiti di valore e ‘overcompensation’” (noot onder Cass.it. 17 februari 1995), Foro italiano 1995, (1470) 1470-1474. 
8123 Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270; DE TEMMERMAN 2002, 260; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 654-655; LACONTE 

2005, 534; MORTIER 1999, 240; PEETERS/VANACKERE 2007, 10; SAMOY/AGUIRRE 2010, 112; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 172. 
8124 LACONTE 2005, 534. 
8125 DE TEMMERMAN 2002, 259; GRAULUS 2001, 594; LACONTE 2005, 534; SAMOY/AGUIRRE 2010, 132. 
8126 SAMOY/AGUIRRE 2010, 112; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 173. 
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strekking van de wettelijke rentevoet. Op de financiële markt biedt een rentevoet zo niet enkel 
vergoeding voor terbeschikkingstelling van kapitaal, maar houdt deze ook rekening met toekomstige 
inflatie. Een onderscheid is nodig tussen reële en nominale rentevoeten.8127 

2990. NOMINALE RENTEVOET: GEEN AFZONDERLIJKE INFLATIEBEREKENING – Nominale rentevoeten zijn in de 
bankpraktijk gehanteerde interestvoeten die naast reële opbrengst ook inflatiedekking behelzen.8128 Deze 
rentevoeten omsluiten dus al een inflatiecorrectie. Kent de rechter interest toe aan een nominale rentevoet, 
dan ontvangt de benadeelde een bijkomende schadevergoeding die niet enkel reëel renteverlies dekt, maar 
ook inflatie corrigeert. Bij de globale verrekeningsmethode kan de rechter, benevens de vergoedende 
interesten, het hoofdbedrag dan niet meer opnieuw aan inflatie aanpassen.8129 Die correctie voerde hij immers 
al door via de vergoedende interest. De benadeelde zou terechtkomen in een nakomingssuperieure positie.  

2991. REËLE RENTEVOET: AFZONDERLIJKE INFLATIEBEREKENING – Reële rentevoeten zijn interestvoeten die van 
inflatieverrekening zijn gezuiverd.8130 Deze vergoeden enkel daadwerkelijk renteverlies. Deze nettorente is 
berekenbaar als het nettorendement van een belegging. Dit is het brutorendement van risicoloze beleggingen 
verminderd met de inflatie en de roerende voorheffing (supra nr. 2982-2983).8131 Bij begroting dient de rechter 
dan nog afzonderlijk rekening te houden met inflatie, zoals bij de eerste werkwijze.  

2992. BEPAALDE CASSATIERECHTSPRAAK ONDERSTEUNT EERSTE BENADERING – Welke methode vindt nu steun 
in de hogere rechtspraak? De cassatierechtspraak over de samenhang tussen actualisering wegens 
inflatie en verrekening van renteschade loopt uiteen. Voor de eerste methode (supra nr. 2987) is 
steun te vinden in hogere Belgische8132, Franse8133, Luxemburgse8134, Italiaanse8135 en Zwitserse8136 
rechtspraak. Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat "compensatoire interest de schade vergoedt die 
voortvloeit uit de vertraging in de schadeloosstelling, terwijl aanpassing een berekeningswijze is die 
wordt toegepast om rekening te houden met vermindering van de koopkracht van het geld”. Het Hof 
preciseerde “dat het twee verschillende correctieven zijn, ook al houden beide verband met een 
tijdsverloop."8137 Deze opvatting vult compensatoire interest beperkend in als een correctief dat 
enkel strekt tot vergoeding van schade wegens vertraging in schadeloosstelling.8138  

                                                             
8127  DE TEMMERMAN 2002, 260; SAMOY/AGUIRRE 2010, 107; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 163; ULRICHTS 2002, 1149; 
VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 988. 
8128 SAMOY/AGUIRRE 2010, 107; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 163. 
8129 DE TEMMERMAN 2002, 261. 
8130 SAMOY/AGUIRRE 2010, 107; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 163. 
8131 ULRICHTS 2002, 1149 (verantwoordt aftrek van roerende voorheffing op grond dat vergoedende interest niet belastbaar 
is, wat een reden is om deze belasting in rekening te brengen). Aangezien de benadeelde geen belasting betaalt, vormt 
deze ook geen schade en dient de aansprakelijke deze dan ook logischerwijze niet te vergoeden. 
8132 Expliciet: Cass. 6 november 1991, Pas. 1992, I, 185; Cass. 13 oktober 1999, Pas. 1999, I, 1308; Brussel 22 april 1988, 
T.Aann. 1990, 86; Brussel 26 mei 2003, RGAR 2004, 13887 ("il n'y a donc pas de double emploi entre l'octroi d'intérêts 
compensatoires et l'allocation d'une indemnisation actualisée au jour de la décision judiciaire"); Gent 31 januari 1997, TAVW 
1997, 156; Gent 24 december 2007, T.Verz. 2009, 80, noot P. GRAULUS; Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, 73; 
Rb. Dendermonde 3 februari 1998, TGR 1998, 118; Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270; Pol. Charleroi 23 
februari 2000, VR 2000, 259; Pol. Gent 17 december 2001, T.Verz. 2005, (778) 779.  
8133 Cass.civ.I.fr. 16 mei 1995, Bull.civ. 1995 I, nr. 207; Cass.civ.I.fr. 6 juni 2000, Bull.civ. 2000 I, nr. 170 (verwijlinterest). 
8134 Rechtspraak in RAVARANI 2006, 847, voetnoot 3 en 851. 
8135 Cass.civ.it. 17 februari 1995, nr. 1712, Giur.it. 1996, 4, 462, leggi d'Italia; Cass.it. 22 februari 1995, nr. 1, 952, Giur.it. 
1996, I, 1, 824, in VISINTINI 2009, 677 ("L'obbligazione avente per oggetto il risarcimento del danno configura un debito di 
valore, che, per la sua peculiare natura, consente – ai fini di un pieno indennizzo – il legittimo cumulo tra le risultanze della 
rivalutazione della somma da liquidarsi (finalizzata al rispristino del patrimonio) e gli interessi compensativi."). 
8136 Bespreking: CHAPPUIS 2007, 371. 
8137 Cass. 6 november 1991, Pas. 1992, I, 185. 
8138 Cass. 26 januari 2005, Pas. 2005, 211 (beperkende definitie van compensatoire interest als "aanvullende vergoeding ter 
compensatie van de schade die voortvloeit uit de vertraging opgelopen bij de schadeloosstelling", zonder aan te geven dat 
zij compensatie van inflatie beoogt); Cass. 22 oktober 2003, Pas. 2003, 1669 (beperkende definitie van compensatoire 
interest als vergoeding voor bijkomende schade "uit de uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de benadeelde op 
de datum van de schade recht had"). 
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2993. ANDERE CASSATIERECHTSPRAAK ONDERSTEUNT TWEEDE BENADERING – In andere gevallen huldigt het 
Hof van Cassatie de tweede methode (supra nr. 2988) door "compensatoire interest" ruim op te 
vatten.8139 Zo overwoog het Hof "dat compensatoire interest een aanvullende vergoeding vormt tot 
herstel van de schade die uit de muntontwaarding en de uitgestelde vergoeding is ontstaan".8140 
Compensatoire interest vergoedt dan zowel renteschade als inflatieschade. Zo opgevat kan de 
benadeelde dan naast compensatoire interest geen aanspraak meer maken op actualisering wegens 
inflatie, aangezien inflatieschade reeds via de rentevoet van de vergoedende interest is vergoed. 

2994. BEIDE BEREKENINGSMETHODEN ZIJN VERDEDIGBAAR – In Italië stelt DE MARZO dat die cumulatieve 
toepassing van beide correctieven, herwaardering wegens inflatie én toekenning van vergoedende 
interest, leidt tot schending van het integraliteitsprincipe.8141 In België bestaat echter simultane 
cassatierechtspraak in twee richtingen. Volstaat toekenning van compensatoire interest dan om 
zowel inflatieschade als renteschade te vergoeden (tweede methode; supra nr. 2993)? Of vergoedt 
compensatoire interest enkel renteschade, waarbij inflatieschade afzonderlijk via indexering is te 
vergoeden (eerste methode; supra nr. 2992)? De rechtsleer acht beide mechanismen verdedigbaar. 
Voorwaarde is dat de rechter de schadevergoeding correct vaststelt, door zowel muntontwaarding 
als renteverlies door laattijdige vergoeding adequaat te verrekenen.8142 Voor onrechtmatige daad 
aanvaardt de indicatieve tabel de geldigheid van beide methoden.8143  

2995. INTEGRALITEITSPRINCIPE EN LOGICA VAN ELKE BEREKENINGSWIJZE ALS TOETSSTEEN – Rechters kiezen soeverein 
welke methode zij volgen. Toch mogen zij de rentevoet van vergoedende interest niet naar willekeur 
vastleggen.8144 Het integraliteitsprincipe fungeert als ultieme toetssteen. De beste manier om niets meer dan 
geleden schade te vergoeden, bestaat dus in het maken van de vergelijking tussen de actuele toestand van de 
benadeelde en de hypothetische situatie waarin hij bij nakoming zou hebben verkeerd.8145 Bij verrekening van 
het tijdsaspect moet de rechter alle vertragingsschade, zowel inflatieschade als reëel renteverlies, vergoeden. 
Bij zijn methodologische keuze mag hij geen grotere vergoeding toekennen dan schade is geleden. Inflatie is zo 
corrigeerbaar via de hoofdsom van de schadevergoeding dan wel via compensatoire interest op die hoofdsom. 
Telkens moet de rechter de logica van de berekeningsmethode volgen. Kent hij vergoedende interest aan een 
nominale rentevoet toe op een geactualiseerde vergoeding, dan vergoedt hij tweemaal inflatieschade: één 
keer via actualisering en een andere keer via die nominale rentevoet.  

2996. TOEKENNING VAN COMPENSATOIRE INTEREST AAN INFLATIECORRIGERENDE (NOMINALE) RENTEVOET – De 
logica gebiedt dat de rechter die vergoedende interest toekent aan een nominale rentevoet, deze 
rentevoet niet nog eens wegens inflatie mag actualiseren. De nominale rentevoet is immers een niet-
uitgezuiverde rentevoet die al inflatiecorrectie omsluit (supra nr. 2990). De wettelijke rentevoet is 
volgens velen zo’n rentevoet.8146 Voor zover de wettelijke rentevoet zo al inflatiecorrectie omsluit, 
kan de rechter geen extra actualisering toepassen. Bepaalde rechtsleer acht toekenning van 
vergoedende interest tegen de wettelijke rentevoet op een geactualiseerde schadevergoeding in die 

                                                             
8139 Cass. 6 januari 1993, Pas. 1993, I, 11; Cass. 16 januari 1998, Arr.Cass. 1998, 79; Cass. 20 februari 2004, Pas. 2004, 297. 
Vgl. Corr. Dinant 7 juni 2006, VAV 2006, 727; Pol. Gent 7 maart 2005, T.Verz. 2005, 783. 
8140 Cass. 20 februari 2004, Pas. 2004, 297. 
8141 G. DE MARZO, “Debiti di valore e ‘overcompensation’” (noot onder Cass.it. 17 februari 1995), Foro italiano 1995, (1470) 
1472 (“[…] il cumulo degli interessi […] e la rivalutazione finiscono per compensare due volte il differimento della prestazione 
del risarcimento.”). 
8142 DE TEMMERMAN 2002, 261; DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 374; GRAULUS 2001, 594; LACONTE 2005, 534; PETIT 2000, 249; 
SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 173; ULRICHTS 2013, 519; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 990. 
8143 INDICATIEVE TABEL 2012, 123-124 (eerst ruime omschrijving van vergoedende interest als vergoeding voor "zowel de 
schade voortvloeiend uit de vertraging van de betaling van de schadevergoeding als het nadeel van de muntontwaarding", 
met daarna erkenning van andere berekeningsmethode: "Indien de toegekend bedragen werden geactualiseerd wordt 
alleen de schade voortvloeiend uit de vertraging in betaling van de schadevergoeding in rekening gebracht."). 
8144 ULRICHTS 2002, 1149. 
8145 DIERCKX DE CASTERLE 2012, 374 ("La meilleure façon pour le juge de ne pas allouer plus que le dommage subi est de 
comparer la situation de la victime avant et après le fait dommageable, et de compenser la situation nouvelle pour tenter de 
la rendre équivalente à la situation ancienne."); PETIT 2000, 249 (verwijzing naar integraliteitsprincipe). 
8146 DE TEMMERMAN 2002, 259; GRAULUS 2001, 594; LACONTE 2005, 534; SAMOY/AGUIRRE 2010, 132. 
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zin overcompenserend. Idealiter zou de wetgever uitklaren of de wettelijke rentevoet naast schade 
wegens het niet beschikken over de geldsom, ook muntonwaarding dekt (infra nr. 3307).8147  

2997. OPVATTING DAT VERGOEDENDE INTEREST AAN WETTELIJKE RENTEVOET TOEKENBAAR IS OP GEACTUALISEERDE BEDRAGEN, 
MITS AANDUIDING DAT VERGOEDENDE INTEREST ENKEL VERTRAGINGSSCHADE DEKT – Een andere stroming is formalistischer. 
Rechters zouden wel nog aan de wettelijke rentevoet berekende vergoedende interesten mogen toekennen op 
geactualiseerde schadebedragen. Als voorwaarde geldt wel dat de rechter vooraf aangeeft dat de vergoedende 
interest enkel strekt tot vergoeding van schade uit laattijdige vergoeding. Zoniet zou hij tweemaal dezelfde 
schade compenseren.8148 Bepaalde rechtspraak volgt dit door te preciseren welke schade met de rentevoet 
wordt vergoed, zoals achterstand in betaling.8149 In vergelijkbare zin geldt naar Zwitsers recht dat wanneer de 
rechter het hoofdbedrag van schade op de datum van uitspraak bepaalt, zo al rekening is gehouden met 
inflatie. Dat moet hij verdisconteren bij de vaststelling van de rentevoet voor vergoedende interesten.8150  

2998. TOEKENNING VAN COMPENSATOIRE INTEREST AAN NIET-INFLATIECORRIGERENDE (REËLE) RENTEVOET – Stel 
dat de rechter bij compensatoire interest kiest voor een niet-inflatiecorrigerende rentevoet. Denk 
aan een rentevoet die lager uitvalt dan de wettelijke rentevoet, gesteld dat deze rentevoet reeds 
inflatiecorrectie omsluit. Dan moet hij het schadebedrag afzonderlijk actualiseren. Omgekeerd geldt 
dus ook dat wanneer de rechter een afzonderlijke actualisering toepast – door vergoedende interest 
te berekenen op geherwaardeerde schadebedragen – hij bij begroting van vergoedende interest 
enkel schade wegens het niet kunnen beschikken over de geldsom in rekening mag brengen.8151 De 
inflatieschade is dan al afzonderlijk vergoed, met name via actualisering van de schadebedragen. Dan 
mag de rechter geen vergoedende interest toekennen aan dezelfde rentevoet als degene waartegen 
hij compensatoire interest toekent op bedragen die niet aan inflatie zijn aangepast.8152  

2999. JURIDISCHE CORRECTHEID BEIDE ZIENSWIJZEN: STEUN IN CASSATIEARREST UIT 2009 – Voor de benadering dat beide 
methoden voor de combinatie van inflatieverrekening en vertraging in schadeloosstelling geldig zijn (supra nr. 
2994), is steun te vinden in een cassatiearrest uit 2009.8153 Over begroting van compensatoire interest 
overwoog het Hof van Cassatie: "S'il doit, en cas de condamnation au paiement d'un montant non actualisé au 
jour du prononcé, allouer des intérêts compensatoires réparant tant le préjudice résultant du retard dans 
l'indemnisation que celui provoqué par l'érosion monétaire, le juge évalue cependant souverainement le taux de 
ces intérêts apte à assurer ladite réparation." Het Hof van Cassatie oordeelt dus dat de rechter, in geval van 
veroordeling tot betaling van een bedrag dat niet geactualiseerd is op de datum van de uitspraak , 
compensatoire interest moet toekennen die zowel schade wegens tardieve schadeloosstelling als schade 
wegens inflatie vergoedt. Het Hof van Cassatie wijst actualisering op de datum van de uitspraak, los van de 
vergoedende interest, wel niet af. Het oordeelt enkel dat de rechter consequent moet vasthouden aan de 
logica van elke berekeningsmethode. Past hij geen aparte actualisering toe, dan dekt vergoedende interest ook 

                                                             
8147 Dan zou duidelijk worden dat de wettelijke rentevoet inflatie corrigeert en de rechter deze niet bijkomend kan 
actualiseren wegens inflatie. SAMOY/AGUIRRE 2010, 132; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 206. 
8148 VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 990. 
8149 Antwerpen 21 januari 2013, T.Verz. 2014, (91) 93 (toekenning vergoedende interest tegen rentevoet van 3 % na oordeel 
dat vergoedende interest "in de concrete zaak is bedoeld om de achterstand in de betaling te vergoeden."). 
8150 CHAPPUIS 2007, 371 ("Or, établir le montant du dommage au jour du jugement à la valeur actuelle de l'argent et octroyer 
des intérêts compensatoires à partir d'un moment antérieur peut conduire à une surindemnisation de la victime [...]"). 
8151 INDICATIEVE TABEL 2012, 124; SAMOY/AGUIRRE 2010, 112; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 173; VAN OEVELEN/JOCQUE/PERSYN/DE 

TEMMERMAN 2007, 990. 
8152 Mooie toepassing: Pol. Gent 7 maart 2005, T.Verz. 2005, 783 ("Waar het element muntontwaarding, dat in de 
vergoedende interest begrepen is, gecorrigeerd werd door actualisering van de schadeloosstelling, wordt die component 
uit de vergoedende interest gelicht om niet tweemaal dezelfde schade te vergoeden en wordt de vergoedende interest van 
7% tot 5% herleid."); P. DELLIEU, noot onder Corr. Luik 11 oktober 2011, VAV 2013, afl. 4, (24) 24; DE SOMER 2013-III, A.VII-2/2; 
GRAULUS 2001, 594 ("Wanneer ik èn actualiseer èn vergoedende interest aan de volle wettelijke rentevoet toeken, zou ik dus 
twee maal de intussen opgetreden inflatie vergoeden."); MORTIER 1999, 240; SAMOY/AGUIRRE 2010, 112; SAMOY/STIJNS/JANSEN 

2015, 173; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 990. 
8153 Cass. 30 september 2009, P.08.1102F, www.cass.be. 



993 
 

inflatieschade. A contrario dekt vergoedende interest dus geen inflatieschade wanneer wél afzonderlijk een 
actualisering is verricht.8154  

§ 3. VERWIJLINTEREST 

3000. SCHADE WEGENS LAATTIJDIGE BETALING GELDSCHULDEN – Benadeelde schuldeisers lijden bijkomende schade 
wanneer hun wanpresterende medecontractant de schadevergoeding na de rechterlijke begroting niet 
onmiddellijk betaalt. Vanuit de primauteit van het positief belang kan de benadeelde de wanprestant dan ook 
aanspreken voor schade wegens tijdsverloop tussen de rechterlijke uitspraak en de datum van effectieve 
betaling. Een rechtsbestel dat benadeelden immers zo goed mogelijk wil verplaatsen naar de toestand waarin 
zij bij nakoming zouden hebben verkeerd, mag aan dit aspect niet voorbijgaan. De door de rechter begrote 
schadevergoeding is echter als (secundaire) geldschuld aan te merken. Komt een benadeelde zijn 
geldverbintenissen niet na, dan valt de door hem verschuldigde schadevergoeding ook onder artikel 1153 BW.  

A Artikel 1153 BW 

1 Dualiteit en oorsprong 

3001. DUAAL KARAKTER VERWIJLINTEREST: INTEREST AS DAMAGES OR ON DAMAGES – Met artikel 1153 BW 
kan de rechter verwijlinterest toekennen wegens laattijdige voldoening van geldverbintenissen. 
Verwijlinterest geldt zo bij een aan de schuldenaar toerekenbare vertraging in nakoming van een 
geldschuld. Bij primaire geldschulden geldt verwijlinterest als enige schadevergoeding (interest as 
damages). Bij secundaire geldschulden, waaronder rechterlijk begrote wanprestatievergoedingen, is 
verwijlinterest bijkomende schadevergoeding (interest on damages). Die interest is dan 
schadevergoeding wegens laattijdige betaling van die schadevergoeding. Zo valt te gewagen van 
interest als schadevergoeding op schadevergoeding. De wettelijke rentevoet vormt dan abstracte 
vergoeding voor verlies van kapitaalgenot.8155 

3002. BESTAANSREDEN ARTIKEL 1153 BW – Artikel 1153 BW vindt zijn oorsprong in de aard van 
primaire geldverbintenissen. Verbintenissen die als oorspronkelijk voorwerp een geldsom hebben, 
zijn steeds in natura uitvoerbaar. Genera non pereunt.8156 Aangezien de oorspronkelijke verbintenis al 
bestaat in betaling van een geldsom, kan betaling van diezelfde geldsom logischerwijs niet volstaan 
als schadevergoeding voor niet-uitvoering van die oorspronkelijke betalingsverplichting.8157 Schade 
die de schuldeiser van een primaire geldverbintenis lijdt, resulteert namelijk uit laattijdige betaling 
van die geldsom. Bijgevolg kunnen enkel moratoire interesten die schade delgen. 8158  Die 
verwijlinterest beoogt dan schade te vergoeden die de benadeelde lijdt door tardieve betaling van de 
numeriek bepaalde geldsom.8159 Door laattijdige betaling van wanprestatievergoedingen lijdt het 
wanprestatieslachtoffer ook bijkomend renteverlies. Betalingsvertraging ontneemt hem immers de 

                                                             
8154 Toch blijkt dat het Hof van Cassatie zijn toezicht op de logische toepassing van beide berekeningswijzen van 
compensatoire interest, onder verwijzing naar de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter, beperkend 
opvat: "le juge évalue cependant souverainement le taux de ces intérêts apte à assurer ladite réparation." Cass. 30 
september 2009, P.08.1102F, www.cass.be. 
8155 Kh. Charleroi 27 november 1991, JLMB 1992, 449 (bij niet-betaling van een geldsom vergoedt de moratoire interest het 
verlies van het genot van het kapitaal); DEKKERS 1955, 204; PETIT 1995, 33 ("Het niet betalen van een geldsom berokkent 
schade aan de schuldeiser daar hij zijn geld niet kan beleggen."). 
8156 Cass. 28 november 2002, Pas. 2002, 2277; DEKKERS 1955, 205; SAGAERT/SAMOY 2002, 326; STIJNS/VAN GERVEN/WÉRY 1996, 
730; WÉRY 2011-I, 580. 
8157 DE PAGE 1942, 162-163; DE TEMMERMAN 1999, 1300; LACONTE 2005, 535; PETIT 1995, 35; VAN OEVELEN 2009, 157. 
8158 LACONTE 2005, 535. 
8159 Cass. 27 september 1990, Pas. 1991, I, 90; Cass. 24 oktober 1991, Pas. 1992, I, 150; Antwerpen 12 januari 1993, 
Turnh.Rechtsl. 1993, 65; Luik 25 mei 1993, TBH 1994, 1066, noot I. BUYLE en X. THUNIS; Arbh. Bergen 10 januari 1992, JTT 
1992, 151; Kh. Charleroi 27 november 1991, JLMB 1992, 449. 
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mogelijkheid om de geldsom te beleggen.8160 Ook kan die vertraging hem ertoe gedwongen hebben 
om voor het niet-tijdig verkregen kapitaal geld te ontlenen voor andere projecten. 

3003. TRADITIONELE AFWIJZING VAN VERWIJLINTEREST NAAR ENGELS RECHT – Toekenning van verwijlinterest voor 
laattijdige betaling van een verschuldigde geldsom is minder evident dan op het eerste gezicht valt te denken. 
Engeland maakt geen probleem van interest op schadevergoeding. Toekenning daarvan is mogelijk sinds 
1833. 8161  Toekenning van verwijlinterest voor laattijdige betaling van een geldsom was lange tijd wel 
omstreden.8162 Maatschappelijk vond de afwijzing grond in de afkeer van woeker.8163 Juridisch onderbouwde 
Engeland die regel met de overweging dat de interest onvoorzienbaar was.8164 Resultaat was echter dat een 
schuldenaar zich rechtsgeldig kon kwijten van zijn verplichting tot betaling van een verschuldigde geldsom, ook 
al betaalde hij deze veel te laat.8165 Deze immuniteit zag de rechtsleer als onbillijk8166 en aberrant8167. De 
verschillende behandeling van laattijdige betaling van een ex contractu verschuldigde geldsom (geen interest) 
en de bij wege van schadevergoeding verschuldigde geldsom (wel interest) was onrechtvaardig.8168  

3004. RECENTELIJK OOK INTEREST WEGENS LAATTIJDIGE BETALING GELDSOM MOGELIJK NAAR ENGELS RECHT – Nog een eeuw 
(tot 1981) duurde het vooraleer de common law – vanuit de voorzienbaarheidstest (Hadley v Baxendale8169, vgl. 
ons artikel 1150 BW) – oordeelde dat schadevergoeding mogelijk was voor laattijdige betaling van een geldsom 
indien de eiser een effectief rentenadeel had geleden door elders financiering te moeten zoeken.8170 Voor 
handelsschulden werd in 1998 in een wettelijke rente voorzien in de Late Payments of Commercial Debts 
(Interest) Act 1998. 8171  In het London-Chatham-principe overwoog de House of Lords dat renteverlies 
vergoedbaar is wanneer de benadeelde daarom verzoekt en dat renteverlies aantoont: "in principle, it is always 
open to a claimant to plead and prove his actual interest losses caused by late payment of a debt".8172  

2 Primaire geldschulden 

3005. ARTIKEL 1153 BW GELDT VOOR PRIMAIRE GELDSCHULDEN – Naar Belgisch recht is gemeenrechtelijke 
verwijlinterest geregeld in artikel 1153 BW. Dat artikel is van toepassing op verbintenissen die alleen 
betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom. Het toepassingsgebied strekt zich in de 
eerste plaats uit tot primaire verbintenissen tot betaling van een geldsom. Dit zijn verbintenissen die 

                                                             
8160 Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, (72) 73 (vergoedende interest); Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270 
(vergoedende interest); PEETERS/VANACKERE 2007, 3. 
8161 Thans ligt die mogelijkheid vervat in artikel 35 A van de Supreme Court Act 1981. Die bepaling heeft als veelzeggend 
opschrift “Powers of High Court to award interest on debt and damages”. Bespreking: MCGREGOR 2014, 617-631; TREITEL/PEEL 

2011, 995 en 998-999. Zie ook overweging 99 van Sempra Metals Ltd (formerly Metallgesellschaft Ltd) v IRC [2007] UKHL 
34, [2008] 1 AC 561, www.bailii.org. 
8162 Na het London-Chatham-arrest uit 1893 gold in de common law als regel dat de schuldenaar die een verschuldigde 
geldsom laattijdig betaalde, bij ontbreken van een interestbeding geen interest hoefde te betalen. London, Chatham and 
Dover Ry Co v South Eastern Railway Co [1893] AC 429 (waarover: POOLE 2012, 386 en TREITEL/PEEL 2011, 994). 
8163 MCGREGOR 2014, 603. Het is ook deze woeker die bij ons ten grondslag ligt aan de strikte omkadering van 
interestkapitalisatie in artikel 1154 BW (infra nr. 3126; BYTTEBIER 1995, 97; DE PAGE 1942, 174-175; LAURENT XVI 1875, 400; 
MORTIER 1999, 240 (cijfervoorbeeld); LEHMANN 2014, 793 (cijfervoorbeeld); VAN OEVELEN 2009, 182; PETIT 1995, 193). 
8164 Overweging 6 van Sempra Metals Ltd (formerly Metallgesellschaft Ltd) v IRC [2007] UKHL 34, [2008] 1 AC 561, 
www.bailii.org ("The decision in London, Chatham and Dover Railway Co v South Eastern Railway Co seemed to have been 
based on the view that interest by way of damages was too remote."). 
8165 Wettelijke interest was wel toekenbaar voor niet-betaling van een geldsom. Zie MCGREGOR 2014, 621-622. 
8166 POOLE 2012, 386. 
8167 MCGREGOR 2014, 633. 
8168 Vgl. MCGREGOR 2014, 633 ("Recognising that an action in debt for a failure to pay money amounts to the same thing as 
an action for damages for breach of a contract to pay a debt, the removal of the exception would necessarily carry over to 
all other breaches of contract [...]"). 
8169 Hadley v Baxendale (1854) 9 Ex. 341. 
8170 Compania Financiera “Soleada” SA v Hamoor Tanker Corp Inc (The Borag) [1981] WLR 274 (CHITTY ON CONTRACTS 2012, 
1893). 
8171 CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1895-1896; POOLE 2012, 387; TREITEL/PEEL 2011, 994. 
8172 Sempra Metals Ltd (formerly Metallgesellschaft Ltd) v IRC [2007] UKHL 34, [2008] 1 AC 561, www.bailii.org (punt 94). 
MCGREGOR merkt dit arrest aan als de belangrijkste beslissing in het schaderecht sinds geruime tijd. H. MCGREGOR, McGregor 
on Damages, Londen, Sweet & Maxwell, 2014, 603. 
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van bij aanvang strekken tot betaling van een geldsom en waarvan het bedrag numeriek bepaald is 
dan wel volgens wettelijke berekeningsmaatstaven becijferbaar is (supra nrs. 2921-2923).8173 

3006. BIJZONDERE REGELING VOOR HANDELSTRANSACTIES – Bij handelstransacties geldt een bijzondere regeling.8174 
Schade uit vertraging is bij handelsovereenkomsten 8175  onderworpen aan de regeling van de Wet 
Betalingsachterstand Handelstransacties. Deze wet is een omzetting van de Richtlijnen 2000/35/EG en 
2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.8176 De Uniewetgever achtte 
het voor de correcte werking van de interne markt en ter versterking van het concurrentievermogen van 
ondernemingen8177 noodzakelijk om betalingsachterstand te ontmoedigen.8178 Deze betalingsachterstand is 
"een vorm van contractbreuk" die voor schuldenaren aantrekkelijk was geworden. 8179  De Belgische 
omzettingswet geldt voor handelstransacties.8180 In afwijking van het gemeen recht is interest van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling verschuldigd (art. 5 WBH). Ook voorziet deze wet in een bijzondere wettelijke 
rentevoet (infra nr. 3036) en in vergoeding van invorderingskosten (supra nr. 2752). 

3 Secundaire geldschulden 

3007. ARTIKEL 1153 BW: OOK VOOR SECUNDAIRE GELDSCHULDEN – Frankrijk beperkt het geldingsbereik 
van het met artikel 1153 BW gelijklopende artikel 1231-6 CCF tot primaire geldschulden. Secundaire 
geldschulden vallen onder artikel 1231-7 CCF (supra nr. 2925).8181 Artikel 1153 BW heeft zo een 
ruimer geldingsbereik dan zijn Franse tegenhanger, door zich ook uit te strekken tot secundaire 
geldschulden. Deze verplichtingen tot betaling van een geldsom zijn verbintenissen die niet primair 
strekken tot betaling van een geldsom, maar wel tot vergoeding van schade, waarvan de omvang 
numeriek is bepaald dan wel volgens wettelijke berekeningsmaatstaven bepaalbaar is (supra nrs. 
2924-2925).8182 Secundaire geldschulden hebben betrekking op verbintenissen tot schadevergoeding 
waarvan de omvang reeds door de partijen dan wel door de rechter is vastgesteld. 

3008. VERBINTENISSEN TOT VERGOEDING VAN CONTRACTUELE SCHADE WAARVAN OMVANG DOOR PARTIJEN IS VASTGESTELD – 
Tot de secundaire geldschulden in de zin van verbintenissen tot schadevergoeding waarvan partijen de omvang 
hebben vastgesteld, behoren schadevergoedingsverbintenissen waarvan de omvang bij schadebeding8183 of in 
de loop van een geding bij dading8184 is vastgesteld. De omvang van verbintenissen tot vergoeding van schade 
wegens wanprestatie is in schadebedingen forfaitair vastgesteld. Schadevergoeding die forfaitair bij 
schadebeding of dading is geraamd, is een geldschuld. Op die schadevergoeding kan de rechter dus enkel 

                                                             
8173 Cass. 14 december 1989, Pas. 1990, 473; VAN OEVELEN 2009, 156-158; DE TEMMERMAN 1999, 1300. 
8174 Meer: D. PHILIPPE, M. GOUDEN en M. BAETENS-SPETSCHINSKY, "La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions commerciales", DAOR 2002, 186-196; S. ONGENA en V. VANPETEGHEM, "Betalingsachterstand bij 
handelstransacties. De wet van 2 augustus 2002", NJW 2003, 366-375; SAGAERT/SAMOY 2002, 321-334; WÉRY 2003-I, 869-882.  
8175 De term "handelsovereenkomst" is in Nederland synoniem voor “handelstransactie” (art. 6:119a, lid 1 NBW).  
8176 Richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstrancties (PB L 200, 8 augustus 2000) en Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstrancties (PB L 48, 23 februari 2011, err. PB L 233, 
30 augustus 2012). 
8177 Artikel 1, lid 1 Richtlijn 2011/7/EU. 
8178 Overweging 12 van Richtlijn 2011/7/EU. 
8179 Contractueel toegestane betalingstermijnen zijn dus niet aan de orde. Dat is een regeling waarbij de verkoper uitstel 
van betaling toestaat (leverancierskrediet). Vgl. ONGENA/VANPETEGHEM 2003, 366-367. 
8180 Dit zijn transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leiden tot het leveren 
van goederen, het verrichten van diensten of het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en 
civieltechnische werken tegen vergoeding (art. 2, lid 1 WBH). 
8181 Sinds 1 oktober 2016 ligt die bepaling vervat in artikel 1231-7 CCF. 
8182 Cass. 14 december 1986, Pas. 1986, I, 1189; Rb. Antwerpen 7 april 2008, RW 2009-10, 588 (terugbetaling door Staat van 
teveel betaalde successierechten); Kh. Brussel 23 november 2007, RW 2008-09, 1444, noot (verbintenis uit schadebeding); 
DE TEMMERMAN 1999, 1301; DE TEMMERMAN 2000-I, 337; PEETERS/VANACKERE 2007, 4a; VAN OEVELEN 2009, 159. 
8183 Brussel 16 maart 1988, RW 1989-90, 681; Kh. Brussel 23 november 2007, RW 2008-09, 1444, noot; DALCQ 1996, 143; 
F. DE PATOUL, noot onder Vred. Wetteren 1 oktober 2003, Jb.Kred.C.S. 2003, (151) 155; PAPART 2008, 471; PETIT 1995, 136. 
Vgl. CHERTI 2013, 190 (Italië: „[…] la penale è una tipica obbligazione pecuniaria, ed in particolare costituisce un debito di 
valuta, con la conseguenza che il debitore sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori […]”). 
8184 Bergen 24 juni 1980, RGAR 1982, nr. 10445, noot F. GLANSDORFF; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 278; KRUITHOF/BOCKEN 

1994, 652. 
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verwijlinterest van artikel 1153 BW, en geen compensatoire interest, toekennen. Bovendien geldt het 
nominaliteitsbeginsel. De schadevergoeding is zo niet actualiseerbaar wegens inflatie.8185  

3009. VERBINTENISSEN TOT VERGOEDING VAN SCHADE WAARVAN OMVANG DOOR RECHTER IS VASTGESTELD – 

Rechterlijke begroting van schadevergoeding is het omslagpunt voor het op vertragingsschade 
toepasselijke regime. Voorafgaand aan die begroting is sprake van een waardeschuld. Deze valt niet 
onder artikel 1153 BW (supra nr. 2962).8186 De rechter kan voor die periode dan ook enkel 
vergoedende interest toekennen. Rechterlijke begroting impliceert echter omzetting van die 
waardeschuld in een geldschuld (supra nrs. 2927-2930).8187 Op die geldschuld kan de rechter niet 
langer compensatoire interest toekennen. Enkel verwijlinterest is nog mogelijk.8188 Feitenrechters die 
vergoedende interest na de datum van de uitspraak laten lopen, zien zich teruggefloten door het Hof 
van Cassatie.8189 Krachtens artikel 1153 BW kan de rechter immers enkel verwijlinterest toekennen 
voor laattijdige nakoming van verbintenissen die een bepaalde geldsom tot voorwerp hebben.8190  

B Omvang 

1 Looptijd 

3010. WISSELWERKING VOORWAARDEN, LOOPTIJD EN OMVANG VERWIJLINTEREST – De toekenningsvoorwaarden, de 
looptijd en de omvang van verwijlinterest hangen samen. Om aanspraak te maken op verwijlinterest moet aan 
vier voorwaarden zijn voldaan.8191 Zo moet het gaan om een geldschuld (supra nr. 2962). Deze geldschuld moet 
opeisbaar zijn (infra nr. 3011). Voorts moet de schuldenaar vooraf in gebreke zijn gesteld (infra nrs. 3012-
3021). Tot slot moet de laattijdige betaling van de geldschuld toerekenbaar zijn aan de schuldenaar. Aan de 
benadeelde toe te rekenen vertraging kan die interest immers temperen (supra nrs. 2064-2091).  

a Primaire geldschulden 

3011. VERTREKPUNT: OPEISBAARHEID GELDSCHULD – Artikel 1153, derde lid BW stelt over het vertrekpunt 
van verwijlinterest dat zij is verschuldigd te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve 
ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen. Toekenning van verwijlinterest stelt zo voorop dat de 
geldschuld opeisbaar is. De schuldeiser moet dus in rechte kunnen verzoeken om nakoming daarvan. 
Het Hof van Cassatie overweegt "dat moratoire interest slechts verschuldigd is wanneer de 
verbintenis tot betaling van een bepaalde geldsom met vertraging is uitgevoerd" en "dat zolang de 
schuld niet opeisbaar is, de verbintenis niet met vertraging wordt uitgevoerd."8192 Voor de periode 

                                                             
8185 DALCQ 1996, 143. 
8186 Cass. 18 juni 1981, Pas. 1981, I, 1200; Cass. 13 januari 1984, Pas. 1984, I, 506; Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 
860; Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855; Cass. 30 september 2009, P.08.1102F, www.cass.be. 
8187 Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855, overweging 14; Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991; Arbitragehof 14 juni 
2006, nr. 95/2006, overweging B.7.3 ("Nadat de rechter het integrale herstel heeft van de schade die [...] zet hij de 
waardeschuld om in een verschuldigde geldsom, waarop vervolgens artikel 1153 [BW] kan worden toegepast."); Bergen 
24 juni 1980, RGAR 1982, nr. 10.445, noot F. GLANSDORFF; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 283; BIQUET-
MATHIEU 2012, 296; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 198e; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 652; PAPART 2008, 471; PETIT 

1995, 34; RAVARANI 2006, 856 (Luxemburg); SAMOY/AGUIRRE 2010, 104; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 157; ULRICHTS 2002, 1150; 
VAN OMMESLAGHE 1986, 125; VIGNERON 1971, 64; WÉRY 2011-I, 585. Vgl. voor Italië: VISINTINI 2009, 677 (art. 1224 CCI 
(equivalent van ons art. 1153 BW) geldt vanaf rechterlijke begroting van schadevergoeding). 
8188 Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991; Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.7.3; Antwerpen 26 juni 2000, 
RGAR 2000, nr. 13.311; Brussel 9 april 1993, RGAR 1995, nr. 12.476; Gent 22 januari 2004, T.Verz. 2004, 804; 
Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 283; CORNELIS 2000-I, 567; DE TEMMERMAN 1999, 1301; DIERCKX DE CASTERLÉ 

2012, 376; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 652; LACONTE 2005, 536; PEETERS/VANACKERE 2007, 13; PINNA 2007, 284; ULRICHTS 2002, 1150; 
VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 1002; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 670; VIGNERON 1971, 64; WÉRY 2011-I, 585. 
8189 Recentelijk: Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991. 
8190 DE TEMMERMAN 1999, 1277-1441; DE TEMMERMAN 2000-I, 327-328; PEETERS/VANACKERE 2007, 3; VAN GERVEN/COVEMAEKER 

2006, 461. 
8191 Uitgebreide bespreking van deze toekenningsvoorwaarden: BIQUET-MATHIEU 2012, 289-292; VAN OEVELEN 2009, 162-168. 
8192 Cass. 14 september 1995, Pas. 1995, I, 806. Zie ook Cass. 16 februari 1987, Pas. 1987, I, 716; Cass. 21 oktober 1991, Pas. 
1992, I, 142; Cass. 7 maart 1994, Pas. 1994, I, 230; Cass. 27 maart 2000, Pas. 2000, I, 643; Cass. 30 oktober 2003, Pas. 2003, 
1741; Cass. 19 maart 2012, JTT 2012, 227, noot. 
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voorafgaand aan de eisbaarheid van de geldschuld kan dus geen verwijlinterest verschuldigd zijn.8193 
Niettemin is niet vereist dat het bedrag van de geldsom vaststaat. Eisbaarheid volstaat.8194  

3012. AANMANINGSVEREISTE – Artikel 1153 BW vormt een specifieke toepassing van het in 
artikel 1146 BW neergelegd algemeen rechtsbeginsel 8195  dat schadevergoeding wegens niet-
nakoming van een verbintenis slechts is verschuldigd nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld om 
zijn verbintenis uit te voeren.8196 Verwijlinterest vormt immers een specifieke schadevergoeding, die 
is verschuldigd voor schade wegens laattijdige betaling van een geldschuld. Voor het 
aanmaningsvereiste dringt zich een onderscheid op tussen primaire en secundaire geldschulden.  

3013. INGEBREKESTELLING ALS VERTREKPUNT VERWIJLINTEREST BIJ PRIMAIRE GELDSCHULDEN – Bij niet-
nakoming van primaire verbintenissen tot betaling van een bepaalde geldsom loopt verwijlinterest 
vanaf de datum van ingebrekestelling. Volgens artikel 1153, derde lid BW is schadevergoeding 
wegens vertraging in uitvoering immers verschuldigd vanaf "de dag der aanmaning tot betaling".  

3014. AANMANINGSVEREISTE VOOR VERWIJLINTEREST BIJ WANPRESTATIES HERHAALD IN TALRIJKE BEPALINGEN – In het 
contractuele aansprakelijkheidsrecht is de verplichting tot voorafgaandelijke ingebrekestelling ook in meerdere 
specifieke bepalingen terug te vinden.8197 Met betrekking tot huurgelden en pachtgelden bepaalt artikel 1155 
BW zo dat deze interest opbrengen vanaf de dag van de aanmaning of de overeenkomst. Voor de koop 
preciseert artikel 1652 BW dat de koper verplicht is interest te betalen op de koopprijs tot aan de voldoening 
van het kapitaal, indien de koper is aangemaand om te betalen. Naar luid van artikel 1904 BW is de lener die de 
geleende zaken of de waarde ervan niet op de overeengekomen tijd teruggeeft, daarvan interest verschuldigd 
te rekenen van de dag van de aanmaning. Voor bewaargeving bepaalt artikel 1936 BW dat de bewaarnemer 
pas interest is verschuldigd op het in bewaring gegeven geld vanaf de datum waarop hij in gebreke is gesteld 
dat geld terug te geven. Tot slot preciseert artikel 1996 BW dat de lasthebber op het door hem verschuldigde 
saldo interest moet betalen te rekenen van de dag waarop hij in gebreke is gesteld. 

3015. AANMANINGSVOORWAARDEN – Aanmaning in de zin van artikel 1153 BW is de ondubbelzinnige wilsuiting 
van de schuldeiser jegens zijn schuldenaar dat hij nakoming van zijn hoofdverbintenis eist.8198 Inmiddels is niet 
langer vereist dat deze schriftelijk geschiedt.8199 In zijn aanmaning hoeft de schuldeiser niet aan te geven dat de 
schuldeiser de gevolgen van zijn wanprestatie (schadevergoeding) moet dragen.8200 Hij hoeft dus niet specifiek 
aan te geven dat de schuldenaar verwijlinterest zal verschuldigd zijn.8201 De rechtspraak ziet uiteraard strikt toe 
op naleving van deze aanmaningsvoorwaarde.8202 Sinds ruim twee decennia aanvaardt het Hof van Cassatie wel 
dat aanmaning kan geschieden voordat de schuld opeisbaar is, maar dat zij dan pas effect sorteert vanaf het 
tijdstip waarop de schuld opeisbaar wordt. 8203  Dat de aanmaning dan pas gevolgen heeft vanaf de 

                                                             
8193 Cass. 21 oktober 1991, Pas. 1992, I, 142; Cass. 7 maart 1994, Pas. 1994, I, 230; Cass. 2 oktober 2008, Pas. 2008, 2114; 
Arbh. Brussel 14 juni 1990, Rechtspr.Arb.Br. 1990, 391. 
8194 Cass. 19 juni 1989, Arr.Cass. 1988-89, 1952; Cass. 21 oktober 1991, Arr.Cass. 1991-92, 173. Dit geldt ook in Italië: 
RESCIGNO 2001, 1199. 
8195 Cass. 9 april 1976, Arr.Cass. 1976, 921. 
8196 DEKKERS 1955, 206; DE PAGE 1942, 172; PEETERS/VANACKERE 2007, 7; SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1434; VAN OEVELEN 2009, 164; 
VIGNERON 1971, 73; WÉRY 2000-I, 324. 
8197 Zie ook PETIT 1995, 43. 
8198 Cass. 16 september 1983, Pas. 1984, I, 49; Cass. 18 december 1986, Pas. 1987, I, 484; Cass. 25 november 1991, Arr.Cass. 
1991-92, 272; Cass. 26 oktober 1992, Pas. 1992, I, 1202; Cass. 28 maart 1994, Pas. 1994, I, 317; Rb. Antwerpen 16 februari 
2007, RGEN 2007, 220. 
8199 Cass. 20 november 2008, Pas. 2008, 2616. 
8200 Cass. 16 september 1983, Pas. 1984, I, 48; Cass. 18 december 1986, Pas. 1987, I, 484; Cass. 25 november 1991, Pas. 
1992, I, 231; Antwerpen 25 maart 1998, TBBR 1999, 210. 
8201 PETIT 1995, 41. 
8202 Cass. 26 oktober 1992, Pas. 1992, I, 1202; Cass. 28 maart 1994, JTT 1994, 323; Bergen 27 juni 1990, Pas. 1991, II, (1) 17; 
Gent 3 juni 1993, T.Not. 1994, 421, noot F. BOUCKAERT; Gent 18 november 1996, TGR 1997, 196; Arbh. Bergen 30 april 1997, 
JTT 1998, 103, noot; Rb. Charleroi 29 februari 1996, TBBR 1997, 326; Rb. Hasselt 31 mei 2001, RW 2003-04, 1229; Pol. 
Brugge 19 maart 2001, VR 2001, 317; Vred. Merksem 16 december 1993, AJT 1994-95, noot G. BALLON. 
8203 Cass. 19 juni 1989, Pas. 1989, I, 1132; Cass. 25 februari 1993, TBH 1994, 141, noot M. STORME; Cass. 27 maart 2000, 
Arr.Cass. 2000, 652; Cass. 16 april 2009, Pas. 2009, 940. Zie ook Arbh. Brussel 22 april 1993, TSR 1993, 275. 
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opeisbaarheid is logisch. De schuldenaar hoeft immers nog niet te presteren en is dus nog niet in verzuim 
zolang de schuld niet opeisbaar is.8204  

3016. UITZONDERINGEN OP PRINCIPIËLE AANMANINGSVERPLICHTING BIJ PRIMAIRE GELDSCHULDEN – Op de 
principiële verplichting tot aanmaning bij primaire geldschulden bestaan in deze context relevante 
uitzonderingen.8205 Allereerst stelt de wetgever de schuldeiser soms vrij van die verplichting. Dit is zo 
bij handelstransacties (art. 5 WBH) en bij aankoop van een geleverde zaak die vruchten of andere 
inkomsten oplevert (art. 1652 BW)8206. In de tweede plaats kunnen contractpartijen het vereiste van 
voorafgaande aanmaning bij interestbeding afschaffen.8207 Dit is een afwijking van het gemeen recht. 
Bijgevolg moet de rechter dat beding restrictief uitleggen. De overeenkomst moet de schuldeiser 
expressis verbis van de verplichting tot ingebrekestelling vrijstellen. 8208  Tot slot is geen 
ingebrekestelling nodig wanneer de schuldenaar heeft verklaard dat hij zijn verbintenissen niet zal 
nakomen.8209 Verwijlinterest begint dan te lopen vanaf die verklaring.  

3017. VERTREKPUNT VERWIJLINTEREST BIJ REMUNERATOIRE INTERESTEN – Remuneratoire interest komt voor 
bij gewone lening op interest (art. 1905 BW). Deze interest is een primaire verplichting die is 
verschuldigd als tegenprestatie voor terbeschikkingstelling van kapitaal. Deze interest is dus niet 
verschuldigd als secundaire verplichting, bij wijze van schadevergoeding.8210 In geval van laattijdige 
betaling van die remuneratoire interest ligt wanprestatie voor. Aangezien dit gaat om een 
verbintenis die van bij aanvang bestaat in betaling van een geldsom, is bij wege van 
schadevergoeding verwijlinterest verschuldigd.8211 Strijdvraag is tot wanneer die remuneratoire 
interest blijft lopen en vanaf welk moment sprake is van verwijlinterest in de zin van artikel 1153 BW. 
Wat geldt als omslagpunt? Loopt remuneratoire interest tot de datum van daadwerkelijke betaling of 
loopt moratoire interest vanaf de aanmaning tot betaling van remuneratoire interest?  

3018. KLASSIEKE OPVATTING: REMUNERATOIRE INTEREST LOOPT VERDER TOT DATUM VAN EFFECTIEVE BETALING – LAURENT 
meende dat het niet tegen de wil van partijen inging dat remuneratoire ("conventionele") interest ook na de 
vervaldatum verder liep tot de effectieve betaling, zonder dat de benadeelde daarom in rechte hoefde te 
verzoeken.8212 Hiervan zijn toepassingen te vinden in oudere rechtspraak.8213 Deze zienswijze bekoorde ook de 
Italiaanse wetgever. Artikel 1224, voorlaatste lid CCI bepaalt zo dat indien voorafgaand aan de wanprestatie 
hogere interesten waren verschuldigd dan de wettelijke interest, moratoire interesten in diezelfde mate zijn 

                                                             
8204 VAN OEVELEN 2009, 165. 
8205 Irrelevant zijn hier de uitzonderingen die zijn gebaseerd op het feit dat de ingebrekestelling onverenigbaar is met het 
voorwerp of de aard van de overeenkomst of met de bedoeling van de partijen en op het feit dat nakoming van de 
verbintenis materieel onmogelijk is geworden (Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929) of voor de schuldeiser geen nut meer 
kan vertonen (zoals bij verbintenissen om iets niet te doen, Cass. 23 september 1994, Pas. 1994, I, 759). Bespreking: 
FAGNART 2006, 194-195; VAN OEVELEN 2009, 166. 
8206 Dit is de tweede hypothese van artikel 1652 BW. Deze bepaling luidt: "De koper is verplicht interest van de koopprijs te 
betalen tot aan de voldoening van het kapitaal, in de drie volgende gevallen: [...] Indien de verkochte en geleverde zaak 
vruchten of andere inkomsten oplevert. [...]" Dat in die hypothese geen aanmaning is vereist voor het doen ingaan van de 
interesten, blijkt a contrario uit het laatste lid, dat enkel ziet op de derde hypothese: "In dit laatste geval loopt de interest 
eerst te rekenen van de aanmaning." Vgl. DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 337. 
8207 Cass. 9 april 1976, Arr.Cass. 1976, 925; M. DAMBRE, "Rechten en verbintenissen van de huurder" in M. DAMBRE, B. HUBEAU 

en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, (399) 410; DEMUYNCK 1994, 11; LACONTE 2005, 
537; ONGENA/VANPETEGHEM 2003, 369; SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1434; VAN OEVELEN 2009, 166; WÉRY 2011-I, 582. 
8208 Rb. Hasselt 31 mei 2001, RW 2003-04, 1229. 
8209 Cass. 17 januari 1992, Pas. 1992, I, 421; Arbh. Bergen 15 maart 1995, JTT 1996, 14; Rb. Hasselt 18 december 2000, RW 
2002-03, 1308; Kh. Namen 1 april 1993, T.Aann. 1995, 153; FAGNART 2006, 194; LACONTE 2005, 537; VAN OEVELEN 2009, 167. 
8210 DE TEMMERMAN 1999, 1280-1281; PAPART 2008, 471; VAN OEVELEN 2009, 155. 
8211 DEMUYNCK 1994, 11-12; VAN OEVELEN 2009, 155. 
8212 F. LAURENT, Principes de droit civil français, XXVI, Brussel, Bruylant, 1877, 536 ("Il ne rembourse pas: devra-t-il les intérêts 
à partir de l'échéance, sans convention et sans demande judiciaire? A notre avis, l'affirmative est certaine [...]"). 
8213 Luik 16 maart 1904, Pas. 1904, II, (214) 216 ("Qu'un intérêt conventionnel ayant été stipulé, il doit être payé jusqu'au 
remboursement intégral de la créance."). 
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verschuldigd.8214 Voordeel van het subsisteren van remuneratoire interest is dat er geen periode is waarin geen 
interest is verschuldigd. Dat kan wel het geval zijn indien een ingebrekestelling is vereist. In dit geval is tussen 
de vervaldag en de aanmaning immers geen interest verschuldigd. Remuneratoire interest loopt immers niet 
verder en verwijlinterest gaat pas in bij de aanmaning.8215  

3019. VERWIJLINTEREST VANAF AANMANING WEGENS NIET-BETALING REMUNERATOIRE INTEREST – PLANIOL EN 

RIPERT meenden daarentegen dat remuneratoire interest stopt op de datum waarop deze moet zijn 
terugbetaald, en verwijlinterest pas begint bij de aanmaning.8216 Tussen vervaldag en aanmaning is 
dan geen interest verschuldigd.8217 Deze zienswijze draagt de voorkeur weg van de Belgische 
rechtspraktijk.8218 Artikel 1153, eerste lid BW bepaalt immers dat inzake verbintenissen die alleen 
betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom de schadevergoeding wegens 
vertraging in de uitvoering "nooit in iets anders [bestaat] dan in de wettelijke interest, behoudens de 
bij de wet gestelde uitzonderingen." In de bepalingen over lening op interest (art. 1905-1914 BW) is 
geen dergelijke wettelijke uitzondering te vinden. Schadevergoeding wegens laattijdige nakoming 
van verbintenissen tot betaling van remuneratoire interest moet overeenkomstig artikel 1153, eerste 
lid BW dus wel bestaan in betaling van verwijlinterest. Dit is interest aan de wettelijke rentevoet.  

3020. FUNDAMENTEEL ANDERE AARD VAN BEIDE INTERESTTYPES ONDERSTEUNT EINDE LOOPTIJD REMUNERATOIRE 

INTEREST OP VERVALDATUM – Ook de fundamenteel verschillende aard van beide interesttypes pleit voor 
aanvaarding van laatstgenoemde opvatting.8219 Remuneratoire interest geldt als tegenprestatie voor 
de ontleende hoofdsom. Verwijlinterest is daarentegen schadevergoeding voor laattijdige 
terugbetaling van die remuneratoire interest. Aangezien voor de periode na de vervaldag niets als 
vergoeding is voorzien, loopt remuneratoire interest logischerwijs tot de vervaldag die voor betaling 
daarvan is voorzien. Hadden de contractpartijen toch iets bedongen, dan gaat het om 
schadevergoeding. Heeft de interestdebiteur zijn remuneratoire interest niet betaald op de 
vervaldag, dan ligt wanprestatie voor. Een nieuwe situatie ontstaat, waarbij de wanprestant 
schadeplichtig kan zijn. Stelt de schuldeiser hem hiervoor in gebreke – wat overbodig is indien hij 
daarvan conventioneel is vrijgesteld – dan is daarop verwijlinterest verschuldigd.  

3021. MOGELIJKHEID TOT CONVENTIONELE AFWIJKING – Die problematiek is van fundamenteel belang indien de 
rentevoet van de remuneratoire interest en de wettelijke rentevoet sterk uiteenlopen. Dat verwijlinterest na 
wanprestatie door de interestdebiteur in de plaats komt van remuneratoire interest, kan nadelig uitvallen voor 
de kredietverlener-crediteur wanneer de overeengekomen remuneratoire interest hoger is dan de wettelijke 
rentevoet, waartegen de verwijlinterest wordt toegekend. Op basis van de contractvrijheid en wegens het 
aanvullende karakter van artikel 1153 BW8220 kunnen partijen dan ook overeenkomen dat remuneratoire 

                                                             
8214 Die bepaling luidt: (“Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori 
sono dovuti nella stessa misura”). 
8215 Rb. Brussel 25 november 1966, JT 1967, 333 ("il conviendra: 1) jusqu'à la date de l'échéance du prêt, d'appliquer l'intérêt 
conventionnel; 2) entre la date de l'échéance du prêt et celle de la sommation de payer, de n'accorder aucun intérêt; 3) à 
dater du jour de la sommation de payer, d'accorder des dommages-intérêts moratoires équivalents aux intérêts légaux."); 
PETIT 1995, 25. 
8216 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. XI. Contrats civils, Parijs, LGDJ, 1954, 490-491. 
8217 Rb. Brussel 25 november 1966, JT 1967, 333; PETIT 1995, 25; PLANIOL/RIPERT 1954, 491. 
8218 Rb. Namen 1 april 1988, JT 1988, (410) 412; Vred. Tubeke 16 maart 1993, T.Vred. 1994, 56 (conventionele interest tot 
afsluiten zichtrekening, daarna verwijlinterest); DEKKERS 1955, 690-691; DEMUYNCK 1994, 11; DE PAGE 1942, 169; PETIT 1995, 
25. 
8219 DEMUYNCK 1994, 11; DE PAGE 1942, 169. 
8220 Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.8; Bergen 27 juni 1990, Pas. 1991, II, (1) 16; Brussel 14 januari 
1987, TBBR 1989, 340, noot C. DALCQ; Gent 3 november 1995, AJT 1995-96, 398, noot B. WYLLEMAN; Rb. Namen 1 april 1988, 
JT 1988, (410) 412; Rb. Nijvel 18 februari 1993, TBH 1994, 1064, noot I. BUYLE en X. THUNIS; BIQUET-MATHIEU 2012, 288; DALCQ 

1996, 142; DEMUYNCK 1994, 10; DE PAGE 1942, 167; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 338; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 657; 
STIJNS/VAN GERVEN/WERY 1996, 730; VAN OEVELEN 2009, 178-179; WERY 2011-I, 582. 
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interest zonder ingebrekestelling als verwijlinterest blijft lopen tot de volledige terugbetaling.8221 Onder 
voorbehoud van matiging achteraf kunnen partijen zo afwijken van de verwijlinterest uit artikel 1153 BW.  

b Secundaire geldschulden 

3022. GEEN BIJKOMENDE INGEBREKESTELLING VEREIST BIJ SECUNDAIRE GELDSCHULDEN – Anders dan bij 
primaire geldschulden, is voor verwijlinterest op een door de rechter begrote schadevergoeding geen 
bijkomende ingebrekestelling vereist. Dit valt te verklaren vanuit de regel dat een aanmaning 
mogelijk is vooraleer de geldsom opeisbaar is. Zo geldt dagvaarding tot betaling van 
schadevergoeding ter zake als ingebrekestelling (ad futurum).8222 De datum van opeisbaarheid is dan 
de datum van de uitspraak.8223 Dat daar geen extra ingebrekestelling is vereist, vindt in Frankrijk 
bevestiging in het eerste lid van artikel 1231-7 CCF. Daarin is bepaald dat "[e]n toute matière, la 
condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de 
disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter 
du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement."  

3023. GEEN VERWIJLINTEREST VOOR PERIODE VOORAFGAAND AAN RECHTERLIJKE BEGROTING – Verwijlinterest 
begint dus te lopen op de datum waarop de rechter de omvang van de wanprestatievergoeding heeft 
vastgesteld. Toegepast op laattijdige betaling van een wanprestatievergoeding, is verwijlinterest 
verschuldigd vanaf de datum waarop de rechter de schadevergoeding numeriek heeft vastgesteld tot 
de daadwerkelijke betaling van de schadevergoeding.8224 Rechters kunnen verwijlinterest bijgevolg 
niet doen ingaan vóór de beslissing waarbij zij het bedrag van de schadevergoeding vaststellen.8225 
Pas op die datum is de schadevergoeding een geldschuld geworden.  

3024. IMPACT VAN DESKUNDIGENADVIES – Waardeschulden worden geldschulden wanneer hun bedrag definitief 
is vastgesteld (supra nr. 2927). Wat is dan de impact van schadebegroting door een deskundige op een tijdstip 
voorafgaand aan rechterlijke begroting? Aangenomen mag worden dat de waardeschuld nog geen geldschuld 
wordt op het moment waarop de deskundige het bedrag van de schadevergoeding vaststelt. Dan is immers nog 
onzeker of de rechter dat advies zal volgen. Volgens artikel 962, vierde alinea Ger.W. is de rechter immers niet 
verplicht dat advies te volgen. Neemt de rechter de begroting door de deskundige zonder meer over, dan rijst 
de vraag of die overname niet retroactief moet gelden en de omzetting in een geldschuld op de datum van de 
indiening van het deskundigenadvies is te fixeren. Aangezien het Hof van Cassatie steevast hamert op de 
datum van de uitspraak als peildatum, valt aan te nemen van niet.8226 Het Hof van Cassatie heeft voor 

                                                             
8221 Rb. Namen 1 april 1988, JT 1988, (410) 412; DEMUYNCK 1994, 12; DE PAGE 1942, 170-171; PETIT 1995, 25. 
8222 Vordering in rechte geldt als aanmaning in zin van artikel 1153 BW: Cass. 27 maart 2000, Arr.Cass. 2000, 652. 
8223 Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (contractuele aansprakelijkheid notaris; gerechtelijke moratoire interest 
vanaf datum van rechterlijke begroting tot datum van werkelijke betaling); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 
780 (contractuele aansprakelijkheid advocaat; gerechtelijke moratoire interest vanaf datum van rechterlijke begroting tot 
datum van werkelijke betaling); Luik 2 april 2009, JLMB 2011, 482; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 283 
(verwijlinterest op schadevergoeding wegens wanprestatie); LIEKENDAEL, conclusie voor Cass. 19 juni 1989, Pas. 1989, I, 
(1133) 1138-1139 ("La date de la sommation de payer, c'est la date de la citation; la date de l'exigibilité, c'est la date de la 
décision judiciaire [...]"); BIQUET-MATHIEU 2000, 467; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 278; BIQUET-MATHIEU 2012, 290; 
CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 198f; DALCQ 1996, 142; DE TEMMERMAN 1999, 1324; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 

2001, 343; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 656; PAPART 2008, 474; SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN OEVELEN/SCHAMP 1984, 560; 
STORME 1994, 144; VAN OEVELEN 2009, 174; VIGNERON 1971, 54. Zie evenwel DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 375 (wanneer niet is 
verzocht om toekenning van verwijlinterest, kan rechter deze niet toekennen en begint verwijlinterest pas te lopen vanaf 
aanmaning tot uitvoering van uitspraak). 
8224 Cass. 27 januari 1993, Pas. 1993, I, 109; Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.7.3; Antwerpen 26 juni 
2000, RGAR 2000, nr. 13.311; Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794; Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, 
(776) 780; Brussel 9 april 1993, RGAR 1995, nr. 12.476; Brussel 12 september 2014, RGAR 2015, nr. 15168, punt 11; Gent 
22 januari 2004, T.Verz. 2004, 804; CORNELIS 2000-I, 567; DE PAGE 1964, 1074; DE TEMMERMAN 1999, 1323; INDICATIEVE TABEL 

2012, 124; PEETERS/VANACKERE 2007, 13; PINNA 2007, 284 (Frankrijk); ULRICHTS 2002, 1150; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE 

TEMMERMAN 2007, 1002; VAN OEVELEN 2009, 174; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 670. 
8225 Cass. 27 januari 1993, Pas. 1993, I, 109. 
8226 BIQUET-MATHIEU 2012, 297 ("Or, à supposer que la Cour de cassation ait admis une telle transformation rétroactive au 
jour du dépôt du rapport d'expertise, il serait pour le moint surprenant qu'elle ait voulu étender la solution en matière de 
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onrechtmatige daad zelfs geoordeeld dat rechters verwijlinterest op het gevorderde schadebedrag niet mogen 
doen ingaan vóór de rechterlijke beslissing waarbij die vergoeding wordt toegekend.8227 

3025. UITKOMST VAN HOGER BEROEP BELANGRIJK VOOR VERTRAGINGSRENTE – De rechter mag verwijlinterest 
(wettelijke rentevoet) niet doen ingaan vóór de rechterlijke beslissing waarbij die vergoeding wordt 
toegekend. Welke rechterlijke beslissing heeft het Hof van Cassatie hier voor ogen? De rechtsleer laat 
het vertrekpunt van verwijlinterest afhangen van de uitkomst van het hoger beroep.8228 Bevestigt de 
appelrechter het vonnis, dan blijft de verwijlinterest lopen vanaf dat vonnis. Omzetting van 
compensatoire in moratoire interest blijft gefixeerd op die datum. Hervormt de appelrechter het 
vonnis en stelt hij het bedrag van de vergoeding in hoger beroep dus vast op een ander bedrag, dan 
verschuift die interestomzetting retroactief naar het latere tijdstip van de uitspraak in hoger beroep. 
In dat geval loopt de (gerechtelijke) vergoedende interest tot de datum van het arrest. De 
verwijlinterest loopt dan pas vanaf de datum waarop de appelrechter uitspraak doet.  

3026. STEUN IN FRANSE REGELING – Die interpretatie draagt sinds 1985 ook de voorkeur weg van de Franse 
wetgever: "En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en 
réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première 
instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel." (art. 
1231-7, tweede lid CCF). De Franse wetgever laat appelrechters wel enige vrijheid. Die bepaling eindigt immers 
met "Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa".  

c Berekeningsbasis 

3027. VERWIJLINTEREST OP GEACTUALISEERDE HOOFDSOM ÉN DAAROP VERSCHULDIGDE VERGOEDENDE INTEREST – 

Verwijlinterest is verschuldigd op de geldsom die de schuldenaar moet betalen. De situatie is 
genuanceerder wanneer die geldschuld resulteert uit een waardeschuld. Rechterlijke begroting van 
een wanprestatievergoeding impliceert ipso facto omzetting van een waardeschuld in een geldschuld 
(supra nr. 2927). Tot zijn uitspraak kan de rechter op die waardeschuld vergoedende interest 
toekennen. Nadien loopt verwijlinterest tot de effectieve betaling van de schadevergoeding. Deze 
verwijlinterest is verschuldigd op de volledige schadevergoeding. Bijgevolg ent zij zich niet enkel op 
de hoofdsom, zoals deze in voorkomend geval is geactualiseerd. Verwijlinterest is dus eveneens 
verschuldigd op vergoedende interesten die reeds op die hoofdsom zijn toegekend.8229  

3028. VERKLARING: VERGOEDENDE INTEREST ALS DEEL VAN SCHADEVERGOEDING – Dat verwijlinterest niet 
enkel is toe te kennen op de hoofdsom van schadevergoeding, maar ook op de daarop verschuldigde 
vergoedende interest, is een logische gevolgtrekking uit de cassatieopvatting dat vergoedende 
interest deel uitmaakt van de toe te kennen schadevergoeding.8230 Verwijlinterest die de rechter 
toekent op compensatoire interest vormt dus geen interest op interest. Die verwijlinterest is interest 
op schadevergoeding. Daaruit volgt dat artikel 1154 BW (anatocisme) sowieso geen toepassing kan 
vinden bij toekenning van verwijlinterest op compensatoire interest (infra nrs. 3132-3135).8231  

2 Abstracte begroting 

                                                                                                                                                                                              
responsabilité civile, où il est acquis de longue date que le juge doit se placer au jour de sa décision pour chiffrer le montant 
de l'indemnité."). 
8227 Cass. 27 januari 1993, Pas. 1993, I, 109. 
8228 BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 278; BIQUET-MATHIEU 2012, 298; DIERCKX DE CASTERLE 2012, 365 en 376; PEETERS/VANACKERE 

2007, 13; PETIT 1995, 136-137; VIGNERON 1971, 64. 
8229 Antwerpen 26 juni 2000, RGAR 2000, nr. 13.311; Brussel 9 april 1993, RGAR 1995, nr. 12.476; Gent 31 januari 1997, 
TAVW 1997, 156; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282-283 (verwijlinterest op schadevergoeding wegens 
wanprestatie, die werd geacht vergoedende interest te omvatten); DE TEMMERMAN 1999, 1323; DIERCKX DE CASTERLE 2012, 375; 
LACONTE 2005, 537; PAPART 2008, 474; PEETERS/VANACKERE 2007, 13 en 16; RAVARANI 2006, 856 (Luxemburg); VAN OEVELEN 1995, 
835; VAN OEVELEN 2009, 162; VAN OEVELEN/JOCQUE/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 1002; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 670. 
8230 Antwerpen 26 juni 2000, RGAR 2000, nr. 13.311; DALCQ 1996, 142; VAN OEVELEN/JOCQUE/PERSYN/DE TEMMERMAN 2007, 
1002; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 670. 
8231 Vgl. DE TEMMERMAN 1999, 1324. 
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a Vrijstelling bewijsverplichting 

3029. SCHADEVERGOEDING VAN ARTIKEL 1153 BW: VRIJSTELLING VAN BEWIJS VAN VERTRAGINGSSCHADE – Naar 
gemeen recht moet de benadeelde zijn schade bewijzen om schadevergoeding te verkrijgen.8232 Bij 
laattijdige nakoming van geldschulden – zoals een rechterlijk begrote wanprestatievergoeding – is hij 
daarvan vrijgesteld. Verwijlinterest is krachtens artikel 1153, tweede lid BW verschuldigd zonder dat 
de schuldeiser enig verlies hoeft te bewijzen.8233 Deze regel kwam al voor bij POTHIER.8234 Via de Code 
Napoléon (art. 1153, tweede lid CCF8235) heeft dit voorschrift zich onder meer verspreid naar 
Luxemburg (art. 1153 CCL), Nederland (art. 6:119, lid 1 NBW) en Italië (art. 1224 CCI)8236.  

3030. ABSTRACTE EN FORFAITAIRE VERGOEDING VERTRAGINGSSCHADE WEGENS WANPRESTATIE – Als beginsel 
geldt dat de rechter schade bij wanprestatie in concreto moet begroten (supra nr. 227). 
Verwijlinterest wijkt daarvan af. Die vergoeding is abstract, aangezien de rechter abstraheert van de 
schade die de benadeelde in concreto en dus daadwerkelijk heeft geleden.8237 Wettelijke interest 
stemt doorgaans ook niet overeen met de schade die de benadeelde effectief heeft geleden. Die 
vergoeding is forfaitair, aangezien zij steeds bestaat in betaling van wettelijke interest.8238  

3031. ONWEERLEGBAAR SCHADEVERMOEDEN BIJ LAATTIJDIGE BETALING GELDSCHULD – De napoleontische 
wetgever voorzag in een onweerlegbaar vermoeden dat een contractpartij schade lijdt bij vertraagde 
nakoming van geldschulden. Loutere vertraging wordt dan iuris et de iure vermoed schade te 
berokkenen.8239 Betaalt de schadeverwekker schadevergoeding na rechterlijke begroting laattijdig, 
dan is de benadeelde zo ontheven van de verplichting om daaruit resulterende schade te bewijzen. 
De benadeelde dient evenmin het bewijs te leveren van een fout van de schuldenaar.8240 Wegens het 
onweerlegbare vermoeden van schade bij laattijdige betaling van geldschulden, beschikt de rechter 
dus over zo goed als geen beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot de omvang van schade. 

3032. VERKLARING: GELDSOM WORDT IN DE REGEL NIET IMPRODUCTIEF GELATEN – In Nederland wordt de analoge 
regeling van artikel 6:119 NBW bij schadevergoedingen verantwoord op grond dat de schuldeiser, wanneer de 
schuldenaar in verzuim is met betaling van de schadevergoeding, schade zal lijden doordat hij verstoken blijft 
van het rendement van de hem toekomende geldsom.8241 De Belgische rechtsleer voerde in lijn daarmee reeds 
aan dat aan dit vermoeden ten grondslag ligt dat een geldsom in de regel niet improductief wordt gelaten. Die 
geldsom is snel belegbaar.8242 Dit verdient een nuance. Niet-betaling van een verschuldigde geldsom kan ook 
meebrengen dat de benadeelde geld moet ontlenen om andere projecten te financieren (supra nr. 2968).  

                                                             
8232 BELGIË: Cass. 10 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 235 (rechter mag geen uitspraak doen over niet-gevorderde 
schadevergoeding); Cass. 28 november 1984, Arr.Cass. 1984-85, 432 (rechter mag schadevergoeding niet vaststellen op een 
lager bedrag dan waarover partijen het eens waren geworden); Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24; Cass. 13 oktober 2011, 
Pas. 2011, 2237, vijfde en zesde overweging (ontbinding); Antwerpen 16 april 2012, RABG 2015, (805) 807, noot N. VAN DE 

SYPE. FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 8 juli 1987, nr. 85-14.052, JurisData nr. 1987-701245. 
8233 Arbh. Bergen 10 januari 1992, JTT 1992, 151. 
8234 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 193, nr. 170 ("Mais d'un autre côté il n'est pas assujetti, pour pouvoir les exiger, à justifier du dommage que le 
retard du paiement lui a causé."). 
8235 Sinds 1 oktober 2016 ligt deze bepaling vervat in artikel 1231-6, tweede lid CCF. 
8236 Artikel 1224, eerste volzin CCI luidt: „Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal 
giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver 
sofferto alcun danno.” 
8237 LINDENBERGH 2008-I, 77 (Nederland). 
8238 BIQUET-MATHIEU 2012, 289. 
8239 CARBONNIER 1992, 316; COUTANT-LAPALUS 2002, 251; DE PAGE 1942, 165. 
8240 Arbh. Luik 2 oktober 1992, JTT 1993, 215. Contra: PETIT 1995, 53 ("Wel moet er, zoals in het gemene recht, een fout zijn 
van de schuldenaar die bij vertraging in de betaling enkel een ongelukkig toeval of overmacht tot ontlasting zou kunnen 
inroepen."). 
8241 LINDENBERGH 2008-I, 77. 
8242 Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, (72) 73 (vergoedende interest); Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270 
(vergoedende interest); DE PAGE 1942, 165; VAN OEVELEN 2009, 161; PEETERS/VANACKERE 2007, 3. 
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3033. AANVULLENDE VERKLARING VOOR WETTELIJKE INTEREST: BEWIJSPROBLEMEN – Een klassieke verklaring 
voor de toepasselijkverklaring van wettelijke interest is dat het niet evident is om schade wegens 
laattijdige betaling van een geldsom te bewijzen.8243 Bij POTHIER stond zo al te lezen dat de diverse 
schadevergoedingen uit laattijdige nakoming van geldverbintenissen tot in het oneindige variëren. 
Aangezien het dermate moeilijk is om die schadevergoedingen te voorzien en te rechtvaardigen, 
moest de rechter deze forfaitair vaststellen.8244  

b Wettelijke rentevoet 

3034. VERWIJLINTEREST AAN WETTELIJKE RENTEVOET – Nu de benadeelde bestaan van vertragingsschade 
niet hoeft aan te tonen, is hij ook bevrijd van de verplichting om de omvang daarvan te bewijzen. 
Schade die hij lijdt door een geldsom te missen, wordt sinds POTHIER (supra nr. 3033) onweerlegbaar 
vermoed overeen te stemmen met wettelijke interest. Dit geldt dus ook voor rechterlijk begrote 
vergoedingen. Schadevergoeding wegens laattijdige voldoening van een geldschuld bestaat luidens 
artikel 1153 BW immers "nooit in iets anders dan in de wettelijke interest".  

3035. OMVANG VAN WETTELIJKE INTEREST – Wettelijke interest is in één van zijn betekenissen interest die is 
verschuldigd aan de krachtens de wet bepaalde rentevoet (supra nr. 2911). Die wettelijke rentevoet wordt 
overeenkomstig artikel 2 van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest8245, vastgesteld bij 
koninklijk besluit.8246 In 2008 bedroeg de wettelijke rentevoet 7 %. In 2016 bedroeg die nog slechts 2,25 %.8247 
Moratoire interest wordt naar Belgisch recht met andere woorden op forfaitair-abstracte wijze berekend.8248  

3036. BIJZONDERE WETTELIJKE RENTEVOET BIJ HANDELSTRANSACTIES – Voor handelstransacties voorziet de 
Wet Betalingsachterstand Handelstransacties "in een aanzienlijk hogere rentevoet". Deze hogere 
rentevoet moet wanbetalers afschrikken.8249 Voor de eerste helft van 2016 bedroeg deze bijzondere 
wettelijke interestvoet 8,5 % (supra nr. 2911).8250 Artikel 5 WBH wijkt eigenlijk niet af van artikel 1153 
BW. Zij voorziet enkel in een bijzondere wettelijke interest in de zin van die bepaling. De notie 
wettelijke rentevoet of wettelijke interest is dan ook geen uniform begrip. In het kader van artikel 
1153 BW kan namelijk tussen twee wettelijke interesten worden onderscheiden. Een type geldt bij 
betalingsachterstand bij handelstransacties. Een ander type geldt voor andere geldschulden.8251  

c Ratio restrictionis 

3037. RATIO VAN FORFAITAIRE VERWIJLINTEREST: ONVOORZIENBAARHEID SCHADE BIJ NIET-NAKOMING 

GELDVERBINTENISSEN? – POTHIER verantwoordde de forfaitaire vaststelling van schadevergoeding bij 
laattijdige nakoming van geldschulden onder meer op grond dat het moeilijk is om die 

                                                             
8243 CARBONNIER 1992, 316; COLIN/CAPITANT 1932, 103; COLMET DE SANTERRE 1865, 100-101; POTHIER 1821, 192, nr. 170. 
8244 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 192, nr. 170 ("Comme les différents dommages et intérêts, qui peuvent résulter du retard de l'accomplissement 
de cette espèce d'obligation [qui consiste à donner une certaine somme d'argent], varient à l'infini, et qu'il est aussi difficile 
de les prévoir que de les justifier, il a été nécessaire de les régler comme par une espèce de forfait, à quelque chose de fixe. 
C'est ce qu'on a fait en les fixant aux intérêts de la somme due au taux de l'ordonnance."). 
8245 Zoals gewijzigd bij artikel 87 van de Programmawet van 27 december 2006, BS 28 december 2006. 
8246 De wet voorziet niet in criteria ter bepaling van die wettelijke rentevoet. Bespreking: DE TEMMERMAN 1999, 1317-1319; 
DE TEMMERMAN 2000-I, 340-341; SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1435. 
8247 Algemene Administratie van de Thesaurie, "Mededeling over de wettelijke interestvoet", BS 18 januari 2016.  
8248 Arbh. Bergen 10 januari 1992, JTT 1992, 151; DE TEMMERMAN 1999, 1305 en 1317; DE TEMMERMAN 2000-I, 337; SAMOY/VAN 

LOOCK 2013, 1439; VAN OEVELEN 2009, 161. 
8249 Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1827/1, 11. 
8250 FOD Financiën, "Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij 
handelstransacties", BS 1 februari 2016. Interest wegens laattijdige betaling is in artikel 5 WBH bepaald op basis van een 
referentierentevoet, vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Overeenkomstig 
artikel 2, 4° WBH is die referentierentevoet de interestvoet die de Europese Centrale Bank toepast voor haar meest recente 
basisherfinancieringstransactie voor de eerste kalenderdag van het desbetreffende halfjaar. 
8251 SAGAERT/SAMOY 2002, 327; SAGAERT/SAMOY 2003, 121-122; SAMOY/AGUIRRE 2010, 106-108; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 161-
166; VAN OEVELEN 2009, 177. 
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schadevergoeding te voorzien. 8252  Na de invoering van de Code Napoléon bleef die 
voorzienbaarheidslimiet volgens sommigen gelden als verantwoording voor de wettelijke rentevoet 
van artikel 1153 CCF. Een contractant zou bij sluiting van een overeenkomst niet kunnen voorzien of 
en welke hij schade zal veroorzaken bij niet-nakoming van zijn geldverbintenissen.8253  

3038. WEERLEGGING VAN ONVOORZIENBAARHEIDSARGUMENT – Dat argument volstaat niet ter verklaring van het 
onweerlegbare vermoeden (supra nr. 3031) dat de benadeelde enkel wettelijke interest als schade zou 
lijden.8254 In de common law werd zo beslist dat dit renteverlies onderworpen is aan "the principles governing 
all claims for damages for breach of contract, such as remoteness, failure to mitigate and so forth."8255 
Renteschade wegens laattijdige betaling van een geldverbintenis in de zin van ons artikel 1153 BW is evenmin 
onvoorzienbaar. De schuldeiser kan de schuldenaar bij de sluiting zo meedelen waartoe hij de geldsom zal 
bestemmen. Onvoorzienbaarheid ligt derhalve beslist niet ten grondslag aan artikel 1153 BW.  

3039. RATIO VAN FORFAITAIRE VERWIJLINTEREST: VOORKOMING VAN SPECULATIES OVER GELDSOMGEBRUIK – De 
doctrine verklaart de abstracte vergoeding van verwijlinterest van oudsher ook vanuit de voorkoming 
van moeilijkheden bij de vaststelling van het gebruik dat de benadeelde van de geldsom zou hebben 
gemaakt bij tijdige nakoming van de verbintenis tot betaling van de geldsom.8256 Naargelang dat 
gebruik kan die schade aanzienlijke dan wel onbeduidende proporties aannemen. 
Begrotingsmoeilijkheden volstaan echter niet als rechtvaardiging. Complexiteit van schadebegroting 
mag geen correcte vergoeding beletten (supra nrs. 264-265). Dat winstderving, kansschade en 
immateriële schade niet gemakkelijk zijn te begroten, staat immers ook niet in de weg aan hun 
concrete begroting. Vaak gaat de rechter wel over tot begroting in billijkheid.  

3040. RATIO VAN FORFAITAIRE VERWIJLINTEREST: VOORKOMING VAN PROCESVLOED – In aansluiting op het 
vorige is de ratio legis ook te zoeken in voorkoming van oeverloze toename van processen.8257 Had 
de wetgever tardieve betaling van geldsommen laten afhangen van de gemeenrechtelijke 
schadevergoedingsregels, dan zouden bij laattijdige betaling van geldschulden nog vaker processen 
worden gevoerd.8258 Elke schuldeiser zou aanvoeren dat hij hoogrenderende effecten zou hebben 
gekocht.8259 De ratio legis van artikel 1153 BW ligt dus in een aversie ten aanzien van een society bent 
on litigation. Toelaten van bewijs van concrete renteschade bij schadevergoedingen wegens niet-
nakoming van geldverbintenissen zou de sluizen tot procederen openzetten.  

3041. PROCESVLOEDARGUMENT VALABEL IN ANDERE CONTEXTEN – Dat floodgatesargument is niet onbekend in het 
Belgische recht. Zo wordt dit aangevoerd ter afwijzing van vergoedbaarheid van immateriële bagatelschade 

                                                             
8252 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 192, nr. 170 ("Comme les différents dommages et intérêts, qui peuvent résulter du retard de l'accomplissement 
de cette espèce d'obligation [qui consiste à donner une certaine somme d'argent], varient à l'infini, et qu'il est aussi difficile 
de les prévoir que de les justifier, il a été nécessaire de les régler comme par une espèce de forfait, à quelque chose de fixe. 
C'est ce qu'on a fait en les fixant aux intérêts de la somme due au taux de l'ordonnance."). 
8253 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, VI, Parijs, Warée, 1824, 276. 
8254 Vgl. PINNA 2007, 201. 
8255 Sempra Metals Ltd (formerly Metallgesellschaft Ltd) v IRC [2007] UKHL 34, [2008] 1 AC 561, www.bailii.org, punt 94. 
8256 BELGIË: DE PAGE 1942, 165 ("Le montant du dommage doit également, en principe, être prouvé par le créancier. La loi 
déroge à cette règle, en matière d'obligations de sommes, pour couper court à toutes sortes de difficultés et d'appréciations 
délicates."); LAURENT XVI 1875, 366. FRANKRIJK: CARBONNIER 1992, 316-317; COLIN/CAPITANT 1932, 103; COLMET DE SANTERRE 1865, 
100-101; HUC 1894, 218; PINNA 2007, 210; POTHIER 1821, 192, nr. 170; TOULLIER 1824, 274.  
8257 Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.8 (verhaalbaarheid van erelonen advocaten); DE PAGE 1942, 165; 
DE TEMMERMAN 1999, 1305- 1306; LAURENT XVI 1875, 365-366; TOULLIER 1824, 274; VAN OEVELEN 2009, 161; WERY 2011-I, 580 
("Fort sagement, le législateur a voulu couper court aux discussions auxquelles on aurait sans doute assisté sur l'emploi que 
le créancier aurait fait des sommes si elles avaient été payées ponctuellement."). 
8258 LAURENT XVI 1875, 366 ("l'argent peut servir à mille emplois différents, c'est le moyen universel d'échange. Quel usage le 
créancier en fera-t-il? On l'ignore. Quelle est la perte qu'il fera? Quel est le gain dont il sera privé? On ne le sait. Il se peut 
que la perte soit immense, il se peut qu'elle soit nulle. [...] Que serait-il arrivé si le législateur avait laissé les obligations de 
sommes d'argent dans le droit commun? Des procès pour toute dette qui n'aurait pas été payée à l'échéance. Or, les dettes 
d'argent sont les plus fréquentes de toutes."); TOULLIER 1824, 274. 
8259 CARBONNIER 1992, 316-317; TOULLIER 1824, 274. 
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(supra nrs. 2430-2433). Daar betoogt menigeen dat indien het minste gevoel van teleurstelling verhaalbaar is, 
een gevaar rijst op oeverloze uitdeining van vorderingen tot vergoeding van immateriële schade.8260 In dezelfde 
zin zien sommigen een procesvloed als risico van de invoering van punitieve schadevergoedingen8261 of van de 
verhaalbaarheid van kansschade (supra nrs. 2158-2159). Tot slot kwam dat argument voor bij vergoeding van 
strooischade via groepsvorderingen.8262 Ter ondersteuning van de invoering van dergelijke groepsvorderingen 
voor strooischade betoogde bepaalde rechtsleer zo dat de maatschappij baat heeft bij het voorkomen van een 
groot aantal civiele procedures, waarbij toch telkens identieke vragen aan bod komen.8263  

3 Afwijking van positief belang 

3042. AFWIJKING POSITIEF BELANG – Dat uit artikel 1153, tweede lid BW volgt dat schadevergoeding bestaande in 
verwijlinterest is verschuldigd zonder dat de schuldeiser enig verlies hoeft te bewijzen, impliceert tegelijk dat 
het bewijs van mindere (infra nrs. 3043-3044) of meerdere (infra nrs. 3046-3049) renteschade onmogelijk is. 
De wettelijke interest vormt zowel de ondergrens als de bovengrens voor schadevergoeding. Vertragingsrente 
wordt dus onweerlegbaar vermoed overeen te stemmen met de wettelijke rente. Dit is een afwijking van het 
vereiste van integraal schadeherstel.8264 Beredeneerd vanuit het positief belang verplaatst de rechter de 
benadeelde met toekenning van verwijlinterest immers niet per se naar zijn hypothetische nakomingspositie. 
Dit belet echter niet dat andere schade dan renteschade (infra nrs. 3050-3057) potentieel verhaalbaar is. 

a Mindere schade 

3043. ONMOGELIJK BEWIJS VAN MINDERE RENTESCHADE DAN WETTELIJKE RENTEVOET – De onweerlegbaarheid 
van het schadevermoeden, en dus het abstracte karakter van schadebegroting8265, leidt allereerst 
ertoe dat de wanprestant bij niet-nakoming van een geldverbintenis niet kan aantonen dat de 
benadeelde minder schade heeft geleden dan de wettelijke rentevoet. 8266  De Hoge Raad in 
Nederland oordeelde zo dat wanneer de schuldeiser in afwachting van betaling van het hem 
verschuldigde bedrag een renteloze lening is aangegaan, de schuldenaar dit niet kan inroepen om de 
omvang van de door hem verschuldigde vertragingsrente te beperken.8267 Het slachtoffer van een 
wanprestatie kan via artikel 1153 BW dus in een nakomingssuperieure positie terechtkomen.  

3044. GEEN VOORDEELSTOEREKENING BIJ VERWIJLINTEREST – Het abstracte karakter van vergoeding van 
vertragingsschade onder artikel 1153 BW houdt in dat mechanismen die inwerken op het integraliteitsprincipe, 
zoals voordeelstoerekening, die schadevergoeding niet beperken. Aangaande het met ons artikel 1153 BW 
vergelijkbare artikel 6:119 NBW besliste de Hoge Raad zo dat de wettelijke rentevoet niet kan worden 
verminderd met het voordeel dat de benadeelde zou toevallen ingevolge de gebeurtenis die de schuldenaar tot 

                                                             
8260 OOSTENRIJK: GRIGG/TROISS 2006, 204 ("Schaffung einer völlig unbestimmten Generalklausel zur Ersatzfähigkeit ideeller 
Schäden, wodurch eine Gefahr der Ausuferung besteht."). SPANJE: RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007, 253; SOLÉ FELIU 2009, 8. 
8261  WEYTS 2011, 203 ("Daartegenover staat dat indien punitive damages zouden bestaan, wellicht het aantal 
aansprakelijkheidsprocedures zou toenemen."). 
8262 N. DE BIE, “Groepsvorderingen, de missing link in ons recht”, De orde van de dag 2011, afl. 54, (75) 76 (ziet als voordeel 
van de groepsvordering dat zo wordt vermeden dat een groot aantal individuele vorderingen met hetzelfde voorwerp 
worden ingediend); P. HOFSTRÖSSLER, “Waarom een ‘class action’ in België? Krijtlijnen van het voorstel van de Orde van 
Vlaamse Balies”, De orde van de dag 2011, afl. 54, (95) 97 (maatschappij heeft baat bij voorkomen van groot aantal civiele 
procedures); PIERS 2007, 830 (over Amerikaans recht). 
8263 P. HOFSTRÖSSLER, “Waarom een ‘class action’ in België? Krijtlijnen van het voorstel van de Orde van Vlaamse Balies”, De 
orde van de dag 2011, afl. 54, (95) 97. 
8264 Bepaalde rechtsleer bespreekt verwijlinterest dan ook als een beperking aan het integraliteitsprincipe: COUTANT-LAPALUS 

2002, 249-251 ("Le principe de réparation intégrale étant écarté, il n'est pas tenu de justifier d'un quelconque préjudice."); 
DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 324. 
8265 BRUNNER 1991, 63 (inzake abstracte schadebegroting in het algemeen). 
8266 BELGIË: Arbh. Bergen 10 januari 1992, JTT 1992, 151; COUTANT-LAPALUS 2002, 251; DE PAGE 1942, 165; DE TEMMERMAN 1999, 
1305; VAN OEVELEN 2009, 161; WÉRY 2011-I, 580. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 10 juli 1895, D. 1896, I, 119 (appelrechters die 
weigeren om schuldenaar te veroordelen tot betaling van die verwijlinterest, ondanks het verzoek van de schuldeiser, 
schenden art. 1153 BW); COLMET DE SANTERRE 1865, 103 (“le créancier obtient les intérêts moratoires quand même le retard 
ne lui a occasionné aucun préjudice”); HUC 1894, 219; PINNA 2007, 202. NEDERLAND: HR 11 februari 2000, NJ 2000, arrest nr. 
275, (1859) 1871 (niet-betaling koopsom); HR 14 januari 2005, RvdW 2005, arrest nr. 12, (100) 113. 
8267 HR 1 februari 1985, NJ 1985, nr. 560, 1810, en specifiek p. 1812-1813. 
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schadevergoeding (verwijlinterest) verplicht.8268 De koper van een verhuurd appartementencomplex was zijn 
betalingsverbintenis niet tijdig nagekomen. De verkoper verkreeg wettelijke rente over de koopsom vanaf de 
datum waarop die betaling volgens de koopovereenkomst had moeten plaatsvinden. De koper verweerde zich 
met het betoog dat de verkoper in de periode waarin het complex niet was overgedragen wel huurinkomsten 
had genoten en deze krachtens artikel 6:100 NBW (voordeelstoerekening) in mindering waren te brengen op 
de schadevergoeding in de vorm van wettelijke rente. Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch volgde dit en paste 
voordeelstoerekening toe. De Hoge Raad vernietigde dit arrest op twee gronden. Allereerst was niet voldaan 
aan de voorwaarden voor voordeelstoerekening. Het voordeel van de voortgezette huurontvangst vloeide 
immers voort uit de niet-nakoming van de afnameverplichting door de koper. Dit was niet dezelfde gebeurtenis 
als die welke aan de basis lag van de schade waarvan de verkoper vergoeding vorderde, zijnde de laattijdige 
betaling van de koopprijs. Doorslaggevend was echter de overweging dat bij wettelijke rente van 
voordeelstoerekening geen sprake kan zijn. Artikel 6:119 NBW beoogt immers "de schadevergoeding wegens 
vertraging in de voldoening van een geldsom te fixeren op de wettelijke rente, zulks ter wille van de 
rechtszekerheid en van de hanteerbaarheid van het recht op dit punt", zodat "deze strekking [zich ertegen 
verzet] dat die gefixeerde schadevergoeding wordt verminderd met het bedrag van een voordeel dat aan de 
schuldeiser toevalt als gevolg van de gebeurtenis die de schuldenaar tot schadevergoeding verplicht".8269  

b Meerdere schade 

3045. GEEN BEWIJS VAN MEERDERE (RENTE)SCHADE ONDER ARTIKEL 1153 BW – Artikel 1153 BW belet dat de 
rechter hogere schadevergoeding toekent dan de wettelijke interest. 8270 Dat artikel bepaalt namelijk 
dat inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op betaling van een geldsom, de 
schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering "nooit" in iets anders bestaat dan in die 
wettelijke interest. Dit geldt dus ook indien de benadeelde kan aantonen dat hij meer renteverlies 
heeft geleden door aan hogere rente geld te moeten ontlenen of door hogere rendementen te 
hebben mislopen (vgl. supra nr. 2968). Ook impliceert dit dat de rechter de geldschuld niet kan 
actualiseren. De door hem begrote schadevergoeding is niet herwaardeerbaar wegens inflatie.8271 
Hier doet België dus afstand van het vereiste van integraal herstel van het positief belang.  

3046. ONMOGELIJK BEWIJS VAN MEERSCHADE DAN WETTELIJKE RENTEVOET – TOULLIER gaf al in 1824 aan dat niet-
betaling van een geldsom op een vastgesteld tijdstip de schuldeiser veel grotere verliezen kan berokkenen dan 
de wettelijke rentevoet: "Faute de la somme sur laquelle il comptait, il a pu être réduit à emprunter lui-même, 
[...], [i]l a pu se voir traduit en justice par une action qui a porté une atteinte mortelle à son crédit, se voir 
exproprié, faire faillite, voir périr sa maison faute de moyens pour la réparer, manquer des marchés avantageux, 

                                                             
8268 HR 11 februari 2000, NJ 2000, arrest nr. 275, (1859) 1871; HR 14 januari 2005, RvdW 2005, arrest nr. 12, (100) 113. 
8269 HR 11 februari 2000, NJ 2000, arrest nr. 275, (1859) 1871. 
8270 BELGIË: Vred. Paliseul 13 maart 1996, Jb.Kred. 1996, 316; BIQUET-MATHIEU 2000, 466; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 280; 
CORNELIS 2000-I, 567; DE TEMMERMAN 1999, 1305; LACONTE 2005, 536; PEETERS/VANACKERE 2007, 4; PETIT 1995, 58; VAN OEVELEN 

2009, 161; WÉRY 2011-I, 580. FRANKRIJK: Cass.com.fr. 15 juni 1981, Bull.civ. 1981, IV, 215, nr. 271 (appelrechters schenden 
art. 1153 BW door grotere schadevergoeding toe te kennen dan wettelijke interest); Cass.com.fr. 16 februari 1988, Bull.civ. 
1988, I, 26, nr. 40 (appelrechters schenden art. 1153 BW door niet-betaalde erelonen te indexeren); Cass.civ.I.fr. 9 mei 
1990, Bull.civ. 1990, I, 73, nr. 100 (appelrechters schenden art. 1153 BW wanneer zij bijkomende schadevergoeding bij 
wettelijke interest toekennen zonder na te gaan of wanprestant te kwader trouw was); COLIN/CAPITANT 1932, 103; COLMET DE 

SANTERRE 1865, 103; HUC 1894, 219; POTHIER 1821, 193, nr. 170; COUTANT-LAPALUS 2002, 251. 
8271 BELGIË: Cass. 20 september 1985, Pas. 1986, I, 63; Cass. 28 september 1989, Pas. 1990, I, 113 ("[Overwegende d]at het 
hof van beroep, door aan verweerder qualitate qua benevens de moratoire interest op het wegens de herziening van de 
overeenkomst te betalen bedrag een vergoeding toe te kennen die enkel hierop is gegrond dat de betaling te laat is 
geschied en die dient tot herstel van de nadelige gevolgen van de muntontwaarding, dientengevolge artikel 1153 [BW] 
schendt."); Cass. 12 februari 1998, Pas. 1998, I, 220. Vgl. Kh. Brussel 20 juni 2008, RW 2011-12, 706. Vgl. Cass. 18 juni 1981, 
Pas. 1981, I, 1200 (a contrario). FRANKRIJK: Cass.com.fr. 16 februari 1988, Bull.civ. 1988, I, 26, nr. 40. Die onmogelijkheid tot 
actualisering van geldschulden houdt ook verband met het feit dat het nominalisme van artikel 1895 BW toepasselijk is op 
geldschulden: BELGIË: BIQUET-MATHIEU 2000, 466; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 280; LACONTE 2005, 536; PEETERS/VANACKERE 

2007, 10; WÉRY 2011-I, 582. FRANKRIJK: PINNA 2007, 213. 



1007 
 

etc."8272  De onmogelijkheid voor de wanprestant om mindere schade te bewijzen, zou hier dan een 
compensatie zijn voor de onmogelijkheid voor de benadeelde tot bewijs van meerdere schade.8273  

3047. CONTRAST MET EVEN MOEILIJKE BEGROOTBARE VERGOEDENDE INTEREST  – Waarom is bij vergoedende 
interest wel de regel van integraal schadeherstel in acht te nemen?8274 Vertragingsschade is bij 
waardeschulden (vergoedende interest) toch even moeilijk begrootbaar als bij geldschulden 
(verwijlinterest)? Hoewel abstracte begroting van vertragingsschade ongetwijfeld eenvoud als merite 
heeft, geldt als uitgangspunt dat complexiteit van schadebegroting geen correcte vergoeding mag 
beletten (supra nr. 265). De Italiaanse rechtsleer verantwoordt vergoeding van meerschade (danno 
ulteriore) onder artikel 1224 CCI (vgl. art. 1153 BW) zo vanuit het integraliteitsprincipe.8275 Bovendien 
blijkt dat de wettelijke rentevoet niet enkel buiten toepassing blijft bij compensatoire interesten, 
maar ook bij opzet van de wanprestant (infra nr. 3058). 

3048. ANDERE RECHTSSTELSELS LATEN VERGOEDING VAN MEERSCHADE TOE – Diverse buitenlandse wetgevers staan 
inzake geldverbintenissen open voor aansluiting bij het positief belang. Zo bieden Duitsland (§ 288, lid 4 BGB), 
Zwitserland (art. 106, lid 1 CO) en Italië (art. 1224 CCI) de mogelijkheid om te bewijzen dat de werkelijke schade 
uitstijgt boven de wettelijke vertragingsrente. Het Zwitserse artikel 106, lid 1 CO bepaalt zo dat “[l]orsque le 
dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également 
ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable". Het Italiaanse artikel 1224 CCI bepaalt dat de 
schuldeiser kan aantonen dat hij meerschade heeft geleden, en dat hij daarvoor een hogere schadevergoeding 
kan krijgen ("Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento"). De 
Italiaanse wettelijke rente geldt zo als minimumforfait.8276 Vergoedbaarheid van meerschade staat daarbij ten 
dienste van het beginsel van integrale schadevergoeding. 8277  Hetzelfde geldt voor de internationale 
harmoniseringsinitiatieven. Artikel 7.4.9 Unidroit bepaalt zo dat "[t]he aggrieved party is entitled to additional 
damages if the non-payment caused it a greater harm". Artikel III.3:708, lid 2 DCFR bepaalt in soortgelijke zin 
dat "[t]he creditor may in addition recover damages for any further loss". Bemerk ook dat de Franse wetgever 
voornemens is die weg in te slaan: "Le créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice 
supplémentaire, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance."8278 

3049. MEERSCHADEVERGOEDING VANUIT GRONDSLAG VAN ARTIKEL 1153 BW – De al dan niet 
toelaatbaarheid van boven de wettelijke interest uitstijgende schade is beredeneerbaar vanuit de 
ratio legis van artikel 1153 BW. Neem nu dat die grondslag schuilt in vermijding van oeverloze 
speculaties over het gebruik dat de benadeelde van de geldsom zou hebben gemaakt (supra nr. 
3039). Dan valt te betogen dat indien geen sprake is van speculatie over dat gebruik, maar dat 
gebruik is bewezen, de benadeelde dit zou moeten kunnen aantonen en als schadevergoeding zou 
moeten verkrijgen. Ligt de ratio restrictionis echter in vermijding van een society bent on litigation 

                                                             
8272 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, VI, Parijs, Warée, 1824, 274. 
8273 COLIN/CAPITANT 1932, 103; COLMET DE SANTERRE 1865, 103. 
8274 Cass. 26 februari 1931, Pas. 1931, I, 94; Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.7.2 ("In geval van niet-
betaling van een waardeschuld, zal de rechter op grond van de artikelen 1149 tot 1151 [BW] en rekening houdend 
inzonderheid met het beginsel van het integraal herstel van het nadeel, het bedrag van de verschuldigde prestatie (de 
"compensatoire" schadevergoeding) moeten vaststellen [...]"; inzake verhaalbaarheid van erelonen advocaten); Brussel 
20 april 2006, zoals aangehaald in Cass. 14 maart 2008, Pas. 2008, 716 ("Het criterium bij die beoordeling [kapitalisatie van 
interesten] is de volledige vergoeding van de schade. Dat beginsel moet worden toegepast op alle compensatoire 
interesten of ze nu van delictuele, quasi-delictuele dan wel van contractuele oorsprong zijn."); DE TEMMERMAN 2000-I, 343; 
RONSE/DE WILDE 1988, 247. 
8275 ROPPO 2006, 872 ("La norma ribadisce l'idea indiscussa per cui le conseguenze dell'inadempimento debbano ricadere 
integralmente sul debitore [...]"). 
8276 LENOCI 2013, 7. 
8277 ROPPO 2006, 872. 
8278 Dit is artikel 1280, derde lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Deze bepaling is 
overgenomen uit het Catala-ontwerp (art. 1381), waarvan de strekking bij de recente herziening van het Franse 
verbintenissenrecht aan de voorwaarde van kwade trouw werd onderworpen (art. 1231-6, derde lid CCF: "Le créancier 
auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des 
dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."). 



1008 
 

(supra nr. 3040), dan lijkt vergoedbaarheid van meerschade minder verantwoord. Het beletten dat 
de benadeelde meerschade bewijst, verhindert immers wel degelijk oeverloze betwistingen.  

c Andere schade 

3050. VERGOEDBAARHEID VAN ANDERE SCHADE DAN VERTRAGINGSSCHADE BIJ GELDVERBINTENISSEN –
Controversieel is de vraag of artikel 1153 BW in de weg staat aan bijkomende vergoeding voor van 
vertragingsschade onderscheiden schade. Partijen kunnen uiteraard voorzien in vergoeding 
daarvan.8279 Doen zij dit niet, dan rijst de vraag naar de strekking van artikel 1153 BW. Kan de rechter 
bovenop verwijlinterest vergoeding toekennen voor andere schade? Eind negentiende eeuw meende 
het Franse Hof van Cassatie van wel, toen het een arrest vernietigde dat de benadeelde niet 
toestond om daarbovenop vergoeding te krijgen voor zijn faillissementsschulden.8280 Komen dan met 
het oog op inning van de schadevergoeding gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking?  

3051. TEGENINDICATIES – Artikel 1153 BW laat uitschijnen dat de rechter naast verwijlinterest geen vergoeding 
voor andere schade kan toekennen. Luidens dat artikel kan schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering van 
verbintenissen die alleen betrekking hebben op betaling van een bepaalde geldsom immers nooit in iets anders 
bestaan dan in de wettelijke interest. Ook op basis van het vierde lid kunnen twijfels rijzen over de mogelijkheid 
tot toekenning van meer dan de wettelijke interest indien contractpartijen daarover niets zijn 
overeengekomen. Die bepaling schrijft immers voor dat schadevergoeding de wettelijke interest te boven kan 
gaan "indien er opzet van de schuldenaar is". Bij ontbreken van opzet zou dit dus onmogelijk zijn.8281  

3052. ANDERE SCHADE DAN VERTRAGINGSSCHADE BUITEN BEREIK VAN ARTIKEL 1153 BW – Al eind 
negentiende eeuw heette het dat artikel 1153 BW zich beperkte tot vergoeding van nadelen die door 
laattijdige betaling waren geleden.8282 Een aantal Belgische8283 en Franse8284 auteurs schaart zich 
achter dit klassieke standpunt. Vanuit de ratio legis van artikel 1153 BW zou verhaal van andere 
schade dan renteschade mogelijk zijn. Zo zouden kosten van invordering van een schuld ook hier een 
vergoedbaar karakter vertonen. Zij staan namelijk volledig los van de schade bestaande in derving 
van het genot van de verschuldigde geldsom.8285 Voor zover de ratio legis van het forfait van artikel 
1153 BW bestaat in vermijding van speculaties over het gebruik dat de benadeelde zou hebben 
gemaakt van de geldsom (supra nr. 3039), valt de vraag naar vergoedbaarheid van inningskosten 
buiten het bestek van dat artikel.8286 Hetzelfde geldt indien de ratio legis van artikel 1153 BW zou 
bestaan in voorkoming van begrotingsperikelen.8287 Dergelijke perikelen doen zich niet voor bij 
inningskosten. De omvang van inningskosten is doorgaans zonder al te grote problemen bewijsbaar.  

3053. STEUN IN NEDERLANDS RECHT – Nederland aanvaardt die zienswijze. Artikel 6:119 NBW stelt interest – 
zonder onderscheid tussen moratoire en compensatoire interest – forfaitair vast op de wettelijke rente, zonder 
afwijkingsmogelijkheid. Toch stelt de rechtsleer dat artikel 6:119 NBW niet in de weg staat aan vergoeding van 

                                                             
8279 DE TEMMERMAN 1999, 1307; WERY 2011-I, 582. 
8280 Cass.civ.fr. 3 mei 1897, D. 1897, 319 („Ainsi, le tiers […] peut être condamné à des dommages-intérêts, en outre des 
intérêts moratoires, à raison du préjudice qu’il a causé à ce commerçant en le faisant déclarer en faillite.”). 
8281 Vred. Doornik 2 november 2004, JLMB 2005, 712 (geen schadevergoeding mogelijk tot compensatie van de kosten van 
de advocaat die in rechte betaling heeft gevorderd); Pol. Gent 11 oktober 2004, T.Vred. 2005, 52 (bij gebrek aan 
conventioneel schadebeding kan de verzekeraar bij de regresvordering wegens art. 1153 BW geen administratiekosten 
vorderen); VIGNERON 1971, 71. Zie ook rechtsleer aangehaald in BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 281, voetnoot 183. 
8282 F. LAURENT, Principes de droit civil français, XVI, Brussel, Bruylant, 1875, 366. 
8283 BIQUET-MATHIEU 2000, 466; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 281; GOUDEN/PHILIPPE 2004, 1330; MOREAU-MARGRÈVE 1976, 641; 
WÉRY 2011-I, 582. 
8284 COLIN/CAPITANT 1932, 103 („la limitation édictée par l’article 1153 ne vise que le dommage résultant du retard dans 
l’exécution”); PINNA 2007, 208. 
8285 BIQUET-MATHIEU 2000, 466; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 281; MOREAU-MARGREVE 1976, 641; WÉRY 2011-I, 582. 
8286 BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 281. 
8287 CARBONNIER 1992, 316-317; DE PAGE 1942, 165; LAURENT XVI 1875, 366; PINNA 2007, 210; POTHIER 1821, 192, nr. 170; TOULLIER 

1824, 274.  
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buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96, lid 2 NBW, "aangezien het daarbij niet gaat om schade 
wegens vertraging, maar om kosten wegens het innen van een vordering".8288  

3054. VERGOEDING VAN ANDERE SCHADE ONDER GEMEENRECHTELIJKE SCHADEVERGOEDINGSREGELS – Voor 
zover vergoedbaarheid van andere schade naast verwijlinterest wordt aanvaard, zijn inningskosten 
die buiten artikel 1153 BW en buiten de rechtplegingsvergoeding (advocatenkosten) vallen, 
vergoedbaar op grond van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels. Dit geldt naar Nederlands 
recht, waar vergoeding van buitengerechtelijke kosten in de context van artikel 6:119 NBW 
(wettelijke rente) zo valt onder artikel 6:96, lid 2 NBW.8289 In België blijkt dit uit cassatierechtspraak 
(supra nrs. 2756-2757).8290 Voor begroting van die schade is de rechter dan aangewezen op zijn 
begrotingsbevoegdheid krachtens de artikelen 1149 tot en met 1151 BW.8291 Een rechtbank van 
eerste aanleg kende zo bovenop verwijlinterest een forfaitaire schadevergoeding toe op grond dat de 
belastingplichtige veel buitengerechtelijke kosten had moeten maken om betaling te krijgen van de 
verwijlinterest die de belastingadministratie onbetwistbaar was verschuldigd.8292  

3055. VERHAAL BIJ HANDELSTRANSACTIES – Verhaal van andere dan vertragingsschade wordt ook aanvaard in de 
Wet Betalingsachterstand Handelstransacties. Vanuit de achterliggende bedoeling om betalingsachterstand te 
ontmoedigen (art. 6 Richtlijn 2011/7/EU) voorzag de Uniewetgever voor handelstransacties in vergoeding van 
invorderingskosten, waaronder kosten van aanmaningen, administratieve kosten en kosten voor 
incassobureaus en advocatenkosten.8293 Artikel 6 van die Belgische omzettingswet geeft de schuldeiser, 
wanneer conform deze wet verwijlinterest is verschuldigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht 
op € 40 forfaitaire vergoeding voor eigen invorderingskosten. Deze vergoeding is dus cumuleerbaar met 
interest voor betalingsachterstand.8294 In de parlementaire voorbereidingen luidt het dat vergoeding van 
inningskosten moet verhinderen dat schuldeisers wegens hoge inningskosten ervoor zouden terugdeinzen hun 
schuldvorderingen in te vorderen.8295 Dezelfde opmerking kan dus opgaan bij artikel 1153 BW. Bovendien staat 
sinds kort in artikel 7, voorlaatste lid WBH te lezen dat contractuele bedingen of praktijken die een vergoeding 
van invorderingskosten als bedoeld in artikel 6 uitsluiten, vermoed worden kennelijk onbillijk te zijn.8296 
Ondersteunt die gedachte niet eveneens de vergoedbaarheid van inningskosten onder artikel 1153 BW? 

3056. BIJ HANDELSTRANSACTIES NIET PER SE INTEGRALE VERGOEDING VAN INNINGSKOSTEN – De schuldeiser heeft recht op 
redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die dat vaste bedrag te boven gaan en die 
ontstaan zijn door de laattijdige betaling, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding. Dit is dus niet per se 
een integrale vergoeding van de inningskosten. Via deze redelijkheidseis wordt vermeden dat buitensporige 
kosten van incassobureaus aan de schuldenaar zouden worden aangerekend.8297 De doctrine geeft aan dat de 
mogelijkheid om onder de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties bijkomend om schadevergoeding te 

                                                             
8288 LINDENBERGH 2008-I, 77-78. In België poneert DE TEMMERMAN dat die interpretatie wel bevredigend voorkomt, maar artikel 
1153 BW elke bestaansreden ontneemt. Geldt een uitzondering voor invorderingskosten, dan moet dit ook gelden voor 
andere schade, zoals door het faillissement van het slachtoffer van niet-tijdige betaling van een geldschuld. B. DE 

TEMMERMAN, “De verhaalbaarheid van kosten van juridische bijstand op het knooppunt van aansprakelijkheidsrecht en 
procesrecht", RW 2004-05, (1401) 1406. 
8289 LINDENBERGH 2008-I, 77-78. 
8290 Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642; Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271, concl. HENKES (ging ook over 
expertisekosten); Cass. 16 november 2006, Arr.Cass. 2006, 2325; Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7; 
Cass. 24 april 2014, RABG 2015, nr. 15141, overwegingen 1 en 2. Vgl. Cass. 6 januari 2010, Pas. 2010, 20 
(buitencontractueel; door benadeelde betaalde kosten van technisch adviseur zijn verhaalbaar voor zover noodzakelijk om 
recht op schadevergoeding te doen gelden). 
8291 LAURENT XVI 1875, 368. 
8292 Rb. Antwerpen 10 januari 2011, FJF 2011, 780. 
8293 ONGENA/VANPETEGHEM 2003, 372 (geen rechtsplegingsvergoeding bij vergoeding van werkelijke invorderingskosten, om 
dubbele vergoeding te vermijden); SAGAERT/SAMOY 2003, 122-124; SAMOY/SAGAERT 2008, 693-694. 
8294 Overweging 19 van Richtlijn 2011/7/EU. 
8295 Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1827/1, 11. 
8296 Wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 10 december 2013. 
8297 SAGAERT/SAMOY 2002, 327-328; SAGAERT/SAMOY 2003, 122. 
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verzoeken, terwijl die mogelijkheid niet bestaat voor schulden die buiten het toepassingsgebied van die wet 

vallen, op gespannen voet staat met het gelijkheidsbeginsel (art. 10-11 GW).8298  

3057. ADVOCATENKOSTEN NAAST VERWIJLINTEREST VERGOEDBAAR VIA RECHTSPLEGINGSVERGOEDING – 

Belangrijke aantekening is dat enkel andere inningskosten dan kosten van juridische bijstand 
verhaalbaar zijn bij contractuele aansprakelijkheid.8299 Advocatenkosten zijn immers enkel nog via de 
rechtsplegingsvergoeding afwentelbaar (art. 1022 Ger.W.; supra nr. 2737)8300. Dit geeft aan dat 
advocatenkosten verhaalbaar zijn bovenop de verwijlinterest van artikel 1153 BW. Dit artikel berust 
dan ook op een andere grondslag dan artikel 1022 Ger.W. Aangezien artikel 1022 Ger.W. niet op een 
aansprakelijkheidsredenering is gebaseerd, kan de rechter de rechtsplegingsvergoeding sowieso 
bovenop verwijlinterest toekennen (supra nr. 2750).  

4 Uitzonderingen 

a Opzet wanprestant 

3058. INTEGRALE VERGOEDING POSITIEF BELANG BIJ OPZET WANPRESTANT – Van de regel dat verwijlinterest 
aan de wettelijke rentevoet is verschuldigd, wijkt de rechtspraak af wanneer een schuldenaar 
opzettelijk tekortschiet aan zijn geldverbintenissen. Artikel 1153, vierde lid BW bepaalt dat indien er 
opzet is van de schuldenaar, de schadevergoeding de wettelijke interest te boven kan gaan.8301 De 
reden voor de strengere aanpak van opzettelijke wanprestaties (supra nr. 74) is volgens POTHIER dat 
de inschikkelijkheid bij gewone schadevergoedingen dan niet mag gelden.8302 In de rechtspraak zijn 
wel weinig gevallen te vinden.8303 Het vereiste van integrale vergoeding van het positief belang is bij 
geldverbintenissen dus onderworpen aan het bewijs van opzet bij niet-nakoming. 

3059. KWADE TROUW VOLSTAAT NIET – Bewijs van opzet bij niet-nakoming van geldverbintenissen biedt de 
benadeelde dus de mogelijkheid om te ontkomen aan de vergoedingsgrens van de in artikel 1153 BW 
neergelegde verwijlinterest. Volgens sommigen is bedrog vereist.8304 Volgens anderen is opzet hier op te vatten 
als handelen te kwader trouw.8305 Deze opvatting is allicht gebaseerd op de Franse equivalente bepaling. 
Terwijl de Franse versie van het Belgische artikel 1153 BW dol (opzet) vereist, spreekt het Franse artikel 1231-6 
CCF (oud art. 1153 CCF) immers van mauvaise foi.8306 De parlementaire voorgeschiedenis van het Belgische 
artikel verwijst wel ook naar kwade trouw (mauvaise foi) en naar le fait d'un débiteur malintentionné.8307 

                                                             
8298 SAMOY/SAGAERT 2008, 694. 
8299 Rb. Antwerpen 10 januari 2011, FJF 2011, 780; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 281-282; SAGAERT/SAMOY 2009, 27-28; 
WÉRY 2011-I, 582. 
8300 GwH nr. 15/2009 van 5 februari 2009, BS 20 maart 2009, 23536, punt B.8.2; LAMON 2008, 44; KNAEPEN 2013, 16. 
8301 BELGIË: Brussel 22 juni 1973, RW 1974-75, 477; Luik 10 december 2002, JLMB 2003, 1501; Kh. Brussel 20 juni 2008, RW 
2011-12, 706; Vred. Kortrijk 15 januari 2013, TGR-TWVR 2013, 173. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 14 februari 1911, D. 1911, 216 
(geen extra schadevergoeding bij ontbreken bewijs van kwade trouw). 
8302 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 191, nr. 168 ("Les dommages et intérêts qui résultent du dol du débiteur, diffèrent encore des dommages et 
intérêts ordinaires en ce que [...] la modération qui [...] est observée à l'égard des dommages et intérêts ordinaires, [n'a] pas 
lieu à l'égard de ceux qui résultent du dol du débiteur."). 
8303 De veralgemeende toepassing van clausules waarin partijen hogere interest bedingen zou hiervoor een verklaring 
kunnen zijn. DE TEMMERMAN 2000-I, 338-339. 
8304 DEMUYNCK 1994, 10. 
8305 Antwerpen 11 oktober 2012, NJW 703, noot C. LEBON (inzake opzettelijke wanprestatie waardoor schadebeding niet 
langer geldt; afwijzing opzet op grond dat aansprakelijke de bedoeling had om verbintenissen te goeder trouw uit te 
voeren); CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 198d, voetnoot 2; DE TEMMERMAN 1999, 1308; DURANT/VERHEYDEN-
JEANMART 2001, 344. 
8306 Artikel 1231-6, derde lid CCF: "Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice 
indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire." Bijv. Cass.civ.fr. 14 
februari 1911, D. 1911, 216 (geen extra schadevergoeding bij ontbreken bewijs van kwade trouw); AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 

1902, 177-178 (kwade trouw als manœuvres dolosives). De Franse bepaling is elders overgenomen, zoals in Tunesië. Artikel 
278 in fine COCTn luidt: "Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce 
retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance." (www.e-justice.tn). 
8307 Wet van 1 mei 1913, Pasin. 1913, nr. 160, (132) 136-137. 



1011 
 

Bewuste miskenning van een verbintenis volstaat echter niet voor opzet. Omzeggens elke wanprestatie zou 
dan opzettelijk zijn. Het hof van beroep te Luik oordeelde zo dat een schadevergoeding voor meer dan de 
verwijlinterest ook mogelijk is bij zware fout.8308 Net zoals onder artikel 1150 BW (supra nrs. 1657-1663)8309, 
zijn zware fouten voor de toepassing van artikel 1153, vierde lid BW echter niet met opzet gelijk te stellen.8310  

3060. OPZET IN ZIN VAN ARTIKEL 1153 BW: BEWUSTE LAATTIJDIGE BETALING MET SCHADEBESEF – Voor opzet in 
de zin van artikel 1153 BW is een bijkomend element vereist. Dit zou kunnen bestaan in de bedoeling 
om de schuldeiser schade te berokkenen.8311 Van animus nocendi is doorgaans geen sprake (vgl. 
supra nr. 1671). Opzet kan wel bestaan in het oogmerk om zich, in de wetenschap dat de 
medecontractant nadeel wordt toegebracht, een voordeel te verschaffen (vgl. supra nr. 1667).8312 
Ook bewust niet betalen terwijl de middelen beschikbaar zijn8313 of tijdelijk willen ontsnappen aan 
schadevergoeding kan dus wegens opzet leiden tot hogere vergoeding dan de wettelijke 
rentevoet.8314 Dit is ook Franse cassatierechtspraak.8315 Iemand die laattijdig betaalt wegens ernstige 
betalingsmoeilijkheden of onvermogend is, handelt daarentegen niet opzettelijk in de zin van artikel 
1153 BW.8316 Deze uitsluiting ziet zich geruggensteund door de parlementaire voorgeschiedenis. 
Daarin heet het dat "le créancier aura à prouver non que le débiteur ne paye pas, parce qu'il ne sait 
pas payer, mais parce qu'il ne veut pas payer".8317 Handelt evenmin opzettelijk de schuldenaar die in 
betaling van een geldsom wordt aangesproken, maar die wegens een ernstige betwisting meent niet 
tot betaling gehouden te zijn, ook al stelt de rechter hem later in het ongelijk.8318  

3061. BENADEELDE MOET WERKELIJKE MEERSCHADE BEWIJZEN – Om hogere schadevergoeding dan de 
wettelijke verwijlinterest te krijgen, moet de benadeelde uiteraard ook zijn werkelijke schade 
bewijzen.8319 De bewijsvrijstelling van artikel 1153 BW geldt bij opzettelijke niet-nakoming dus enkel 
ten bedrage van de verwijlinterest tegen de wettelijke rentevoet. Voor schade die deze interest 
overstijgt, hernemen de gemeenrechtelijke schadevoorschriften (art. 1149-1151 BW) hun gelding.8320 
Aangezien bewijs van hogere vertragingsschade niet voor de hand ligt, is vaak billijkheidsbegroting 
geboden.8321 Uiteraard moet de benadeelde tegelijk een oorzakelijk verband aantonen tussen die 
meerschade en de wanprestatie. Het Franse Hof van Cassatie blijkt stelselmatig arresten te 

                                                             
8308 Luik 12 januari 1987, JLMB 1987, 1279 (grove fout volstaat om hogere interest toe te kennen dan wettelijke interest). 
8309 Cass. 18 mei 1987, Arr.Cass. 1986-87, (1250) 1252 ("Overwegende dat voor de uitsluiting van artikel 1150 [BW] opzet 
van de schuldenaar vereist is; dat een grove fout niet gelijkstaat met opzet als bedoeld in die wetsbepaling"); VAN 

OMMESLAGHE 1975, 526. 
8310 BIQUET-MATHIEU 2004, 17; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 343; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 657; PETIT 1995, 54; STIJNS/VAN 

GERVEN/WÉRY 1996, 730; VAN OEVELEN 2009, 170.  
8311 BELGIË: Cass. 6 november 2007, RW 2007-08, 1716, overweging 23 (voor opzet is vereist dat de handeling werd gesteld 
met bedoeling schade te berokkenen); PETIT 1995, 54; VAN OEVELEN 2009, 170; VAN OMMESLAGHE 1975, 526 (inzake art. 1150 
BW). FRANKRIJK: COLIN/CAPITANT 1932, 104. 
8312 BELGIË: DE TEMMERMAN 1999, 1307-1309; DE TEMMERMAN 2000-I, 338; PETIT 1995, 54; VAN OMMESLAGHE 1975, 526 (inzake 
art. 1150 BW). FRANKRIJK: JOSSERAND 1933, 348 (schuldenaar moet zich bewust zijn van nadeel dat hij schuldeiser toebrengt); 
PINNA 2007, 210 (vult "kwade trouw" in zin van art. 1153 CCF in als "la conscience du tort qu'il allait causer au créancier en 
ne libérant pas à l'échéance"). 
8313 BELGIË: DEKKERS 1955, 206. FRANKRIJK: AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 178. 
8314 Vgl. Cass. 5 februari 1981, Pas. 1981, I, 610 (veroordeling tot hogere interest dan wettelijke interest van lasthebber die 
gedurende tien maanden verborgen heeft gehouden dat iets de uitvoering van de last belette teneinde het bedrag onder 
zich te houden). Vgl. DE TEMMERMAN 2000-I, 338. 
8315 Cass.civ.I.fr. 9 december 1970, Bull.civ. 1970, I, 268, nr. 325 (aanvaarding kwade trouw op grond dat “la résistance qu’il 
a opposée à son créancier présentait un caractère dilatoire”); Cass.civ.I.fr. 16 maart 1977, Bull.civ. 1977, I, 107, nr. 139. 
8316 CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 198d; DE TEMMERMAN 1999, 1309; DE TEMMERMAN 2000-I, 338; PETIT 1995, 54. 
8317 Wet van 1 mei 1913, Pasin. 1913, nr. 160, (132) 136-137. 
8318 DE TEMMERMAN 1999, 1309; DE TEMMERMAN 2000-I, 338. 
8319 BELGIË: DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 344. FRANKRIJK: PINNA 2007, 208. 
8320 DEKKERS 1955, 206. 
8321 Cass. 20 september 2001, Pas. 2001, 1436; VANDEN BERGHE 2003, 43. 
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vernietigen waarin schadevergoeding boven de wettelijke interest is toegekend zonder die hogere 
schade en het causale verband te verantwoorden.8322  

3062. MEERSCHADEBEWIJS BIJ OPZETTELIJKE WANBETALING – Uit de Franse en Luxemburgse8323 rechtspraak blijkt dat 
de benadeelde kan aantonen dat hij wegens laattijdige betaling, om zijn eigen schulden tijdig te betalen, een 
lening tegen een hogere rentevoet dan de wettelijke rentevoet moest aangaan. Dan kan hij aanspraak maken 
op terugbetaling van de remuneratoire interest tegen die hogere rentevoet. 8324  Geldproblemen door 
opzettelijke niet-nakoming van geldverbintenissen kunnen dus ook verhaalbaar zijn.8325 Bij opzet kan de 
benadeelde dus ook vergoeding voor muntontwaarding8326 of voor wisselkoersschade8327 krijgen. Recentelijk 
voegde het Franse Hof van Cassatie hieraan toe dat financiële kosten door laattijdige betaling van een geldsom 
bij kwade trouw (in België: "opzet") op grond van de artikelen 1149 en 1150 BW verhaalbaar zijn.8328  

3063. ONVOORZIENBARE SCHADE OOK VERHAALBAAR ONDER ARTIKEL 1153, VIERDE LID BW – Bij opzet geldt 
dat voor schade die verwijlinterest overstijgt, de gemeenrechtelijke schadevoorschriften (art. 1149-
1151 BW) hun gelding hernemen. Opzet in artikel 1153, vierde lid BW strookt met opzet in artikel 
1150 BW (supra nr. 3060). Komt een schuldenaar zijn geldverbintenissen opzettelijk laattijdig na, dan 
is krachtens artikel 1150 BW ook onvoorzienbare schade verhaalbaar.8329 Mocht de benadeelde zo 
kunnen aantonen dat hij de opzettelijk laattijdig betaalde geldsom nodig had om zijn schuldeisers te 
betalen en is wegens die vertraging één van zijn goederen in beslag genomen om zijn schulden te 
voldoen, dan kan de rechter de wanprestant veroordelen tot vergoeding van dat goed.8330 De 
opzettelijke wanprestant kan zich dan niet verweren met onvoorzienbaarheid van die schade.  

b Geldsommen in vreemde munt 

3064. LAATTIJDIGE BETALING VAN IN VREEMDE MUNT NA TE KOMEN GELDSOMMEN – Een tweede uitzondering 
op de regel dat schadevergoeding wegens laattijdige nakoming van geldschulden enkel in wettelijke 
interest bestaat, kwam al aan bod bij de bespreking van het in artikel 1895 BW neergelegde beginsel 
van het monetair nominalisme (supra nrs. 2870-2872). Dat nominaliteitsbeginsel vindt immers geen 
toepassing bij laattijdige betaling van een geldsom die in een vreemde munt is na te komen.8331  

3065. VERGOEDING VOOR WISSELKOERSSCHADE BIJ VERWIJLINTEREST – Neem nu dat een overeenkomst 
wordt beheerst door het Belgische recht, maar verwijst naar een vreemde munt. De schuldenaar zag 
zich tot betaling aangemaand, maar is te laat met die betaling. In dat geval kan de benadeelde de 
schuldenaar aanspreken in vergoeding van waardevermindering van die munt sinds de datum 
waarop deze gehouden was tot betaling.8332 Reden hiervoor is dat de schuld in vreemd geld niet als 
geldschuld, maar als goederenschuld wordt beschouwd (supra nr. 2872).8333  

                                                             
8322 Bijv. Cass.civ.I.fr. 21 juni 1989, Bull.civ. 1989, I, nr. 151. 
8323 De Luxemburgse drempel voor toekenning van hogere schadevergoeding dan verwijlinterest lijkt lager. Artikel 1153, 
vierde lid CCL vereist immers slechts een „fout”: “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa faute un 
préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.” 
8324 FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 16 maart 1977, Bull.civ. 1977, I, 107, nr. 139; CASSON 2009, nr. 146. LUXEMBURG: Vred. Esch-sur-
Alzette 22 april 1975, 23, 192, www.legilux.public.lu, 28. 
8325 Cass.civ.III.fr. 14 mei 1974, Bull.civ. 1974, III, nr. 191 (geldproblemen als schade; "difficultés certaines de trésorerie"). 
8326 Brussel 10 juni 1986, RGAR 1987, nr. 11255; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 657; PETIT 1995, 58. 
8327 PINNA 2007, 209. 
8328 Cass.com.fr. 4 juli 2006, Bull.civ. 2006, IV, 178. 
8329 Vgl. CASSON 2009, nr. 146. 
8330 CASSON 2009, nr. 146. Vgl. COLIN/CAPITANT 1932, 104 (vergoedbaarheid faillissement bij laattijdige betaling geldschuld). 
8331 Cass. 4 september 1975, Pas. 1976, I, 16; Antwerpen 15 januari 1980, RW 1979-80, 2910; Brussel 24 december 1964, 
Pas. 1965, II, 293; DE TEMMERMAN 1999, 1307; DE TEMMERMAN 2000-I, 338; SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1438; VAN OEVELEN 2009, 
170-171; VAN OMMESLAGHE 2010, 2015. 
8332 Cass. 4 september 1975, Pas. 1976, I, 16; Antwerpen 15 januari 1980, RW 1979-80, 2910; Brussel 24 december 1964, 
Pas. 1965, II, 293; DE TEMMERMAN 2000-I, 338; SCHOENTJES-MERCHIERS 1970, 1957; PETIT 1995, 26; VAN OEVELEN 2009, 170-171; 
VAN OMMESLAGHE 2010, 2015. 
8333 SCHOENTJES-MERCHIERS 1970, 1957 (met verwijzingen in eindnoten 4 en 5). 
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3066. LUXEMBURG: WISSELKOERSSCHADE ALS UITZONDERING OP ARTIKEL 1153 BW – Dat een geldsom in een vreemde 
munt schadevergoeding niet tot het vergoedingsplafond van artikel 1153 BW (verwijlinterest aan wettelijke 
rentevoet) beperkt, vindt steun in het Luxemburgse recht. Artikel 1153-1, eerste lid CCL luidt daar immers: 
“Toutefois, lorsque le débiteur d'une obligation stipulée en monnaie étrangère ne s'acquitte pas à l'échéance, et 
que la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due subit, postérieurement à cette échéance, une 
dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de paiement, le débiteur est tenu […] à un versement d'un 
montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change au jour de l'échéance et au jour du 
paiement effectif.”8334 

c Wettelijke afwijking 

3067. ARTIKEL 1794 BW ALS WETTELIJKE UITZONDERING OP ARTIKEL 1153 BW – Dat het positief belang door artikel 
1153 BW ter zijde wordt geschoven (supra nr. 3042), kent een afwijking bij aannemingsovereenkomsten. 
Artikel 1794 BW laat opnieuw het positief belang spelen door te bepalen dat de opdrachtgever "de aanneming 
tegen vaste prijs door zijn enkele wil [kan] verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer 
schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen." Zou 
hier enkel artikel 1153 BW gelding hebben, dan zou de aannemer allicht enkel verwijlinterest kunnen vorderen 
op de laattijdige betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde geldsommen, zoals berekend op die 
vaste prijs. Artikel 1794 BW zoekt duidelijk aansluiting bij het positief belang.8335 Door vergoeding van al zijn 
uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen, wordt de benadeelde immers 
geplaatst in de toestand waarin hij bij contractnakoming zou hebben verkeerd, en niet louter in de toestand die 
met de in artikel 1153 BW vervatte schadevergoeding van de wettelijke interest wordt nagestreefd. 

d Conventionele afwijking 

3068. CONVENTIONELE AFWIJKINGEN VAN WETTELIJKE INTEREST – Een laatste uitzondering op de regel dat 
schadevergoeding wegens laattijdige betaling van een geldschuld gelijk is aan de wettelijke interest, 
is de mogelijkheid voor contractpartijen om bij overeenkomst af te wijken van de regeling van artikel 
1153 BW. In een schadebeding omtrent verwijlinterest (“interestbeding”) kunnen contractpartijen 
voorzien in verwijlinterest die afwijkt van de wettelijke interest (infra nrs. 3069-3091). 

§ 4. INTERESTBEDINGEN 

3069. AFWIJKING VAN WETTELIJKE RENTEVOET – Artikel 1153 BW is niet van dwingend recht.8336 De 
wettelijke regeling inzake vertragingsschade is dus vatbaar voor conventionele modulering. 
Contractpartijen kunnen afwijken van de suppletieve regel dat bij laattijdige betaling van 
geldschulden wettelijke interest is verschuldigd.8337 Conventionele vaststelling van lagere interest 
dan de wettelijke interest is debiteurgunstig. Zo wordt de aansprakelijkheid voor laattijdige betaling 
immers beperkt. De schuldenaar kan zich zelfs volledig vrijgesteld zien van elke interest.8338 De 
rechter kan dat beding niet opwaarts aanpassen. Een herzieningsbevoegdheid bestaat immers niet 
naar boven. De rechter zou het beding wel wegens uitholling nietig kunnen verklaren.8339  

3070. CONVENTIONELE VERGOEDING VAN BIJKOMENDE SCHADE ZOALS INNINGSKOSTEN – De contractuele vrijheid strekt 
zich niet enkel uit tot modulering van de toepasselijke rentevoet. Contractpartijen kunnen ook voorzien in 
bijkomende schadevergoeding naast de verwijlinteresten. Zo kunnen zij de doctrinale controverse over de 
vraag of artikel 1153 BW in de weg staat aan vergoeding van inningskosten onderling beslechten. Daartoe 

                                                             
8334 Consulteerbaar op www.legilux.public.lu, 29. 
8335 Vgl. PINNA 2007, 211. 
8336 Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 95/2006, overweging B.8; Bergen 27 juni 1990, Pas. 1991, II, (1) 16; Brussel 14 januari 
1987, TBBR 1989, 340, noot C. DALCQ; Gent 3 november 1995, AJT 1995-96, 398, noot B. WYLLEMAN; Rb. Namen 1 april 1988, 
JT 1988, (410) 412; Rb. Nijvel 18 februari 1993, TBH 1994, 1064, noot I. BUYLE en X. THUNIS; BIQUET-MATHIEU 2012, 288; DALCQ 

1996, 142; DEKKERS 1955, 206; DEMUYNCK 1994, 10; DE PAGE 1942, 167; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 338; KRUITHOF/BOCKEN 

1994, 657; STIJNS/VAN GERVEN/WÉRY 1996, 730; VAN OEVELEN 2009, 178-179; WÉRY 2011-I, 582. 
8337 Hier valt te gewagen van conventionele, contractuele of bedongen interest, hoewel deze termen ook voorkomen in de 
strikte zin van "remuneratoire interest" (supra nr. 2905). 
8338 WÉRY 2011-I, 582. 
8339 SAGAERT/SAMOY 2002, 331; SAGAERT/SAMOY 2003, 128. 
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kunnen zij voorzien in vergoeding van kosten die de schuldeiser moet maken voor inning van zijn vordering.8340 
Zelfs bij handelstransacties kan een dergelijke regeling nut vertonen. Artikel 6 van de Wet Betalingsachterstand 
Handelstransacties voorziet immers enkel in een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor eigen 
invorderingskosten en daarbovenop een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten 
(supra nr. 3056). Ook hier is de contractsvrijheid niet onbegrensd. Ook bij handelstransacties kan de rechter 
een dergelijk beding in voorkomend geval herzien.8341 Een beding volgens hetwelk integrale schadevergoeding 
voor alle invorderingskosten is verschuldigd, zal echter geen matiging oplopen. Het vereiste van integrale 
schadevergoeding ligt immers reeds vervat in het gemeenrechtelijke artikel 1149 BW. 

3071. INTERESTBEDINGEN ALS VERBIJZONDERING VAN SCHADEBEDINGEN – Interestbedingen zijn een species van 
schadebedingen. De te moduleren schade is dan verwijlinterest die is verschuldigd wegens laattijdige nakoming 
van een geldsomverbintenis.8342 Dit betreft dus conventionele vastlegging van een secundaire interestplicht. De 
verbintenis resulteert hier uit niet-nakoming van een primaire verbintenis. Aangezien bedongen 
verwijlinteresten een bijzondere vorm van schadebedingen uitmaken, is het logisch dat de wetgever bij de 
hervorming van de schadebedingen bij de wet van 23 november 1998, ook de conventionele verwijlinterest 
onder handen nam.8343 De uitwerking van beide regelingen – de algemene en de bijzondere (van de 
interestbedingen) – loopt evenwel niet steeds gelijk. Zo is het matigingscriterium bij gewone schadebedingen 
de potentiële schade (supra nr. 2567) en bij interestbedingen de werkelijke schade (infra nr. 3075). 

A Herziening 

1 Niet-vergoedend interestbeding 

3072. GRENZEN AAN CONTRACTVRIJHEID: LOUTER VERGOEDEND KARAKTER VAN INTERESTBEDINGEN – De 
contractvrijheid inzake conventionele verwijlinterest is niet onbeperkt. Aan de mogelijkheid om van 
de wettelijke verwijlinterest af te wijken, zijn grenzen gesteld. Deze beperkingen gelden niet a priori 
(bij de totstandkoming), maar a posteriori (bij de afdwinging). Deze rechterlijke interventie achteraf 
is, net zoals bij schadebedingen in het algemeen (supra nr. 2560), geëvolueerd van nietigverklaring 
naar herziening. Sinds cassatierechtspraak uit de jaren zeventig geldt dat conventionele vaststelling 
van een secundaire interestverbintenis geen bestraffend karakter mag hebben. Interestbedingen 
mogen enkel vergoeden. Dit is niets meer dan een doordruk van de regeling inzake schadebedingen. 
Om rechtsgeldig te zijn, mochten interestbedingen enkel voorzien in forfaitaire vergoeding van 
schade die de benadeelde kon lijden door de wanprestatie van de medecontractant. Tot 1998 werd 
miskenning van deze regel gesanctioneerd met nietigheid van het beding.8344 In dat geval hernam het 
gemeen recht zijn gelding en was de wettelijke rentevoet verschuldigd als vergoeding.8345  

3073. MATIGING KENNELIJK OVERDREVEN INTERESTBEDINGEN – Het Belgische recht pakt overmatige 
interestbedingen niet langer aan met nietigheid.8346 De wet van 23 november 1998 vulde artikel 1153 
BW immers aan met een vijfde lid, dat rechters een herzieningsbevoegdheid verschaft.8347 Krachtens 
deze bepaling kan de rechter "ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, de interest die werd 
bedongen als schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering, verminderen, indien de 
bedongen interest kennelijk de ingevolge de vertraging geleden schade te boven gaat."  

                                                             
8340 DE TEMMERMAN 1999, 1307; WÉRY 2011-I, 582. 
8341 SAGAERT/SAMOY 2002, 329; SAGAERT/SAMOY 2003, 127. 
8342 Brussel 14 januari 1987, TBBR 1989, 340, noot C. DALCQ. Hier is ook sprake van een "beding over moratoire rente" (FR: 
clause d'intérêts moratoires; DE: Verzugszinsklausel; EN: default interest provision/clause). Vgl. GOEGEBUER 2004-II, 41; 
SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1432; VAN OEVELEN 2009, 179; VAN OEVELEN 2004, 67. 
8343 Verslag P. LANO, Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 3. 
8344 Gent 3 november 1995, AJT 1995-96, 398, noot B. WYLLEMAN; Kh. Brugge 1 juni 1995, TBR 1995, 63. 
8345 Kh. Brugge 1 juni 1995, TBR 1995, 63. 
8346 Recentelijk inzake schadebedingen in het algemeen: Cass. 12 april 2013, TBBR 2015, 101 ("De rechter kan, wanneer het 
bedrag hoger is dan de potentiële schade, het strafbeding niet vernietigen, maar kan enkel het overeengekomen bedrag 
verminderen."). 
8347 Wet van 23 november 1998 tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire interest betreft, van het Burgerlijk 
Wetboek, BS 13 januari 1999, 901. 
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3074. MARGINAAL TOETSINGSRECHT – Rechters kunnen naar hun oordeel kennelijk overmatige interestbedingen 
tot een aanvaardbaar niveau matigen.8348 Dit is zo wanneer bedongen interest de kennelijk wegens vertraging 
geleden schade te boven gaat. Uit de term "kennelijk" blijkt dat de rechter over een marginaal toetsingsrecht 
beschikt. Rechters mogen een interestbeding dus slechts matigen wanneer het duidelijk ziet op meer dan 
schade wegens laattijdige betaling.8349 Deze matigingsbevoegdheid kunnen contractpartijen niet wegbedingen 
(art. 1153, vijfde lid BW). Het laatste lid van artikel 1153 BW is namelijk van dwingend recht.8350 

2 Toetsingscriteria 

3075. WERKELIJKE SCHADE ALS WETTELIJK TOETSINGSCRITERIUM – Bedenkelijk bij matiging van 
interestbedingen is het verschil met het toetsingscriterium dat bij schadebedingen geldt. Bij 
schadebedingen geldt als toetsingscriterium de schade die voorzienbaar was bij de contractsluiting 
(art. 1231, § 1, eerste lid BW). Dat is de "potentiële schade" (supra nr. 2567). De rechter toetst 
interestbedingen echter aan de werkelijk geleden schade. De rechter kan matigen zodra "de 
bedongen interest de kennelijk ten gevolge van de vertraging geleden schade te boven gaat".  

3076. ROL VAN POTENTIËLE SCHADE – Daar interestbedingen neerkomen op bijzondere schadebedingen 
vraagt de rechtsleer zich terecht af waarom de wetgever beide toetsingsmechanismen anders invult. 
Op grond dat het om een onzorgvuldigheid van de wetgever – een inelegantia iuris – zou gaan, 
bepleit de meerderheid van de rechtsleer dan ook om bedongen verwijlinteresten te toetsen aan de 
bij de contractsluiting voorzienbare schade.8351 De rechtspraak toetst echter doorgaans aan de 
werkelijk geleden schade.8352 Dit strookt uiteraard met de bewoordingen van de wet. De verwijzing 
naar de werkelijk geleden schade zou wel afdoen aan het forfaitaire karakter van het interestbeding 
als schadebeding. Het nut van het overeenkomen van een interestbeding zou zich ondermijnd zien. 
Dit zou niet het geval zou zijn bij verwijzing naar de potentiële schade (vgl. supra nr. 2702).8353  

3077. SCHENDING GELIJKHEIDSBEGINSEL? – Hier vragen bepaalde auteurs zich af of het gelijkheidsbeginsel niet is 
geschonden.8354 Conventionele schadevergoedingen wegens vertraging in betaling van een geldsom zijn 
matigbaar bij overschrijding van de werkelijke schade. Bij andere schadebedingen geldt de potentiële schade. 
Voor dit verschil in behandeling van benadeelden lijkt geen redelijke en objectieve verantwoording te bestaan. 

3078. NADELEN VAN CRITERIUM VAN POTENTIËLE SCHADE – Mocht de potentiële renteschade het 
toetsingscriterium worden, dan rijst de vraag hoe de rechter die schade moet begroten. Het is al niet 
evident om werkelijke renteschade te begroten. Vandaar ook dat de rechtspraak (de niet onder 
artikel 1153 BW vallende) compensatoire interest vaak tegen de wettelijke rentevoet toekent. Nog 
moeilijker lijkt het om potentiële renteschade vast te stellen.8355 De rechter zou dan moeten nagaan 
welke renteschade voorzienbaar was op een tijdstip in het verleden, te weten de datum van de 
totstandkoming van de overeenkomst. Hierboven is overigens gebleken dat ook kritiek mogelijk is op 
het criterium van de potentiële schade bij schadebedingen in het algemeen (supra nrs. 2700-2702).  

3 Rol van wettelijke interest 

                                                             
8348 Brussel 4 oktober 2000, RW 2003-04, 711, noot; Kh. Gent 30 januari 2003, TGR 2003, 98; Vred. Anderlecht 9 januari 
2000, T.App. 2001, 30. 
8349 CORNELIS 2000-I, 570; SAGAERT/SAMOY 2002, 332; SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1443; STIJNS 2002, 1272. 
8350 Cass. 6 december 2002, Pas. 2002, I, 2350. 
8351 Vgl. BIQUET-MATHIEU 2000, 500; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 198d; DEMUYNCK 1999, 107; DEMUYNCK 2000, 
60; DURANT 2010-II, 67; FAGNART 2006, 195; SAGAERT/SAMOY 2002, 332 (impliciet); SAGAERT/SAMOY 2003, 129 (impliciet); 
SAMOY/AGUIRRE 2010, 125 (“Naar de geest van de wet, past het ook voor interesten het criterium van de potentiële schade 
uit artikel 1231 BW toe te passen); SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 194 (vermelding verschil met schadebedingen); SAMOY/VAN 

LOOCK 2013, 1443; STIJNS 2002, 1272-1273; VAN OEVELEN 2009, 179; VAN OEVELEN 2004, 67; WÉRY 2001, 298. 
8352 Kh. Bergen 15 oktober 2002, DAOR 2003, 75; Kh. Gent 30 januari 2003, TGR 2003, 98. Contra: Brussel 4 oktober 2000, 
RW 2003-04, 711, noot (potentiële schade als criterium). 
8353 BIQUET-MATHIEU 2000, 500. 
8354 GOEGEBUER 2004-II, 43. 
8355 DE TEMMERMAN 1999, 1311. 
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3079. BEWIJS VAN WERKELIJKE SCHADE VERDER IRRELEVANT – Behalve dat de rechter wettelijk gehouden is 
de conventionele interest te toetsen aan de werkelijke schade, speelt de werkelijke schade geen rol. 
De rechter hoeft zich verder niet te bekommeren om in concreto geleden schade. Artikel 1153, 
tweede lid BW bepaalt immers dat verwijlinterest is verschuldigd zonder dat de schuldeiser enig 
verlies hoeft te bewijzen. Daadwerkelijke schade is niet beslissend. De rechter kan de schuldenaar 
dus tot een hogere rentevoet dan de wettelijke interest veroordelen.8356  

3080. BENADEELDE NIET PER SE RECHT OP MEER DAN WETTELIJKE INTEREST – Dat de werkelijke schade bij 
matiging verder irrelevant is, impliceert dat de benadeelde niet mag aantonen dat hij meer schade 
heeft geleden dan de wettelijke interest.8357 Omgekeerd kan de wanprestant evenmin bewijzen dat 
de schade kleiner is dan de wettelijke interest.8358 Weinig verdedigbaar lijkt het echter om een 
wanprestatieslachtoffer het recht te ontzeggen te bewijzen dat zijn concrete vertragingsschade de 
wettelijke rentevoet te boven gaat. Indien hij slaagt in dat bewijs, zou hij de conventionele hogere 
verwijlinteresten toch moeten kunnen inroepen.8359  

3081. WETTELIJKE INTEREST ALS MATIGINGSDREMPEL – Wettelijke interest vormt de ondergrens voor 
matiging. De rechter kan de schuldenaar bij matiging dus niet veroordelen tot een interest die lager 
is dan de wettelijke interest (art. 1153, vierde lid BW). Zo vormt de wettelijke interest en niet de 
werkelijke interest de ondergrens voor gematigde conventionele verwijlinterest. De benadeelde aan 
wie de door de rechter begrote wanprestatievergoeding te laat wordt betaald, kan voor die 
vertragingsschade dus minstens aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding voor 
niet-tijdige betaling van een geldschuld, zijnde de wettelijke interest. Vaak herleiden feitenrechters 
de kennelijk bovenmatige verwijlinterest ook effectief tot die wettelijke rentevoet.8360 

4 Afwijking bij handelstransacties 

3082. BIJZONDERE REGELING VOOR BEDONGEN VERWIJLINTEREST BIJ HANDELSTRANSACTIES – Ook voor 
verwijlinterest bij handelstransacties heeft de Europese wetgever het fundamenteel beginsel van de 
contractvrijheid gehuldigd. Contractpartijen kunnen afwijken van de in artikel 5 WBH neergelegde 
regeling.8361 De rechter kan afwijkende bedingen op verzoek herzien "indien zij […] een kennelijke 
onbillijkheid jegens de schuldeiser behelzen" (art. 7, eerste lid WBH).8362 Bij de beoordeling van deze 
kennelijke onbillijkheid moet de rechter onder meer nagaan of het beding een kennelijk onevenwicht 
schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de schuldeiser en of de 
schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de wettelijke regeling ter zake 
betalingsachterstand bij handelstransacties (art. 7, tweede lid WBH). Volgens de rechtsleer is een 
afwijkend interestbeding kennelijk onbillijk wanneer de schuldenaar vanuit zijn economische 
machtspositie tegenover zijn wederpartij misbruik van contractsvrijheid heeft begaan.8363  

                                                             
8356 Luik 6 maart 2012, JLMB 2013, 388 (herziening forfaitair strafbeding van 20 % naar 15 %); Rb. Dendermonde 
21 november 2003, TBBR 2005, 225 (vermindering bedongen verwijlinterest van 15 % naar 12 % bij handelstransacties); 
BIQUET-MATHIEU 2000, 511; DE TEMMERMAN 1999, 1312. 
8357 DE TEMMERMAN 1999, 1313; PETIT 1995, 33. 
8358 CORNELIS 2000-I, 570; DE PAGE 1942, 165; DE TEMMERMAN 1999, 1305; PETIT 1995, 33; SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1440. 
8359 DE TEMMERMAN 1999, 1313; DE TEMMERMAN 2000-I, 339-340. 
8360 Brussel 18 maart 2002, JLMB 2003, 1494; Gent 19 maart 2004, T.Verz. 2005, 159 (herleiding tot wettelijke rentevoet van 
bedongen verwijlinterest van 15 % per jaar bij vertraging in aannemingsprijs van timmerwerk); Kh. Gent 30 januari 2003, 
TGR 2003, 98; Vred. Ukkel 15 juli 2005, T.App. 2006, 48 (herleiding tot wettelijke rentevoet van bedongen verwijlinterest 
van 12 % per jaar bij laattijdige betaling van bijdragen in gemeenschappelijke lasten van een appartementsmede-
eigendom). Contra: Brussel 4 oktober 2000, RW 2003-04, 711, noot. 
8361 Om billijkheidsredenen voorziet de wet echter in een herzieningsbevoegdheid van dwingend recht (art. 7 in fine WBH). 
8362 Rb. Dendermonde 21 november 2003, TBBR 2005, 225 (vermindering bedongen verwijlinterest van 15 % naar 12 %). 
8363 Voor specifiekere criteria: ONGENA/VANPETEGHEM 2003, 372-373; SAGAERT/SAMOY 2002, 329; VAN OEVELEN 2009, 181. 
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3083. VERHOUDING MET GEMEENRECHTELIJKE MATIGING VIA ARTIKEL 1153 BW – De herzieningsbevoegdheid8364 van 
artikel 7 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties vormt een aanvulling op de gemeenrechtelijke 
regeling van artikel 1153 BW.8365 Is de bedongen verwijlinterest kennelijk hoger dan de bijzondere wettelijke 
moratoire rentevoet van artikel 5 WBH, dan kan de rechter deze op grond van artikel 1153 in fine BW matigen. 
Die bijzondere verwijlinterest kan hij echter niet milderen tot een "interest die lager is dan de wettelijke 
interest". Bij handelstransacties is dat dan de wettelijke interest die resulteert uit artikel 5 WBH.  

3084. VERHOGING VAN INTERESTBEDINGEN BIJ HANDELSTRANSACTIES – Conform de gemeenrechtelijke 
regeling zijn schade- en interestbedingen enkel neerwaarts corrigeerbaar. Verhoging van 
ondermaatse schadebedingen is onmogelijk (supra nrs. 2603-2604), behoudens in uitzonderlijke 
gevallen (supra nrs. 2609-2634). De regeling inzake handelstrancties wijkt hiervan af. Daar kan de 
rechter een bedongen moratoire rentevoet ook verhogen wanneer deze kennelijk lager is dan de 
bijzondere moratoire rentevoet van artikel 5 WBH. Als bovengrens geldt dan de moratoire rentevoet 
die resulteert uit toepassing van artikel 5 WBH.8366 In de wet staat immers te lezen "dat de door de 
rechter bepaalde billijke voorwaarden aan de schuldeiser niet meer rechten kunnen verlenen" dan 
die welke hij zou hebben gehad op basis van die wet (art. 7, eerste alinea in fine WBH).   

3085. ONTBREKEN VAN COMPLEMENTARITEIT TUSSEN BEIDE REGELINGEN – Bepaalde rechtsleer betreurt terecht dat 
beide herzieningsregelingen niet op elkaar zijn afgestemd.8367 De rechter moet immers een verschillend 
criterium toepassen naargelang de regeling, gaande van de potentiële schade met bijgaand ex-anteperspectief 
bij gemeenrechtelijke schadebedingen (art. 1231 BW), de werkelijke schade bij interestbedingen in de zin van 
artikel 1153 BW, tot een billijkheidstoets en dus ex-postredeneringen bij handelstransacties. 

B Rechtsmisbruik 

1 Geoorloofde interestbedingen 

3086. RECHTSMISBRUIK ALS VANGNET BIJ RECHTSGELDIGE INTERESTBEDINGEN – Bevindt de rechter een 
interestbeding rechtsgeldig, dan geldt nog het verbod van rechtsmisbruik als vangnet.8368 Dit geldt 
ook bij schadebedingen in het algemeen (supra nrs. 2590-2600). Rechters kunnen een interestbeding 
dat rechtsgeldig is bevonden, dus nog tot zijn normale gebruik herleiden. Daartoe moet de rechter 
vaststellen dat wie zich daarop beroept, handelt op een wijze die kennelijk de grenzen overschrijdt 
van wat een normaal zorgvuldig persoon in dezelfde concrete omstandigheden zou hebben gedaan. 
De bedongen verwijlinteresten kan hij dan wel herleiden tot de werkelijk geleden 
vertragingsschade.8369 Dezelfde principes gelden dus als bij gemeenrechtelijke schadebedingen.  

2 Geldingsbereik 

3087. ONDERSCHEIDEN GELDINGSBEREIK VAN MATIGING EN HERLEIDING VIA RECHTSMISBRUIK – De 
gemeenrechtelijke matigingsbevoegdheid is niet in de plaats gekomen van toetsing aan 
rechtsmisbruik. Het materiële geldingsbereik van beide controlebevoegdheden verschilt wezenlijk. 
Matiging van interestbedingen op grond van rechtsmisbruik is enkel mogelijk bij geoorloofde 
interestbedingen.8370 De gemeenrechtelijke matigingsbevoegdheid op grond van artikel 1231, § 1 BW 
ziet daarentegen enkel op ongeoorloofde schadebedingen (supra nr. 2593). Net zoals bij algemene 

                                                             
8364 De term "herziening" is hier geschikter, aangezien de rechter interestbedingen bij handelstransacties niet enkel kan 
matigen, maar ook kan verhogen. Vandaar dat de titel van dit onderdeel ook luidt "herziening" en niet louter "matiging". 
8365 SAGAERT/SAMOY 2002, 331; SAGAERT/SAMOY 2003, 127; VAN OEVELEN 2009, 182. 
8366 SAGAERT/SAMOY 2002, 331; SAGAERT/SAMOY 2003, 128; VAN OEVELEN 2009, 182. 
8367 SAGAERT/SAMOY 2003, 128. 
8368 Cass. 17 oktober 2008, Pas. 2008, 2278; DEMUYNCK 2000, 73; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 346; LENAERTS 2013, 379; 
SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1448; STIJNS 2002, 1273; SWAENEPOEL 2011, 353. 
8369 Bergen 21 maart 1990, TBH 1991, 234; Vred. Waver 7 september 1995, T.Vred. 1996, 345; SAMOY/VAN LOOCK 2013, 1448; 
WÉRY 2011-I, 711. 
8370 Inzake schadebedingen in het algemeen: Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 796; GOEGEBUER 2004-II, 38; 
LENAERTS 2013, 379 (impliciet); SAMOY 2001, 348; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 799-800; STIJNS 2002, 1273; VAN DEN HAUTTE 2013, 
1421; VAN DRIESSCHE 2008-I, 38; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 192; WÉRY 2001, 303. 
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schadebedingen blijft de enige uitweg bij geldige interestbedingen matiging op grond van misbruik 
van contractuele rechten. 

3 Toepassing 

3088. BEOORDELING EN MOTIVERING VAN AANVAARDING RECHTSMISBRUIK – Ter beoordeling of een 
benadeelde een interestbeding op abusieve wijze toepast, moet de rechter nagaan of de benadeelde 
crediteur die een interestbeding inroept, zich gedraagt op een wijze die kennelijk de grenzen 
overschrijdt van wat een bedachtzaam schuldeiser in dezelfde omstandigheden zou hebben 
gedaan.8371 Hiertoe beschikt hij over een marginale controlebevoegdheid.8372  

3089. CLAIMEN VAN CONVENTIONELE INTEREST ALS RECHTSMISBRUIK – Claimen van conventionele interest kan dus 
rechtsmisbruik uitmaken en ingaan tegen de objectieve goede trouw. Net zoals bij schadebedingen in het 
algemeen (supra nr. 2596) moet de ongeoorloofde uitoefening van contractuele rechten voortvloeien uit een 
samenstel van omstandigheden, zoals het gedrag van de contractpartijen8373, de korte duur8374 of geringheid8375 
en het tijdstip8376 van de wanprestatie en het (quasi-)ontbreken van werkelijke schade. Het ontbreken van 
werkelijke schade lijkt hier wel minder relevant als criterium, aangezien dit bij interestbedingen – anders dan 
bij schadebedingen in het algemeen – al fungeert als wettelijk matigingscriterium (supra nr. 3075).  

3090. HERLEIDING INTERESTBEDINGEN TOT NORMALE PROPORTIES – De sanctie op abusieve uitoefening van 
geoorloofde interestbedingen verschilt van die op kennelijk overdreven interestbedingen (matiging). 
Als sanctie op rechtsmisbruik geldt dat de rechter de uitoefening van de contractuele rechten tot 
normale proporties herleidt.8377 Bij schadebedingen in het algemeen geldt als aanmerkelijk verschil 
met matiging op grond van artikel 1231, § 1 BW dat de feitenrechter bij matiging op grond van 
rechtsmisbruik niet door de aan de werkelijke schade ontleende ondergrens is gebonden. De rechter 
kan dan matigen tot onder die benedengrens. Voor interestbedingen vormt de wettelijke interest (en 
niet de werkelijke interest) de ondergrens voor matiging (supra nr. 3081).  

3091. MOGELIJKHEID OM INTERESTBEDING TOT ONDER WETTELIJKE INTEREST TE MATIGEN – Net zoals bij algemene 
schadebedingen is de ondergrens bij interestbedingen doorbreekbaar. De ondergrens van de wettelijke interest 
kan bij rechtsmisbruik dus worden aangetast. Een schuldeiser kan zich zelfs het recht ontzegd zien om zich op 

                                                             
8371 Vgl. Antwerpen 20 september 2004, RW 2006-07, (790) 796. Criterium: Cass. 8 februari 2001, Pas. 2001, 244, RW 2001-
02, 778, noot A. VAN OEVELEN. 
8372 DEMUYNCK 2000, 77; DIRIX 1988-II, 663-664; SCHRAEYEN 2001, 553; PASCARIELLO 1997, 391; VANDEN BERGHE 2003, 55; 
VAN DRIESSCHE 2008-I, 37. 
8373 Cass. 18 februari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 790, Pas. 1988, I, 728, RW 1988-89, 1226, noot, TBH 1988, 696, noot E. DIRIX; 
Cass. 10 juni 1988, Pas. 1988, 1213, RW 1988-89, 771. Illustratief is het geval waarin een verhuurder, op het tijdstip waarop 
de huurder een nieuwe kandidaat-huurder aanbrengt, eenzijdig de contractsvoorwaarden wijzigt, waardoor deze 
kandidaat-huurder afhaakt. Zie ook VANDEN BERGHE 2003, 55; VAN DRIESSCHE 2008-I, 38. 
8374 GOEGEBUER 2002, 406; GOEGEBUER 2004-II, 38. 
8375 Bergen 21 maart 1990, TBH 1991, 234; COIPEL 1999, 200; SAMOY 2001, 348; STIJNS 2002, 1274, voetnoot 187; VANDEN 

BERGHE 2003, 55. De geringheid van de tekortkoming speelt echter niet bij ontbinding, aangezien ontbinding juist een 
zwaarwichtige wanprestatie vereist. Matiging van uitoefening van schadebedingen bij ontbinding op deze grond valt dus 
moeilijk te rijmen met de toepassingsvoorwaarde van de ontbinding zelf. Vgl. VAN DRIESSCHE 2008-I, 39. 
8376 Rechtsmisbruik lag voor in de zaak die heeft geleid tot het cassatiearrest van 8 februari 2001 (Cass. 8 februari 2001, Pas. 
2001, 244, RW 2001-02, 778, noot A. VAN OEVELEN). De koopovereenkomst met een sociale verhuurmaatschappij bevatte 
een vervreemdingsverbod voor 20 jaar, op straffe van forfaitaire schadevergoeding. 17 jaar na de aankoop verkochten de 
eigenaars hun woning bij een vereffening-verdeling wegens echtscheiding. Het verzoek van de sociale huurmaatschappij 
om het schadebeding in deze omstandigheden toe te passen, leverde haar een voordeel op dat niet in verhouding stond tot 
het nadeel voor de voormalige eigenaars. Zie evenwel Brussel 13 oktober 2009, T.Not. 2010, 639 (geen matiging bij verkoop 
na 8 jaar bij vervreemdingsverbod voor 10 jaar); Gent 1 maart 2007, RW 2008-09, 1002 (geen rechtsmisbruik bij uitoefening 
schadebeding op vervreemdingsverbod van 20 jaar bij vervreemding na 10 jaar). 
8377 Cass. 16 december 1982, Arr.Cass. 1982-83, 518, Pas. 1983, I, 472; Cass. 8 februari 2001, Pas. 2001, 244. 
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het schadebeding/interestbeding te beroepen. 8378  Die volledige ontzegging van het voordeel van een 
schadeforfait zou wel slechts bij wijze van uitzondering mogen geschieden.8379  

§ 5. GERECHTELIJKE INTEREST 

A Begripsduiding 

1 Geen afzonderlijke interestcategorie 

3092. GERECHTELIJKE INTEREST ALS PROCESRECHTELIJKE NOTIE – Partijen verzoeken vaak om gerechtelijke 
interesten.8380 Procesrechtelijk is dat van belang bij de bepaling van de waarde van de vordering met 
het oog op de toepassing van de regels inzake materiële bevoegdheid (art. 557 Ger.W.)8381 en aanleg 
(art. 618 Ger.W.). Artikel 557 Ger.W. bepaalt dat wanneer het bedrag van de vordering de volstrekte 
bevoegdheid bepaalt, daaronder wordt verstaan "de som die in de inleidende akte wordt geëist, met 
uitsluiting van de gerechtelijke interest en van alle gerechtskosten alsook van de dwangsommen". 
Artikel 618 Ger.W. bevat voor het bepalen van de aanleg een kruisverwijzing naar dat artikel.8382 

3093. GERECHTELIJKE INTEREST ZONDER AUTONOME DRAAGWIJDTE – Wel komt gerechtelijke interest geen 
zelfstandige betekenis toe. Dit is geen derde interestcategorie naast vergoedende en moratoire 
interest. Gerechtelijke interest kan zowel compensatoire als moratoire interest betreffen. 8383 
Gerechtelijke interest is dus niets anders dan een bovencategorie voor beide types 
vertragingsinterest. Gerechtelijke interest is de koepelterm voor vergoedende of moratoire interest 
die de rechter kan toekennen vanaf de gedinginleidende akte tot het ogenblik van de betaling.8384  

2 Enkel na gedinginleidende akte 

3094. GERECHTELIJKE INTEREST ENKEL VOOR PERIODE NA GEDINGINLEIDENDE AKTE – Gerechtelijke interest kan 
de rechter sowieso niet toekennen voor de periode voorafgaand aan de gedinginleidende akte. In de 
periode die daaraan voorafgaat, wordt eenvoudigweg gesproken van vergoedende dan wel 
moratoire interest, al naargelang de aard van de niet-nagekomen verbintenis.8385  

3095. GERECHTELIJKE INTEREST VOOR ZELFDE PERIODE NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE INTEREST – Ingevolge 
het integraliteitsplafond, zoals hier ingevuld via het positief belang, kan de rechter gerechtelijke 
interest dus evenmin voor dezelfde schade en dezelfde periode cumuleren met moratoire of 

                                                             
8378 Cass. 8 februari 2001, Pas. 2001, 244, RW 2001-02, 778, noot A. VAN OEVELEN ("Overwegende dat de sanctie van het 
misbruik bij de uitoefening van contractuele rechten bestaat in het opleggen van de normale uitoefening ervan of in het 
herstel van de schade ten gevolge van de misbruik; dat wanneer de abusieve rechtsuitoefening betrekking heeft op de 
toepassing van een contractueel beding, het herstel er kan in bestaan dat aan de schuldeiser het recht wordt ontzegd om op 
dat beding een beroep te doen."); DELFORGE 1999, 617; GOEGEBUER 2004-II, 38; SAMOY 2001, 349; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 
801; VANDEN BERGHE 2003, 51 en 56; VAN DEN HAUTTE 2013, 1421-1422; VANDERSCHOT 2005, 96; VAN DRIESSCHE 2008-I, 38. 
8379 VANDEN BERGHE 2003, 56. 
8380 De rechter mag uiteraard enkel gerechtelijke interest toekennen indien een partij daarom heeft verzocht.  
8381 Cass. 4 maart 2010, RABG 2010, 1180, noot B. MAES. 
8382 Artikel 618 Ger.W. bepaalt immers dat "[d]e regels gesteld bij de artikelen 557 tot 562 gelden voor het bepalen van de 
aanleg." 
8383 Reeds: Cass. 24 januari 1924, Pas. 1924, I, 159; Cass. 11 juni 1956, Pas. 1956, I, 1089. 
8384 Cass. 4 november 1985, Pas. 1986, I, 254; Antwerpen 26 juni 2000, RGAR 2000, nr. 13.311; Bergen 27 juni 1990, Pas. 
1991, II, 1; Brussel 3 juli 1900, Pas. 1901, II, 86; Brussel 6 november 1975, JT 1976, 81; Brussel 9 april 1993, RGAR 1995, 
nr. 12.476; Luik 17 maart 1994, JLMB 1994, 1098; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 279; Beslagr. Brussel 
3 december 1990, JT 1991, 683; Beslagr. Verviers 15 november 1991, RHA 1992, 127; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 243; 
BIQUET-MATHIEU 1998, 25-29; DEMUYNCK 1994, 15; DE PAGE 1942, 161; DE TEMMERMAN 1999, 1282-1283; DURANT/VERHEYDEN-
JEANMART 2001, 338; FAGNART 2006, 192; LACONTE 2005, 537; PEETERS/VANACKERE 2007, 14; PETIT 1995, 171; RICHARD/CISELET/SIMON 

1962, 770; RONSE/DE WILDE 1988, 248-249; VAN OEVELEN 1995, 836; VAN OEVELEN 2009, 174-175; VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE 

TEMMERMAN 2007, 1002; VIGNERON 1971, 57. 
8385 Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (aansprakelijkheid notaris; tekortschatting van registratierechten); 
Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 780 (aansprakelijkheid advocaat); Brussel 6 november 1975, JTT 1976, 81.  
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compensatoire interest.8386 Gerechtelijke interest maakt op zich immers telkens een species uit van 
moratoire dan wel compensatoire interest. 

3 Onderliggende interest 

3096. ONDERLIGGENDE INTEREST VAN CRUCIAAL BELANG – Voor correcte vaststelling van de toepasselijke 
interest moet de rechter het onderliggende onderscheid tussen vergoedende en moratoire interest 
goed voor ogen houden. Uit loutere toekenning van "gerechtelijke interest" valt niet af te leiden 
welke rentevoet toepasselijk is. Interpretatieproblemen rijzen wanneer een partij om gerechtelijke 
interest verzoekt of een rechter gerechtelijke interest toekent zonder aan te geven wat daaronder is 
te verstaan. Uit de gegevens van de zaak moet dan telkens blijken om welke interest het gaat.  

3097. BEGRIP "GERECHTELIJKE INTEREST" PRECISEREN OF VERBANNEN – Rechtszekerheid verlangt duidelijke 
terminologie. Twee wegen zijn hier bewandelbaar. De rechtspraak kan dat begrip preciseren in de zin 
van compensatoire gerechtelijke interest en moratoire gerechtelijke interest of, met omwisseling van 
de adjectieven, als gerechtelijke compensatoire interest of gerechtelijke moratoire interest.8387 
Onderverdelingen tussen eigenlijke en oneigenlijke gerechtelijke interest, waarbij eigenlijke 
gerechtelijke interest zou lopen vanaf de rechterlijke uitspraak8388, zijn te vermijden. Eenvoudiger is 
het om de term "gerechtelijke interest" gewoonweg uit ons juridisch vocabularium te verbannen.8389  

B Begroting 

1 Begroting volgens onderliggende interestvorm 

3098. REGELING ONDERLIGGENDE INTERESTVORM PREVALEERT – De kwalificatie van vertragingsrente als 
gerechtelijke interest heeft geen gevolgen voor de omvang van de toe te kennen rentevoet. Bij 
gerechtelijke interest moet de rechter uiteraard de regels volgen die gelden voor de onderliggende 
interestvorm. 8390  De rechter begroot gerechtelijke interest dan bij waardeschulden zoals 
vergoedende interest (infra nr. 3099) en bij geldschulden zoals verwijlinterest (infra nr. 3100). 

3099. WAARDESCHULDEN: BEGROTING GERECHTELIJKE INTEREST VIA REGELS VAN VERGOEDENDE INTEREST – Bij 
niet-nakoming van waardeschulden is gerechtelijke interest in feite niets anders dan vergoedende 
interest. Deze interest is dan verschuldigd vanaf het intreden van wanprestatieschade, en blijft lopen 
na de gedinginleidende akte. Ziet wanprestatie op niet-geldverbintenissen, dan volgt gerechtelijke 
interest dus de regels van vergoedende interest. De wettelijke rentevoet vindt geen toepassing. Dan 
moet de rechter integraal schadeherstel soeverein toepassen. 

3100. GELDSCHULDEN: BEGROTING GERECHTELIJKE INTEREST VIA REGELS VAN VERWIJLINTEREST – Gaat het om 
niet-nakoming van verbintenissen die bestaan in betaling van een geldsom, dan gelden de regels 
inzake verwijlinterest. In geval van een bij rechterlijke uitspraak begrote schadevergoeding is 

                                                             
8386 DE PAGE 1942, 161; PETIT 1995, 171; VAN OEVELEN 2009, 175. 
8387 Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 260, noot B. VAN DEN BERGH (laattijdige neerlegging belangrijk stuk 
door advocaat; "gerechtelijke moratoire interest"); Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (aansprakelijkheid 
notaris; “gerechtelijke vergoedende interest” vanaf dagvaarding tot datum van rechterlijke uitspraak en “gerechtelijke 
moratoire interest” vanaf datum van rechterlijke begroting tot datum van effectieve betaling); Antwerpen 27 oktober 2014, 
RABG 2015, (776) 780 (aansprakelijkheid advocaat; “gerechtelijke vergoedende interest” vanaf gemiddelde datum tot 
datum van rechterlijke uitspraak en “gerechtelijke moratoire interest” vanaf datum van rechterlijke begroting tot datum 
van effectieve betaling); DE TEMMERMAN 1999, 1283 (stelt voor om het begrip "gerechtelijke interest" niet, of minstens niet 
zonder verduidelijking te gebruiken). DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 365; PETIT 1995, 135 (term "gerechtelijke moratoire interest"). 
8388  VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 601 ("Het tweede begrip van gerechtelijke interest verwijst naar de eigenlijke 
gerechtelijke interest, dit is de interest die loopt vanaf de rechterlijke uitspraak en die, aangezien hij verschuldigd is op  een 
veroordeling tot betaling van een schadevergoeding, en dus strekt tot betaling van een geldschuld, steeds een moratoire 
interest is en dan ook tegen de wettelijke interest wordt berekend."). 
8389 DE TEMMERMAN 1999, 1283 (begrip "gerechtelijke interest" niet, of minstens niet zonder verduidelijking gebruiken); 
FAGNART 2006, 192; LAMON 1995, 112-113 (voorzichtig); PAPART 2008, 472; VIGNERON 1971, 57. 
8390 BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 244; VIGNERON 1971, 78. 
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gerechtelijke interest feitelijk verwijlinterest. De regeling van artikel 1153 BW vindt dan toepassing 
vanaf die rechterlijke uitspraak. De gerechtelijke interest vormt dan wettelijke interest, zijnde 
interest tegen de wettelijke rentevoet. 

2 Niet per se wettelijke rentevoet 

3101. GERECHTELIJKE INTEREST BIJ WAARDESCHULD NIET PER SE WETTELIJKE RENTEVOET – Gerechtelijke 
interest vereist niet dat de rechter interest tegen de wettelijke rentevoet toekent als 
schadevergoeding. Bij niet-nakoming van waardeschulden is gerechtelijke interest niets anders dan 
vergoedende interest (supra nr. 3099). De rechter moet zich dan dus houden aan het in artikel 1149 
BW neergelegde vereiste van integraal schadeherstel. Binnen de grenzen van de conclusies van de 
partijen bepaalt hij dan soeverein de toepasselijke rentevoet.8391 Wel kent de rechtspraak deze 
gerechtelijke vergoedende interest vaak gemakshalve toe aan de wettelijke rentevoet.8392 

3102. GERECHTELIJKE INTEREST BIJ GELDSCHULD WEL AAN WETTELIJKE RENTEVOET – Gaat het om niet-
nakoming van geldschulden, dan is gerechtelijke interest verwijlinterest. Ingevolge artikel 1153 BW is 
die gerechtelijke interest dan niets anders dan de wettelijke interest.8393 Contractpartijen kunnen wel 
een andere rentevoet overeenkomen.8394 Bij handelstransacties geldt echter de bijzondere wettelijke 
rentevoet van artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties. Indien partijen bij 
overeenkomst zijn afgeweken van artikel 1153 BW, dan geldt de bedongen rentevoet verder als 
gerechtelijke moratoire rentevoet, onder voorbehoud van eventuele matiging door de rechter.8395 

3 Cassatietoezicht  

3103. CASSATIETOEZICHT OP JUISTE BEGROTING GERECHTELIJKE INTEREST – Het Hof van Cassatie ziet erop toe 
dat de feitenrechter onder het mom van "gerechtelijke interesten" niet de verkeerde regeling 
toepast.8396 Het Hof laat dan ook niet na arresten te vernietigen wanneer de aard van de toegekende 
gerechtelijke interest – vergoedende interest dan wel verwijlinterest – niet duidelijk constateerbaar 
is8397 of de verkeerde interest is toegepast8398.  

3104. VERNIETIGBARE BESLISSINGEN – Verwijlinterest mag bij niet-nakoming van niet-geldverbintenissen zo niet 
beginnen lopen vooraleer het bedrag van de toe te kennen schadevergoeding numeriek is vastgesteld. Tussen 
de gedinginleidende akte en de rechterlijke uitspraak kan immers enkel sprake zijn van vergoedende 
interesten.8399 Appelrechters die vanaf de datum van de uitspraak gerechtelijke interest van 5 % toekennen als 

                                                             
8391 Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 279 (onregelmatig ontslag vennootschapscommissaris: "Strikt 
genomen zijn deze vergoedende interesten aan te merken als 'gerechtelijk' voor de periode tijdens het geding zelf (dit is 
vanaf de dagvaarding), maar dit verandert op zich niets aan de toepasselijke rentevoet."). 
8392 Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (contractuele aansprakelijkheid notaris wegens tekortschatting van 
registratierechten); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 780 (contractuele aansprakelijkheid advocaat). 
8393 Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991; Brussel 22 april 1988, T.Aann. 1990, 86.  
8394 BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 244; PETIT 1995, 176; VAN OEVELEN 2009, 176. 
8395 Vgl. BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 244; PETIT 1995, 176; VAN OEVELEN 2009, 176. 
8396 Bijv. Cass. 11 juni 1956, Pas. 1956, I, 1089; Cass. 6 april 1961, Pas. 1961, I, 835; Cass. 24 januari 1966, Pas. 1966, I, 658; 
Cass. 22 januari 1968, Arr.Cass. 1968, 691; Cass. 3 december 1970, Pas. 1971, I, 306. 
8397 Cass. 6 april 1961, Pas. 1961, I, 835 ("l'arret attaqué condamne la demanderesse à payer au défendeur 'les intérêts à 5,5 
p.c. depuis le 29 octobre 1945' sans préciser [...] la nature de ces intérêts [...] la cour se trouve dans l'impossibilité d'exercer 
son contrôle sur la légalité de cette décision."); Cass. 22 januari 1968, Arr.Cass. 1968, 691 ("Overwegende dat het vonnis in 
het onzekere laat of het de toegekende gerechtelijke interest als een vergoedingsinterest dan wel als een moratoire 
interest beschouwt; Dat het Hof aldus in de onmogelijkheid verkeert om toezicht uit te oefenen op de wettelijkheid van de 
beslissing, daar deze niet aangeeft of de interest die het gerechtelijke interest noemt, niet de moratoire interest omvat voor 
een periode van vóór de beslissing."); Cass. 26 april 1990, Pas. 1990, I, 987 (term "jaarlijkse interest"). 
8398 Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991. 
8399 Cass. 26 april 1990, Pas. 1990, I, 987 (term "jaarlijkse interest": "Overwegende dat de uitdrukking 'jaarlijkse interest' 
zowel op compensatoire als op de moratoire interest betrekking kan hebben, terwijl inzake aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst de rechter laatstbedoelde interest niet mag doen lopen op het bedrag van een schuldvordering inzake 
schadevergoeding vóór de uitspraak van de beslissing tot toekenning ervan."). 
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voortzetting van de vergoedende interest, zien zich teruggefloten door het Hof van Cassatie.8400 Vanaf de 
uitspraakdatum kan de benadeelde immers enkel verwijlinterest verschuldigd zijn. 

4 Drie interestperioden 

3105. CONCLUSIE: DRIE PERIODEN VOOR INTERESTTOEKENNING BIJ WANPRESTATIEVERGOEDINGEN – Uit het 
voorgaande valt op te maken dat toekenning van interest wegens laattijdige betaling van 
schadevergoeding in drie onderscheiden perioden opdeelbaar is 8401 : de periode tussen de 
wanprestatie en de gedinginleidende akte (infra nr. 3106), de periode tussen die inleiding van het 
rechtsgeding en de rechterlijke uitspraak (infra nr. 3107) en de periode tussen die rechterlijke 
uitspraak en de daadwerkelijke betaling van de schadevergoeding (infra nr. 3108). 

3106. PERIODE I: TUSSEN WANPRESTATIESCHADE EN GEDINGINLEIDENDE AKTE – Toegepast op wanprestaties 
is de eerste periode die tussen de datum waarop de wanprestatieschade zich voordoet en de datum 
van de gedinginleidende akte. Betreft de niet-nakoming geldverbintenissen, dan kan de rechter 
verwijlinteresten toekennen. Ziet de niet-nakoming daarentegen op niet-geldverbintenissen, dan 
kunnen vergoedende interesten verschuldigd zijn.  

3107. PERIODE II: TUSSEN GEDINGINLEIDENDE AKTE EN RECHTERLIJKE UITSPRAAK – De tweede periode loopt 
van de gedinginleidende akte tot de rechterlijke uitspraak. In deze periode kan de rechter zogeheten 
gerechtelijke interesten toekennen. Deze interesten volgen hetzelfde criterium als in de eerste 
periode. Ook hier zijn zij in feite niets anders dan vergoedende respectievelijk moratoire interesten 
(supra nrs. 3098-3100). Bij niet-nakoming van geldverbintenissen kan de rechter dan ook 
verwijlinteresten toekennen. Bij niet-nakoming van niet-geldverbintenissen kan hij de benadeelde 
vergoedende interesten toekennen. 

3108. PERIODE III: TUSSEN RECHTERLIJKE UITSPRAAK EN DAADWERKELIJKE BETALING – De derde periode loopt 
vanaf de rechterlijke uitspraak tot de daadwerkelijke betaling. In deze periode kan de rechter enkel 
(gerechtelijke) verwijlinteresten toekennen. Door de rechterlijke begroting is de waardeschuld van 
de schadevergoeding immers in een geldschuld omgezet (supra nr. 2927). Op een geldschuld kan de 
rechter overeenkomstig artikel 1153 BW dan enkel verwijlinteresten toekennen.  

 Periode I Periode II Periode III 

Geldschuld verwijlinterest (gerechtelijke) verwijlinterest  

(gerechtelijke) 
verwijlinterest 

Waardeschuld vergoedende interest (gerechtelijke) vergoedende 
interest 

3109. ILLUSTRATIE VAN CORRECTE TEMPORELE INTERESTOPDELING BIJ CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – Illustratief voor 
een temporeel correct opgedeelde interestbegroting is een geval waarin een notaris bij een nalatenschap 
bouwgrond ten onrechte opgaf als weiland (supra nr. 281). Het hof van beroep te Antwerpen kwalificeerde de 
fiscale boete (€ 3760) en de interest (€ 1900) die de benadeelde door de daaruit resulterende tekortschatting 
van de registratierechten was verschuldigd, als vergoedbare schade. Het oordeelde dat die hoofdsom van 
€ 5660 met vertragingsrente was te vermeerderen. Voor de periode tussen de datum van betaling 
(3 september 2009) en de datum van de inleidende dagvaarding (27 mei 2011) kende het vergoedende interest 
toe aan de wettelijke rentevoet. Voor de periode tussen die dagvaarding en de datum van de uitspraak kende 
het gerechtelijke vergoedende interest toe. Tot slot kende het gerechtelijke moratoire interest toe voor de 

periode tussen de datum van de rechterlijke uitspraak en de datum van daadwerkelijke betaling.8402 

                                                             
8400 Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991. 
8401 Vgl. PEETERS/VANACKERE 2007, 15-16; PETIT 1995, 138; VIGNERON 1971, 49-68. 
8402 Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794. 
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3110. NUANCERING OP BASIS VAN AL DAN NIET BEVESTIGING BESTREDEN VONNIS DOOR APPELRECHTER – 
Uiteraard gelden ook hier de nuances van de al dan niet bevestiging van de in eerste aanleg genomen 
beslissing (supra nrs. 3025-3026). Bevestigt de appelrechter het bestreden vonnis, dan was de 
gerechtelijke interest tussen de datum van het vonnis en de datum van het arrest eigenlijk 
verwijlinterest. Vernietigt de appelrechter daarentegen het bestreden vonnis, dan is die gerechtelijke 
interest retroactief als vergoedende interest te kwalificeren voor zover het gaat om 
schadevergoeding wegens niet-nakoming van niet-geldverbintenissen. Bij vernietiging van het 
bestreden vonnis is bij schadevergoeding wegens niet-nakoming van geldverbintenissen echter 
sowieso sprake van verwijlinterest. Dit volgt ontegensprekelijk uit artikel 1153 BW. 

Afdeling IV. Bijzonderheden 

§ 1. INTERESTKAPITALISATIE  

3111. RENTE OP COMPENSATOIRE OF MORATOIRE INTEREST ALS WINSTDERVING – Traagheid van een 
procedure mag de benadeelde geen bijkomende schade berokkenen.8403 Prangend is dan ook vraag 
of vergoedende of moratoire interest niet op zijn beurt interest moet opbrengen. Vergoedende 
interest maakt immers deel uit van de vergoeding die de rechter toekent tot herstel van de door het 
schadefeit veroorzaakte schade.8404 Die interest compenseert schade uit laattijdige betaling van het 
bedrag waarop de benadeelde recht had op de dag waarop de schade is ontstaan. Is rente op rente 
(les intérêts des intérêts)8405 toelaatbaar bij vergoedende of moratoire interest uit overeenkomst? Bij 
langdurige processen lijdt de benadeelde immers niet enkel schade wegens gemis van de hoofdsom. 
Hij derft winst doordat hij de bij het kapitaal aangegroeide interest niet kan beleggen.8406  

3112. OORSPRONG VAN STRIKTE NAPOLEONTISCHE REGELING – Aan de orde is de kwestie van het anatocisme. Dit is 
kapitalisatie van vervallen interest, waarbij gekapitaliseerde interesten op hun beurt interesten genereren. 
Reeds lang vóór de totstandkoming van de Code civil was anatocisme zonder meer verboden. Het Romeinse 
recht verbood anatocisme voor toekomstige interesten. Justinianus vaardigde een absoluut anatocismeverbod 
uit.8407 Het oude Franse recht volgde dit verbod.8408 Reden was de vrees voor exponentiële schuldgroei die 
kapitalisatie van interesten, vaak buiten medeweten van de schuldenaar, kan veroorzaken. Kapitalisatie bij een 
rentevoet van 4 % geldt, leidt tot verdubbeling na 19 jaar. Bij een rentevoet van 5 % leidt kapitalisatie tot 
verdubbeling na 14 jaar en bij 8 % tot verdubbeling na 9 jaar. Diezelfde schuld zou pas na 25, 20 en 12,5 jaar 
verdubbelen indien de rechter geen kapitalisatie zou toepassen.8409  

3113. NAPOLEONTISCHE REGELING LAAT ANATOCISME ONDER VOORWAARDEN TOE – De napoleontische 
wetgever was toleranter en liet interestkapitalisatie onder voorwaarden toe. De opstellers van de 
Code civil brachten het anatocismeverbod in verband met de toegestane interest op leningen. 
Aangezien interest op leningen (remuneratoire interest) was toegestaan, zou handhaving van het 

                                                             
8403 Vgl. RONSE/DE WILDE 1988, 248. 
8404 Cass. 23 september 1986, Pas. 1987, I, 87; Cass. 23 februari 1988, Pas. 1988, I, 751; Cass. 26 april 1996, Pas. 1996, I, 
392; Cass. 13 oktober 1999, Arr.Cass. 1999, I, 1255; Cass. 22 oktober 2003, Pas. 2003, 1669; Cass. 13 januari 2005, Pas. 
2005, 67; Cass. 26 januari 2005, Pas. 2005, 211; Cass. 26 oktober 2005, Pas. 2005, 2044; Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991. 
Vgl. Brussel 21 december 1971, Pas. 1972, II, 41; Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, 72; Rb. Brussel 16 januari 2009, RGAR 
2010, nr. 14608; Pol. Brugge 29 september 2005, TGR-TWVR 2006, 97. 
8405 DE PAGE 1942, 174. 
8406 HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 182 (motivering van nieuwe Nederlandse regeling inzake rente op rente); MEDINA ALCOZ 2011, 
14 ("Los intereses moratorios anatocísticos [...] compensan el perjuicio causado con la indisponibilidad de los intereses que 
ha sufrido el acreedor ante su impago [...] de los que, normalmente, habría obtenido alguna rentabilidad."); VIGNERON 1971, 
97 (spreekt ook van winstderving); VON BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009, 969 (DCFR). 
8407 C. de Usuris. Meer: AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902, 180; COLIN/CAPITANT 1932, 106; COLMET DE SANTERRE 1865, 106; HUC 1894, 
230; JOSSERAND 1933, 354-355; LAURENT XVI 1875, 399-400; MEDINA ALCOZ 2011, 5-11; PETIT 1995, 193; VIGNERON 1971, 100-101. 
8408 Sporen zijn te vinden in artikel 2 van titel VI van de Code Savary van Colbert (ordonnance de 1673 sur le commerce) : 
“Les négociants, marchands et aucun autre, ne pourront prendre l’intérêt d’intérêt, sous quelque prétexte que ce soit.” 
8409 BYTTEBIER 1995, 97; COLIN/CAPITANT 1932, 106; DE PAGE 1942, 174-175; LAURENT XVI 1875, 400; MORTIER 1999, 240 
(cijfervoorbeeld); LEHMANN 2014, 793 (cijfervoorbeeld); VAN OEVELEN 2009, 182; PETIT 1995, 193. 
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anatocismeverbod niet-betaalde schuldeisers van vervallen interesten benadelen ten opzichte van 
betaalde schuldeisers van vervallen interesten. De betaalde schuldeiser kan de interesten immers na 
betaling herbeleggen en zo inkomsten genereren. De niet-betaalde schuldeiser zou die mogelijkheid 
door een anatocismeverbod mislopen. 8410  Toegepast op het schaderecht druist het 
anatocismeverbod dus in tegen het principe van integrale schadevergoeding. Dezelfde vrees die ten 
grondslag lag aan het anatocismeverbod onder de oude regeling, leidde echter ertoe dat de Code 
civil anatocisme enkel onder strikte voorwaarden toeliet. Artikel 1154 BW vormt zo geen totale breuk 
met de traditionele argwaan ten aanzien van interestkapitalisatie.  

A Toepassingsvoorwaarden 

3114. DRIE STRIKTE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 1154 BW – De mogelijkheid om interest te kapitaliseren kan een 
wezenlijke impact hebben op schadevergoeding. Deze schadebeïnvloedende factor valt onder de regeling van 
artikel 1154 BW. Deze bepaling stelt de mogelijkheid dat vervallen interesten op hun beurt rente opbrengen 
afhankelijk van drie strenge voorwaarden. Om interesten te kapitaliseren, moet het gaan om reeds vervallen 
interesten (infra nrs. 3115-3115). Deze interesten moeten voor minstens een heel jaar verschuldigd zijn (infra 
nrs. 3116-3117). Tot slot moet interestkapitalisatie in het bijzonder onder de aandacht van de schuldenaar 
worden gebracht bij overeenkomst dan wel bij aanmaning (infra nrs. 3118-3121).8411 

1 Vervallen interesten 

3115. ENKEL KAPITALISATIE VAN VERVALLEN INTERESTEN – Als eerste wettelijk vereiste voor kapitalisatie 
geldt dat de te kapitaliseren interesten reeds vervallen zijn. Dit betekent dat de interesten eisbaar 
zijn, maar de schuldenaar deze nog niet heeft betaald. Kapitalisatie van toekomstige interesten is dus 
onmogelijk.8412 Aangezien artikel 1154 BW geen extra vereisten stelt, is voor interestkapitalisatie 
echter niet vereist dat het bedrag van de hoofdschuld zelf reeds vaststaat.8413 

2 Eenjarige verschuldigdheid 

3116. INTERESTEN MOETEN VOOR MINSTENS EEN JAAR VERSCHULDIGD ZIJN – Voorts moet interest minstens 
voor een heel jaar verschuldigd zijn. Interesten die voor meer dan een jaar maar niet exact voor een 
jaar verschuldigd zijn, zijn ook kapitaliseerbaar. Kapitalisatie voor vijftien maanden is zo mogelijk. 
Dan bestaat er immers geen gevaar voor excessieve schuldenaangroei.8414 Interesten die over minder 
dan één jaar lopen, zijn niet kapitaliseerbaar.8415 Tot slot is het van belang dat de interesten voor en 
niet sinds een jaar verschuldigd moeten zijn. Interesten kunnen volgens artikel 1254 BW dus 
interesten opbrengen indien zij voor een volledig jaar verschuldigd zijn.8416 

3117. OPVATTING OVER TE SNELLE AANGROEI VAN INTERESTEN VERSCHILT NAARGELANG RECHTSORDE – De wetgever wou 
met de eenjarigheidsvoorwaarde paal en perk stellen aan te snelle aangroei van schulden.8417 De schuld zou 

                                                             
8410 LAURENT XVI 1875, 401. 
8411 Deze regeling van de Code Napoléon wortelde zich diep in het West-Europese continentaal recht. Frankrijk (art. 1343-2 
CCF), België (art. 1154 BW), Luxemburg (art. 1154 CCL) en Portugal (art. 560 CCP) hanteren nog dezelfde strikte 
voorwaarden als de Code Napoléon. 
8412 BELGIË: BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 296; BYTTEBIER 1995, 104 (preciseert dat partijen niet kunnen anticiperen op niet-
betaling van nog verschuldigde interest door in de hoofdovereenkomst overeen te komen dat bij niet-betaling automatisch 
kapitalisatie van interest zal plaatsvinden); PETIT 1995, 194; VAN OEVELEN 2009, 186. FRANKRIJK: COLIN/CAPITANT 1932, 106; 
COLMET DE SANTERRE 1865, 108. 
8413 Cass. 30 januari 1896, Pas. 1896, I, 79; Cass. 16 december 2002, Arr.Cass. 2002, 2769; Rb. Hoei 7 oktober 1987, JL 1987, 
1434, noot; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 297; DE TEMMERMAN 2000-I, 342; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 658; PETIT 1995, 195. 
8414 BELGIË: BIQUET-MATHIEU 2000, 479; PETIT 1995, 196; VERBRAEKEN/DE SCHOUTHEETE 1989, 102. FRANKRIJK: AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 

1902, 183; COLMET DE SANTERRE 1865, 110 (“rien ne s’oppose […] à ce que la demande ou la convention fasse produire des 
intérêts à des intérêts dus pour un nombre de mois supérieur à douze, mais inférieur à vint-quatre ou trente-six, c’est-à-dire 
ne faisant pas un nombre exact d’années.”). 
8415 Het Hof van Cassatie ziet strikt toe op naleving van deze voorwaarde: Cass. 7 september 1978, Pas. 1979, I, 17; Cass. 18 
maart 1983, Pas. 1983, I, 786. Vgl. HUC 1894, 231. 
8416 BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 297. 
8417 BELGIË: VAN OEVELEN 2009, 187. FRANKRIJK: CASSON 2009, nr. 147; COLMET DE SANTERRE 1865, 108. 
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sneller aangroeien indien interesten op kortere termijnen – zoals per semester, per trimester of per maand – 
aan het kapitaal zouden worden toegevoegd. De invulling van die snelle aangroei verschilt echter naargelang 
de rechtsorde. Zo heeft de Italiaanse wetgever snellere schuldaanwas toegelaten dan de Code Napoléon. 
Artikel 1283 CCI bepaalt namelijk dat interesten met het oog op kapitalisatie slechts voor zes maanden 
verschuldigd moeten zijn.8418 Naar Belgisch recht is dergelijke kapitalisatie dus niet toegelaten.  

3 Gerechtelijke aanmaning of bijzondere overeenkomst 

3118. GERECHTELIJKE AANMANING OF BIJZONDERE OVEREENKOMST DIE ATTENDEREN OP KAPITALISATIE – In de 
derde plaats moet interestkapitalisatie onder de aandacht van de schuldenaar worden gebracht. Dit 
kan door deze kapitalisatie bij bijzondere overeenkomst te bedingen dan wel bij gerechtelijke 
aanmaning te vorderen. Deze informatieplicht achtte de wetgever nuttig om te vermijden dat een 
nietsvermoedende schuldenaar het slachtoffer zou worden van een exponentiële groei van zijn 
verbintenis tot betaling van een geldsom.8419 De rechtspraak aanvaardt echter dat neerlegging van 
een conclusie ter griffie geldt als gerechtelijke aanmaning in die zin, mits de schuldenaar daarin is 
geattendeerd op de kapitalisatie.8420 Alternatief is een bijzondere overeenkomst.8421  

3119. GELDIGHEID VAN CLAUSULE TOT TOEKOMSTIGE KAPITALISATIE VAN VERVALLEN INTEREST – Omstreden is of partijen 
kunnen overeenkomen dat in de toekomst te vervallen interesten aan het kapitaal worden toegevoegd en zelf 
interesten zullen opbrengen. Het Franse Hof van Cassatie aanvaardde meermaals dat die overeenkomsten 
geldig zijn.8422 Franse rechtsleer brengt hier tegen in dat de overeenkomst in deze context betrekking moet 
hebben op vervallen interesten.8423 Zo oordeelt het Belgische Hof van Cassatie dat een voorafgaandelijke 
overeenkomst die betrekking heeft op nog niet vervallen interest, nietig is.8424  

3120. ONMOGELIJKHEID TOT KAPITALISATIE IN BASISOVEREENKOMST – Naar Belgisch recht is het dus 
onmogelijk om in de basisovereenkomst te bedingen dat bij niet-betaling van verschuldigde interest, 
deze interest automatisch in het kapitaal wordt opgenomen en zelf interest zal opbrengen.8425 De 
reden is dat de schuldenaar, aangezien hij slechts eenmaal op voorhand in kennis zou worden gesteld 
van de interestkapitalisatie, toch nog zou kunnen worden verrast door te snelle schuldaangroei.8426 
Laattijdig betaalde interest kan luidens vaste cassatierechtspraak pas op zijn beurt interest 

                                                             
8418 Artikel 1283 CCI (tussen 1865 en 1942, art. 1232 CCI) luidt: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono 
produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e 
sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi." 
8419 BYTTEBIER 1995, 98 en 105; PETIT 1995, 199; VAN OEVELEN 2009, 182. 
8420 Cass. 18 juni 1981, RW 1982-83, 383; Cass. 26 juni 1989, Pas. 1989, I, 1174; Cass. 17 januari 1992, Pas. 1992, I, 421; 
Cass. 26 april 2001, Pas. 2001, 702; Cass. 7 oktober 2011, Pas. 2011, 2148. Zie ook Arbh. Antwerpen 18 februari 1986, 
Limb.Rechtsl. 1986, 171; Antwerpen 25 mei 2004, TBBR 2007, 647; Arbh. Antwerpen 15 september 1987, Limb.Rechtsl. 
1987, 229; Arbh. Bergen 17 januari 1990, JTT 1990, 144; Arbh. Bergen 8 april 1991, JTT 1991, 385; Arbh. Bergen 2 juni 2006, 
JLMB 2007, 713; Arbh. Brussel 16 april 1992, JTT 1993, 27; Arbh. Luik 16 december 1994, JLMB 1995, 401; Antwerpen 12 
januari 1993, Turn.Rechtsl. 1993, 65; Antwerpen 10 februari 1997, RW 1999-2000, 1163; Antwerpen 9 november 1999, RW 
2001-02, 492; Bergen 27 april 1993, RGAR 1995, nr. 12.407; Brussel 5 december 2003, RW 2006-07, 1728; Brussel 22 juni 
2009, TBH 2010, 534; Gent 3 juni 1993, T.Not. 1994, noot F. BOUCKAERT; Luik 26 september 2001, TBBR 2002, 384; Rb. Gent 5 
oktober 2001, TGR 2002, 3, noot; Kh. Brussel 20 juni 2008, RW 2011-12, 706; Vred. Torhout 15 juni 1999, RW 2001-02, 539. 
8421 Een verbintenis door eenzijdige wilsuiting, zoals een schuldbekentenis uitgaande van de debiteur volstaat dus niet: Rb. 
Luik 26 september 1977, JL 1977-78, 122. 
8422 Cass.civ.fr. 15 juli 1913, DP 1917, I, 50 (“la convention destinée à faire produire des intérêts aux intérêts d’un capital 
peut être valablement conclue avant l’échéance de ces derniers”); Cass.civ.fr. 19 oktober 1938, D 1938, 561 (“cette 
stipulation destinée à faire produire des intérêts aux intérêts d’un capital peut être valablement souscrite avant l’échéance 
de ces derniers”); Cass.civ.I.fr. 20 januari 1998, Bull.civ. 1998, IV, 23, nr. 32 (“la cour d’appel […] a retenu, à bon droit, que 
lorsque le créancier et le débiteur sont convenus […] que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour 
produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s’ajoute au premier.”). 
8423 CASSON 2009, nr. 149 (met verwijzingen). 
8424 Cass. 22 december 1938, Pas. 1938, I, 405 (contracteervrijheid en de in art. 1130 BW neergelegde mogelijkheid om zich 
te verbinden voor toekomstige zaken, wegen niet op tegen art. 1154 BW, dat openbare orde raakt). 
8425 Vgl. Luik 9 mei 1989, JT 1990, 24 (leningovereenkomst); Vred. Tubeke 12 mei 1992, T.Vred. 1994, 52; Vred. Charleroi 
27 september 1993, JLMB 1993, 1501, noot E. BALATE; BIQUET-MATHIEU 2000, 480; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 298; 
BYTTEBIER 1995, 106; DEMUYNCK 1994, 6; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 659; PETIT 1995, 194. 
8426 Vgl. PETIT 1995, 194. 
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opbrengen wanneer de overeenkomst of de aanmaning is hernieuwd en betrekking heeft op de 
nieuwe vervallen interest, die ten minste over een geheel jaar verschuldigd is.8427 In Duitsland 
bepaalt § 248, lid 1 BGB zo ook: "Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, dass fällige Zinsen wieder 
Zinsen tragen sollen, ist nichtig." Het Zwitserse artikel 314, lid 3 CO heeft dezelfde strekking: "Les 
parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et 
produiront eux-mêmes des intérêts."  

3121. AANVANG INTERESTKAPITALISATIE – Bij gerechtelijke aanmaning begint interest op interest pas te lopen 
vanaf de dag waarop daarom in rechte is verzocht.8428 Volgens het Hof van Cassatie is de beslissing die 
interesten toekent op vervallen interesten voor een periode die voorafgaat aan de neerlegging ter griffie van 
de conclusies waarin deze interesten voor de eerste keer zijn gevraagd, dan ook niet in rechte verantwoord.8429 
Net zoals bij kapitalisatie op grond van een gerechtelijke aanmaning, kan bij bijzondere overeenkomst 
bedongen kapitalisatie pas ingaan vanaf de datum van de sluiting van die overeenkomst.8430 Kapitalisatie kan 
dus enkel plaatsvinden met betrekking tot de in de voorbije periode vervallen interest en niet met betrekking 
tot nog te vervallen interest. Bijgevolg is voor elke kapitalisatie een afzonderlijke gerechtelijke aanmaning of 
bijzondere overeenkomst vereist en is kapitalisatie dus jaarlijks te hernieuwen.8431 

B Vergoedende interest 

3122. CONTROVERSIEEL TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 1154 BW – Artikel 1154 BW raakt de openbare orde8432 of 
is minstens van dwingend recht8433. Wanneer artikel 1154 BW toepassing vindt, moet aan de daarin 
neergelegde kapitalisatievoorwaarden zijn voldaan. Maar wanneer is dat het geval? Artikel 1154 BW geldt niet 
bij vergoedende interest op waardeschulden uit onrechtmatige daad (infra nr. 3123) en intussen evenmin bij 
vergoedende interest op waardeschulden uit wanprestatie (infra nrs. 3129-3131). 

1 Geldingsbereik van artikel 1154 BW 

3123. COMPENSATOIRE INTEREST OP WAARDESCHULDEN UIT ONRECHTMATIGE DAAD BUITEN ARTIKEL 1154 BW – 

Artikel 1154 BW beheerst niet elke kapitalisatie van interest. Het Hof van Cassatie heeft het 
geldingsbereik van dat artikel gaandeweg gereduceerd. In 1942 stelde DE PAGE dat het voor alle 
compensatoire interesten gold.8434 Een decennium later counterde RONSE dat dit artikel niet gold 
voor vergoedende interesten, aangezien deze neerkomen op schadevergoeding en van interest 
slechts de vorm hebben.8435 Twee jaar later vond dit bevestiging op hoogste rechtsniveau. Het Hof 
van Cassatie oordeelde dat artikel 1154 BW niet gold bij compensatoire interest bij waardeschulden 
uit onrechtmatige daad.8436 Intussen is dit vaste hogere rechtspraak.8437  

                                                             
8427 Cass. 7 september 1978, Pas. 1979, I, 17; Cass. 28 november 1985, Pas. 1986, I, 391; Cass. 29 januari 1990, Pas. 1990, I, 
626. 
8428 BIQUET-MATHIEU 2000, 478; BYTTEBIER 1995, 105; LAURENT XVI 1875, 405. 
8429 Cass. 17 januari 1992, Pas. 1992, I, 421. 
8430 BYTTEBIER 1995, 106; LAURENT XVI 1875, 405. 
8431 BYTTEBIER 1995, 106 (met verwijzingen). 
8432 Cass. 22 december 1938, Pas. 1938, I, 405; Brussel 4 oktober 2011, RW 2013-14, 706; Gent 7 april 1997, TGR 1992, 93; 
ALTER 2007, 459; BYTTEBIER 1995, 104 (impliciet); CASSON 2009, nr. 147 (Frankrijk); CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 
198h; DEMUYNCK 1994, 6; DE PAGE 1942, 175; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 659; VAN OEVELEN 1995, 835. 
8433 De opvatting dat artikel 1154 BW enkel van dwingend recht zou zijn, is gebaseerd op de ratio legis, die erin bestaat de 
schuldenaar (bijv. ontlener) te beschermen tegen woeker en zijn onbedachtzaamheid. Zie BIQUET-MATHIEU 1998, 120; X. 
DIEUX, "Le contrat: instrument et objet de dirigisme?" in Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 1984, (253) 279-280; 
SAMOY/AGUIRRE 2010, 113; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 176; STIJNS/VAN GERVEN/WÉRY 1996, 730; WÉRY 2011-I, 586. 
8434 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1942, 176. 
8435 J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier,  1954, 330. 
8436 Cass. 29 oktober 1956, Pas. 1957, I, 202. 
8437 Cass. 29 oktober 1956, Pas. 1957, I, 202; Cass. 7 november 1986, Pas. 1987, I, 304; Cass. 27 oktober 1988, Pas. 1989, I, 
215; Cass. 30 april 2012, Pas. 2012, 969; Cass. 5 september 2013, www.cass.be, c.12.0374.n, punt 7; Brussel 23 oktober 
2002, JT 2003, 174; Brussel 22 november 2007, RGAR 2008, 14403; Brussel 2 april 2009, RNB 2011, 290; Gent 22 januari 
2004, T.Verz. 2004, 804 (evenwel afwijzing toekenning wegens passende vergoeding schade); Luik 17 januari 1989, JLMB 
1989, 217; Rb. Dinant 2 januari 2009, RGAR 2009, nr. 14568. 
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3124. CONTROVERSE OVER TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 1154 BW OP COMPENSATOIRE INTEREST OP WAARDESCHULDEN UIT 

WANPRESTATIE – Gelet op de cassatierechtspraak in buitencontractueel verband (infra nr. 3123), was tot voor 
kort onduidelijk of die uitsluiting van compensatoire interest op waardeschulden uit onrechtmatige daad uit 
het geldingsbereik van artikel 1154 BW, in dezelfde mate gold voor toekenning van rente op compensatoire 
interest op waardeschulden uit overeenkomst, dus op schadevergoeding uit wanprestatie. Terwijl klassiek werd 
aangenomen dat artikel 1154 BW van toepassing was op vergoedende interest op schadevergoeding uit 
wanprestatie (infra nrs. 3125-3126), geldt intussen dat die interest ook in contractueel verband buiten het 
toepassingsgebied van dat artikel valt (infra nrs. 3129-3131). 

3125. TRADITIONELE OPVATTING: TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 1154 BW OP VERGOEDENDE INTEREST OP 

SCHADEVERGOEDING UIT WANPRESTATIE – Klassiek nam een omvangrijke strekking aan dat de strikte 
voorwaarden van artikel 1154 BW niet golden voor waardeschulden uit onrechtmatige daad (supra 
nr. 3123), maar wel voor vergoedende interest op waardeschulden uit overeenkomst zoals 
wanprestatievergoedingen. 8438  Deze stroming meende steun te vinden in bewoordingen van 
bepaalde cassatiearresten.8439 Zij ging uit van de bron van de verbintenis (contractueel dan wel 
buitencontractueel) zonder acht te slaan op de aard van de schuld (geldschuld of waardeschuld).  

3126. ARGUMENTATIE: SYSTEMATIEK EN RATIO LEGIS – Een argument voor de toepasselijkheid van artikel 1154 BW 
was de plaats van die bepaling binnen het Burgerlijk Wetboek. Dat artikel maakt deel uit van een afdeling die 
betrekking heeft op "schadevergoeding wegens niet-nakoming van de verbintenis". Dit volstond volgens 
sommigen als indicatie voor het toepassingsgebied.8440 Artikel 1154 BW zou zo gelden bij schadevergoedingen 
wegens niet-nakoming van verbintenissen. Dat vergoedende interest wordt toegevoegd aan kapitaal zou ook 
vanuit de ratio legis van artikel 1154 BW pleiten voor de toepasselijkheid van die strikte voorwaarden. De 
opname in het kapitaal zou immers leiden tot snelle aangroei van de schuld indien de rechtspraak kapitalisatie 
onbegrensd zou toelaten.8441 Deze opvatting vindt steun in Zwitserse rechtspraak. Het Bundesgericht laat geen 
verwijlinterest toe op compensatoire interest op schadevergoedingen uit wanprestatie. Interest geldt er lineair 
op het kapitaal van de datum van de wanprestatie, zonder dat de rechter Zinseszinsen kan toekennen.8442 

3127. DOCTRINALE OPVATTING DAT ARTIKEL 1154 BW NIET GOLD VOOR WAARDESCHULDEN EN DUS OOK NIET 

VOOR VERGOEDENDE INTEREST BIJ WANPRESTATIEVERGOEDINGEN – Niet iedereen schaarde zich achter het 
standpunt dat artikel 1154 BW ook gold voor vergoedende interest op wanprestatievergoedingen. 
Bepaalde rechtsleer gaf voorrang aan het criterium van de aard van de schuld, ongeacht de 
oorsprong van de verbintenis. Deze stroming nam aan dat waardeschulden volledig buiten het 
geldingsbereik van artikel 1154 BW vielen. Enkel geldschulden vielen binnen haar werkingssfeer.8443  

3128. MOTIVERING VAN NIET-TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1154 BW: INTEGRALITEITSPRINCIPE EN CONSISTENTIE – Aanhangers 
van deze strekking fundeerden hun opvatting op het vereiste van integraal schadeherstel.8444 Zij wezen op de 
incoherentie in de benadering. Enerzijds wordt namelijk voorgestaan dat compensatoire interest deel uitmaakt 
van de schadevergoeding zelf. Zo is die interest ook onderworpen aan het vereiste van integraal schadeherstel. 
Anderzijds wordt dan over het anatocisme een standpunt ingenomen dat dit vereiste van integraal 
schadeherstel juist doorkruist, door het strikte carcan van artikel 1154 BW van toepassing te verklaren op 
compensatoire interest op wanprestatievergoedingen. Meer consistentie in het verbintenissenrecht was dan 
ook een argument voor afwijzing van de toepasselijkheid. Door het toepassingsgebied van artikel 1154 BW af 
te bakenen vanuit het onderscheid tussen geld- en waardeschulden, zou dat toepassingsgebied worden 

                                                             
8438 Rb. Hoei 7 oktober 1987, JLMB 1987, 1434 (huurschade); BYTTEBIER 1995, 99; DALCQ 1996, 152; DEMUYNCK 1994, 7; VAN 

OEVELEN 1995, 834; VERBRAEKEN/DE SCHOUTHEETE 1989, 101; VIGNERON 1971, 80. Toepassing: Bergen 23 oktober 1995, RRD 1996, 
53 (kapitalisatie van interest overeenkomstig art. 1154 BW bij ontbindingsaanvullende schadevergoeding). 
8439 Deze strekking zocht steun in Cass. 13 april 1987, Pas. 1987, I, 966 en Cass. 16 december 2002, Pas. 2002, I, 2418. 
8440 BYTTEBIER 1995, 98. 
8441 VIGNERON 1971, 82. 
8442 TF 25 januari 1996, BGE 122 III 53, swisslex. 
8443 Antwerpen 2 juni 2004, RW 2007-08, 405; Gent 29 mei 2002, DAOR 2002, 298 (wanprestatievergoeding); ALTER 2007, 
460; BIQUET-MATHIEU 2000, 483; DALCQ 1996, 142; DE TEMMERMAN 1999, 1330; DURANT 1995, 1239 (zonder verwijzing naar 
onderscheid geld- en waardeschulden); PETIT 1995, 201; VAN OMMESLAGHE 1986, 125; WÉRY 2011-I, 588. 
8444 DE TEMMERMAN 1999, 1327; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 660. 
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afgestemd op dat van artikel 1153 BW.8445 Dit zou tegelijk zorgen voor gelijke behandeling van vergoedende 
interest bij onrechtmatige daad en vergoedende interest bij wanprestatie. 

3129. HOF VAN CASSATIE: ARTIKEL 1154 BW GELDT NIET VOOR VERGOEDENDE INTEREST UIT WANPRESTATIE – 

Aan die controverse kwam een einde in 2006. Het Hof van Cassatie oordeelde dat artikel 1154 BW 
evenmin geldt voor vergoedende interest bij waardeschulden uit overeenkomst.8446 Het overwoog 
dat artikel 1154 BW "betrekking [heeft] op geldschulden" en niet geldt "voor vergoedende interest 
bij waardeschulden, zoals de verbintenis tot vergoeding van schade wegens wanprestatie, wanneer 
het bedrag van de vergoeding totaal aan de beoordeling van de rechter is overgelaten". De rechter 
kan bij waardeschulden interest op compensatoire interest toekennen "zonder aan de voorwaarden 
van artikel 1154 [BW] gebonden te zijn, indien hij oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van 
de schade vereist is".8447 In 2008 bevestigde het die zienswijze door te overwegen dat artikel 1154 
BW "niet van toepassing [is] op de compensatoire interest op waardeschulden". 8448  Niet de 
oorsprong maar de aard van de schuld is dus determinerend voor het toepassingsgebied van artikel 
1154 BW. Deze cassatielijn kent intussen veel navolging in de feitenrechtspraak.8449  

3130. VERDEDIGBARE CASSATIERECHTSPRAAK – Die cassatielijn over anatocisme van vergoedende 
interest uit overeenkomst verdient instemming. Allereerst staat zij ten dienste van de 
rechtszekerheid. Zij maakt immers een einde aan de discussies over de vraag hoe compensatoire 
rente uit overeenkomst kapitaliseerbaar is.8450 Verder komt zij tegemoet aan de doctrinale roep om 
uniformisering van het toepassingsgebied van de artikelen 1153 en 1154 BW.8451 Het cassatiearrest 
betekent het einde van het artificiële onderscheid in behandeling tussen rente op vergoedende 
interest uit onrechtmatige daad en rente op vergoedende interest uit wanprestatie.8452 Bovendien 
strookt dit met de herhaaldelijk door het Hof van Cassatie8453 in herinnering gebrachte zienswijze dat 
vergoedende interest eigenlijk geen interest uitmaakt, maar enkel schadevergoeding vormt.8454 Ook 
is de juridische werkelijkheid zo afgestemd op de feitelijke werkelijkheid. Vergoedende interest is 
schadevergoeding, waarop de rechter immers al verwijlinterest kon toekennen, althans voor de fase 
na de uitspraak. Rechters kenden dus al (verwijl)interest toe op vergoedende interest.8455  

                                                             
8445 ALTER 2007, 460; VAN OEVELEN 2009, 184. 
8446 Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855; Cass. 14 maart 2008, Pas. 2008, 716.  
8447 Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855, punt 13. 
8448 Cass. 14 maart 2008, Pas. 2008, 716. 
8449 Bergen 25 mei 2007, JLMB 2008, 1448 (in algemene termen); Brussel 11 december 2008, RNB 2012, 117, noot B. KOHL; 
Brussel 15 oktober 2010, nr. 2009/AR/220, www.juridat.be; Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54 (vernietiging verkoop 
andermans zaak op grond van art. 1599 BW); Pol. Brussel 21 juni 2010, jura (contractueel). 
8450 DE TEMMERMAN 1999, 1327 (impliciet); SAMOY/AGUIRRE 2010, 114; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 178. 
8451 ALTER 2007, 460; SAMOY/AGUIRRE 2010, 114; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 178; VAN OEVELEN 2009, 184. 
8452 Brussel 15 oktober 2010, nr. 2009/AR/220, www.juridat.be ("Il serait, en effet, illogique d'opérer une distinction 
artificielle et prétorienne entre différents types d'intérêts compensatoires, selon qu'ils sont issus d'une dette contractuelle ou 
d'origine aquilienne."). 
8453 Cass. 23 september 1986, Pas. 1987, I, 87; Cass. 23 februari 1988, Pas. 1988, I, 751; Cass. 26 april 1996, Pas. 1996, I, 
392; Cass. 13 oktober 1999, Arr.Cass. 1999, I, 1255; Cass. 22 oktober 2003, Pas. 2003, 1669; Cass. 13 januari 2005, Pas. 
2005, 67; Cass. 26 januari 2005, Pas. 2005, 211; Cass. 26 oktober 2005, Pas. 2005, 2044; Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991. 
8454  Uitdrukkelijk in die zin: Brussel 15 oktober 2010, nr. 2009/AR/220, www.juridat.be ("En effet, les «intérêts» 
compensatoires ne sont pas, à proprement parler, des intérêts mais un élément du dommage destiné à réparer le préjudice 
que subit le créancier d'une dette de valeur en raison du paiement différé de l'indemnisation qui lui est due. Ils n'ont donc 
des intérêts que le nom et sont soumis à un autre régime (concernant notamment leur point de départ, leur taux...). Ils le 
sont aussi en ce qui concerne l'anatocisme: bien que l'article 1154 Code civil soit formulé en termes  généraux, il convient de 
maintenir la distinction susdite entre les intérêts moratoires et les «intérêts» compensatoires en ce qui concerne leur 
capitalisation."). Vgl. DE TEMMERMAN 1999, 1324; DIERCKX DE CASTERLE 2012, 368. 
8455 DIERCKX DE CASTERLE 2012, 376. 
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3131. BETERE AANSLUITING OP POSITIEF BELANG – Niet in de laatste plaats verzekert niet-toepasselijkheid 
van artikel 1154 BW dat de rechter het integraliteitsprincipe nauwkeuriger in acht neemt.8456 Niet-
kapitalisatie van interesten leidt vaak tot schendingen van het vereiste van integraal 
schadeherstel.8457 Voor internationale handelsarbitrage poneert de rechtsleer zo dat toekenning van 
samengestelde interest door arbiters voortvloeit uit het beginsel van integrale vergoeding van 
schade.8458 Bij kapitalisatie krijgt de benadeelde vollediger herstel van zijn positief belang.  

2 Kapitalisatie 

3132. STRENGE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 1154 BW GELDEN NIET VOOR VERGOEDENDE INTEREST – Artikel 
1154 BW geldt dus niet voor waardeschulden, ongeacht hun oorsprong. Voor vergoedende interest 
op wanprestatievergoeding betekent dit dus niet dat kapitalisatie dan verboden is.8459 Dit wil enkel 
zeggen dat de strikte voorwaarden van artikel 1154 BW geen toepassing vinden. De benadeelde 
hoeft zo geen jaar te wachten om te verzoeken om kapitalisatie.8460 Het Hof van Cassatie overwoog 
zo dat de rechter bij waardeschulden interest op compensatoire interest kan toekennen, zonder aan 
de voorwaarden van artikel 1154 [BW] gebonden te zijn, indien hij oordeelt dat dit voor een volledige 
vergoeding van de schade vereist is.8461 Het Belgische recht kent immers geen wetsbepaling die 
anatocisme uitsluit. Het hier niet-toepasselijke artikel 1154 BW laat het zelfs toe, zij het onder 
strenge voorwaarden. 

3133. VEREISTE VAN INTEGRAAL SCHADEHERSTEL TER INDIJKING VAN RISICO OP ONBEGRENSDE KAPITALISATIE – Is 
kapitalisatie van vergoedende interest op wanprestatievergoeding door de niet-toepasselijkheid van 
artikel 1154 BW nu in een wettelijk vacuüm terechtgekomen waardoor de rechter vervallen 
interesten naar believen kan kapitaliseren? Dat de benadeelde geen jaar hoeft te wachten om te 
verzoeken om kapitalisatie van die vergoedende interest houdt volgens sommigen het gevaar in dat 
een op winst bedachte benadeelde elke dag zou verzoeken om kapitalisatie van de daags voordien 
vervallen interest.8462 Dit zou leiden tot spectaculaire schuldenaanwas. Van onbegrensde kapitalisatie 
is echter geen sprake. Daar die interest deel uitmaakt van schadevergoeding, vindt het 
integraliteitsprincipe toepassing.8463 De beoordeling of vergoedende interest op schadevergoeding 
zelf vergoedende interest opbrengt, moet de rechter dus onderzoeken vanuit dat principe.8464 

                                                             
8456 ALTER 2007, 460; BIQUET-MATHIEU 2000, 482 (buitencontractueel); SAMOY/AGUIRRE 2010, 114; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 
178; VERBRAEKEN/DE SCHOUTHEETE 1989, 101 (verklaarden niet-toepasselijkheid van art. 1154 BW inzake onrechtmatige daad 
vanuit integraliteitsprincipe); WERY 2011-I, 586. 
8457 HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 182 (omschrijving van rente op rente als "een redelijk middel ter benadering van de werkelijk 
geleden schade"); KRUITHOF/BOCKEN 1994, 660; MCGREGOR 2014, 619; MEDINA ALCOZ 2011, 43 (onder verwijzing naar DCFR). 
Vgl. Cass. 5 september 2013, www.cass.be, c.12.0374.n, punt 7 ("Ze verhindert ook niet dat de rechter interest op 
dergelijke interest toekent, indien hij oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van de schade vereist is."). 
8458 ORTSCHEIDT 2001, 275. 
8459 Cass. 30 april 2012, Pas. 2012, 969.  
8460 Luik 17 januari 1989, JLMB 1989, 217; DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 376; PETIT 1995, 200; VIGNERON 1971, 92 (zelf voorstander 
van toepassing art. 1154 BW op vergoedende interest bij schadevergoedingen wegens wanprestatie). 
8461 Cass. 22 december 2006, Pas. 2006, 2855, punt 13. Vgl. Cass. 30 april 2012, Pas. 2012, 969 ("Uit art. 1154 BW, dat 
bepaalt aan welke voorwaarden de kapitalisatie van de interest moet voldoen in de aangelegenheden waarop het artikel 
van toepassing is, volgt niet dat die kapitalisatie niet van toepassing zou zijn op de aangelegenheden waarop dit artikel niet 
van toepassing is."). 
8462 VIGNERON 1971, 92 ("lorsque l'on exclut l'application de l'article 1154, on en déduit que le juge peut capitaliser les intérêts 
échus comme bon lui semble [...] De sorte qu'à la limite, rien ne pourrait en théorie empêcher un plaideur, âpre au gain, de 
conclure, jour après jour, à l'anatocisme des intérêts échus la veille."). 
8463 Zie echter: BYTTEBIER 1995, 98 ("Voor verbintenissen die aan het toepassingsgebied van art. 1154 B.W. ontkomen [...] is 
anatocisme daarentegen te allen tijde zonder meer mogelijk."). 
8464 Brussel 23 oktober 2002, JT 2003, 174 ("Aangezien het compensatoire interest betreft op een vergoeding tot herstel 
van de schade die voortvloeit uit een onrechtmatige daad, berust de eventuele kapitalisatie van de interest niet op 
art. 1154 BW, maar op het beginsel van het volledige herstel van de schade."); Brussel 20 april 2006, zoals bevestigd in Cass. 
14 maart 2008, Pas. 2008, 716 ("Het criterium bij die beoordeling is de volledige vergoeding van de schade"); Brussel 
11 december 2008, RNB 2012, 117, noot B. KOHL; Brussel 15 oktober 2010, nr. 2009/AR/220, www.juridat.be; Brussel 12 
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3134. KAPITALISATIE VANUIT VEREISTE VAN VERGOEDING VAN POSITIEF BELANG – Voor wanprestaties is kapitalisatie zo 
te beoordelen vanuit het positief belang. De aangezochte rechter moet dus beoordelen of kapitalisatie van 
vergoedende interest bij toekenning van een wanprestatievergoeding noodzakelijk is om de benadeelde 
schuldeiser te verplaatsen naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was 
nagekomen. Slechts wanneer de rechter oordeelt dat zulks voor volledige vergoeding van dat positief belang is 
vereist, kan hij interest op compensatoire interest toekennen.8465  Als enige voorwaarde geldt dus dat 
kapitalisatie noodzakelijk is voor integrale vergoeding van het positief belang.8466  

3135. RECHTER KAN KAPITALISATIE BUITEN ARTIKEL 1154 BW OOK AFWIJZEN VANUIT POSITIEF BELANG – Vanuit datzelfde 
principe kan de rechter ook beslissen om een vordering tot interestkapitalisatie af te wijzen op grond dat de 
schade passend en volledig werd hersteld door de vergoeding in hoofdsom en de interesten daarop.8467 Ook 
kan hij overwegen dat benadeelden niet aantonen dat interestkapitalisatie nodig is om de schade volledig te 
vergoeden.8468 De wetgever beperkte interestkapitalisatie uit angst voor woeker (supra nr. 3112). Voor deze 
vrees is echter geen reden wanneer de rechter kapitalisatie, buiten artikel 1154 BW om, enkel kan toestaan 
voor zover integraal schadeherstel dit vereist.8469 Tot slot wijst de rechtsleer wel erop dat benadeelden zelden 
verzoeken om toekenning van interest op compensatoire interest, en er een consensus lijkt te bestaan om bij 
kapitalisatie van interest niet verder te gaan dan wat in artikel 1154 BW is voorzien.8470 

C Verwijlinterest 

1 Geldingsbereik van artikel 1154 BW  

3136. VERWIJLINTERESTEN ZELF ZIJN WEL AAN ARTIKEL 1154 BW ONDERWORPEN – Anders dan bij 
vergoedende interest, kan de rechter verwijlinterest niet zo maar op verwijlinterest toekennen. Hier 
staat vast dat artikel 1154 BW toepasselijk is op geldschulden. Dit artikel geldt dus voor 
verwijlinterest. Dit geldt ook in contractuele context. 8471  Dit wordt verklaard vanuit de 
wetsystematiek. Artikel 1154 BW volgt op artikel 1153 BW, dat ziet op verwijlinterest.8472 

                                                                                                                                                                                              
september 2014, RGAR 2015, nr. 15168, punt 11 (contractuele aansprakelijkheid advocaat; afwijzing kapitalisatie); Gent 22 
mei 2008, T.App. 2008, (52) 54; Rb. Dinant 2 januari 2009, RGAR 2009, nr. 14568 (buitencontractueel); BIQUET-MATHIEU 2000, 
482; CORNELIS 2000-I, 571; DE TEMMERMAN 1999, 1330; DIERCKX DE CASTERLÉ 2012, 376; LACONTE 2005, 533 (buitencontractueel); 
PETIT 1995, 200 (buitencontractueel); WÉRY 2011-I, 586 (contractueel). 
8465 Cass. 5 september 2013, www.cass.be, c.12.0374.n, punt 7 ("Ze verhindert ook niet dat de rechter interest op dergelijke 
interest toekent, indien hij oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van de schade vereist is."); Brussel 20 april 2006, 
zoals aangehaald en bevestigd in Cass. 14 maart 2008, Pas. 2008, 716 ("Het criterium bij die beoordeling is de volledige 
vergoeding van de schade"); Brussel 11 december 2008, RNB 2012, 117, noot B. KOHL; Brussel 12 september 2014, RGAR 
2015, nr. 15168, punt 11; Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54; Rb. Brussel 22 april 1994, TBBR 1995, 250. 
8466 Gent 22 mei 2008, T.App. 2008, (52) 54; BIQUET-MATHIEU 2000, 482; BIQUET-MATHIEU 1998, 130; DE TEMMERMAN 1999, 1325-
1326; LACONTE 2005, 533; VERBRAEKEN/DE SCHOUTHEETE 1989, 101 (buitencontractueel). 
8467 Cass. 14 maart 2008, Pas. 2008, 716; Brussel 23 oktober 2002, JT 2003, 174; Brussel 20 april 2006, zoals bevestigd in 
Cass. 14 maart 2008, Pas. 2008, 716 ("Het criterium bij die beoordeling is de volledige vergoeding van de schade"); Brussel 
2 april 2009, RNB 2011, 290 (inzake aansprakelijkheid notaris); Brussel 15 oktober 2010, nr. 2009/AR/220, www.juridat.be; 
Brussel 12 september 2014, RGAR 2015, nr. 15168, punt 11); Gent 22 januari 2004, T.Verz. 2004, 804. 
8468 Brussel 12 september 2014, RGAR 2015, nr. 15168, punt 11 (contractuele aansprakelijkheid advocaat: “La cour peut, en 
revanche, accorder le bénéfice économique d’une ou plusieurs capitalisations, pourvu qu’il soit établi que les intérêts 
compensatoires alloués ne suffisent pas à réparer le dommage lié au paiement différé de l’indemnité principale […]  Une telle 
preuve n’est pas rapportée par la seule circonstance de l’écoulement du temps et de l’ancienneté du litige.”); Gent 22 mei 
2008, T.App. 2008, (52) 54. 
8469 DE TEMMERMAN 1999, 1326. 
8470 SAMOY/AGUIRRE 2010, 114-115; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 179. 
8471 ALTER 2007, 460; BIQUET-MATHIEU 2000, 482; CASSON 2009, nr. 149 (Frankrijk); DALCQ 1996, 142; DE TEMMERMAN 1999, 1324; 
DE TEMMERMAN 2000-I, 342; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 657; VAN OEVELEN 2009, 183; VAN OMMESLAGHE 1986, 126; VIGNERON 1971, 
79; WÉRY 2011-I, 585 en 587-588. 
8472 BIQUET-MATHIEU 2000, 482. 
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3137. ARTIKEL 1154 BW GELDT OOK VOOR CONVENTIONELE VERWIJLINTEREST – Artikel 1154 BW geldt ook 
wanneer de verwijlinterest conventioneel is vastgesteld. Zo is geen onderscheid te maken naargelang 
verwijlinterest is verschuldigd krachtens de wet dan wel krachtens een contractuele clausule.8473  

2 Kapitalisatie 

3138. VERWIJLINTERESTEN PAS KAPITALISEERBAAR MITS VERVULLING VOORWAARDEN ARTIKEL 1154 BW – Bij 
niet-nakoming van verbintenissen bestaande in betaling van een bepaalde geldsom kan de rechter 
op de verwijlinteresten die liepen tot de rechterlijke uitspraak, dus niet zomaar verwijlinterest 
toekennen. Verwijlinterest is dan in principe enkel verschuldigd op de hoofdsom. Om over te gaan 
tot kapitalisatie moet dan zijn voldaan aan de drie strikte voorwaarden waaraan artikel 1154 BW 
kapitalisatie onderwerpt. Bijgevolg moet het gaan om vervallen interest van geldschulden, die 
minstens voor een heel jaar is verschuldigd en die bij bijzondere overeenkomst is bedongen of bij 
gerechtelijke aanmaning is gevorderd (supra nrs. 3114-3121). 

D Integraliteitsprincipe 

1 Impact op gekapitaliseerde interest 

3139. DELICATE VERHOUDING TUSSEN ARTIKEL 1154 BW EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Artikel 1154 BW geldt 
dus niet voor compensatoire interest (supra nr. 3132), maar wel voor verwijlinterest (supra nr. 3136). 
De vraag rijst of de favor debitoris van artikel 1154 BW niet te sterk indruist tegen het beginsel van 
integraal schadeherstel.8474 Niet-kapitalisatie van interest kan schending opleveren van het vereiste 
van integrale schadevergoeding. 8475  Zo wordt in handelsarbitrage verdedigd dat kapitalisatie 
logischerwijs voortvloeit uit de toepassing van het beginsel van integrale schadevergoeding.8476 

3140. VERHOUDING MET INTEGRALITEITSPRINCIPE: VERSCHULDIGDE OF MISLOPEN GEKAPITALISEERDE INTEREST – Tussen 
interestkapitalisatie bij schadevergoeding en het vereiste van integraal schadeherstel bestaat een nauw 
verband.8477 De opstellers van de Code civil meenden dat behoud van het anatocismeverbod de niet-betaalde 
schuldeiser van vervallen interesten zou benadelen ten opzichte van de betaalde schuldeiser van vervallen 
interesten (supra nr. 3113). Recente rechtsleer verklaart de toepasselijkheid van artikel 1254 BW op 
vertragingsrente vanuit de grondslag van dat artikel: de functie van remuneratoire interest (infra nr. 3153).8478 
Vertragingsrente vervangt de vergoeding die de schuldeiser had gekregen indien hij de schadevergoeding tijdig 
had ontvangen of de vergoeding die hij moest betalen voor de lening die hij zelf moest aangaan wegens 
laattijdige ontvangst van de vergoeding. De betaalde schuldeiser kan interesten immers na betaling 
herbeleggen en zo inkomsten genereren. De niet-betaalde schuldeiser zou dit door dat anatocismeverbod niet 

                                                             
8473 Cass. 13 april 1987, Pas. 1987, I, 966 (art. 1154 BW geldt ook voor bijzondere ontslagvergoeding die krachtens de wet is 
verschuldigd); BIQUET-MATHIEU 2000, 482; CASSON 2009, nr. 149 (Frankrijk); WÉRY 2011-I, 588. 
8474 Vgl. M. MEDINA ALCOZ, "Anatocismo, Derecho español y Draft Common Frame of Reference", InDret 2011, afl. 4, (1) 52. 
8475 Voor redeneringen vanuit het vereiste van integraal schadeherstel in deze context: ALTER 2007, 460; HARTKAMP/SIEBURGH 

2009, 182 (omschrijving rente op rente als "een redelijk middel ter benadering van de werkelijk geleden schade"); 
KRUITHOF/BOCKEN 1994, 660; MCGREGOR 2014, 619; MEDINA ALCOZ 2011, 43 (onder verwijzing naar DCFR); RONSE 1954, 330; 
VON BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009, 969; VERBRAEKEN/DE SCHOUTHEETE 1989, 101 (verklaarden niet-toepasselijkheid van 
art. 1154 BW inzake onrechtmatige daad vanuit integraliteitsprincipe); WÉRY 2011-I, 586. Vgl. Cass. 5 september 2013, 
www.cass.be, c.12.0374.n, punt 7 ("Ze verhindert ook niet dat de rechter interest op dergelijke interest toekent, indien hij 
oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van de schade vereist is."). RONSE onderbouwde op analoge wijze dat artikel 
1154 BW niet gold voor vergoedende interesten en dat de benadeelde gerechtelijke interesten op vóór de dagvaarding 
vervallen interesten kon vorderen. Hij achtte het vorderen van gerechtelijke interesten op die vervallen interesten dan 
logisch en billijk, vermits zij op het ogenblik hadden moeten worden betaald en traagheid van rechtspleging aan het 
slachtoffer “geen schade mag veroorzaken" (J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, 
Larcier, 1954, 330). 
8476 ORTSCHEIDT 2001, 275. 
8477 Brussel 12 september 2014, RGAR 2015, nr. 15168, punt 11 (aansprakelijkheid advocaat: “La cour peut, en revanche, 
accorder le bénéfice économique d’une ou plusieurs capitalisations, pourvu qu’il soit établi que les intérêts compensatoires 
alloués ne suffisent pas à réparer le dommage lié au paiement différé de l’indemnité principale […]”; afwijzing kapitalisatie). 
8478 BIQUET-MATHIEU 2000, 489-490; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 303; DE TEMMERMAN 1999, 1339-1340. 
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kunnen.8479 Voor interesten uit schadevergoeding zou niet-kapitalisatie dus schending van het vereiste van 
integraal schadeherstel impliceren. Laattijdige interestbetaling kan de schuldeiser, net zoals laattijdige 
kapitaalbetaling (supra nr. 2968), dus op tweëerlei wijze schade toebrengen. Heeft hij de niet-verkregen 
geldsom nodig voor andere doeleinden, dan moet hij geld lenen. Meestal moet hij rente betalen tegen een 
samengestelde rentevoet. Heeft hij dat bedrag niet direct nodig, dan had hij dit kunnen investeren tegen een 
samengestelde rentevoet en had die som dus kapitaliseerbare interest opgebracht.8480  

3141. NIET-KAPITALISATIE KAN SCHENDING VAN INTEGRALITEITSPRINCIPE OPLEVEREN – Niet-kapitalisatie kan het vereiste 
van integrale schadevergoeding schenden.8481 De vrees voor exponentiële groei van interest zou ongegrond 
zijn. 8482  In Engeland legt MCGREGOR zo een duidelijk verband tussen samengestelde interest en het 
integraliteitsprincipe: "To date no legislative thought has been given to allowing compound interest, necessary 
though that may be in order to achieve full compensation for claimants."8483  

2 Alternatieve modellen 

3142. ALTERNATIEVE MODELLEN VOOR KAPITALISATIE VAN VERWIJLINTEREST – Bepaalde rechtsleer bepleit 
afschaffing of herziening van artikel 1154 BW.8484 Gezien de verhouding met het integraliteitsprincipe 
rijst immers de vraag of geen versoepeling is geboden. Dit geldt te meer daar vergoedende interest al 
aan het integraliteitsprincipe is onderworpen. Inspiratie is te halen bij het permissievere uiteinde van 
het rechtsvergelijkende spectrum. Daar situeren zich het Spaanse en het Nederlandse recht. Bemerk 
wel dat de Franse wetgever de anatocismeregeling recentelijk heeft bevestigd (art. 1343-2 CCF).8485 

3143. SPAANS ALTERNATIEF – De Spaanse regeling is gebaseerd op een voorstel van de Belgische professor 
LAURENT.8486 Artikel 1109 CCE voorziet in kapitalisering van vervallen interest, ook al hebben contractpartijen dit 
conventioneel niet vastgelegd, mits en zodra daarom in rechte is verzocht: "Los intereses vencidos devengan el 
interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este 
punto." Van de verschuldigdheid van een jaar is dus geen sprake (vgl. supra nrs. 3115-3121).  

3144. NEDERLANDS MODEL VOOR INTERESTKAPITALISATIE – Het Nederlandse artikel 6:119, lid 2 NBW 
voorziet in een automatisch anatocisme: "Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover 
de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente." 
Soortgelijke automatische kapitalisering is te vinden in de DCFR. Artikel III.3:709 DCFR bepaalt dat 
interest bij laattijdige betaling elke 12 maand wordt toegevoegd aan het kapitaal.8487 

§ 2. PREFERENTIËLE TOEREKENING OP INTEREST 

A Problematiek 
                                                             
8479 BYTTEBIER 1995, 97; LAURENT XVI 1875, 401. 
8480 LEHMANN 2014, 795; VON BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009, 969. 
8481 ALTER 2007, 460; HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 182 (rente op rente als "een redelijk middel ter benadering van de werkelijk 
geleden schade"); KRUITHOF/BOCKEN 1994, 660; MCGREGOR 2014, 619; LEHMANN 2014, 795 (“Compound interest more truly 
reflects the damage that the creditor suffers because of late payment.”); MEDINA ALCOZ 2011, 43 (onder verwijzing naar 
DCFR); VON BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009, 969; VERBRAEKEN/DE SCHOUTHEETE 1989, 101 (verklaarden niet-toepasselijkheid van 
art. 1154 BW inzake onrechtmatige daad vanuit integraliteitsprincipe); WÉRY 2011-I, 586. Vgl. Cass. 5 september 2013, 
www.cass.be, c.12.0374.n, punt 7 ("Ze verhindert ook niet dat de rechter interest op dergelijke interest toekent, indien hij 
oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van de schade vereist is."). 
8482 BIQUET-MATHIEU 2000, 475. 
8483 H. MCGREGOR, McGregor on Damages, Londen, Sweet & Maxwell, 2014, 619. Vgl. Equitas Ltd v Aslham Bros & Co Ltd 
[2013] EWHC 3264 (Comm) (KRAMER, 204). In zijn rechtsvergelijkende bijdrage van 2014 over de contractenrechtelijke 
benadering van interestkapitalisatie stelt LEHMANN dan ook terecht dat “[c]ompound interest more truly reflects the damage 
that the creditor suffers because of late payment” (M. LEHMANN, "Capitalization of Interest” in S. LEIBLE en M. LEHMANN (eds.), 
European Contract Law and German Law, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2014, (793) 795). 
8484 Bijv. BYTTEBIER 1995, 107. 
8485 Artikel 1343-2 CCF luidt: “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a 
prévu ou si une décision de justice le précise.” 
8486 M. MEDINA ALCOZ, "Anatocismo, Derecho español y Draft Common Frame of Reference", InDret 2011, afl. 4, (1) 11. 
8487 Toelichting: VON BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009, 969. 
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3145. GEDEELTELIJKE BETALINGEN EN VOORSCHOTTEN IN AFWACHTING VAN EINDBEGROTING – Interesten 
vergoeden uitstel in betaling van schadevergoeding. Deze effectieve betaling kan volledig 
plaatsvinden na de rechterlijke beslissing. Niet zelden betaalt de aansprakelijke echter een voorschot 
in afwachting van de eindbegroting. Wanneer de wanprestant dus naast de hoofdsom ook interesten 
is verschuldigd en hij een betaling doet die niet volstaat om de volledige schuld te voldoen, rijst de 
vraag naar toerekening daarvan. Wanneer de rechter geleden schade definitief begroot, moet hij in 
dat geval de betaalde voorschotten in mindering brengen op het uiteindelijke schadebedrag. 
Kernvraag is of hij deze eerst in mindering moet brengen op de interest dan wel eerst op de 
hoofdsom van de schadevergoeding. Op welk gedeelte van de schuld (hoofdsom of interesten) moet 
de rechter gedeeltelijke betaling toerekenen? Artikel 1254 BW regelt deze problematiek.8488  

3146. ENKEL PROVISIES TOT GEDEELTELIJKE SCHADEVERGOEDING ONDER ARTIKEL 1254 BW – Onder artikel 1254 BW valt 
te denken aan provisies. Het statuut daarvan is wel onduidelijk.8489 Zo maakte het Hof van Cassatie een 
onderscheid tussen al door de aansprakelijke of zijn verzekeraar betaalde bedragen (provisies) die "strekken tot 
gedeeltelijke vergoeding van de schade" en die welke "slechts voorschotten zijn op de definitieve vergoeding". 
Enkel het eerste type valt onder artikel 1254 BW. Dit artikel gewaagt immers van gedeeltelijke betalingen.8490 

3147. TOEREKENING VAN GEDEELTELIJKE BETALINGEN: PREFERENTIËLE TOEREKENING OP INTEREST – Artikel 1254 
BW regelt toerekening van gedeeltelijke betalingen van interestgevende schulden. De schuldenaar 
van een schuld die interest geeft, kan zijn betaling buiten de toestemming van de schuldeiser niet 
toerekenen op het kapitaal eerder dan op de interesten.8491 Betaling waarmee de gehele schuld niet 
is gekweten, rekent de rechter bijgevolg in de eerste plaats toe op interesten. Voor toepassing van 
artikel 1254 BW moet aan geen enkele voorafgaande voorwaarde zijn voldaan.8492  

3148. VERSCHIL TUSSEN ARTIKEL 1254 BW EN ARTIKELEN 1253 EN 1256 BW – Artikel 1254 BW heeft een andere 
strekking dan artikel 1253 BW. Artikel 1253 BW geeft de schuldenaar van verscheidene schulden het recht om 
bij betaling te verklaren welke schuld hij wil voldoen. Artikel 1254 BW verschilt ook van artikel 1256 BW. Dit 
bepaalt dat wanneer in de kwijting geen sprake is van toerekening, de betaling is toe te rekenen op de schuld 
die de schuldenaar het meeste belang had te voldoen.8493 Artikel 1254 BW begunstigt de schuldeiser, terwijl de 
artikelen 1253 en 1256 BW het belang van de schuldenaar doen prevaleren. 

3149. ARTIKEL 1254 BW ALS CREDITEURVRIENDELIJKE REGELING – Wie interest is verschuldigd, heeft er 
baat bij om eerst kapitaal terug te betalen en dan pas interest. Het gedeelte van het terugbetaalde 
kapitaal kan namelijk zelf niet langer interest opbrengen. De schuldeiser verkiest uiteraard prioritaire 
terugbetaling van interest. Artikel 1254 BW schrijft dit voor. Het (rentedragende) kapitaal van de 
schuldvordering blijft bij prioritaire toerekening op interest langer overeind. De schuldeiser behoudt 
dan een grotere rentedragende schuldvordering dan bij prioritaire toerekening op kapitaal.  

3150. TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 1254 BW IS FUNDAMENTEEL VOOR BENADEELDE – Artikel 1254 BW 
bevat een regeling die schuldeisers begunstigt. De gevolgen van die toerekeningswijze zijn dan ook 
aanmerkelijk bij omvangrijke bedragen en aanzienlijk tijdsverloop.8494 Voor de benadeelde is het dan 
ook niet onbelangrijk te weten hoe gedeeltelijke betalingen van wanprestatievergoedingen, zoals 
middels voorschotten, door de wanprestant worden toegerekend. Dit moet afzonderlijk worden 
nagegaan voor verwijlinterest (infra nrs. 3151-3154), vergoedende interest bij onrechtmatige daad 
(infra nrs. 3156-3161) en vergoedende interest bij wanprestatie (infra nrs. 3162-3167). 

                                                             
8488 In Frankrijk ligt dit nu vervat in artikel 1343-1, tweede zin CCF: “Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.” 
8489 DE TEMMERMAN 1999, 1349-1353. 
8490 Cass. 29 januari 1996, Arr.Cass. 1996, 123; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 267-269; DE TEMMERMAN 1999, 1349-1353. 
8491 Dit geldt ook naar Engels recht: MCGREGOR 2014, 638. 
8492 Cass. 15 februari 1990, Arr.Cass. 1989-90, 779. 
8493 DALCQ 1988, 77; DALCQ 1996, 144; DE TEMMERMAN 1999, 1334; PETIT 1995, 29. 
8494 Dit blijkt uit cijfervoorbeelden: BIQUET-MATHIEU 2000, 485; DE TEMMERMAN 1999, 1332-1333; PETIT 1995, 28-29 en 168-169. 
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B Verwijlinterest 

3151. REGEL VAN ARTIKEL 1254 BW GELDT ZEKER VOOR VERWIJLINTEREST – Luidens artikel 1254 BW wordt 
betaling die op kapitaal en interesten wordt gedaan, maar waarmee de gehele schuld niet is 
gekweten, in de eerste plaats op de interesten toegerekend. Deze toerekeningswijze van 
gedeeltelijke betalingen komt de schuldeiser ten goede (supra nr. 3149). De rechtsleer trekt niet in 
twijfel dat artikel 1254 BW geldt voor verwijlinterest. 8495  Gedeeltelijke betalingen van 
wanprestatievergoedingen waarop verwijlinterest is verschuldigd, worden zo allereerst toegerekend 
op de verwijlinterest en pas daarna op de hoofdsom. Dit is een crediteurvriendelijke benadering. 

3152. VERKLARING: VERWIJLINTEREST ALS SUBSTITUUT VOOR REMUNERATOIRE INTEREST – Recente rechtsleer 
verklaart de toepasselijkheid van artikel 1254 BW op vertragingsrente vanuit de grondslag van dat 
artikel: de functie van remuneratoire interest (infra nr. 3153).8496 Vertragingsrente is te bezien als 
substituut voor die interest. Vertragingsrente vervangt de vergoeding die de schuldeiser zou hebben 
gekregen indien hij de schadevergoeding tijdig had ontvangen of de vergoeding die de schuldeiser 
moest betalen voor de lening die hij zelf moest aangaan wegens laattijdige ontvangst van de 
vergoeding (supra nr. 3140). Hieruit volgt dat vertragingsrente aan dezelfde toerekeningsregeling is 
onderworpen als remuneratoire interest waarvan zij een louter substituut vormt.  

3153. GRONDSLAG VAN ARTIKEL 1254 BW: VERGOEDENDE AARD VAN REMUNERATOIRE INTEREST – Recente rechtsleer 
baseert artikel 1254 BW op de vergoedende aard van remuneratoire interest. Deze interest wordt immers 
bedongen als prijs voor terbeschikkingstelling van kapitaal, zoals bij leningen op interest (supra nr. 2905).8497 
Artikel 1254 BW zou specifiek voor die interest zijn geredigeerd.8498 Dit blijkt uit de bewoordingen van artikel 
1254 BW. Dat artikel vangt aan met "[d]e schuldenaar van een schuld die interest geeft of rentetermijnen 
opbrengt". Dit wijst precies op remuneratoire interest. Deze interest is geen louter accessorium van kapitaal, 
maar een periodiek te betalen vergoeding. Dit brengt voor de schuldenaar de verplichting mee dat hij vervallen 
interest eerst moet betalen alvorens zijn recht uit te oefenen om het kapitaal terug te betalen. Een ander 
oordeel zou afdoen aan het recht van de schuldeiser op vergoeding voor zijn prestatie. 

3154. ANDERE OPVATTING ZOU LEIDEN TOT BEGUNSTIGING VAN SCHULDENAAR IN VERZUIM – Een ander oordeel 
zou bij niet-nakoming van remuneratoire interest, waarop verwijlinterest is verschuldigd, ook leiden 
tot ongerechtvaardigde bevoorrechting van de in gebreke zijnde schuldenaar. Hij zou beter af zijn 
dan de schuldenaar die tijdig betaalt. Bij niet-toepassing van artikel 1254 BW zou de wanprestant zijn 
gedeeltelijke betaling prioritair kunnen toerekenen op kapitaal in plaats van op verwijlinterest8499, 
terwijl de loyale schuldenaar voor zijn gedeeltelijke betaling dat voorrecht zou mislopen.  

C Vergoedende interest 

3155. TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 1254 BW – Van fundamenteel belang is de vraag welk 
geldingsbereik artikel 1254 BW nu heeft bij vergoedende interest. Geldt de crediteurgunstige regel 
van artikel 1254 BW ook bij wanprestatievergoedingen? Zonder twijfel is artikel 1254 BW dus van 
toepassing op remuneratoire interest (bijv. gewone lening op interest) en zo ook op moratoire 
interest.8500 De vraag rijst echter of artikel 1254 BW ook geldt voor compensatoire interest bij 
schadevergoeding uit onrechtmatige daad en bij schadevergoeding uit wanprestatie. 

1 Onrechtmatige daad 

                                                             
8495 BIQUET-MATHIEU 1998, 324-333; BIQUET-MATHIEU 2000, 490; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 303; DE TEMMERMAN 1999, 1333; 
FAGNART 2006, 196; LACONTE 2005, 537; STIJNS/VAN GERVEN/WÉRY 1996, 837. 
8496 BIQUET-MATHIEU 2000, 489-490; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 303; DE TEMMERMAN 1999, 1339-1340. 
8497 BIQUET-MATHIEU 2000, 488-489; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 301; DE TEMMERMAN 1999, 1335. 
8498 BIQUET-MATHIEU 2000, 490; DE TEMMERMAN 1999, 1333; LACONTE 2005, 537; STIJNS/VAN GERVEN/WÉRY 1996, 837. 
8499 In Frankrijk biedt artikel 1343-5, tweede lid CCF de rechter wel de mogelijkheid om betalingen eerst op het kapitaal toe 
te rekenen: “Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées 
porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.” 
8500 BIQUET-MATHIEU 1998, 311-316; DE TEMMERMAN 1999, 1333; LACONTE 2005, 537; STIJNS/VAN GERVEN/WÉRY 1996, 837. 
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3156. ARTIKEL 1254 BW GELDT NIET BIJ SCHADEVERGOEDING UIT ONRECHTMATIGE DAAD – Het is vaste 
cassatierechtspraak dat de toerekeningsregel van artikel 1254 BW niet geldt voor gedeeltelijke 
betalingen van schadevergoedingen uit onrechtmatige daad. 8501  De rechter die voorschotten 
overeenkomstig artikel 1254 BW eerst op de vergoedende rente en vervolgens op de hoofdsom 
toerekent, schendt artikel 1382 BW door niet-geleden schade te herstellen. De rechter moet 
betaalde voorschotten dus eerst op de hoofdsom in mindering brengen.  

3157. ARGUMENTEN: WETSYSTEMATIEK, AARD VAN VERGOEDENDE INTEREST EN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Diverse 
argumenten verklaren de niet-toepasselijkheid van artikel 1254 BW bij schadevergoeding uit onrechtmatige 
daad. Allereerst is er de wetsystematiek.8502 Nationaal vindt de toerekeningsregel bij onrechtmatige daad steun 
in die wetsystematiek.8503 Artikel 1254 BW behoort tot titel III van het BW. Die titel handelt over contracten of 
verbintenissen uit overeenkomst. Onrechtmatige daad valt daar niet onder. Ook vindt deze regel steun in de 
vaststelling dat compensatoire rente in feite geen interest op kapitaal vormt, maar eerder schadevergoeding in 
de vorm van interest (supra nr. 2933). Dit zou echter geen uitzondering op artikel 1254 BW betreffen, 
aangezien compensatoire interest inhoudelijk een schadevergoeding is en geen interest.8504 Tot slot is die regel 
verantwoordbaar op grond van het vereiste van volledig schadeherstel.8505  

3158. TOEREKENING VAN GEDEELTELIJKE BETALINGEN BIJ COMPENSATOIRE INTEREST UIT ONRECHTMATIGE DAAD – 

Toerekening van gedeeltelijke betalingen gebeurt bij schadevergoeding uit onrechtmatige daad dus 
buiten artikel 1254 BW om.8506 De praktijk berekent compensatoire interest dan allereerst op de 
volledige hoofdsom, alsof geen voorschotten zouden zijn betaald, tot aan de datum waarop de 
rechter het bedrag van de hoofdsom van de schadevergoeding vaststelt. Daarna brengt de rechter de 
voorschotten in mindering op de hoofdsom en de compensatoire interest die deze heeft opgebracht.  

3159. AFTREK VAN CREDITEURSINTERESTEN – Aangezien de compensatoire interest op de niet-gecorrigeerde 
hoofdsom werd berekend, moet de rechter de interesten aftrekken van de provisionele vergoedingen.8507 
Hiertoe verhoogt hij de betaalde voorschotten vanaf hun betaling met "crediteursinteresten". Dit geschiedt ter 
compensatie van het feit dat de compensatoire interest werd berekend op een te groot bedrag, namelijk de 
hoofdsom zonder rekening te houden met de betaalde voorschotten. Zou de rechter compensatoire interest op 
de volledige hoofdsom berekenen, dan zou hij interest toekennen op kapitaal dat door de gedeeltelijke 
betalingen niet meer was verschuldigd.8508 Dat zou neerkomen op vergoeding van niet-geleden schade.8509  

3160. CREDITEURSINTERESTEN: FACULTATIEF? – De rechtspraak over crediteursinteresten is niet eenduidig. Het Hof 
van Cassatie oordeelt zo soms dat het aan de feitenrechter staat om te beoordelen of crediteursinteresten 
moeten worden toegepast, en zo ja, tegen welke rentevoet.8510 In een cassatiearrest uit 1984 stond zo te lezen 
dat de rechter "rekening kan houden" met de aangepaste provisionele vergoedingen die zijn gestort, alsook 
met interest op die bedragen, als hij oordeelt dat zij strekten tot gedeeltelijke vergoeding van de schade en dat 
het zo vastgestelde bedrag de geleden schade volledig vergoedt.8511 In 1994 herhaalde het Hof van Cassatie 
"dat hij op grond van die regel van de feitelijke beoordeling de gestorte provisies en de interesten daarop, 

                                                             
8501 Cass. 23 september 1986, Pas. 1987, I, 87; Cass. 23 februari 1988, Pas. 1988, I, 751; Cass. 7 februari 1997, Pas. 1997, I, 
191; Cass. 22 oktober 2003, Pas. 2003, 1669. 
8502 Het Hof van Justitie grijpt vaak terug naar deze methode (bijv. HvJ 6 mei 2014, nr. C-43/12, EU:C:2014:298). 
8503 Bijv. PETIT 1995, 168. 
8504 DURANT 1995, 1237. 
8505 Kritische bespreking van motivering van die rechtspraak: DE TEMMERMAN 1999, 1341-1344. 
8506 Bespreking van deze toerekeningswijze: BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 267; DE TEMMERMAN 1999, 1346-1349. 
8507 Bijv. Corr. Verviers 3 juni 1993, RGAR 1994, nr. 12307, noot R. DALCQ. 
8508 Duidelijk cijfervoorbeeld: DE TEMMERMAN 1999, 1347, voetnoot 224. 
8509 Cass. 22 april 1997, Arr.Cass. 1997, 474 ("De rechter die beslist dat van de door hem wegens schade uit onrechtmatige 
daad toegekende vergoeding met de hierop tot de dag van de uitspraak verschuldigde compensatoire interest, de betaalde 
voorschotten moeten worden afgetrokken zonder dat hij rekening houdt met de interest die deze voorschotten hebben 
opgebracht, kent vergoeding toe wegens niet geleden schade."). 
8510 Vgl. DE TEMMERMAN 1999, 1347 en nadien ook BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 268. 
8511 Cass. 7 november 1984, Arr.Cass. 1984-85, 345. Zie ook Cass. 6 november 1991, Arr.Cass. 1991-92, 219. 
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tegen de door hem gekozen rentevoet, mag aftrekken van de vergoedingen voor die schade, als hij van oordeel 
is dat het bedrag van de aldus bepaalde vergoedingen de geleden schade volledig dekt".8512  

3161. CREDITEURSINTERESTEN: RENTEVOET – De rentevoet van crediteursinteresten hoeft niet overeen te 
stemmen met die van de compensatoire rentevoet. Vaak wordt crediteursinterest op de provisies berekend 
tegen de wettelijke rentevoet. Voor zover deze wettelijke rentevoet neerkomt op de nominale rentevoet 
(supra nr. 2996), houdt de rechter tegelijk rekening met geldontwaarding.8513 Net zoals bij compensatoire 
interest (supra nrs. 2985-2999) zou hij echter ook een andere methode kunnen volgen. De twee correctieven 
zou hij naast elkaar kunnen toepassen: de betaalde provisies zou hij wegens inflatie kunnen actualiseren én 
daarnaast zou hij interest kunnen toekennen aan een lagere rentevoet dan de wettelijke rentevoet.8514 

2 Wanprestatie 

3162. ARTIKEL 1254 BW GELDT WEL BIJ SCHADEVERGOEDING UIT WANPRESTATIE – Merkwaardig genoeg 
huldigt het Hof van Cassatie een andere regel bij wanprestatie. Artikel 1254 BW geldt voor 
waardeschulden uit contractuele verbintenissen.8515 Zo oordeelde het Hof dat "artikel 1254 [BW] nu 
het te dezen overeenkomsten betreft, inzonderheid van toepassing is op de vergoedende interest die 
verschuldigd is wegens vertraging bij de betaling van de vergoeding waarop de benadeelde partij op 
de dag waarop de schade is ontstaan, recht heeft".8516 In contractueel verband rekent de rechter 
partiële betalingen dus eerst toe op vergoedende interest. Benadeelden krijgen zo dezelfde gunstige 
behandeling als schuldeisers van een geldschuld die verwijlinterest geeft.  

3163. BENADEELDE KAN PREFERENTIËLE TOEREKENING OP KAPITAAL TOESTAAN – Dat artikel 1254 BW de benadeelde 
schuldeiser ten goede komt, impliceert wel dat hij afstand kan doen van het voordeel van die bepaling.8517 Dit 
blijkt ook duidelijk uit artikel 1254 BW, dat bepaalt dat "[d]e schuldenaar van een schuld die interest geeft of 
rentetermijnen opbrengt, [...] buiten de toestemming van de schuldeiser, de betaling die hij doet, niet [kan] 
toerekenen op het kapitaal eerder dan op de rentetermijnen of de interesten". In gevallen waarin artikel 1254 
BW principieel toepassing vindt – zoals bij wanprestaties – kan de benadeelde dus wel afstand doen van het 
voordeel dat gedeeltelijke betalingen eerst worden toegerekend op de interesten. Bijgevolg kan hij toestaan 
dat de rechter gedeeltelijke betalingen door de wanprestant eerst in mindering brengt op het (rentedragende) 
kapitaal. De benadeelde zou zijn toestemming hier zelfs stilzwijgend kunnen geven.8518 

3164. VERKLARING VAN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1254 BW OP SCHADEVERGOEDING UIT WANPRESTATIE – In 
zijn conclusie bij bovenstaand cassatiearrest (supra nr. 3162) verklaarde advocaat-generaal VELU de 
toepasselijkheid van artikel 1254 BW vanuit het rechtmatige belang van de schuldeiser. Die heeft er 
baat bij dat kapitaal voorts interest opbrengt zolang de interest niet is aangezuiverd. 8519 Het 
toepassingsgebied van dat artikel verschilt dus naargelang de oorsprong van schadevergoeding (aard 
van de verbintenis), en niet naargelang het gaat om een geld- of waardeschuld. Artikel 1254 BW 
verschilt zo dus van andere bepalingen in deze context. Voor de artikelen 1153 BW (verwijlinterest), 
1154 BW (anatocisme) en 1895 BW (nominaliteitsbeginsel) verschilt het toepassingsgebied immers 
naargelang het gaat om een geld- of waardeschuld en niet naargelang het gaat om schadevergoeding 
uit onrechtmatige daad dan wel om schadevergoeding uit wanprestatie. 

                                                             
8512 Cass. 23 februari 1994, Arr.Cass. 1994, 197 
8513 Rechtspraak en dit standpunt: DE TEMMERMAN 1999, 1353, voetnoot 243. 
8514 Corr. Kortrijk 2 april 2004, RAGB 2005, 1125, noot R. SIERENS (Bij bepaling van de rentevoet van compensatoire interest 
moet worden onderzocht op welk ogenblik de schade werd vastgesteld. Bij geactualiseerde bedragen is er geen verlies door 
inflatie en wordt de rentevoet bepaald op 5%. Bij niet geactualiseerde kosten en uitgaven is er wel verlies door inflatie en 
wordt de rentevoet bepaald op 7%. De rentevoet op uitbetaalde provisies wordt bepaald op 7%); BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 

2008, 268. 
8515 Cass. 20 februari 1969, Pas. 1969, I, 550; Cass. 19 oktober 1990, Pas. 1991, I, 177 (aansprakelijkheid lasthebber wegens 
aanwending geldsommen voor eigen gebruik, art. 1996 BW); Cass. 28 oktober 1993, Pas. 1993, I, 893, noot J. VELU. 
8516 Cass. 28 oktober 1993, Pas. 1993, I, 893, noot J. VELU. 
8517 BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 302; BIQUET-MATHIEU 1998, 296. 
8518 Uitgebreid: BIQUET-MATHIEU 1998, 297-299. 
8519 J. VELU, conclusie voor Cass. 28 oktober 1993, Pas. 1993, I, (893) 896. 
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3 Meer uniformisering? 

3165. GUNSTIGE BEHANDELING BENADEELDEN MAAR DISCRIMINATIE SLACHTOFFERS VAN ONRECHTMATIGE DAAD – 

Door de toepasselijkheid van artikel 1254 BW krijgen benadeelden qua toerekening van gedeeltelijke 
betalingen op die manier wel een gunstigere behandeling bij wanprestatie dan bij onrechtmatige 
daad. Dit verschil in behandeling merkt de rechtsleer terecht aan als ongerechtvaardigd8520 en 
getuigend van een gebrek aan coherentie in de cassatierechtspraak8521.  

3166. GEEN OBJECTIEVE VERANTWOORDING VOOR ONDERSCHEID – Voor de verschillende toerekening van 
gedeeltelijke betalingen bij contractuele en buitencontractuele waardeschulden bestaat geen objectieve 
verantwoording. In buitencontractueel verband wordt de niet-toepassing van artikel 1254 BW aldus 
verantwoord dat die interest schadevergoeding uitmaakt8522 en het vereiste van volledig schadeherstel 
toepassing vindt8523 (supra nr. 3157). Dit geldt echter ook voor compensatoire interest uit wanprestatie. Ook 
daar is compensatoire interest schadevergoeding, met name wegens laattijdige vergoeding van schade.8524  

3167. UNIFORMISERING VAN TOEPASSINGSGEBIEDEN DOORTREKKEN NAAR ARTIKEL 1254 BW? – Het 
toepassingsgebied van de artikelen 1153 BW (verwijlinterest), 1154 BW (anatocisme) en 1895 BW 
(nominalisme) is voor onrechtmatige daad en wanprestatie gelijkgetrokken. Zonder duidelijke reden 
strekt deze uniformisering zich dus niet uit tot artikel 1254 BW. Dat dit artikel deel uitmaakt van titel 
III van boek III van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op “[c]ontracten of verbintenissen 
uit overeenkomsten in het algemeen”, is geen bevredigende verklaring. Het Hof van Cassatie 
oordeelde immers zelfs dat artikel 1254 BW ook toepassing vindt in situaties die geen uitstaans 
hebben met contracten. 8525  Dit typologische argument heeft door dat arrest al zijn waarde 
verloren8526, en biedt dus geen verantwoording voor de ongelijke behandeling van compensatoire 
interest in buitencontractueel verband en die in contractueel verband.  

§ 3. BENADEELDENINERTIE 

3168. KRUISVERWIJZING – Voor de invloed op de omvang van de schadevergoeding van de passieve 
houding van benadeelden bij het geldend maken van hun schadeclaim, volstaat een verwijzing naar 
de regels inzake vermijdbaarheid van wanprestatieschade (supra nrs. 2064-2091). 

Afdeling V. Conclusie 

§ 1. COMPLEXE REGELING 

3169. COMPLEXE REGELING VAN VERTRAGINGSSCHADE BIJ WANPRESTATIE – De conclusie luidt dat de 
begroting van vertragingsschade bij wanprestaties getuigt van verregaande complexiteit.8527 Dit blijkt 
uit de voorgaande bespreking, alsook uit de niet aflatende stroom aan cassatiearresten en de talrijke 

                                                             
8520 BIQUET-MATHIEU 2000, 492 ("On n'aperçoit guère pourtant en quoi le préjudice découlant du retard apporté au paiement 
d'une dette de valeur contractuelle différerait du préjudice qui découle du retard de paiement d'une dette de valeur 
extracontractuelle."); DALCQ 1996, 149; DE TEMMERMAN 1999, 1358; DURANT 1995, 1239-1240; LACONTE 2005, 533 (impliciet); 
SAMOY/AGUIRRE 2010, 119; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 187; STIJNS/VAN GERVEN/WERY 1996, 837. 
8521 BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 303. 
8522 DURANT 1995, 1237. 
8523 Kritische bespreking van motivering van die rechtspraak: DE TEMMERMAN 1999, 1341-1344. 
8524 Luidens vaste cassatierechtspraak compenseert die interest uitstel van betaling van het bedrag waarop de benadeelde 
recht had op de dag waarop de schade is ontstaan. Cass. 23 september 1986, Pas. 1987, I, 87; Cass. 23 februari 1988, Pas. 
1988, I, 751; Cass. 26 april 1996, Pas. 1996, I, 392; Cass. 13 oktober 1999, Arr.Cass. 1999, I, 1255; Cass. 22 oktober 2003, 
Pas. 2003, 1669; Cass. 13 januari 2005, Pas. 2005, 67; Cass. 26 januari 2005, Pas. 2005, 211; Cass. 26 oktober 2005, Pas. 
2005, 2044; Cass. 22 juni 2010, Pas. 2010, 1991. Vgl. Brussel 21 december 1971, Pas. 1972, II, 41; Rb. Brugge 3 mei 2007, 
T.Verz. 2009, 72; Rb. Brussel 16 januari 2009, RGAR 2010, nr. 14608; Pol. Brugge 29 september 2005, TGR-TWVR 2006, 97. 
8525 Denk aan schulden die verschuldigd zijn krachtens de wet, zoals terugbetaling van belastingen door de overheid. Cass. 
20 februari 1969, Pas. 1969, I, 550, concl. P. MAHAUX. 
8526 DALCQ 1988, 77 (algemeen); DALCQ 1996, 145. 
8527 SAMOY/AGUIRRE 2010, 97 ("Het leerstuk van de interesten is een boeiend maar tevens complex leerstuk, waarover veel 
misverstanden bestaan.”); SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 145; SIMAR/DE ZUTTER 2013, 54. 
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bijdragen die de rechtsleer aan deze materie wijdt.8528 Oordeel zelf. Compensatoire interest kan de 
rechter toekennen bij laattijdige betaling van moratoire of compensatoire schadevergoedingen voor 
niet-geldverbintenissen, en dit enkel in de periode tot de rechterlijke uitspraak. Verwijlinterest geldt 
voor niet-nakoming van geldverbintenissen, ook in de periode voorafgaand aan die uitspraak. 
Verwijlinterest geldt echter ook voor niet-nakoming van verbintenissen in het algemeen in de 
periode na de uitspraak, tenzij het gaat om een uitspraak in eerste aanleg die wordt hervormd in 
hoger beroep. Verwijlinterest kan zelfs op compensatoire interest verschuldigd zijn, aangezien 
compensatoire interest deel uitmaakt van de schadevergoeding. De rechter kan compensatoire 
interest ook op compensatoire interest toekennen, omdat waardeschulden niet onder artikel 1154 
BW vallen. Verwijlinterest kan hij echter niet zomaar op verwijlinterest toestaan, omdat artikel 1154 
BW dan wel geldt. Tussen de gedinginleidende akte en de betaling komen compensatoire en 
moratoire interesten samen onder de koepelterm "gerechtelijke interest". Die compensatoire en 
moratoire gerechtelijke interesten moeten niettemin elk de logica van hun eigen regime volgen. 
Compensatoire interesten en indexering kunnen samengaan, behalve wanneer de rentevoet van die 
vergoedende interesten al indexering omvat, wat het geval is bij wettelijke interest voor zover deze 
moet worden geacht de nominale en niet de reële rentevoet te betreffen. Daarenboven komt nog de 
problematiek van al dan niet preferentiële toerekening van gedeeltelijke betalingen op die interest 
en de repercussies van aan de benadeelde te wijten vertraging op vertragingsrente. 

3170. COMPLEXITEIT BELGISCHE REGELING VAN VERTRAGINGSSCHADE DOOR HYBRIDE REGELING – Die complexiteit van de 
regeling inzake vertragingsschade vloeit voornamelijk voort uit haar duale karakter.8529 Benevens de nog 
resterende verschillen in behandeling tussen vergoedende interest naargelang die uit onrechtmatige daad en 
wanprestatie voortvloeit – zoals inzake preferentiële toerekening van gedeeltelijke betalingen (art. 1254 BW) – 
houdt zij strikt vast aan het onderscheid tussen geld- en waardeschulden en de daarop gebaseerde 
onderscheiden behandeling van moratoire en compensatoire interest. Bij geldschulden geldt de door de 
wetgever in artikel 1153 BW vastgestelde forfaitaire rentevoet (verwijlinterest aan wettelijke rentevoet). Bij 
waardeschulden staat het daarentegen aan de rechter om in het licht van het integraliteitsprincipe de omvang 
van schade uit laattijdige betaling van schadevergoeding te begroten (compensatoire interest op basis van 
artikel 1149 BW). In de praktijk blijken compensatoire en moratoire interest echter niet fundamenteel te 
verschillen. Rechters behandelen beide types vertragingsrente feitelijk op uniforme wijze. Compensatoire 
interest wordt zo vaak toegekend aan de voor verwijlinterest geldende wettelijke rentevoet.  

§ 2. FEITELIJKE UNIFORMISERING NALATIGHEIDSINTEREST 

3171. VERREGAANDE OVEREENSTEMMING TUSSEN COMPENSATOIRE EN MORATOIRE INTEREST – Weinig 
regelingen ontberen zoveel transparantie als onze regeling inzake vertragingsrente. Dit kan leiden tot 
rechtsonzekerheid.8530 Aan de basis hiervan ligt onder meer het op het onderscheid tussen waarde- 
en geldschulden geënte distinguo tussen compensatoire en moratoire interest. In praktijk is dit 
onderscheid echter veel minder scherp.8531 RONSE benadrukte al in 1954 dat interesten vergoedend 
zijn te noemen "om ze te onderscheiden van de moratoire interesten, of verwijlinteresten", maar dat 

                                                             
8528 Recentelijk: B. KOHL, “Moment de l’évaluation et variation du dommage. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN 

(eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 359-
402; I. SAMOY, S. STIJNS en S. JANSEN, “Dommages et intérêts compensatoires et moratoires. Rapport belge” in B. DUBUISSON en 

P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 
2015, 145-214. 
8529 Vgl. DE TEMMERMAN 2000-I, 346; VIGNERON 1971, 91. 
8530 "Qui dit complexité dit erreur, donc injustice, ou application de règles dont on oublie la raison, nouvelle source 
d'injustices." TUNC 1963, 743; VIGNERON 1971, 96. 
8531 In chronologische volgorde: VIGNERON 1971, 98 (1971; stelt inzake voorstel voor forfaitaire begroting van vergoedende 
interest: "Mais, opposera-t-on, il n'y a là rien de neuf, et ce régime est déjà en réalité celui que pratiquent très généralement 
la plupart des juridictions de fond."); BIQUET-MATHIEU 1998, 31 ("la subdivision des intérêts qui sont dus en cas de retard [...] 
n'est pas exempte de toute critique"), zoals bevestigd in BIQUET-MATHIEU 2000, 474; DE TEMMERMAN 1999, 1305, zoals 
bevestigd in DE TEMMERMAN 2000-I, 346 ("Ter zake van compensatoire interest hanteert de Belgische rechtspraak eigenlijk 
een zo goed als abstract schadebegrip, zoals ter zake van moratoire interest."); SAMOY/AGUIRRE 2010, 131-135 (titel VII luidt: 
"Besluit: naar een nieuw regime voor nalatigheidsinteresten?”); SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 204-213. 
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dit echter "een kwestie van loutere terminologie" is, en dat die interesten in die zin "dan ook wel 
verwijlinteresten kunnen genoemd worden".8532 De gelijkenissen betreffen vooral de finaliteit (infra 
nr. 3172) en de begroting (infra nr. 3173). 

3172. GELIJKLOPENDE FINALITEIT – Compensatoire en moratoire interest hebben dezelfde finaliteit. 
Beide interesten strekken tot vergoeding van schade wegens laattijdige betaling van een geldsom, in 
de context van schadevergoeding, dan wegens vertraging in schadeherstel.8533 Dit verklaart ook 
waarom een benadeelde beide interesten niet tegelijk kan claimen.8534 Dat bij niet-nakoming van 
niet-geldverbintenissen vergoedende interest in de schadeprocedure voorafgaat aan verwijlinterest, 
berust louter op een juridische afspraak.8535 De uitspraakdatum is van belang om een onderscheid te 
maken tussen geleden en toekomstige schade, maar mag bij schadebegroting geen rol spelen. 
Economisch verschilt renteschade vóór de uitspraak immers niet van renteschade na die uitspraak.  

3173. GELIJKLOPENDE BEGROTING – Ook qua omvang leunt compensatoire interest in de praktijk aan bij 
verwijlinterest. Beide interestvormen worden doorgaans in abstracto begroot. Verwijlinterest volgt 
krachtens artikel 1153 BW de wettelijke rentevoet. Vergoedende interest valt niet onder die 
bepaling, maar is onderhevig aan het vereiste van integraal schadeherstel (supra nrs. 2962-2965). In 
de praktijk blijkt de rechtspraak echter vaak zonder meer de wettelijke rentevoet toe te passen.8536 
Wanneer daaromtrent niet is geconcludeerd – wat zelfs doorgaans het geval is – doet de wettelijke 
rentevoet volgens cassatierechtspraak zelfs dienst als vangnet.8537 Van de regel dat compensatoire 
interest onderworpen is aan het beginsel van integraal schadeherstel en niet, zoals verwijlinterest, 
krachtens artikel 1153 BW is vrijgesteld van schadebewijs, valt in de praktijk dus niet veel te merken. 
Aan compensatoire rente ten grondslag liggende werkelijke schade hoeft de benadeelde in de 
praktijk zelfs niet te bewijzen. Dat een periode is verstreken tussen schade en begroting geeft 
aanleiding tot een vermoeden dat vertragingsschade is geleden.8538 Het vermoeden waarin artikel 
1153 BW voor geldschulden voorziet8539, breidt de rechtspraak dus uit naar waardeschulden. Feitelijk 
stemt begroting van vergoedende interest dus vaak overeen met begroting van verwijlinterest.  

                                                             
8532 J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 323-324. 
8533 CHAPPUIS 2007, 364 ("les buts des deux types d'intérêts sont les mêmes"); DE TEMMERMAN 2000-I, 342-343; RONSE/DE WILDE 

1988, 239 ("Alle schade uit vertraging van het herstel dient vergoed te worden. De zogenaamde vergoedende interesten 
zijn dan ook de vergoeding voor het uitstel van de betaling van het door de aangesprokene verschuldigde bedrag [...]. In die 
zin zouden deze interesten dan ook wel moratoire interesten kunnen genoemd worden."); SAMOY/AGUIRRE 2010, 131; 
SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 205. 
8534 CHAPPUIS 2007, 364. 
8535 BELGIË: BIQUET-MATHIEU 1998, 31; DE TEMMERMAN 1999, 1324. ZWITSERLAND: CHAPPUIS 2007, 378 ("Dans la mesure où le jour 
du jugement ne représente pas un moment qui ait un sens particulier sur le plan du droit de fond et qui dépende des aléas 
du litiges entre les parties puis de ceux de la procédure judiciaire les opposant, il apparaît en effet comme particulièrement 
peu opportun de faire dépendre une modification du régime des intérêts à partir de ce moment."). 
8536 Cass. 6 november 1991, Pas. 1992, I, 185; Cass. 13 oktober 1999, Pas. 1999, I, 1308; Antwerpen 27 november 2006, 
zoals (op een ander punt) bevestigd in Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425, overweging 3.3 van "aangevochten beslissingen"; 
Antwerpen 28 september 2009, RW 2012-13, (257) 260, noot B. VAN DEN BERGH (fout advocaat wegens laattijdige neerlegging 
stuk); Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (aansprakelijkheid notaris); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, 
(776) 780 (aansprakelijkheid advocaat); Bergen 22 september 1992, RGAR 1994, nr. 12.365; Brussel 21 december 1995, 
RGAR 1996, nr. 12.779; Brussel 4 april 1996, AJT 1996-97, 15, noot F. GLORIEUX; Brussel 15 mei 2000, TAVW 2001, 308, noot 
J. SCHRYVERS; Brussel 13 mei 2002, RGAR 2003, nr. 13.695; Brussel 12 september 2014, RGAR 2015, nr. 15168, punt 11 
(aansprakelijkheid advocaat); Gent 24 juni 1994, TGR 1994, 171; Gent 31 januari 1997, TAVW 1997, 156; Rb. Brugge 3 mei 
2007, T.Verz. 2009, 72; Rb. Brussel 16 januari 2009, RGAR 2010, nr. 14608; Rb. Dendermonde 3 februari 1998, TGR 1998, 
118; Rb. Mechelen 31 januari 2006, T.Verz. 2007, 117; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Gent 12 
oktober 2006, TGR 2007, (241) 242; Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270. 
8537 Cass. 6 november 2007, RW 2007-08, 1718; Cass. 10 mei 2012, RW 2012-13, 1263, noot C. IDOMON. Zie ook reeds Brussel 
26 mei 2003, RGAR 2004, 13887 ("Que [P.S.] ne précise pas le taux des intérêts compensatoires qu'elle souhaite voir 
appliquer en l'espèce; qu'il faut en déduire qu'elle réclame, implicitement, l'application du taux légal."). 
8538 DE TEMMERMAN 1999, 1320; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 330; LACONTE 2005, 532. 
8539 Dienaangaande: DE PAGE 1942, 165. 
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§ 3. UNIFORME NALATIGHEIDSINTEREST 

A Duits-Nederlands model 

3174. WETTELIJKE RENTE ALS STANDAARDVERGOEDING VOOR VERTRAGINGSSCHADE BIJ GELDVERBINTENISSEN? – 

Een blik over de landsgrenzen kan helend werken. De regeling van vertragingsrente is onduidelijk, 
leent zich tot rechtsonzekerheid en zadelt rechters op met een complexe opdracht. Logisch dat 
sommigen wetgevend ingrijpen bepleiten.8540 Door het feitelijk gelijklopen van de finaliteit en de 
begroting van compensatoire en moratoire interest (supra nrs. 3172-3173) is het onderliggende 
onderscheid tussen geld- en waardeschulden bekritiseerbaar. 8541  Eigenlijk lenen zowel het 
Nederlandse (infra nr. 3175) als het Duitse (infra nr. 3176) model zich tot vereenvoudiging. Beide 
voorzien in een alomvattend systeem van abstracte berekening van vertragingsrente.  

3175. NEDERLANDS MODEL: UNIFORME (WETTELIJKE) VERTRAGINGSRENTE – De Nederlandse wetgever heeft 
het onderscheid tussen compensatoire en moratoire interesten verlaten. De interestregeling geldt 
voor alle verbintenissen tot betaling van een geldsom, ongeacht de bron van die verbintenis. Artikel 
6:119, lid 1 NBW bepaalt zo dat “[d]e schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de 
voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de 
schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest." Deze bepaling geldt bij vertraging in 
voldoening van verbintenissen tot betaling van een geldsom, ongeacht of zij voortvloeien uit een 
rechtshandeling (overeenkomst), de wet of een rechterlijke uitspraak. Ook verbintenissen tot 
betaling van wanprestatievergoedingen vallen dus onder die regeling.8542  

3176. DUITS MODEL: UNIFORME (WETTELIJKE) VERTRAGINGSRENTE – Eenzelfde overkoepelende abstracte 
begroting van renteschade is te vinden in Duitsland. § 288 BGB voorziet in abstracte berekening van 
schade wegens laattijdige nakoming van geldschulden (Verzugszinsen). Lid 1 daarvan luidt immers: 
"Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf 
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz."8543 Deze bepaling geeft voor alle geldschulden – zowel 
Geldsummenschulden als Geldwertschulden (waaronder schadevergoedingen) – toepassing aan de 
wettelijke rentevoet.8544  

3177. ABSTRACTE BEREKENING VAN VERTRAGINGSRENTE NAAR DUITS EN NEDERLANDS RECHT – Dat vergoeding voor 
vertragingsschade bij geldverbintenissen is vastgelegd op de wettelijke rente, impliceert dat zij abstract wordt 
berekend.8545 Door het hanteren van een vast rentepercentage abstraheert de rechter van de schade die de 
benadeelde daadwerkelijk heeft geleden. Door deze abstractie hoeft de benadeelde dan niet te bewijzen of, en 
zo ja, hoeveel schade resulteert uit laattijdige betaling. In het abstracte karakter van begroting van 
vertragingsrente bestaan echter gradaties. Deze houden verband met de mogelijkheid om de onder- en/of 
bovengrens voor de schadevergoeding via concrete schadebegroting te doorbreken.  

3178. VERTRAGINGSRENTE ALS MINIMUMSCHADE – Beide benaderingen bieden dus een uniforme 
benadering van verbintenissen tot betaling van een geldsom, ongeacht de bron. De verbintenis tot 
vergoeding van wanprestatieschade wordt dus, nog voor de omvang daarvan is vastgesteld door 
                                                             
8540 DE TEMMERMAN 2000-I, 327-328; SAMOY/AGUIRRE 2010, 131-135 (titel VII luidt: "Besluit: naar een nieuw regime voor 
nalatigheidsinteresten?”); SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 204-213 (met als titel van conclusie: "Vers un nouveau régime des 
intérêts de retard?”); ULRICHTS 2002, 1151. 
8541 Niet zonder reden culmineert de titel van een toonaangevend artikel inzake interest bij schadevergoeding uit 
wanprestatie en onrechtmatige daad met de retorische vraag: "kan de Hollandse nuchterheid bijdragen tot het vinden van 
een uitweg uit het Belgische labyrint?": B. DE TEMMERMAN, "Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige 
daad: kan de Hollandse nuchterheid bijdragen tot het vinden van een uitweg uit het Belgische labyrint?" in J. SMITS en S. 
STIJNS (eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2000, 327-354. 
8542 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 467. Vgl. HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 179; LINDENBERGH 2008-I, 77. 
8543 Deze basisrentevoet: § 247 BGB. Sinds 1 januari 2013 is deze negatief. Op 1 januari 2014 bedroeg deze - 0,63 %. 
8544 ALPMANN 2012, nr. 10; BAMBERGER/ROTH 2014, § 288 BGB, nrs. 2-3; JAUERNIG/STÜRNER 2014, § 288 BGB, nr. 4; SÄCKER/RIXECKER 

2012, § 288 BGB, nr. 12; SCHULZE 2012, § 288 BGB, nr. 2. 
8545 DUITSLAND: KNOBBE-KEUK 1976, punt I. NEDERLAND: HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 178-179; KLAASSEN 2007, 92. 
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partijen of rechter, beheerst door dezelfde regeling als de contractuele verbintenis tot betaling van 
een geldsom. De ondergrens is in beide rechtsstelsels ondoorbreekbaar. De aansprakelijke mag dus 
geen geringere schade aantonen. 8546  Zo geldt in Nederland dat de wettelijke rentevoet niet 
reduceerbaar is met het voordeel dat de benadeelde zou toevallen ten gevolge van de gebeurtenis 
die de schuldenaar tot schadevergoeding (verwijlinterest) verplicht.8547 

3179. ABSTRACTE VERTRAGINGSRENTE ALS MAXIMUMSCHADE IN NEDERLAND – In Nederland kan de 
benadeelde niet aantonen dat hij meer schade heeft geleden dan de wettelijke rente.8548 Voor 
concrete berekening van renteschade is daar dus geen plaats. Duitsland voorziet wel in die 
mogelijkheid. Een Duitse benadeelde kan krachtens § 288, lid 4 BGB aantonen dat hij meer schade 
heeft geleden dan de wettelijke rente.8549 Abstracte berekening maakt dan plaats voor concrete 
interestbegroting. Om meer te verkrijgen moet de schuldeiser dan ook het concrete bewijs leveren 
van die hogere renteschade. Daartoe moet hij aantonen dat hij meer renteverlies heeft geleden dan 
de in de wet vastgestelde rentevoet (vgl. supra nr. 2968).8550 

B Pleidooi voor vereenvoudiging 

3180. BELGISCHE RECHTSPRAKTIJK VERTOONT GELIJKENISSEN MET NEDERLANDSE EN DUITSE REGELING – Feitelijk 
staat de Belgische praktijk niet al te ver af van de Nederlandse en de Duitse regeling (supra nrs. 3175-
3179). De rechtspraak hanteert voor vergoedende interest immers vaak de wettelijke rentevoet.8551 
Bovendien verzoeken rechters nooit om bewijs van werkelijke renteschade.8552 In 2007 keerde het 
Hof van Cassatie daarnaast terug naar zijn oude leer8553 dat de wettelijke rentevoet geldt wanneer de 
rechter de rentevoet van compensatoire interest niet bepaalt.8554 Feitelijk geeft de rechtspraak bij 
begroting van compensatoire interest dus standaard toepassing aan de regel die geldt bij 
verwijlinterest: abstracte beoordeling van vertragingsschade door toekenning van interest aan de 
wettelijke rentevoet. Een groei naar de Nederlands-Duitse regeling zou het Belgische recht dan ook 

                                                             
8546 DUITSLAND: JAUERNIG/STÜRNER 2014, § 288 BGB, nr. 2; SÄCKER/RIXECKER 2012, § 288 BGB, nr. 18; SCHULZE 2012, § 288 BGB, nr. 
3. NEDERLAND: HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 178; KLAASSEN 2007, 92. 
8547 De Hoge Raad oordeelde zo, over de onmogelijkheid tot het bewijzen van mindere schade, dat artikel 6:119 NBW ertoe 
strekt "de schadevergoeding wegens vertraging in de voldoening van een geldsom te fixeren op de wettelijke rente, zulks 
ter wille van de rechtszekerheid en van de hanteerbaarheid van het recht op dit punt" (supra nr. 3044). HR 11 februari 2000, 
NJ 2000, arrest nr. 275, (1859) 1871; HR 14 januari 2005, RvdW 2005, arrest nr. 12, (100) 113. 
8548 HR 14 januari 2005, RvdW 2005, arrest nr. 12, (100) 113; HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 178; LINDENBERGH 2008-I, 77; T.M. VAN 

DIJK EN S.J. VAN DER MEULEN, "Wettelijke rente, een overzicht", MvV 2008, (259) 264. 
8549 Die bepaling luidt: "Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen." 
8550 ALPMANN 2012, nrs. 20-22; BAMBERGER/ROTH 2014, § 288 BGB, nrs. 9-10; JAUERNIG/STÜRNER 2014, § 288 BGB, nr. 9; 
MANKOWSKI 2009, 921; SÄCKER/RIXECKER 2012, § 288 BGB, nr. 27; SCHULZE 2012, § 288 BGB, nrs. 6-7. 
8551 Cass. 6 november 1991, Pas. 1992, I, 185; Cass. 13 oktober 1999, Pas. 1999, I, 1308; Antwerpen 28 september 2009, RW 
2012-13, (257) 260, noot B. VAN DEN BERGH (contractuele fout advocaat wegens laattijdige neerlegging stuk); Antwerpen 
7 april 2014, RABG 2015, (791) 794 (aansprakelijkheid notaris); Antwerpen 27 oktober 2014, RABG 2015, (776) 780 
(aansprakelijkheid advocaat); Bergen 22 september 1992, RGAR 1994, nr. 12.365; Brussel 21 december 1995, RGAR 1996, 
nr. 12.779; Brussel 4 april 1996, AJT 1996-97, 15, noot F. GLORIEUX; Brussel 15 mei 2000, TAVW 2001, 308, noot J. SCHRYVERS; 
Brussel 13 mei 2002, RGAR 2003, nr. 13.695; Gent 24 juni 1994, TGR 1994, 171; Gent 31 januari 1997, TAVW 1997, 156; 
Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, 72; Rb. Brussel 16 januari 2009, RGAR 2010, nr. 14608; Rb. Dendermonde 3 februari 
1998, TGR 1998, 118; Rb. Mechelen 31 januari 2006, T.Verz. 2007, 117; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 
278; Kh. Gent 12 oktober 2006, TGR 2007, (241) 242 (vergoedende interest op schadevergoeding bij nietigverklaring 
aannemingsovereenkomst wegens strijdigheid met openbare orde); Pol. Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 127. 
Uitzonderingen: Cass. 20 februari 2004, Pas. 2004, 297 (deels op 4 %); Bergen 25 september 1996, RGAR 1997, nr. 12.825; 
Bergen 12 november 2003, T.Verz. 2004, 778; Gent 3 juni 1993, T.Verz. 1994, 117, noot W. PEVERNAGIE; Gent 2 januari 2004, 
T.Verz. 2004, 798; Gent 24 december 2007, T.Verz. 2009, 80, noot P. GRAULUS; Rb. Brussel 19 april 1999, T.Verz. 1999, 729. 
8552 Enkele uitzonderingen: DE TEMMERMAN 1999, 1370-1373. 
8553 Cass. 20 juli 1965, Pas. 1965, I, 1194 ("L'arrêt, qui, par confirmation de la décision du premier juge, condamne le 
demandeur au payement d'intérêts, se réfère nécessairement au taux de l'intérêt légal."). In de jaren negentig had het Hof 
van Cassatie immers geoordeeld dat de feitenrechter de rentevoet van compensatoire interesten niet in het ongewisse mag 
laten: Cass. 6 januari 1993, Pas. 1993, I, 11; Cass. 16 januari 1998, Arr.Cass. 1998, 79. 
8554 Cass. 6 november 2007, RW 2007-08, 1718. 
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nauwer aansluiting doen vinden op die financiële realiteit. Bovendien zou dit zorgen voor 
uniformisering en vereenvoudiging van het interestvraagstuk bij schadevergoedingen.8555 

3181. DUITS-NEDERLANDSE ABSTRACTE BEGROTING VAN RENTESCHADE ZORGT VOOR EENVOUDIGERE REGELING – In de 
common law bepleiten sommigen in het algemeen de prevalentie van abstracte schadeberekening op grond 
van eenvoud en efficiëntie. Zo zou abstracte berekening van wanprestatieschade aan te raden zijn op grond dat 
"it simplifies trials".8556 Vanuit dat perspectief valt veel te zeggen voor de Duits-Nederlandse benadering. Die 
benadering kan inspiratie bieden voor een werkzamere uitwerking van vertragingsschade in het Belgische 
contractenrecht. Door te opteren voor abstracte berekening van vergoeding van vertragingsschade bij 
geldverbintenissen (wettelijke rente als vergoeding) hebben zowel de Nederlandse als de Duitse wetgever 
immers gezorgd voor een eenvoudigere, snellere, hanteerbare en duidelijkere regeling.8557  

3182. UNIFORMISERING OP GROND DAT COMPENSATOIRE EN MORATOIRE INTEREST FEITELIJK NIET VERSCHILLEN – 

Het Belgische recht inzake vertragingsrente in lijn brengen met het Nederlandse of het Duitse recht 
zou ook leiden tot uniformisering. Dat rechters vergoedende interest vaak zonder meer aan de 
wettelijke rentevoet toekennen (supra nr. 3180), kan een argument zijn om de wetgeving in die zin 
aan te passen en de behandeling van vergoedende interest en verwijlinterest gelijk te trekken (supra 
nr. 3173).8558 Aangezien beide interesttypes zelfs dezelfde lading dekken (supra nr. 3172), is het 
verschil in behandeling volgens interestjuristen niet gerechtvaardigd. De laatste halve eeuw werden 
diverse pleidooien gehouden voor uniformisering van beide regelingen en zelfs voor afschaffing van 
het onderscheid tussen moratoire en compensatoire interest.8559  

3183. POTHIER EN WETGEVER ONDERKENDEN AL VOORDELEN VAN EENVOUDIGE BEGROTINGSREGELS VOOR VERWIJLINTEREST – 

Nadruk leggen op de voordelen van een eenvoudige en duidelijke regeling voor begroting van schade wegens 
laattijdige nakoming van verbintenissen is niet vernieuwend. Die voordelen weerklonken al bij POTHIER.8560 Zijn 
pleidooi bracht de napoleontische wetgever ertoe verwijlinterest, de inhoudelijke pendant van vergoedende 
interest, op de wettelijke rentevoet te fixeren. Deze forfaitaire vergoeding van verwijlinterest (thans art. 1153 
BW) vindt grond in de moeilijkheden die de rechter zou ondervinden bij het vaststellen van het gebruik dat de 
benadeelde van de verschuldigde geldsom zou hebben gemaakt (supra nr. 3033).8561 Naargelang dat gebruik 
kan dat verlies aanzienlijk dan wel onbeduidend zijn. Mocht de wetgever ervoor hebben geopteerd laattijdige 
betaling van geldsommen te laten afhangen van de gemeenrechtelijke schadevergoedingsregels, dan zouden 
bij laattijdige betaling van een geldsom ook bijzonder vaak processen worden ingesteld.8562 Elke schuldeiser zou 
aanvoeren dat hij hoogrenderende effecten zou hebben gekocht.8563 De doctrine blijkt dan ook voorstander 
van het forfaitaire karakter van verwijlinterest.8564  

3184. BEGROTINGSPERIKELEN GELDEN IN EXACT DEZELFDE MATE VOOR VERGOEDENDE INTEREST – Die 
begrotingsmoeilijkheden en dat procesvloedrisico doen zich niet enkel voor bij verwijlinterest. Zij 
gelden ook bij vergoedende interest. Daar geldt wel (officieel) geen abstracte begroting. Abstracte 

                                                             
8555 DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 332, voetnoot 113 (impliciet); DE TEMMERMAN 1999, 1374; DE TEMMERMAN 2000-I, 346. 
8556 M.G. BRIDGE, "The market rule of damages assessment” in D. SAIDOV en R. CUNNINGTON (eds.), Contract Damages. Domestic 
and International Perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2008, (431) 454. Vgl. SAIDOV/CUNNINGTON 2008, 20.  
8557 NEDERLAND: KLAASSEN 2007, 92; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 467. DUITSLAND: KNOBBE-KEUK 1976, punt I; SÄCKER/RIXECKER 2012, 
§ 288 BGB, nr. 1. 
8558 Voorstel bij DE TEMMERMAN 1999, 1399. 
8559 Chronologisch: VIGNERON 1971, 91; BIQUET-MATHIEU 1998, 31 (bevestigd in BIQUET-MATHIEU 2000, 474); DE TEMMERMAN 1999, 
1399, zoals bevestigd in DE TEMMERMAN 2000-I, 346-347; SAMOY/AGUIRRE 2010, 131-135; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 204-213. 
8560 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 192, nr. 170.  
8561 VOOR 1900: COLMET DE SANTERRE 1865, 100; HUC 1894, 218 ("L’utilité de l’argent est si multiple et si variable, qu’il serait 
impossible au juge de dire combien telle personne a perdu”); LAURENT XVI 1875, 366; POTHIER 1821, 192, nr. 170; TOULLIER 

1824, 274. NA 1900: CARBONNIER 1992, 316-317; COLIN/CAPITANT 1932, 103; DE PAGE 1942, 165; PINNA 2007, 210.  
8562 LAURENT XVI 1875, 366. 
8563 CARBONNIER 1992, 316-317. 
8564 COUTANT-LAPALUS 2002, 250; DE TEMMERMAN 1999, 1306; LAURENT XVI 1875, 365-366; WERY 2011-I, 580. 
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begroting zou de opdracht van rechters echter vereenvoudigen.8565 De redenen voor de verankering 
van abstracte begroting van verwijlinterest (supra nr. 3183) gelden ook voor compensatoire interest. 
De problemen inzake concrete begroting van vertragingsrente doen zich in identieke mate voor bij 
verbintenissen die van bij aanvang bestaan in betaling van een geldsom (verwijlinterest, abstracte 
begroting) als bij verbintenissen waarvan de omvang pas na een rechterlijke begroting komt vast te 
staan, zoals wanprestatievergoedingen (compensatoire interest, concrete begroting).  

3185. RECHTSLEER VERLANGT AL LANGER EENVOUDIGERE INTERESTBEGROTING – Die problematiek is de rechtsleer zeker 
niet ontgaan.8566 Al bijna een halve eeuw geleden gaf een auteur aan dat de begrotingsregels inzake schade 
wegens laattijdige betaling van schadevergoeding zouden kunnen worden vereenvoudigd door acht te slaan op 
de gronden die de wetgever tot het fixatiesysteem van artikel 1153 BW brachten.8567 Anderen vragen zich dan 
ook af of de grond voor fixatie van verwijlinterest op wettelijke interest – het voorkomen van discussies over 
het gebruik van verschuldigde geldbedragen – niet in dezelfde mate geldt voor vergoedende interest.8568  

C Naar één type nalatigheidsinterest 

3186. PLEIDOOI TOT AFSCHAFFING ONDERSCHEID TUSSEN COMPENSATOIRE EN MORATOIRE INTEREST – Om de 
doelstelling van eenvoudigere begroting van schade wegens laattijdige betaling van geldsommen, 
waaronder schadevergoedingen (supra nr. 3185) te bereiken, valt zelfs afschaffing van de categorie 
van compensatoire interest te bepleiten.8569 Krachtlijn is dat elke laattijdige betaling van geldsommen 
dan moet leiden tot verschuldigdheid van één type vertragingsrente of nalatigheidsinterest.  

3187. PRECISERING VAN STREKKING WETTELIJKE RENTEVOET: NOMINALE OF REËLE RENTEVOET – Om discussies 
over de door die nieuwe vertragingsinterest gedekte schadeposten te vermijden, moet de wetgever 
wel preciseren wat de strekking is van die uniforme interestcategorie. Tijdsverloop kan immers 
resulteren in twee schadeposten: schade wegens onbeschikbaarheid van kapitaal en schade wegens 
inflatie (supra nrs. 2985-2999). Nominale rentevoeten dekken beide schadeposten (supra nr. 2990). 
Reële rentevoeten dekken enkel schade wegens onbeschikbaarheid van kapitaal (supra nr. 2991). De 
wetgever moet aangeven wat de strekking is van de aan de uniforme interestcategorie gekoppelde 
wettelijke rentevoet.8570 De rechter zou niet meer moeten aangeven dat de toegekende rentevoet al 
schade wegens inflatie dekt, of zou geen aparte vergoeding voor inflatieschade moeten toekennen 
indien hij aangeeft dat de wettelijke rentevoet die inflatieschade niet dekt.  

D Bewijs van meerrente 

3188. BEWIJS VAN HOGERE VERTRAGINGSRENTE – Forfaitaire schadebegroting geldt als speerpunt van de 
voorgestelde uniforme interestcategorie. De rechter begroot schade bij alle geldbedragen die 
laattijdig worden betaald, zonder onderscheid tussen geld- en waardeschulden, in abstracto op de 

                                                             
8565 Allicht zou tegelijk de gerechtelijke achterstand afnemen en het vertrouwen van de burger toenemen. Die gedachte ligt 
aan de basis van de roep om wetgevend ingrijpen bij bijv. ULRICHTS 2002, 1151. 
8566 Zie met name VIGNERON 1971, 97 ("Les raisons qui ont milité pour le forfait légal, valent tout autant, que la somme à 
payer finalement constitue l'objet originaire ou son exécution par équivalent."). Zie ook BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 265; 
DE TEMMERMAN 2000-I, 347, die naar VIGNERON verwijst. 
8567 R. VIGNERON, "Le nouveau taux d'intérêt légal et le régime des intérêts octroyés en justice", Ann.dr.Liège 1971, (49) 97 
("Tout le problème résulte peut-être de ce que, au fil des ans, on a perdu de vue les sages mobiles qui ont incité le législateur 
de 1804 à s'inspirer de la tradition, en insérant dans le Code civil l'article 1153. [...]"). 
8568 C. BIQUET-MATHIEU en C. DELFORGE, "Le régime juridique des intérêts - essai de synthèse" in Rechtskroniek voor de vrede- 
en politierechters 2008, Brugge, die Keure, 2008, (239) 265. 
8569 I. SAMOY m.m.v. M. AGUIRRE, "De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid. 
Schadeherstel, schadevergoeding en interesten" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De raakvlakken tussen de contractuele en de 
buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2010, (97) 131 (“De categorie van compensatoire interesten is 
overbodig en kan afgeschaft worden.”); I. SAMOY, S. STIJNS en S. JANSEN, “Dommages et intérêts compensatoires et moratoires. 
Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, (145) 205. 
8570 SAMOY/AGUIRRE 2010, 132; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 205-206. 
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wettelijke rentevoet.8571 Hier rijst dan de vraag naar vergoedbaarheid van meerrente. Ter zake 
compensatoire interest past de Belgische rechtspraktijk vaak de wettelijke rentevoet toe. Zij biedt de 
benadeelde wel de mogelijkheid om meer schadevergoeding te krijgen wanneer hij aantoont dat de 
concrete vertragingsschade meer bedraagt dan die wettelijke interest.8572 In Zwitserland geldt 
dezelfde praktijk. De rechtspraak verlaat daar concrete begroting van compensatoire interest ten 
behoeve van de wettelijke rentevoet, zij het met mogelijkheid tot bewijs van meerschade.8573 In de 
huidige Nederlandse regeling kan de benadeelde niet aantonen dat hij meer schade heeft geleden 
dan de wettelijke rente (art. 6:119, lid 1 NBW; supra nr. 3179).8574 In lijn daarmee staat artikel 1153 
BW in België, althans voor verwijlinterest, eveneens in de weg aan bewijs van meerschade.  

3189. INTEGRALITEITSPRINCIPE VEREIST VERGOEDING VAN MEERSCHADE – Zou het integraliteitsprincipe en het daarin 
gelezen positief belang strikt worden toegepast, dan zou de benadeelde wel moeten kunnen aantonen dat hij 
meer schade heeft geleden dan de wettelijke rentevoet.8575 Abstracte invulling van schade mag benadeelden 
niet het recht ontnemen om hogere schade aan te tonen.8576 De Belgische rechtspraktijk inzake compensatoire 
interest ligt meer in lijn van het Duitse recht, waar § 288, lid 4 BGB het bewijs van meerschade toestaat voor 
alle types vertragingsschade. Voor verwijlinterest bieden Zwitserland (art. 106, lid 1 CO)8577 en Italië (art. 1224 
CCI)8578 overigens ook de mogelijkheid om te bewijzen dat de werkelijke schade boven de wettelijke rente 
uitstijgt. Hetzelfde geldt voor de harmoniseringsinitiatieven, die ook in die mogelijkheid voorzien (art. 7.4.9 
Unidroit8579 en art. III.3:708, lid 2 DCFR8580). De Franse wetgever lijkt voornemens dezelfde weg in te slaan.8581 

3190. MEERSCHADEBEWIJS EN RATIO RESTRICTIONIS TOT WETTELIJKE INTEREST – Voor verwijlinterest laat 
artikel 1153 BW vergoeding van meer dan de wettelijke interest enkel toe bij opzet (supra nrs. 3058-
3063). De vraag rijst of bij aanpassing van de regeling van vertragingsrente het Nederlandse model 
(geen meerschadebewijs mogelijk; supra nr. 3179) dan wel de Duitse regeling (wel meerschadebewijs 
mogelijk; supra nr. 3179) moet worden gevolgd. Voor zover de ratio legis van dat artikel is te zoeken 
in vermijding van speculaties over het gebruik dat de benadeelde van de geldsom zou hebben 
gemaakt, valt te betogen dat indien geen sprake is van speculatie over dat gebruik en dat gebruik is 
bewezen, de benadeelde dit moet kunnen aantonen. Ligt de ratio restrictionis echter in vermijding 
van een procesvloed, dan lijkt dat minder gerechtvaardigd (supra nr. 3049). Aanvaarding van bewijs 
van meerschade zou namelijk extra procedures in de hand werken.  

3191. AFWEGING TUSSEN RUWE EENVOUDIGE BEGROTING EN VERFIJNDE COMPLEXE BEGROTING – 

Toelaatbaarheid van bewijs van meerdere of mindere schade dan de wettelijke renteschade hangt af 

                                                             
8571 SAMOY/AGUIRRE 2010, 132; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 206. 
8572 Vgl. vaststelling bij DE TEMMERMAN 1999, 1399; VIGNERON 1971, 98. 
8573 CHAPPUIS 2007, 366. 
8574 Krachtens het derde lid van artikel 6:119 NBW kunnen contractpartijen wel een hogere rente overeenkomen dan de 
wettelijk verschuldigde rente. 
8575 Het onweerlegbare vermoeden dat vertragingsschade overeenkomt met wettelijke interest doet immers af aan het 
integraliteitsprincipe. Inzake verwijlinterest, die in artikel 1153 BW onweerlegbaar wordt vermoed overeen te komen met 
de wettelijke rentevoet: DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 324 (verwijlinterest als beperking aan het integraliteitsprincipe). 
8576 DE TEMMERMAN 1999, 1397 (inzake invloed van concreet schadeherstel op peildatum: "[...] de bepaling van de schade op 
grond van een abstracte invulling van het schadebegrip levert een minimaal te vergoeden bedrag op dat door de 
aansprakelijke niet betwist kan worden. Het staat evenwel de benadeelde vrij de schade "concreet" te berekenen."; DE 

TEMMERMAN 2000-I, 339-340; SCHRYVERS 1999, 2 (bepleit concrete berekening compensatoire interest). 
8577 Artikel 106, lid 1 CO luidt: “Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur 
est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.” Dit artikel geldt ook voor 
vergoedende interest: CHAPPUIS 2007, 366. 
8578 Artikel 1224 CCI bepaalt: “[...] Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore 
risarcimento.” Dit geldt niet voor vergoedende interest (interessi compensativi). Zie LENOCI 2013, 7; VISINTINI 2009, 677.   
8579 Artikel 7.4.9 Unidroit bepaalt: "The aggrieved party is entitled to additional damages if the non-payment caused it a 
greater harm." 
8580 Artikel 3:708, lid 2 DCFR luidt: "The creditor may in addition recover damages for any further loss." 
8581 Artikel 1280, derde lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile bepaalt immers: "Le 
créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice supplémentaire, peut obtenir des dommages et intérêts 
distincts des intérêts moratoires de la créance." 
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van een rechtspolitieke afweging tussen de voordelen van een systeem waarbij alle schade steeds 
zoveel mogelijk in concreto wordt vergoed en de merites van een systeem dat gemakkelijk 
hanteerbaar is. BLOEMBERGEN staat zo abstracte schadebegroting voor omdat zij beter voldoet aan de 
behoeften van de praktijk, die "liever werkt met wellicht iets ruwere, maar min of meer vaste, 
maatstaven dan met uiterst verfijnde maar in hun toepassing moeilijk hanteerbare regels".8582 De 
Hoge Raad beschouwt fixatie van schadevergoeding op de wettelijke rente8583 ook als een regeling 
“ter wille van de rechtszekerheid en van de hanteerbaarheid van het recht op dit punt”.8584 Eerder 
vanuit het vereiste van integraal schadeherstel en de primauteit van concrete schadebegroting zou 
het wettelijke forfait echter als minimumschade kunnen worden bezien. De Italiaanse rechtsleer 
rechtvaardigt vergoedbaarheid van danno ulteriore bij verwijlinterest (art. 1224 CCI; vgl. artikel 1153 
BW) op die manier.8585 Dan zou de wanprestant ook moeten kunnen aantonen dat de benadeelde in 
concreto minder schade heeft geleden dan de wettelijke rentevoet.  

3192. STEEDS MEER ABSTRACTE SCHADEVERGOEDINGEN – Bij vertragingsrente blijkt het schaderecht te balanceren 
tussen academische principes en beleidsmatige argumenten van toepasbaarheid.8586 De opmars van abstracte 
schadebegrotingen (infra nrs. 2707-2712) geeft echter aan dat het schaderecht steeds meer neigt naar ruwere 
maar eenvoudiger te hanteren begrotingsmethoden. Denk aan de tendens tot abstracte begroting van 
immateriële schade (infra nr. 2708), zaakschade (infra nr. 2709), dekkingstransacties (infra nrs. 2050-2051) en 
advocatenkosten (infra nr. 2738). Dat vereiste van begroting in concreto blijkt dan vaak niets meer dan een 
beginselverklaring.8587 Zo overwoog het Hof van Cassatie over schade wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
dat de rechter aanvullend gebruik mag maken van de indicatieve tabel.8588 De rechtsleer leidt hieruit af dat het 
Hof van Cassatie enige standaardisering van schadebegroting aanvaardt.8589  

3193. WETTELIJKE RENTEVOET MET MOGELIJK MEERSCHADEBEWIJS? – Die abstraheringsgedachte kan ook 
opgaan voor nalatigheidsinterest. Fixering van deze interest op de wettelijke rentevoet 
vereenvoudigt de rechterlijke taak, maar biedt eerder een weerlegbaar vermoeden. Sommigen 
bepleiten dan ook dat de schuldenaar hogere schadevergoeding kan krijgen indien hij bewijst dat hij 
meer schade heeft geleden dan de wettelijke interest.8590 Een parallel is mogelijk met de pleidooien 
om de werkelijke schade te laten spelen bij schadebedingen. Het schadebeding zou de bewijslast 

                                                             
8582 A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, 48. Vgl. VIS 2011, 166 ("De lagere 
proceskosten en transactiekosten wegen mijns inziens op tegen onbillijkheid in het individuele geval, mits over het geheel 
genomen de schadevergoeding gelijk is aan de schade."). 
8583 PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 467 ("[...] omdat het fixatiesysteem praktische voordelen heeft, die opwegen tegen het 
bezwaar dat – in betrekkelijk zeldzame en door de rechter moeilijk te beoordelen gevallen – een schuldeiser minder 
ontvangt dan hem in redelijkheid toekomt."). Vgl. HARTKAMP/SIEBURGH 2009, 179. 
8584 HR 11 februari 2000, NJ 2000, arrest nr. 275, (1859) 1871; HR 14 januari 2005, RvdW 2005, arrest nr. 12, (100) 113. 
8585 ROPPO 2006, 872 ("La norma ribadisce l'idea indiscussa per cui le conseguenze dell'inadempimento debbano ricadere 
integralmente sul debitore [...]"). 
8586 Beleidsargumenten traceren is een belangrijk voordeel van rechtsvergelijking: ADAMS/MAK 2011, 2919. 
8587 DE TEMMERMAN 1999, 1439. 
8588 Aanvullend gebruik wordt mogelijk geacht wanneer de benadeelde niet aantoont dat zijn stoornis bijzonder ernstig of 
van uitzonderlijk lange duur is en hij aan de rechter geen stukken overlegt aan de hand waarvan de schade anderszins 
vaststelbaar is. Cass. 11 september 2009, Arr.Cass. 2009, 1995. 
8589 JOCQUÉ 2010, 26; VANSWEEVELT/WEYTS 2014, 244. 
8590 SAMOY/AGUIRRE 2010, 133 (“Anderzijds moet het de schuldeiser of schuldenaar toegelaten zijn om af te wijken van de 
forfaitaire schadevergoeding en het bestaan en de omvang van de werkelijk geleden schade te bewijzen. Met andere 
woorden: om tegemoet te komen aan de praktijk geldt een forfaitaire of abstracte schadebegroting die als het ware de 
‘gewone gang van zaken’ aanduidt. Maar dit sluit niet uit dat de schuldeiser de werkelijk geleden schade bewijst.”; 
SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 207; VIGNERON 1971, 98. De Franse wetgever lijkt voornemens die weg in te slaan (art. 1280, derde 
lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile bepaalt: "Le créancier auquel son débiteur en 
retard a causé un préjudice supplémentaire, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la 
créance."). Deze bepaling is overgenomen uit het Catala-ontwerp (art. 1381), waarvan de strekking bij de recente 
herziening van het Franse verbintenissenrecht aan de voorwaarde van kwade trouw werd onderworpen (art. 1231-6, derde 
lid CCF: "Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, 
peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."). 
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verlichten, maar zou bewijs van werkelijke schade niet beletten (supra nrs. 2700-2702). Volgend 
schema geeft de voorgestelde wijziging van de huidige interestregeling weer.8591 

 Huidige regeling Voorgestelde regeling 

Interesttype Vergoedende interest 

(waardeschulden) 

Verwijlinterest 

(geldschulden) 

Nalatigheidsinterest 

(geld- en waardeschulden) 

Vergoedingsprincipe Vergoeding van werkelijke 
schade 

Absolute forfaitaire 
schadevergoeding 

Relatieve forfaitaire 
schadevergoeding 

Bewijslast Benadeelde bewijst bestaan 
en omvang van werkelijke 

schade 

Wettelijk vermoeden dat 
laattijdige betaling van 

geldsom schade berokkent 

Wettelijk vermoeden dat laattijdige 
betaling van geldsom schade 

berokkent 

Rentevoet Soevereine bepaling door 
rechter, uitgaande van 
integraliteitsprincipe 

Wettelijke rentevoet Nominale wettelijke rentevoet (die 
ook inflatieschade dekt), met 
mogelijk meerschadebewijs 
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Deel 4. Uitleiding 

Hoofdstuk I. Besluit 
3194. WANPRESTATIEVERGOEDING BEOOGT ENKEL VERGOEDING VAN SCHADE – Dit onderzoek berustte op 
één kernvraag (supra nr. 59): Hoe ver reikt het beginsel van integrale schadevergoeding bij 
contractuele wanprestaties? Die centrale vraag was gebaseerd op de vaak aangehaalde premisse dat 
ook in contractueel verband alle schade in principe verhaalbaar is (supra nr. 8). Met de eerste 
subvraag (supra nr. 60) werd nagegaan of dat integraliteitsbeginsel qua strekking verschilt 
naargelang al dan niet sprake is van ontbinding. Deze subvraag was ingegeven door een continentale 
tendens om schadevergoeding dan een andere functie te geven dan bij behoud van contracten 
(supra nrs. 1226-1234). Eerst moest worden nagegaan welke doelstellingen schadevergoeding bij 
wanprestaties nastreeft (supra nrs. 144-171). Primair beoogt schadevergoeding afwenteling van 
nadelen. Preventie, genoegdoening en bestraffing bleken enkel mogelijke neveneffecten. Die 
dominante compensatiegedachte stuurt dan ook schadebegroting bij wanprestatie. Als principiële 
begrotingsinstructie geldt bijgevolg dat de rechter alle schade in de vergoeding moet betrekken. 

3195. PRECISERING VIA TOESTANDSVERGELIJKING – Die instructie van integrale nadeelcompensatie bleek 
inbedbaar in artikel 1149 BW, volgens hetwelk zowel geleden verlies als gederfde winst verhaalbaar 
zijn. Dat richtsnoer bleek echter ontoereikend. Voor preciezere schadebegroting focussen de meeste 
rechtsorden dan ook op de Germaanse toestandsvergelijking. Schade resulteert zo uit een 
vergelijking van twee toestanden: de actuele positie van de benadeelde en zijn hypothetisch positie 
bij ingebeelde afwezigheid van het schadefeit. De gebeurtenis waarop de schadeplicht berust, vormt 
dan het voornaamste vergelijkingscoördinaat. Rechtsvergelijking gaf aan dat die verschilberekening 
preciseerbaar is via het positief en het negatief belang. Deze in Duitsland bedachte summa divisio is 
via Zwitserland het domein van de culpa in contrahendo ontgroeid om zich naar schadevergoeding bij 
ontbinding te verspreiden. Via het Amerikaanse recht is die theorie verheven naar schadevergoeding 
bij overeenkomstbehoud. Eind vorige eeuw raakte de civil law daarmee vertrouwd bij ontbinding. 
Dankzij de open textuur van artikel 1149 BW en de rek op het integraliteitsprincipe was dit 
gedachtegoed transponeerbaar naar het Belgische recht. Deze introductie bleek bijzonder relevant 
ter vermijding van inbreuken op het integrale schadeherstel. 

3196. VERDERE DUIDING VIA POSITIEF EN NEGATIEF BELANG – Als vage norm bleek artikel 1149 BW verder 
duidbaar via het positief en het negatief belang. Onder het positief belang bleek dat diverse 
traditioneel vergoedbaar geachte kosten conceptueel onvergoedbaar zijn. Zo zijn kosten voor sluiting 
van contracten, ter voorbereiding en ter nakoming van eigen prestaties sowiesokosten. Daar de 
benadeelde deze bij nakoming sowieso had gedragen, zijn zij onvergoedbaar onder het positief 
belang (supra nrs. 405-415). Onder het negatief belang bleken die kosten wel vergoedbaar voor 
zover zij in vertrouwen op nakoming waren gemaakt en wegens wanprestatie elk nut verloren (supra 
nrs. 618-634). Anders dan soms gedacht, bleek ook winstderving vergoedbaar onder dat belang 
(supra nrs. 712-749). Dit opportuniteitenverlies omvat geen winst uit de geschonden overeenkomst, 
maar winst uit een door de contractsluiting mislopen hypothetische alternatieve overeenkomst. 

3197. OVEREENKOMSTBEHOUD: POSITIEF BELANG – Wanprestanten moeten hun contractpartner bij 
overeenkomstbehoud verplaatsen naar de toestand waarin hij bij nakoming zou hebben verkeerd 
(supra nrs. 770-782). Taalkundige intuïtie ("uitvoering bij equivalent") wees al op die hegemonie van 
het positief belang (supra nrs. 783-785). Het klassieke Amerikaanse bewijsargument dat het positief 
belang bescherming krijgt als indirecte wijze om het superieure negatief belang te compenseren, 
bleek realiteitsvreemd (supra nrs. 788-797). Substantiëler als grondslag voor de hegemonie van het 
positief belang leek de efficiënte-wanprestatieleer. Dit leerstuk stuitte echter op diverse bezwaren 
(supra nrs. 798-862). Meer slagkracht hadden argumenten van macro-economische, morele en 



1049 
 

contractenrechtelijke aard. Macro-economisch waarborgt het positief belang de stabiliteit van de 
economische orde en handhaaft het daartoe het vertrouwen in het contractmechanisme (supra nrs. 
863-873). Moreel gezien is die hegemonie te legitimeren vanuit het vereiste dat schadevergoeding 
verwachtingen van contractanten moet honoreren (supra nrs. 875-877). Tot slot bleek het positief 
belang vooral legitimeerbaar vanuit de consensualistische totstandkoming (supra nrs. 883-887) en de 
bindende kracht (supra nrs. 888-902) van overeenkomsten. Op de premisse dat een overeenkomst in 
principe tot stand komt door samenkomst van wilsuitingen sluit naadloos aan dat het positief belang 
bij wanprestaties domineert. Zodra de overeenkomst partijen bindt, hebben toegezegde prestaties 
een autonome waarde. Dit vermogenselement is bij wanprestatie verhaalbaar. Aan die contractuele 
binding liggen dan de wilsautonomie en de rechtszekerheid ten grondslag.  

3198. ONTBINDING: POSITIEF BELANG – Anders dan bij behoud van overeenkomsten, bepleit steeds 
meer civil law bij ontbinding een functiewijziging van schadevergoeding. De Zwitserse wet en de 
hoogste Portugese rechtspraak behartigen zo het negatief belang bij retroactieve ontbinding. 
Conceptualisten menen dat het positief belang bij ontbinding indruist tegen de retroactieve 
verdwijning van de overeenkomst (supra nrs. 1065-1071). Door te kiezen voor ontbinding zou de 
benadeelde afstand doen van zijn positief belang (supra nrs. 1072-1073). Bovendien zou het positief 
belang onverenigbaar zijn met de restitutierechtelijke gevolgen van die ontbinding, die net strekken 
tot herstel van de benadeelde in de precontractuele positie (supra nrs. 1074-1076). Vergoeding van 
het negatief belang zou dan ook beter aansluiten bij de tendens tot uniformisering van ontbinding en 
nietigheid (supra nrs. 1077-1082). Voor België minder revolutionair maar meer verdedigbaar bleek 
echter de al door het Hof van Cassatie gehuldigde cumul tussen ontbinding en het positief belang.  

3199. CONCEPTUELE ONDERBOUW – Conceptueel stond de retroactieve werking van ontbinding niet in 
de weg aan het positief belang. De overeenkomst en de contractuele schade zijn immers niet te 
ontkennen (supra nrs. 1085-1087). Vooral bleek dat ontbinding de bindende kracht van de 
overeenkomst – die bij overeenkomstbehoud het positief belang onderbouwt (supra nrs. 1088-1093) 
– niet volledig uitwist. Ontbinding werkt enkel ten aanzien van de verbintenissen en laat de 
contractnorm onverlet. Eventuele indirecte bescherming van het negatief belang via restituties 
impliceert evenmin vergoedingsbegrenzing tot het negatief belang (supra nrs. 1095-1096). 
Bovendien bleek retroactiviteit vooral dienst te doen als verantwoording van de restituties, zonder 
reflexwerking op de bijkomende schadevergoeding (supra nrs. 1097-1108). Daarnaast viel niet 
voorbij te gaan aan de verschillende grondslag van ontbinding en nietigheid (supra nrs. 1109-1121). 
Nietigheid is gebaseerd op een fout in de totstandkomingsfase. Ontbinding gaat gestoeld op een 
tekortkoming in de uitvoeringsfase. 

3200. FUNCTIONELE ONDERBOUW – Naast die conceptuele argumenten bestonden ook functionele en 
rechtsvergelijkende argumenten om ontbinding met het positief belang te cumuleren. Allereerst leidt 
de vergoedingsbegrenzing tot het negatief belang tot onbillijke resultaten, doordat zij de benadeelde 
niet toereikend compenseert voor de aantasting van zijn legitieme verwachtingen (supra nrs. 1155-
1032). Daarnaast bleek dat het positief belang ook bij ontbinding beter afgestemd is op het 
integraliteitsprincipe, en dat de restitutieve en bevrijdende werking van ontbinding niet in de weg 
staan aan vergoeding daarvan, mits de rechter deze bij schadebegroting verrekent (supra nrs. 1167-
1180). Tot slot bleek de vergoedingsbegrenzing tot het negatief belang de keuzevrijheid van 
benadeelden ten onrechte te beperken (supra nrs. 1196-1202).  

3201. RECHTSVERGELIJKENDE ONDERBOUW – Voorts bleek dat, behalve in Zwitserland en Portugal, de 
Europese hooggerechtshoven geneigd zijn tot aanvaarding van die cumul (supra nrs. 1204-1216). In 
Zwitserland en Portugal wint de argumentatielijn pro het positief belang wel ook aan geldingskracht 
(supra nr. 1225). In rechtsstelsels waar ontbinding met het positief belang samengaat, waaronder het 
Belgische recht, bleek het net trendy om tegendraads te doen (supra nr. 1226). Toch volgt het Hof 
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van Cassatie de meest verdedigbare zienswijze (supra nr. 1242). Het moet zich dan ook behoeden 
voor contaminatie door die stroming. 

3202. ONDERGESCHIKT NEGATIEF BELANG – Intrinsiek aan die primauteit van het positief belang is de 
ondergeschiktheid van het negatief belang. Schadevergoeding mag wanprestatieslachtoffers eigenlijk 
niet zuiver verplaatsen naar hun hypothetische positie van niet-sluiting van de overeenkomst. Dat 
zou indruisen tegen de bindende kracht van de overeenkomst die aan schadevergoeding ten 
grondslag ligt (supra nrs. 888-902). Bij moeilijk bewijs van het positief belang hoeft de rechter echter 
niet krampachtig vast te houden aan die begrotingsmethode, en kan hij uitgaan van het negatief 
belang (supra nrs. 948-983). De juridische onderbouw hiervoor was te vinden in het vermoeden dat 
de overeenkomst voor de benadeelde winstgevend (supra nr. 954) of neutraal (supra nr. 953) was, of 
de tegenprestatie voor hem van hogere waarde was (supra nr. 963).  

3203. POSITIEF BELANG ALS KERN VAN CONTRACTUEEL SCHADERECHT – Vanuit die grondslagen voor het 
negatief belang bleek de vraag naar een keuzerecht tussen het negatief en het positief belang een 
valse vraagstelling. Voor zover het negatief belang fungeert als surrogaat voor het positief belang, 
gaat het niet om een keuze tussen het negatief en het positief belang (supra nr. 981). De benadeelde 
kiest in wezen voor zijn positief belang. Dit positief belang berekent de rechter dan enkel wegens 
bewijsproblemen op basis van het negatief belang. Dat het negatief belang geconditioneerd is door 
dit positief belang was ook deduceerbaar uit de begrenzing door het positief belang bij verlieslatende 
contracten (supra nrs. 1270-1297). Bij wanprestaties biedt het negatief belang dus enkel een vangnet 
voor gevallen waarin het positief belang geen soelaas biedt. Dat negatief belang is enkel de best 
aantoonbare benadering van het bedrag waarop de benadeelde gerechtigd was indien hij kon 
aantonen welke voordelen hij uit nakoming had kunnen putten (positief belang). Aan vergoeding 
voor sluitings- en voorbereidingskosten ligt zo een verzuchting naar het positief belang ten 
grondslag. Bij het uitzonderlijke beroep op het negatief belang bij wanprestaties blijft het 
vergoedingsmotief van het positief belang dus finaal overeind. Het positief belang vormt dan ook de 
hoeksteen van schadevergoeding wegens wanprestatie. 

3204. BEPERKINGEN AAN INTEGRALITEITSPRINCIPE – Het tweede deel ging na in hoeverre contractpartijen 
met schadevergoeding wel daadwerkelijk in hun hypothetische nakomingspositie terechtkomen: Aan 
welke beperkingen is het beginsel van integrale schadevergoeding onderworpen en wat is hun 
precieze strekking (supra nr. 61)? De legitimatiegronden voor de limieten aan het contractuele 
belang liepen uiteen: de gewilde risicoverdeling (voorzienbaarheid; supra nrs. 1510-1516), de 
milderingsgedachte (voorzienbaarheid, supra nrs. 1519-1522), de billijkheid (schadebeperkingsplicht, 
supra nr. 1851; kansleer, supra nr. 2160), de eigen fout van de benadeelde (schadebeperkingsplicht; 
supra nr. 1858), causale onzekerheid (kansleer; supra nr. 2112), begrotingsproblemen (immateriële 
schade, supra nrs. 2266-2272), vermijding van speculatieve begroting (verwijlinterest, supra nr. 
3039), risico op toename van procedures (kansleer, immateriële schade, supra nrs. 2273-2275; 
verwijlinterest, supra nr. 3040), preventie (kansleer, supra nrs. 2158-2159; supra nrs. 2164; 
schadebedingen, supra nrs. 2543-2545) en het procesbeleid (advocatenkosten, supra nr. 2741). 

3205. BEHOUD VAN VOORZIENBAARHEIDSLIMIET – Onvoorzienbaarheid van schade bleek een klassieke 
universele grens aan het beginsel van integrale vergoeding van het positief belang (supra nrs. 1448-
1736). Deze regel van Romeinsrechtelijke oorsprong is te vinden in de meeste rechtsfamilies. In 
België zijn de toepassingsgevallen echter schaars. Deze neergang is bovenal een resultante van de 
enge invulling van het voorwerp van deze schadelimiet. Enkel onvoorzienbaarheid van het 
schadetype is relevant. Onvoorzienbaarheid van schadeomvang speelt geen rol. Bepaalde doctrine 
acht het dan ook wenselijk om artikel 1150 BW te desactiveren. Rechtsvergelijking leert echter dat 
die limiet nog nut kan vertonen. Dit blijkt uit het feit dat nieuwe codificaties haar nog steeds 
opnemen, en uit recente Franse cassatierechtspraak die haar creatief toepast. Aanvulling met een 
evenredigheidsvereiste is volgens sommigen geen overbodige luxe. Schadebegrenzing dringt zich dan 
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op bij extreme wanverhouding tussen schadevergoeding en contractprijs. Voorstellen om de 
voorzienbaarheidslimiet tot matigingsgrond op te waarderen, leken wel moeilijk verenigbaar met de 
tekst van artikel 1150 BW. Diverse redenen pleiten voor ruimere invulling van het 
voorzienbaarheidsvoorwerp (supra nrs. 1602-1628). De argumenten voor de beperkende invulling 
overtuigen niet. Dat de rechter de omvang van schade niet precies kan becijferen, bleek zo 
achterhaald, zeker gelet op de becijferbaarheid van potentiële schade bij matiging van 
schadebedingen (supra nrs. 1607-1608). Bovendien sluit de extensieve invulling ook beter aan op de 
grondslagen van deze schadelimiet, waaronder de wilsautonomie (supra nr. 1602), de contractuele 
risicoverdeling (supra nr. 1602) en de milderingsgedachte (supra nrs. 1605-1604). Daarnaast blijkt de 
Belgische zienswijze terminologisch onduidelijk (supra nr. 1609), en leidt zij tot een alles-of-
nietsbenadering (supra nr. 1606). Het Franse rolmodel volgens hetwelk onvoorzienbaarheid van de 
omvang van schade ook relevant is, zet dan ook wereldwijd de toon (supra nrs. 1623-1628). Binnen 
de huidige cassatieleer bleek de uitholling van de voorzienbaarheidslimiet wel temperbaar door 
artikel 1150 BW zo uit te leggen dat ongebruikelijke schadeomvang tot onvoorzienbaarheid van het 
schadetype kan leiden (supra nrs. 1627-1628). De hoog gewaardeerde slachtofferbescherming vergt 
dan wel spaarzaam gebruik van die invulling. 

3206. DIRECTHEIDSLIMIET – Op het eerste gezicht stelde ook indirectheid grenzen aan het positief 
belang (supra nrs. 1737-1799). Artikel 1151 BW schrijft immers voor dat schadevergoeding alleen 
mag omvatten "hetgeen een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de 
overeenkomst." Van deze directheidslimiet heeft de Belgische rechtsorde echter afscheid genomen. 
Sinds cassatierechtspraak uit 1977 (supra nrs. 1766-1768) behelst artikel 1151 BW enkel nog een 
causaliteitseis, die is in te vullen via de equivalentieleer. Alle schade die in oorzakelijk verband staat 
met de wanprestatie is verhaalbaar, ook al is dat verband met de wanprestatie ver verwijderd. Nu 
ook indirecte schade verhaalbaar blijkt, bestaat er geen reden om nog van indirecte schade te 
spreken. Terwijl de voorzienbaarheidslimiet in andere rechtsstelsels nog zijn nut bewijst (supra nrs. 
1695-1696), is dit niet zo voor de directheidslimiet. Hoewel de Franse wetgever de directheidslimiet 
onlangs herbevestigde (art. 1231-4 CCF), uitte hij zijn voornemen om deze limiet te vervangen door 
een causaliteitsvereiste. Deze evolutie zette zich al door in andere rechtsstelsels (supra nrs. 1785-
1787). Voor artikel 1151 BW is zo hoogstens nog een rol weggelegd als didactische herinnering aan 
het vereiste van causaal verband tussen schade en wanprestatie (infra nrs. 3287-3289).  

3207. VERMIJDBAARHEIDSLIMIET – Ook kan de schadebeperkingsplicht nog om de hoek kijken als 
schadelimiet (supra nrs. 1800-2106). Hoewel het Burgerlijk Wetboek zich hier in stilzwijgen hult, 
bleek de schadebeperkingsplicht een wezenlijk onderdeel van het verbintenissenrecht. Die limiet 
kwam al impliciet voor bij de grondleggers van de Code Napoléon. Hun voorbeelden bleken wel niet 
abstract genoeg om in 1804 tot algemeen voorschrift te worden verheven (supra nr. 1818). België 
ziet in dat de schadebeperkingsregel niets meer is dan een juridische reflectie van redelijk menselijk 
gedrag om schade te beperken (supra nr. 1800). Na aanvaarding op buitencontractueel vlak, 
accepteerde het Hof van Cassatie de schadebeperkingsplicht ook in contractueel verband. De focus 
op de verantwoordelijkheid van de schadeverwekker verdient zo afwijking wanneer de benadeelde 
bijdraagt aan totstandkoming van extra schade. Verdiscontering van zijn toedoen blijkt mogelijk op 
grond van de gedachte dat de overeenkomst neerkomt op een microkosmos waarbinnen partijen tot 
solidariteit zijn gehouden. In contractueel verband resulteert het vereiste van schadebeperkend 
optreden zo uit een gecombineerde grondslag van de aanvullende werking van de goede trouw (art. 
1134, derde lid BW; dat partijen ook na wanprestatie tot loyauteit verplicht) en de eigen schuld van 
het slachtoffer, met name aan niet-inachtneming van die loyauteitsplicht. Laat de benadeelde zijn 
schade op haar beloop door niet remmend in te grijpen, dan begaat hij een fout. Door te voorzien in 
reductie van schadevergoeding bewandelt het aansprakelijkheidsrecht de gulden middenweg tussen 
de overheersende adagia dat eenieder zijn eigen schade moet dragen en dat onrechtmatig 
toegebrachte schade is te vergoeden. Aan deze heilzame stimulans tot zorgvuldigheid knoopt het 
schaderecht dan ook rechtsgevolgen. Als Obliegenheit is schadebeperking niet afdwingbaar maar 
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doet zij zich wel gevoelen in de schadeclaim (supra nr. 2024). Verzuim tot schadebeperking 
impliceert een vergoedingslimiet. Deze eigen-schuldkorting werkt in op de vermijdbare schade.  

3208. SCHADEBEPERKING: DRIE HOOFDREGELS – Redelijke schadebeperking vertaalt zich dan in drie 
hoofdregels. Allereerst plukt de wanprestant vruchten van schadeafname die resulteert uit redelijke 
inspanningen van de benadeelde (supra nrs. 1868-1878). Deze onvergoedbaarheid van redelijkerwijs 
vermeden schade volgt uit de regel dat enkel werkelijke nadelen afwentelbaar zijn. Doet de 
benadeelde meer dan van hem werd verwacht, dan komen de voordelen van die bovenredelijke 
schadebeperking ten goede van de wanprestant in de mate dat de werkelijke schade is verminderd 
(supra nrs. 1879-1887). Luidens een tweede regel kan de benadeelde zijn bereddingskosten op de 
wanprestant verhalen (supra nrs. 1962-1965). Deze kosten resulteren immers uit de wanprestatie. Bij 
nakoming hoefde hij deze immers niet te maken (positief belang). Als derde regel geldt dat het 
schadebeperkingsresultaat niet bepalend is voor dat kostenverhaal (supra nrs. 2000-2014). 
Schadebeperking is een middelenverbintenis, waarvan de redelijkheid naar het tijdstip van de 
schadebeperking en niet achteraf is te beoordelen. Hoewel schade en causaliteit ook hier zijn 
vervlochten (supra nr. 51), valt te stellen dat de schadebeperkingsplicht het vereiste van integrale 
vergoeding van de feitelijk door de benadeelde geleden schade terecht corrigeert. Met dit verfijnde 
mechanisme komt de praktijk bij wederzijdse verantwoordelijkheid voor na wanprestaties 
opgetreden schade tot een billijke benadering. Het positief belang is zo volledig verhaalbaar voor 
zover dit geen redelijkerwijs vermijdbaar karakter vertoont (supra nr. 1806). 

3209. CAUSALE ONZEKERHEID ALS LIMIET – Ook onzekerheid over de causale band tussen geleden schade 
en wanprestatie bleek situeerbaar binnen het debat over de grenzen aan het vereiste van integraal 
schadeherstel (supra nrs. 2107-2220). Hoewel de kanstheorie partiële compensatie van geleden 
schade inhoudt, en zo op gespannen voet staat met het (feitelijke) integraliteitsprincipe (supra nr. 
2213), heeft zij vaste voet gevonden in het Belgische recht. Die afbreuk aan het integraliteitsprincipe 
is niet per se af te keuren, aangezien het oorzakelijk verband met de werkelijke schade niet zuiver 
vaststaat. Dat toch een deel van die schade verhaalbaar is, vormt wegens die causale onzekerheid 
zelfs een toegeving voor de benadeelde (supra nr. 2212). Volgens de klassieke bewijsregels zou hij 
niet eens een schadevordering bezitten. De proportionele benadering via de kanstheorie krenkt het 
rechtsgevoel niet. Alles-of-nietsbenaderingen brokkelen elders ook af (supra nr. 75). Hoewel de 
theorievorming niet sluitend is, verdient de kansleer dan ook een kans. In de huidige stand van het 
recht lijkt die theorie de best haalbare kaart. Zij biedt een evenwichtige oplossing zonder formeel 
gezien te tornen aan de traditionele opvattingen over het conditio-sine-qua-nonverband. Het Hof van 
Cassatie blijft immers ook bij de kansleer strak toezien op correcte toepassing van de 
equivalentieleer, ook al komt dit dan wat gekunsteld over. Strikt juridisch is het een valide redenering 
dat aan de csqn-regel is voldaan wanneer de causale band met dat kansverlies vaststaat, zonder dat 
het oorzakelijk verband met de werkelijke schade zeker is (supra nrs. 2189-2195). Causaliteit 
verschuift eenvoudigweg naar kansschade. De kanstheorie is een beleidsinstrument waarbij de 
rechter het schadebegrip openrekt om benadeelden toch bescherming te bieden. Dat juridische 
debat rond causale onzekerheid kan wel transparanter, door toe te geven dat de uiteindelijke schade 
is geleden maar twijfel bestaat over de causale band, en door te expliciteren dat die gedeeltelijke 
vergoeding via de kunstgreep van vergoeding van kansverlies – tussenschade die juridisch-technisch 
in oorzakelijk verband staat met de fout – tot een billijker resultaat leidt.  

3210. IMMATERIALITEIT VAN WANPRESTATIESCHADE GEEN EIGENLIJKE BEPERKING OP INTEGRALITEITSPRINCIPE – 

Immaterialiteit van wanprestatieschade vormt een beperking aan het vereiste van integraal 
schadeherstel in de gesloten rechtssystemen (supra nrs. 2221-2477). Duitsland en Italië stellen die 
schadepost zo enkel in een beperkt aantal gevallen vergoedbaar (supra nrs. 2227-2236). In België 
bleek artikel 1149 BW echter zo evolutief uitlegbaar dat immateriële wanprestatieschade daarin valt 
te lezen. Feitelijk stelt immaterialiteit wel een grens aan het integraliteitsprincipe. De gepubliceerde 
rechtspraak ter zake beslaat dan ook slechts één voetnoot (supra nr. 2223). Voor vergoedbaarheid 
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pleiten wel tekstuele argumenten (supra nrs. 2308-2312), het integrale schadeherstel (supra nrs. 
2313-2317), het gelijkheidsbeginsel (supra nrs. 2318-2321), de Unierechtspraak (supra nrs. 2322-
2326), de praktijk van onvergoedbaarstelling van immateriële schade (supra nr. 2327), alsook de 
situatie in naburige rechtsstelsels (supra nrs. 2328-2329). De bezwaren waren niet overtuigend 
(supra nrs. 2262-2306). De met het integraliteitsprincipe samenhangende verschilberekening is ook 
geen bezwaar, althans voor zover deze wordt ingevuld als vergelijking van toestanden in plaats van 
vermogenstoestanden (infra nr. 2473). Raamt de rechter het verschil tussen de toestand waarin de 
benadeelde nu verkeert en die waarin hij zou hebben verkeerd indien het schadeverwekkende feit 
(wanprestatie) was uitgebleven, dan komt hij logischerwijs ook tot de conclusie dat immateriële 
wanprestatieschade een vergoedbaar karakter heeft. Patrimonialiteit is dus geen voorwaarde voor 
vergoedbaarheid van schade wegens wanprestatie. Immaterialiteit vormt dogmatisch gezien dan ook 
geen limiet op het vereiste van integraal schadeherstel. Gezien de open textuur van artikel 1149 BW 
is wetgevend ingrijpen zelfs niet meteen noodzakelijk. Toch valt niet te ontkennen dat de wetgever 
er beter aan doet om op gemeenrechtelijk niveau duidelijkheid te scheppen (infra nrs. 3246-3251). 
De wetgever kan preciseren dat het integraliteitsprincipe toepassing vindt (infra nr. 3250), met de 
mogelijkheid tot billijkheidsbegroting (infra nr. 3251). 

3211. CONVENTIONALITEIT ALS INTEGRALITEITSLIMIET – Ook conventionaliteit stelt potentieel een grens 
aan het integraliteitsprincipe (supra nrs. 2478-2703). De huidige regeling inzake schadebedingen 
vertrekt van het postulaat dat schadebedingen enkel vergoedend mogen werken. Dit axioma 
resulteerde uit sinds 1970 vaststaande cassatierechtspraak (supra nr. 2553) en kwam drie decennia 
later terecht in artikel 1231 BW (supra nr. 2560). Dit lijkt te impliceren dat partijen niet naar believen 
kunnen raken aan de regel dat de benadeelde naar de hypothetische nakomingspositie is te 
verplaatsen (positief belang). Gebleken is echter dat zij die regel op- en neerwaarts kunnen 
uitschakelen. Het rechterlijke matigingsrecht heeft de wilsautonomie immers niet uitgehold. Artikel 
1231, § 1 BW voorziet zo enkel in vermindering van schadebedingen. Van vermeerdering repte de 
wetgever met geen woord (supra nrs. 2602-2604). Partijen kunnen ook nog op wanprestatie 
speculeren. Met een schadebeding kan een benadeelde terechtkomen in een nakomingssuperieure 
positie. Contractanten nemen weinig risico door schadevergoedingen te fixeren die uitstijgen boven 
de nakomingspositie (positief belang). Hoewel de wetgever het verbod op private straffen inriep om 
de dwangfunctie van schadebedingen af te wijzen, reduceert de huidige regeling overmatige 
schadefixaties niet tot de werkelijke schade. Zou het vooropgestelde vergoedende perspectief strikt 
worden gevolgd, dan is de matigingsregeling anders in te vullen (supra nr. 2570). Dit zou toelaten om 
een oprechte schaderaming bij de uitspraak toch tot de werkelijke schade te matigen. Die werkelijke 
schade geldt overigens al als matigingscriterium bij interestbedingen, een bijzondere vorm van 
schadebedingen (infra nr. 3075). De verwijzing naar werkelijke schade zou dan wel afdoen aan de 
bewijsverlichtende en geschilvoorkomende functie van schadebedingen (supra nrs. 2538-2542). 

3212. PROCESSUELE LIMIETEN – Aan het integraliteitsprincipe gelden ook processuele limieten (supra 
nrs. 2704-2786). In 2008 onttrok de wetgever advocatenkosten zo aan het aansprakelijkheidsrecht 
door de "rechtsplegingsvergoeding" ruimer te omschrijven. Artikel 1022 Ger.W. definieert die 
vergoeding sindsdien als een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat 
van de in het gelijk gestelde partij. Hierdoor kan de benadeelde geen aanvullende schadevergoeding 
vorderen voor RPV-overstijgende advocatenkosten. Dit impliceert dat de wetgever hier afstand deed 
van het positief belang. Voorstanders van volledig verhaal betoogden dat het logisch is dat een 
rechtzoekende geen kosten hoeft te maken om zijn gelijk te halen voor de rechter. Tegenstanders 
argumenteerden dat het resultaat vaak moeilijk voorspelbaar is. De kwalificatieafwijzing van 
advocatenkosten als schade lijkt wel gewrongen. Bij correcte nakoming had de benadeelde deze 
kosten immers niet hoeven te dragen. Andere gerechtelijke inningskosten, buitengerechtelijke 
invorderingskosten en kosten van andere technische bijstand vallen wel niet onder die forfaitaire 
vergoeding en zijn integraal vergoedbaar op grond van artikel 1149 BW. Procedureel rees tot slot de 
vraag of billijkheidsbegroting fungeert als limiet op het integraliteitsprincipe (supra nrs. 2768-2786). 
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In bepaalde rechtsstelsels mag de rechter bij billijkheidsbegroting zo acht slaan op de ernst van de 
wanprestatie, de schuldgraad van de schadeverwekker, de draagkracht van partijen of de winst die 
de wanprestant uit de wanprestatie heeft gehaald. Hierdoor kan schadevergoeding een andere 
functie bekleden dan loutere vergoeding, en kan de rechter het integraliteitsprincipe buiten werking 
stellen. Naar Belgisch recht bleek dat niet aanvaardbaar. Wanprestatievergoedingen werken enkel 
vergoedend. Dogmatisch gezien blijft het integraliteitsprincipe dus ook bij billijkheidsbegroting 
overeind. Billijkheidsbegroting vormt zelfs een bevestiging van dat schaderechtelijke uitgangspunt. 

3213. TEMPORALITEIT ALS SCHADELIMIET – Ook tijdsverloop bleek van invloed op de slagkracht van het 
positief belang (supra nrs. 2787-3193). Als vuistregel geldt dat de rechter schadevergoeding ook in 
contractuele context naar de datum van zijn uitspraak begroot. Dat tussen wanprestatie en 
vergoeding van daardoor berokkende schade enige tijd verstrijkt, kan de benadeelde extra schade 
toebrengen. Vanuit het vereiste van integraal schadeherstel is die schade wegens vertraging in 
schadeherstel afwentelbaar als vertragingsinterest. Bij laattijdige betaling van schadevergoedingen 
voor niet-geldverbintenissen kan de rechter weliswaar vergoedende interest toekennen, zij het enkel 
in de periode tot de rechterlijke uitspraak. Daarna kan de benadeelde enkel verwijlinterest krijgen. 
Dit is een forfaitaire schadevergoeding die de rechter aan de wettelijke rentevoet toekent (art. 1153 
BW), en die dus heengaat langs het positief belang. Duidelijk is dat compensatoire en moratoire 
interest in de praktijk niet fundamenteel verschillen (supra nrs. 3169-3193). Van de regel dat 
compensatoire interest onderworpen is aan het beginsel van integraal schadeherstel – en niet, zoals 
verwijlinterest, krachtens artikel 1153 BW is vrijgesteld van schadebewijs – valt echter niet veel meer 
te merken. Onder meer om die reden weerklinkt de roep om eenvoud steeds luider. Nederland en 
Duitsland voorzien zo in abstracte berekening van vertragingsrente zonder onderscheid tussen 
compensatoire en moratoire interest. Door het hanteren van een vast rentepercentage abstraheren 
die rechtsstelsels van de schade die de benadeelde werkelijk lijdt. De benadeelde hoeft dan ook niet 
te bewijzen of, en zo ja, hoeveel schade uit laattijdige betaling resulteert. Aangezien de Belgische 
praktijk ook vaak zonder onderscheid tussen moratoire en compensatoire interest de wettelijke 
interest toekent, lijkt een groei naar het Nederduitse model geen illusie. De voordelen van 
eenvoudige begroting bij laattijdige nakoming van geldschulden brachten de wetgever van 1804 
ertoe verwijlinterest, de inhoudelijke pendant van vergoedende interest, op de wettelijke rentevoet 
vast te leggen. Vanuit het vereiste van integraal schadeherstel moet dan wel worden nagedacht over 
de mogelijkheid tot bewijs dat de benadeelde in realiteit meer of minder schade heeft geleden dan 
de wettelijke rentevoet (supra nrs. 3188-3193). Dit kan dan wel afdoen aan de voordelen van 
abstracte schadeberekening. Ook met betrekking tot vertragingsrente blijkt het schaderecht dus een 
kwestie te zijn van balanceren tussen academische principes en beleidsmatige argumenten inzake 
praktische toepasbaarheid. De ene benadering is theoretisch correcter (concrete schadebegroting). 
De andere benadering is beter hanteerbaar (abstracte schadebegroting). 

3214. POSITIEF BELANG ALS BEGINSELVERKLARING – De samenleving moet zich erop kunnen verlaten dat 
afspraken worden nagekomen. Zonder dit vertrouwen kan de maatschappij niet tot economische 
ontwikkeling komen (supra nr. 902). Wie een overeenkomst aangaat, moet dan ook erop kunnen 
vertrouwen dat zijn medecontractant zijn verbintenissen nakomt (supra nr. 891). Laat die 
contractpartner dit na, dan moet de benadeelde zonder schade (schade-loos) worden gesteld. Dit 
kan via uitvoering in natura, herstel in natura, prijsvermindering, maar ook afzonderlijk via 
schadevergoeding. Hoe schadeloosstelling via schadevergoeding moet verlopen, bleek dus niet 
duidelijk uit het Burgerlijk Wetboek. De Germaanse toestandsvergelijking (Differenzhypothese), met 
bij wanprestaties het positief belang als precisering, bleek in dit opzicht een performantere 
begrotingsinstructie dan de Romeinsrechtelijke richtlijn van artikel 1149 BW dat geleden verlies en 
gederfde winst voor vergoeding in aanmerking komen. Bij contractsluiting krijgen partijen zo 
minstens de zekerheid bij wanprestatie vergoeding te krijgen voor hun positief belang. De 
rechtszekerheid vereist contractuele gebondenheid, hetgeen een vereiste tot nakoming en dus tot 
vergoeding van het positief belang bij wanprestatie impliceert (supra nr. 902). Dit gold zelfs bij 
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ontbinding wegens wanprestatie. Volledige schadevergoeding bleek echter ook een groot woord. 
Uitvoering in natura is nog steeds crediteurvriendelijker dan schadevergoeding, want brengt de 
benadeelde doorgaans dichter bij de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst 
was nagekomen (supra nrs. 139 en 828). Hoewel de schadedoctrine steevast herinnert aan de 
premisse van integraal schadeherstel, is het positief belang zo niets meer dan een beginselverklaring. 
Gezien de toelaatbaarheid van conventionele opwaartse doorbrekingen van het integraliteitsprincipe 
en van andere punitieve elementen in het privaatrecht, zal het beginsel van integrale vergoeding van 
het positief belang allicht nog verder eroderen. Eventuele erkenning van punitieve vergoedingen en 
winstafdracht zal daartoe bijdragen. Tot slot is duidelijk dat hoewel het huidige wetskader evolutie 
toelaat (bijv. supra nr. 2226), de rechtszekerheid gebaat gaat met nieuwe wetsbepalingen. 

Hoofdstuk II. België 2020  

Afdeling I. Nieuw wetskader 

§ 1. HERZIENINGSTENDENS 

3215. CODE CIVIL ALS NAPOLÉONS GROOTSTE OVERWINNING – Ajaccio 1769. Napoléon Bonaparte ziet het 
levenslicht. 31 jaar later begint een vierkoppig juristenteam met de redactie van zijn Burgerlijk 
Wetboek.8592 Historici bejubelen het verschroeiende tempo waaraan PORTALIS, TRONCHET, BIGOT-
PRÉAMENEU en MALEVILLE dat wetboek afwerkten.8593 Dankzij hun doorzettingsvermogen kon Napoléon 
op 21 maart 1804 zijn Code civil des Français8594 uitbrengen. In ballingschap gaf hij aan dat dit zijn 
grootste overwinning was: "Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles; Waterloo 
effacera le souvenir de tant de victoires; ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon 
Code Civil."8595 Uiteindelijk kreeg hij gelijk. Zijn wetgevend werk sijpelde door in Europa en later zo 
ook in andere werelddelen. De Code Napoléon gold ook in de negen departementen van het 
toekomstige België en overleefde zelfs de Belgische onafhankelijkheid.  

3216. HERZIENINGSTENDENS – België hield de laatste decennia tal van nieuwe wetboeken boven het doopvont: 
het wetboek van vennootschappen (1999), het wetboek van internationaal privaatrecht (2004), het sociaal 
strafwetboek (2010) en het wetboek van economisch recht (2013). Het uit 1804 daterende Burgerlijk Wetboek 
doorstaat voorlopig nog de tand des tijds in België en Luxemburg. Talrijke andere landen voerden recentelijk 
echter een nieuw Burgerlijk Wetboek in: Nederland in 1992, Québec in 1994, Brazilië, Moldavië en Slovenië in 
2002, Roemenië in 2011, Hongarije en Tsjechië in 2014, en Argentinië en Rusland in 2015. Na twee 
academische ontwerpen (Catala-ontwerp en Terré-ontwerp), en een regeringsontwerp8596, traden in 2016 ook 
in Frankrijk nieuwe verbintenisrechtelijke bepalingen in werking8597, waarvan de wetgever nog voor hun 
inwerkingtreding aankondigde dat hij deze zou herzien bij de hervorming van het aansprakelijkheidsrecht8598.   

                                                             
8592 J.-E.-M. PORTALIS, F.-D. TRONCHET, F.-J.-J. BIGOT-PRÉAMENEU en J. DE MALEVILLE, Projet de Code civil présenté par la commission 
nommée par le gouvernement le 24 thermidor an VIII, Parijs, Emery, 1801, google.books.lu, 466 p. 
8593 J. OP DE BEECK, Napoléon. Deel 1: Van strateeg tot keizer, Antwerpen, Manteau, 2014, 257. 
8594 Dit wetboek zag het levenslicht als de Code civil des Français in 1804, werd de Code Napoléon in 1807 en heet sinds 
1816 officieel de Code civil. Uitgebreid: J.-L. HALPÉRIN, "Introduction générale" in J.-F. NIORT (ed.), Homo civilis. Contribution à 
l'histoire du Code Civil français, Aix-Marseille, PUAM, 2004, nr. 43, voetnoot 40. 
8595 M. BILLIAU, "Que reste-t-il du Code Napoléon en France en 2004? (libres propos à l'occasion du bicentenaire)" in 
H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Droit des contrats France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, (9) 9. 
8596 Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 
(www.justice.gouv.fr/publication/ j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf). 
8597 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016, waar artikel 9 bepaalt: "Les dispositions de la présente ordonnance 
entreront en vigueur le 1er octobre 2016." 
8598 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile (www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-
responsabilite-civile.pdf). Tegen eind 2017 wordt een geconsolideerde tekst verwacht, die evenwel niet meer in deze 
legislatuur ter stemming zal worden gebracht (J.-J. URVOAS, "Lancement des travaux de la réforme du droit de la 
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3217. HERZIENING VAN BURGERLIJK WETBOEK – Weinig verwondering wekt de oproep tot herziening van het 
Burgerlijk Wetboek. Wat is zo nog de relevantie van een bepaling als artikel 564 BW: “Duiven, konijnen, vissen, 
die naar een andere til, warande of vijver overgaan, behoren de eigenaar van deze zaken toe, mits de dieren 
niet door bedrog en list werden binnengelokt.”?8599 Is het Burgerlijk Wetboek zo niet aan modernisering 
toe?8600 Al onder Willem van Oranje voorzag een wet van 1829 in intrekking van de Code civil.8601 Een koninklijk 
besluit uit 1830 preciseerde dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een nieuw Burgerlijk Wetboek zou 
krijgen. De Belgische revolutie doorkruiste dit voornemen.8602 De Grondwet drong wel aan op snelle herziening: 
“Le Congrès national déclare qu’il est nécessaire de pourvoir [à] la révision des codes.” (art. 139, 11° GW). 
Hoewel LAURENT in 1885 daartoe een lovenswaardige poging ondernam8603, vindt de Code Napoléon na ruim 
twee eeuwen, op een twintigtal bepalingen na8604, nog steeds toepassing in België. Rechtspraak en rechtsleer 
hebben dat wetboek wel gerenoveerd.8605 Minister van Justitie GEENS kondigde wel een ingrijpende herziening 
van het burgerlijk recht aan “zodat België in het tweede decennium van de 21ste eeuw met een vernieuwd en 
aan eigen tijdsnoden aangepast wettelijk basiskader van wal kan steken”.8606  

3218. ZOEKTOCHT NAAR MIDDENWEG TUSSEN OVER- EN ONDERREGULERING – Op elke academicus rust de taak bij te 
dragen aan de redactie van dat "aan eigen tijdsnoden aangepast wettelijk basiskader". Die uitwerking vergt een 
evenwichtsoefening tussen de door PORTALIS geuite bekommernis "on gouverne mal quand on gouverne 

trop"8607 en het op Unieniveau soms gehuldigde "fixing and communicating the law as it stands (or should 

stand)"8608. Dit hoofdstuk zoekt de middenweg tussen over- en onderregulering. Zoals op Unieniveau staat te 

lezen in een recent interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven: overregulering moet worden 
vermeden.8609 Rechtsregels die al vijf eeuwen bijval kennen – zoals de schadebeperkingsplicht (supra nrs. 1815-

                                                                                                                                                                                              
responsabilité civile", 29 april 2016, www.justice.gouv.fr). De pas in werking getreden nieuwe bepalingen inzake 
contractuele aansprakelijkheid (art. 1231 tot en met 1231-7 CCF) zouden worden vervangen door een uitvoerigere regeling.  
8599 Nog los van de vraag hoe vissen zonder bedrog en list in een andere vijver kunnen terechtkomen – overstromende 
vijvers of vliegende vissen? – rijst de vraag wat het nut is van die bepaling.  
8600 E. DIRIX en P. WÉRY, "Pour une modernisation du Code civil", JT 2015, 625-626; D. PHILIPPE, “Pour un nouveau Code civil?", 
Justement, 11 februari 2015; S. VAN LOOCK, "De hervorming van het Franse verbintenissenrecht: Le jour de gloire, est-il 
arrivé?”, RW 2014-15, 1562-1572; S. VAN LOOCK, “Hervorming van het Frans verbintenissenrecht uit de startblokken. Le 
nouveau droit des obligations est presque arrivé", TBH 2015, 619-622; P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des 
obligations”, Rev.dr.ULg 2015, 203-230. 
8601 Artikel 1, lid 1 van Wet van 16 mei 1829 omtrent de afschaffing der nog in werking zijnde wetboeken, op het tijdstip der 
invoering van de nationale wetboeken (www.wetboek-online.nl/wet/Afschaffingswet.html) bepaalde: "Te rekenen van den 
dag der invoering van het burgerlijk wetboek der Nederlanden, wordt afgeschaft en zal ophouden kracht van wet te 
hebben, het wetboek van Napoleon, met al de daartoe behorende besluiten en verordeningen." 
8602 P. SCHOLTEN en J. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen 
deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1974, 174-176; P. WERY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, 
(203) 205. 
8603 LAURENT kreeg zijn opdracht in 1879 van minister van Justitie Jules Bara. In 1884 trok een minister van Justitie van een 
andere politieke strekking die opdracht in. Zijn voorontwerp was wel al afgewerkt sinds 1883. Uiteindelijk raakte er nooit 
een artikel tot in de Kamer. Zijn voorontwerp heeft zelfs nooit de status van "ontwerp" gekregen en heeft het Belgische 
Burgerlijk Wetboek nooit beïnvloed. Wel was het van invloed op de Spaanse Código civil en zo in Latijns-Amerikaanse 
rechtsstelsels. Uitgebreid: P. SALVADOR CODERCH en J. SANTDIUMENGE, “La influencia del Avant-projet de révision du Code civil 
belga de François Laurent en el Código civil español de 1889" in  Centenario del Código civil (1889-1989). Tomo II, Madrid, 
Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, 1921-1965. 
8604 Denk voor het contractuele schaderecht vooral aan de in 1998 doorgevoerde afschaffing van de onaantastbaarheid van 
strafbedingen (afschaffing van art. 1152 BW) en de invoering van een matigingsrecht bij schadebedingen (art. 1226 juncto 
art. 1231, § 1 BW) en interestbedingen (art. 1153, vijfde lid BW). Gedeeltelijk overzicht van gewijzigde bepalingen: P. WÉRY, 
“Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 205-206. 
8605 Grondige analyse en sterk pleidooi voor herziening van Burgerlijk Wetboek: P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge 
des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 203-230. 
8606 K. GEENS, “Woord vooraf” in Het Justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, justitie.belgium.be. De 
professoren Eric DIRIX en Patrick WÉRY zijn reeds aangesteld voor de coördinatie van de modernisering van het Burgerlijk 
Wetboek (zie postscriptum in P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 2015, (203) 230). 
8607 J.-E.-M. PORTALIS, F.-D. TRONCHET, F.-J.-J. BIGOT-PREAMENEU en J. DE MALEVILLE, Projet de Code civil présenté par la commission 
nommée par le gouvernement le 24 thermidor an VIII, Parijs, Emery, 1801, 66 (Discours préliminaire van PORTALIS). 
8608 Achtergrond: W. ROBINSON, "Drafting an EU act (Advanced)", cursus door Europacollege en het Institute of Advanced 
Legal Studies (Londen) aan de Raad van de Europese Unie, Brussel, 20 oktober 2015, (1) 3. 
8609 Punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese 
Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1). 
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1824) – verdienen wel zonder twijfel codificatie ("fixing and communicating the law as it stands"). Dit betekent 
echter niet per se dat detailregels – zoals de impact van financiële onmacht tot schadebeperking (supra nr. 
1939) – wettelijke neerslag behoeven ("on gouverne mal quand on gouverne trop"). In Duitsland gaf het 
Bundesverfassungsgericht zo aan dat dermate specifieke rechtsregels dat de oplossing steeds met zekerheid is 
te voorspellen onmogelijk zijn te verlangen.8610 Semi-open normen lijken verkieslijk boven hypergedetailleerde 
regelgeving.8611 Voor meer detailregels pleit wel het rechtseconomische argument dat het nieuwe wetskader 
voldoende transactiekostenverlagend moet zijn en zo welvaartsverhogende transacties moet stimuleren (supra 
nr. 48). Partijen nemen soms geen schadebeding op om redactie- en onderhandelingskosten uit te sparen.8612 
Wetsbepalingen die contractpartijen niet gauw zullen wegbedingen zijn daarom wenselijk.8613  

3219. OPFRISSING VAN NAPOLEONTISCHE SCHADEREGELS – Het Burgerlijk Wetboek besteedt weinig 
aandacht aan gemeenrechtelijke schadebegroting bij wanprestatie (art. 1149-1151 BW). Volgens de 
opstellers van de Code civil boden hun nieuwe bepalingen voldoende richtsnoeren voor 
schadebegroting: "Ces règles suffisent pour guider le juge." (supra nr. 32).8614 Hun vertrouwen in 
creatieve rechtspraak werd niet beschaamd. Met behulp van de doctrine (infra nr. 3217) hebben die 
bepalingen meer dan twee eeuwen overleefd.8615 Intussen bevindt het aansprakelijkheidsrecht zich 
wel grotendeels buiten het Burgerlijk Wetboek. Met de huidige Franse minister van Justitie valt aan 
te nemen dat dit geen probleem is voor specialisten, maar wel voor de gewone burger, die ook wordt 
geacht de hem betreffende regels te kennen.8616 Behalve bij schadebedingen, rijst de vraag of 
contractpartijen wel kennis hebben van de mogelijke gevolgen van hun wanprestatie.8617 De meeste 
mensen zijn immers niet op de hoogte van de details van het contractenrecht (supra nrs. 869 en 
2649), laat staan wanneer die details niet in de wet vervat liggen (bijv. schadebeperkingsplicht en 
kansleer). In de Belgische beleidsnota Justitie voor 2016 staat dan ook terecht te lezen dat 
belangrijke delen van het burgerlijk recht verouderd en verwarringstichtend zijn.8618 Schaderechtelijk 
behoeft het Burgerlijk Wetboek in meerdere opzichten aanvulling (verankering kansleer en 
schadebeperkingsplicht), herschrijving (art. 1149 en art. 1150 BW), of zelfs afschaffing (art. 1151 
BW). Van diepgewortelde leerstukken zoals de schadebeperkingsplicht, de kansleer en de 
vergoedbaarheid van immateriële wanprestatieschade, en van elders opgang makende doctrines 
zoals de subsidiaire vergoedbaarheid van het negatief belang rept het Burgerlijk Wetboek vooralsnog 

                                                             
8610 Bundesverfassungsgericht 18 december 1953, BVerfGE 3, 225, punt 44 ("Die manchmal erhobene Forderung, das Gesetz 
müsse so speziell sein, daß die rechtliche Lösung des Einzelfalles nahezu mit Sicherheit vorausgesehen werden könne, ist, wie 
geschichtliche Beispiele lehren, unerfüllbar."). 
8611 Vgl. R. BOONE, “Overregulering doodt de ethiek" (interview met A.L. Verbeke), De Juristenkrant 2015, 30 november, (8) 8 
(benadrukt onder meer dat hypergedetailleerde regelgeving zelden sluitend is en niet aanzet tot nadenken); M. STORME, “Un 
état voyou?", De Juristenkrant 2016, 16 juni, (12)12 ("De wetgever moet zijn primordiale opdracht uitvoeren: kwalitatief 
behoorlijke, maar niet overdadige wetgeving maken."). 
8612 HATZIS 2006, 164; POSNER 2003, 866; SCHWARTZ/SCOTT 2003, 547 en 596; SHAVELL 2006, 446 ("In reality, contracts are far 
from completely detailed."); VAN BIJNEN 2007, 53 en 62-63; VAN WIJCK 2007, 8 en 10; VISSCHER 2007-I, 55; WETERINGS 2012, 113. 
8613 POSNER 2003, 866 ("If the parties entered complete contracts, the law would not need to supply default terms such as 
expectation damages."). 
8614 M. BIGOT-PRÉAMENEU, "Exposé des motifs [dans la séance du 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804)" in J.-G. LOCRÉ, Législation 
civile, commerciale et criminelle. Tome douzième. Code civil. Livre troisième, Parijs, Treuttel et Würtz, 1828, 330, nr. 43. 
Overname van dit standpunt in chronologische volgorde: TOULLIER 1824, 301; BAUDRY-LACANTINERIE 1898, 641; JOSSERAND 1933, 
344 ("Le Code civil donne au juge des directives, tout au moins pour la responsabilité contractuelle."); RONSE/DE WILDE 1988, 
165 ("In tegenstelling tot de regeling van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is in het Burgerlijk Wetboek de 
schadeloosstelling wegens het niet nakomen van een verbintenis uit overeenkomst zeer uitvoerig geregeld."). 
8615 Vgl. Franse minister van Justitie J.-J. URVOAS, "Lancement des travaux de la réforme du droit de la responsabilité civile", 
29 april 2016, www.justice.gouv.fr (inzake civiele aansprakelijkheid in algemeen: "Quatre articles qui ne traduisaient pas un 
manque de vision des rédacteurs de l'époque mais une confiance envers les juges."). 
8616 Vgl. Franse minister van Justitie J.-J. URVOAS, "Lancement des travaux de la réforme du droit de la responsabilité civile", 
29 april 2016, www.justice.gouv.fr (inzake civiele aansprakelijkheid in algemeen: "Pour les spécialistes [...] ce n'est pas une 
difficulté. Pour le citoyen en revanche, c'est un véritable problème."). 
8617 VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 8.  
8618 Algemene beleidsnota Justitie 10 november 2015, Parl.St. Kamer 2015/2016, nr. 1428/008, 44 (Nederlandse versie 
("onoverzichtelijk") wijkt af van Franse versie ("source de confusion")). 



1058 
 

met geen woord. Bijgevolg lijkt het aangewezen om die twee eeuwen jurisprudentiële evoluties en 
vernieuwende doctrinale inzichten in een aantal heldere en consistente bepalingen te verankeren. 

§ 2. REDACTIEVEREISTEN 

3220. VOORAFGAANDE KWALITEITSEISEN – Alvorens nieuwe bepalingen te suggereren, zijn enkele 
redactievereisten te belichten. Wetgeving moet consistent en begrijpelijk zijn, zodat burgers hun 
rechten en plichten kunnen vaststellen. 8619  Inspiratie is te putten uit een handleiding voor 
wetgevingstechniek van de Raad van State8620, en vooral uit de ervaringen op Unieniveau.8621 
Relevant zijn de instructies in de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.8622  Enkele basisvereisten zijn dat bepalingen duidelijk, 
nauwkeurig en eenvoudig zijn (infra nr. 3222), per zin één kerngedachte tot uitdrukking brengen 
(infra nr. 3223), juridische en taalkundig samenhangen (infra nr. 3224), correcte interne verwijzingen 
bevatten (infra nr. 3227) en een duidelijke structuur vertonen (infra nr. 3228). 

3221. ACHTERGROND: KWALITEITSCONTROLE OP UNIENIVEAU – De Europese Raad benadrukte de noodzaak van 
duidelijkere en eenvoudigere wetgeving in 1992.8623 Zes jaar later stelden het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie richtlijnen op om de redactionele kwaliteit van communautaire wetgeving te verbeteren.8624 
Overeenkomstig dat akkoord gingen die instellingen over tot vaststelling van de Gemeenschappelijke 
Praktische Handleiding voor kwaliteit van wetgeving.8625 In 2016 bevestigden zij nog de noodzaak van 
eenvoudige, duidelijke en coherente wetgeving in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven.8626 

3222. EENVOUD, DUIDELIJKHEID EN CONSISTENTIE – Bij de redactie van wetsbepalingen moet de wetgever 
acht slaan op eenvoud, duidelijkheid en consistentie.8627 Gesuggereerde bepalingen moeten duidelijk 

                                                             
8619 Punt 4 van de Resolutie van de Raad van 8 juni 1993 betreffende de redactionele kwaliteit van de communautaire 
wetgeving (PB C 166, 17.6.1993, blz. 1) bepaalt: "De rechten en verplichtingen van degenen op wie het besluit van 
toepassing is, moeten duidelijk worden omschreven." 
8620 Deze handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten is te vinden op: www.raadvst-
consetat.be. FRANKRIJK: Guide de légistique: www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique. ENGELAND: Drafting 
guidance is te vinden op: www.gov.uk/government/collections/the-office-of-the-parliamentary-counsel-guidance. 
8621 Zie ook C. BERGEAL, Rédiger un texte normatif: manuel de légistique, Paris, Le point sur, 2012, 433 p.; P. BUTT, Modern 
Legal Drafting. A Guide to Using Clearer Language, Cambridge, CUP, 2013, 379 p.; H. XANTHAKI, Thornton's Legislative 
Drafting, Haywards Heath, Bloomsbury Professional, 2013, 590 p. 
8622 Versie van december 2014: http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228NLN.pdf. 
8623 Dit mondde uit in Resolutie van de Raad van 8 juni 1993 betreffende de redactionele kwaliteit van de communautaire 
wetgeving (PB C 166, 17.6.1993, blz. 1), waarvan punt 1 luidde: "Het besluit moet duidelijk, eenvoudig, beknopt en 
ondubbelzinnig worden geformuleerd." Zie ook Verklaring nr. 39 inzake de redactionele kwaliteit van de communautaire 
wetgeving, gehecht aan de slotakte van het Verdrag van Amsterdam (PB C 340 van 10.11.1997, blz. 139). 
8624  Interinstitutioneel Akkoord van 22 december 1998 betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren voor de 
redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving (PB C 073, 17.3.1999, blz. 1). 
8625 Versie van december 2014: http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228NLN.pdf. Deze handleiding is thans 
opgenomen als bijlage I bij het Gemeenschappelijk Handboek voor de presentatie en de opstelling van handelingen die 
worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure (Europees Parlement, Raad van de Europese Unie en 
Europese Commissie, versie van mei 2016). 
8626 Punt 2 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese 
Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1; "Voorts komen zij overeen om bij de 
opstelling van Uniewetgeving eenvoud, duidelijkheid en coherentie te bevorderen, alsook maximale transparantie van het 
wetgevingsproces."). 
8627 Punt 1 van het Interinstitutioneel Akkoord van 22 december 1998 betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren 
voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving (PB C 073, 17.3.1999, blz. 1; "De communautaire 
wetgevingsbesluiten worden duidelijk, eenvoudig en nauwkeurig geredigeerd."). Recente bevestiging: punt 2 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de 
Europese Commissie over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1; "Voorts komen zij overeen om bij de opstelling 
van Uniewetgeving eenvoud, duidelijkheid en coherentie te bevorderen, alsook maximale transparantie van het 
wetgevingsproces."). 
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zijn, in die zin dat zij gemakkelijk verstaanbaar zijn en geen ruimte laten voor dubbelzinnigheid.8628 
Even wezenlijk is het vereiste van eenvoud. Overbodige elementen zijn te vermijden. Voorts vereist 
het rechtszekerheidsbeginsel dat rechtsregels voldoende consistent (infra nr. 3224) en precies zijn, 
zodat de lezer niet in onzekerheid verkeert over de strekking daarvan.8629 Duidelijk en precies 
geformuleerde beletten bovendien contra legem interpretaties.8630 Taalkundige technieken hierbij 
zijn het vermijden van passiefconstructies, door aan te geven op wie een verplichting rust8631 (infra 
nr. 3277), het correct gebruiken van komma's8632, en het duidelijk structureren van een bepaling. 

3223. VUISTREGEL: ÉÉN KERNGEDACHTE PER ZIN – Hoofdkenmerk van optimale wetgevingsstijl lijkt de 
bondige uitdrukking van de kerngedachten van een tekst. Hiertoe moeten de opstellers de tekst 
soms opbreken in eenvoudiger te begrijpen onderverdelingen. Te lange tekstblokken roepen immers 
verstandelijke weerstand op. Doorgaans is het wel eenvoudiger om gecompliceerde zinnen op te 
stellen dan de moeite te nemen om door synthese tot heldere formuleringen te komen. Dergelijke 
inspanningen zijn nochtans fundamenteel om makkelijker te begrijpen bepalingen te verkrijgen.  

3224. JURIDISCH-TAALKUNDIGE CONSISTENTIE – Bij redactie van wetgeving moet ook aandacht uitgaan 
naar de juridisch-taalkundige samenhang van de tekst. Dit vereiste van juridisch-taalkundige 
samenhang ligt overigens in het verlengde van het rechtszekerheidsbeginsel. Eenieder moet kunnen 
voorzien hoe de wet toepassing zal krijgen. Vakliteratuur geeft zo aan dat rechtszekerheid8633, 
voorspelbaarheid 8634  en rechtsgelijkheid 8635  bij schadebegroting als basisvereisten gelden. Op 
Unieniveau preciseert het Hof van Justitie dat dit rechtszekerheidsbeginsel verlangt dat rechtsregels 
duidelijk en nauwkeurig zijn en voorzienbare gevolgen hebben.8636 

                                                             
8628 Vgl. HvJ 15 december 1987, nr. C-325/85, ECLI:EU:C:1987:546, Ierland/Commissie, punt 18 (gemeenschapswetgeving 
moet met zekerheid kenbaar zijn en de toepassing daarvan moet voorzienbaar zijn); Ger.EU 12 december 2007, nr. T-
308/05, ECLI:EU:T:2007:382, Italië/Commissie, punt 123. 
8629 Vgl. HvJ 15 februari 1996, nr. C-63/93, ECLI:EU:C:1996:51, Duff, punt 20 (rechtszekerheidsbeginsel vereist dat 
rechtsregels duidelijk en nauwkeurig zijn); HvJ 28 oktober 1999, nr. C-6/98, ECLI:EU:C:1999:532, ARD/Pro Sieben, punt 30; 
HvJ 7 juni 2005, nr. C-17/03, ECLI:EU:C:2005:362, VEMW, punt 80 (rechtszekerheidsbeginsel verlangt dat een regeling die 
nadelige gevolgen voor particulieren heeft, duidelijk en nauwkeurig is); HvJ 9 oktober 2014, nr. C-492/13, 
ECLI:EU:C:2014:2267, Traum, punt 28. Denk recentelijk aan artikel 50 VEU, dat terugtrekking uit de Europese Unie regelt. 
Na het Brexit-referendum werd duidelijk hoe een vage formulering tot ernstige onzekerheid kan leiden (N. HIRST, "Could 
Article 50 have been triggered already?", Politico 2016, 30 juni, www.politico.eu). 
8630 Vgl. HvJ 26 oktober 2006, nr. C-199/05, ECLI:EU:C:2006:678, EG/België, punt 42; HvJ 6 september 2012, gevoegde zaken 
nrs. C-147/11 en C-148/11, ECLI:EU:C:2012:538, Czop en Punakova, punt 32. 
8631 De passiefconstructie is nuttig wanneer de klemtoon eerder ligt op de handeling dan op de persoon of wanneer niet 
eenvoudig is vast te stellen op wie de verplichting rust. Zie W. ROBINSON, "Drafting an EU act (Advanced)", Raad van de 
Europese Unie, Brussel, 20 oktober 2015, (1) 16. 
8632 BELGIË: J. WAELKENS, "Komma's in juridische teksten", TBBR 2015, 235-244. 
8633 Pol. Verviers 28 augustus 2007, T.Pol. 2009, 85 (buitencontractueel; kapitalisatie van morele schade draagt bij tot meer 
transparantie van schadeloosstelling en een "grotere graad van rechtszekerheid”); LAW COMMISSION, 109 (rechtszekerheid als 
argument ter invoering van wettelijke tarieven voor immateriële schade); ASSER/VRANKEN 1995, 86; DE ANGEL YAGÜEZ 1993, 
692 en 702-703 (immateriële schade); JONGEN 2002, 402 (immateriële schade bij onrechtmatige daad); GRIGG/TROISS 2006, 
198; JUNG 2006, 46; MALLIA BORG 2011, 251; NADAUD 2008, 310 (open normen); PRADEL 2004, 119 (impliciet, inzake art. 1382 
BW); REISS 2003, 320; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 40 (immateriële schade); WEYTS 2011, 188 (inzake uiteenlopendheid 
schadebegroting bij schending van persoonlijkheidsrechten en mogelijke aantastingen van rechtszekerheid). 
8634 GROOT-BRITTANNIË: LAW COMMISSION, 109 (wettelijke tarieven voor immateriële schade). OOSTENRIJK: GRIGG/TROISS 2006, 198 
(aansprakelijkheid moet voorspelbaar zijn voor verzekeraars); KARNER 1999, 81. SPANJE: DE ANGEL YAGÜEZ 1993, 703; VICENTE 

DOMINGO 2002, 219. RECHTSVERGELIJKEND: FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 290; NADAUD 2008, 306 (open normen). 
8635 Benadeelden in een gelijke situatie zijn gelijk te behandelen: CASALS 2002, 33 (pro invoering op Unieniveau van barema 
voor fysieke schade); DE TEMMERMAN 2012, 291 (transparantie, vergelijkbaarheid en consistentie); HESSELINK 1999, 41; JONGEN 

2002, 402; JUNG 2006, 57; KRUITHOF 1992, 53-79; NADAUD 2008, 306; PIERRE 2012, 52 (Belgisch recht); RABITTI 2004, 348 
(immateriële wanprestatieschade); SCHUBERT 2013, 612 (immateriële schade); SIMAR/SIMAR 2008, 8; LAW COMMISSION, 110 
(invoering wettelijke tarieven immateriële schade); WEYTS 2011, 186-187 (begrotingscontrast tussen twee uitspraken). 
8636 HvJ 7 juni 2005, nr. C-17/03, EU:C:2005:362, VEMW, punt 80; HvJ 16 februari 2012, nr. C-72/10, EU:C:2012:80, Costa en 
Cifone, punt 74 en aldaar aangehaalde rechtspraak. 
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3225. VERMIJDEN: 1 CONCEPT - 2 TERMEN – Eenzelfde term moet eenzelfde begrip tot uitdrukking brengen.8637 
Voor eenzelfde gedachte hanteert de wetgever beter geen synoniemen of verschillende uitdrukkingen. Eens hij 
spreekt van "wanprestant", gewaagt hij beter verder niet van tekortgeschoten schuldenaar, tekortschietende 
schuldenaar of in gebreke gebleven schuldenaar. Eens hij spreekt van "benadeelde schuldeiser", gewaagt hij verder 
beter niet van slachtoffer van de wanprestatie, ook al dekken beide termen exact dezelfde lading. Eens hij spreekt 
van "immateriële schade", vermijdt hij beter synoniemen zoals niet-economische of extrapatrimoniale schade.  

3226. VERMIJDEN: 1 TERM - 2 CONCEPTEN EN TERMEN IN NIET-GEBRUIKELIJKE BETEKENIS – Daarnaast mogen identieke 
termen zeker geen verschillende begrippen tot uiting brengen. De term "positieve schade" blijkt zo te vermijden 
(supra nr. 241). Zo omschrijft doctrine in Duitsland8638, Zwitserland8639 en Oostenrijk8640 geleden verlies als 
positieve schade en gederfde winst als negatieve schade. Positieve schade kan echter ook doelen op schade zoals 
ingevuld via het positief belang. Ook moet de wetgever woorden gebruiken in hun gebruikelijke betekenis.8641 
Illustratief is de term "schade", die in de gebruikelijke betekenis ook immateriële schade dekt.8642 Indien de 
betekenis toch omstreden blijft, kan het definiëren van een term een nuttige strategie zijn.8643 Zo definieert de 
DCFR "schade" in artikel III.-3:701, lid 1 dermate ruim dat zij ook immateriële schade (non-economic loss) omvat.  

3227. NAUWKEURIGE EN NOODZAKELIJKE VERWIJZINGEN – De wetgever verwijzingen gebruiken om wetgeving minder 
zwaar te maken. Die verwijzingen moeten echter voldoende precies zijn, zodat de lezer de andere bepaling snel kan 
consulteren.8644 Stel dat de wetgever wil aangeven dat het beginsel van volledige schadevergoeding ook geldt 
voor immateriële schade (infra nr. 3250). In het slechtste geval herhaalt hij de op dat beginsel betrekking 
hebbende bepaling in het artikel over immateriële schade: "De benadeelde schuldeiser heeft recht op volledige 
vergoeding van immateriële schade geleden ten gevolge van de contractuele wanprestatie." Idealiter zijn 
verwijzingen zo te redigeren dat het kernelement begrijpelijk is zonder dat de lezer de andere bepaling hoeft te 
raadplegen. Zo is het efficiënter te poneren "De vergoeding van immateriële schade is onderworpen aan het in 
lid 1 uiteengezette beginsel van volledige schadevergoeding." (infra nr. 3250).8645  

3228. TOEGANKELIJKERE STRUCTUUR: GRONDGEDACHTE IN TITEL EN IN AANHEF, OVERWEGINGEN EN GENUMMERDE LEDEN – 
Ook toegankelijkheid van rechtsregels is van belang. Dit komt hierna allereerst tot uiting in de opname in de 
titel van de grondgedachte van het artikel. Een titel heeft een toelichtend karakter, waaruit de bedoeling van 

                                                             
8637 Punt 3 van de Resolutie van de Raad van 8 juni 1993 betreffende de redactionele kwaliteit van de communautaire 
wetgeving (PB C 166, 17.6.1993, blz. 1) bepaalt: "De bepalingen van het besluit moeten samenhangend zijn; eenzelfde term 
moet een zelfde begrip uitdrukken."; punt 6 van het Interinstitutioneel Akkoord van 22 december 1998 betreffende de 
gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving (PB C 073, 17.3.1999, 
blz. 1) bepaalt: "Voor dezelfde begrippen dienen dezelfde termen gebruikt te worden, daarbij evenwel zo min mogelijk 
afwijkend van de betekenis die in het gewone of in het juridische of technische taalgebruik daaraan wordt gegeven." 
8638 LANGE 1979, 39-41. 
8639 TF 19 juni 1990, BGE 116 II 441, swisslex, punt 2c en Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkamer 5 februari 2008, swisslex, 
punt II.4.a (positiver Schaden als synoniem voor damnum emergens); SCHÖNLE 1977, 486; SCHWENZER 2009, 84 (positiver 
Schaden als synoniem voor damnum emergens). De Zwitserse auteur SCHLOSSER gebruikt de term “positieve schade” dan 
weer als synoniem voor “positief belang” en dus als generieke term voor geleden verlies en gederfde winst. Zie SCHLOSSER 

1996, 162 (“Le dommage positif englobe à la fois la perte effective et le gain manqué.”). 
8640 APATHY/RIEDLER 2002, 117; REISCHAUER 2002, § 1293 ABGB, nr. 13. 
8641 Punt 6 van het Interinstitutioneel Akkoord van 22 december 1998 betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren 
voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving (PB C 073, 17.3.1999, blz. 1) bepaalt: "Voor dezelfde 
begrippen dienen dezelfde termen gebruikt te worden, daarbij evenwel zo min mogelijk afwijkend van de betekenis die in 
het gewone of in het juridische of technische taalgebruik daaraan wordt gegeven." 
8642 Cass. 17 maart 1881, Pas. 1881, I, 163 (“[...] le mot dommage dont se sert le législateur dans les articles 1382 et suivants 
du code civil est un terme général qui s’applique au dommage moral comme au dommage matériel [...]”). 
8643 Punt 14 van het Interinstitutioneel Akkoord van 22 december 1998 betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren 
voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving (PB C 073, 17.3.1999, blz. 1) bepaalt in dit verband: "Als de 
in het besluit gebruikte termen geen ondubbelzinnige betekenis hebben, dienen deze termen in een enkel artikel aan het 
begin van het besluit ondergebracht en gedefinieerd te worden." 
8644 Punt 2 van de Resolutie van de Raad van 8 juni 1993 betreffende de redactionele kwaliteit van de communautaire 
wetgeving (PB C 166, 17.6.1993, blz. 1) bepaalt: "Onduidelijke verwijzingen naar andere teksten, alsmede te veel 
verwijzingen over en weer die de tekst moeilijk te begrijpen maken, moeten worden vermeden." 
8645 Zie ook regel 16.7 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie ten behoeve van eenieder die binnen de Gemeenschapsinstellingen bij de opstelling van wetteksten is 
betrokken: http://eur-lex.europa.eu/content/pdf/techleg/joint-practical-guide-2013-en.pdf. 
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de wetgever kan worden afgeleid. 8646  Die titel kan dan ook een rol spelen bij de beoordeling van 
wetsbepalingen. De aanhef van elk lid kan de gebruiksvriendelijkheid verhogen. Zo laat de Argentijnse 
wetgever elk artikel van zijn Burgerlijk Wetboek beginnen met een samenvatting. Denk aan artikel 1740 CCCA: 
"Reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. [...]". Merk op dat gebruik van overwegingen naar 
Unierechtelijk voorbeeld inachtneming van dat vereiste ten goede kan komen. Voor wetswijzigingen of -
aanvullingen is zo telkens aangegeven waar inspiratie is gezocht. De toegankelijkheid is ook te bevorderen door 
de leden van elk artikel te nummeren, om zo interne verwijzingen te vergemakkelijken.8647 

3229. GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERSTAM VOOR CONTRACTUELE EN BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID? – 

Binnen het aansprakelijkheidsrecht weerklinken geregeld oproepen om de regimes van contractuele 
en buitencontractuele aansprakelijkheid gelijk te trekken (supra nrs. 126-128).8648 Al bij de overgang 
van de negentiende naar de twintigste eeuw verzochten een Frans8649 en een Nederlands8650 auteur 
om die gelijkschakeling. In 1911 vond dit gehoor in Zwitserland: "Les règles relatives à la 
responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle." 
(art. 99, lid 3 CO). Recentelijk gingen andere landen dezelfde weg op.8651 Diverse voorschriften, zoals 
inzake causaal verband of kansverlies, gelden namelijk in dezelfde mate bij wanprestatie als bij 
onrechtmatige daad. Dit leidt tot de vraag of die bepalingen niet in een onderstam zijn op te nemen, 
met eventueel aparte bepalingen voor het contractuele aansprakelijkheidsrecht.  

3230. FRANSE UNIFORMISERINGSTENDENS – In Frankrijk liep die uniformiseringstendens in 2005 uit op een voorstel 
tot een gemeenschappelijke onderstam voor beide aansprakelijkheidsregimes (supra nr. 127). De Catala-
werkgroep kwam zo tot de bevinding dat de twee aansprakelijkheidsregimes onder één noemer moesten 
komen. Enkel de voorzienbaarheidslimiet vormde een uitzondering (art. 1366). Recentelijk koos de Franse 

wetgever ervoor vast te houden aan de structuur van de Code Napoléon.8652 Sinds eind 2016 kent het Franse 

verbintenissenrecht een apart hoofdstuk voor „La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat” 
(art. 1231-1231-7 CCF).8653 Gevolg gevend aan een recente academische oproep tot uniformisering 8654, 
kondigde de Franse wetgever in april 2016 echter aan het civiele aansprakelijkheidsrecht volledig te herzien, en 

                                                             
8646 Punt 84 van conclusie adv.-gen. L.A. GEELHOED van 14 november 2002, nr. C-144/00, ECLI:EU:C:2002:654, Hoffmann; Punt 
63 van conclusie adv.-gen. L.A. GEELHOED van 10 april 2003, nr. C-169/02, ECLI:EU:C:2003:238, Dansk Postordreforening. 
8647 De nummering van de artikelen zelf is gebaseerd op het huidige wetskader. Later is uiteraard hernummering geboden. 
De voorgestelde wijzigingen zijn ook telkens binnen het bestaande wetskader gesitueerd op dusdanige wijze dat 
raadpleging van het (evenwel veel uitgebreidere) corpus van deze studie niet noodzakelijk is. Binnen deze studie vertoont 
dit deel dan ook een betrekkelijk autonoom en afsplitsbaar karakter. 
8648 Hierover: CORNELIS 2000-I, 575-576; CORNELIS 2009, 300 ("Uit dat alles blijkt dat het contractueel aansprakelijkheidsrecht 
zo goed als volledig door het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht werd gekoloniseerd."); CORNELIS 2013, 993 ("[d]e 
weinige verschillen die beide aansprakelijkheidsregimes nog onderscheiden [kunnen] niet meer [...] verhinderen dat zij zo 
goed als versmolten zijn geraakt [...]"). Zie ook uitgebreid: E. JUEN, La remise en cause de la distinction entre la responsabilité 
contractuelle et la responsabilité délictuelle, Parijs, LGDJ, 2016, 654 p.; S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De raakvlakken tussen de 
contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2010, 290 p.; VANDENBOGAERDE 2015, 155 
(benadrukt belang van onderscheid). Vgl. FABRE-MAGNAN 2008-II, antwoord op derde vraag; VAN BOOM/PINNA 2008, 4.  
8649 J. GRANDMOULIN, De l'unité de la responsabilité ou nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations 
contractuelles, Rennes, Alphonse Le Roy, 1892, 176 p. Recentelijk ook BIQUET-MATHIEU 2000, 461; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 

2008, 304; WESTER-OUISSE 2010, nr. 27 ("Les responsabilités délictuelle et contractuelle sont donc très proches et leur fusion 
serait dès lors très simple à opérer."); VAN OMMESLAGHE 1984, 242. 
8650 H.R. RIBBIUS, De omvang van de te vergoeden schade bij niet-nakoming van verbintenissen en bij onrechtmatige daad, 
proefschrift, Leiden, 1906, 268 p. en specifiek 26-31 (in ABAS 2006, 7). 
8651 Denk met name aan Cuba, Hongarije en Argentinië. Artikel 294 CCCub (1988) luidt zo: "Las normas relativas a la 
responsabilidad por los actos ilícitos se aplican, en lo pertinente, en los casos de incumplimiento de las obligaciones." Vgl. 
artikel 6:143 CCH (2013; https://tdziegler.files.wordpress.com/2014/06/civil_code.pdf) en artikel 1728 CCCA (2015). 
8652 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016, waar artikel 9 bepaalt: "Les dispositions de la présente ordonnance 
entreront en vigueur le 1er octobre 2016." 
8653 Dat schadevergoeding in contractueel verband beoogt de benadeelde te verplaatsen naar de positie van contractuele 
nakoming zou dit verschil in behandeling verantwoorden. RÉMY 2009, 281-282. Een algemene bepaling met betrekking tot 
de toestandsvergelijking zou echter zowel de hypothese van buitencontractuele als die van contractuele aansprakelijkheid 
kunnen omvatten.  
8654 E. JUEN, La remise en cause de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, Parijs, 
LGDJ, 2016, 654 p. 
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die artikelen 1231 tot en met 1231-7 CCF in te trekken. Het voorontwerp voorziet in een gemeenschappelijke 
onderstam voor het civiele aansprakelijkheidsrecht (art. 1232-1240, 1253-1299-4), met een specifieke regeling 
voor buitencontractuele (art. 1241-1249) en contractuele (art. 1250-1252, 1263, 1284) aansprakelijkheid8655.  

Afdeling II. Basisbegroting 

§ 1. REMEDIALE POSITIE  

1. Remedies bij wanprestatie. De contractpartij die het slachtoffer is geworden van een 
wanprestatie kan de uitvoering van zijn verbintenissen opschorten, of kan verzoeken om gedwongen 
uitvoering in natura, prijsvermindering, ontbinding, herstel in natura of schadevergoeding. 
 

2. Samenhang tussen remedies. Verenigbare remedies zijn cumuleerbaar. 

 
3231. POSITIE VAN SCHADEVERGOEDING BINNEN CONTRACTUELE REMEDIES – Het Burgerlijk Wetboek bevat 
geen overzicht van alle bij wanprestaties beschikbare remedies. Dit zou de inzichtelijkheid nochtans 
ten goede komen. Zo verdient het aanbeveling schadevergoeding te kaderen in het ruimere verband 
van de contractuele remedies. Momenteel biedt artikel 1147 BW de grond voor schadevergoeding bij 
wanprestatie: „De schuldenaar wordt, indien daartoe grond bestaat, veroordeeld tot het betalen van 
schadevergoeding, hetzij wegens niet uitvoering van de verbintenis, hetzij wegens vertraging in de 
uitvoering, wanneer hij niet bewijst dat het niet nakomen het gevolg is van een vreemde oorzaak die 
hem niet kan worden toegerekend, en hoewel er zijnerzijds geen kwade trouw is.”  

3232. VOORSTEL VOOR BEPALING – Het nieuwe artikel 1217 van de Franse Code civil kan tot 
wijzigingsmodel strekken: “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été 
imparfaitement, peut: refuser d'exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre 
l’exécution forcée en nature de l'obligation; solliciter une réduction du prix; provoquer la résolution du 
contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution.” Een mogelijke bepaling voor 
contractuele remedies is dan ook: "De contractpartij die het slachtoffer is geworden van een 
wanprestatie kan de uitvoering van zijn verbintenissen opschorten, of kan verzoeken om gedwongen 
uitvoering in natura, prijsvermindering, ontbinding, herstel in natura of schadevergoeding." Idealiter 
komt er ook een lid over de samenhang tussen die remedies, zoals de primauteit van uitvoering en 
herstel in natura, de keuze tussen ontbinding en schadevergoeding en de mogelijkheid tot cumul van 
ontbinding en schadevergoeding. Zo luidt artikel 1259 van het (Franse) Avant-projet de loi portant 
réforme du droit de la responsabilité civile: "La réparation peut prendre la forme d'une réparation en 
nature ou d'une condamnation à des dommages et intérêts, ces deux types de mesures pouvant se 
cumuler afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice." Dit vereist echter vervolgonderzoek.8656  

§ 2. VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING 

Artikel 1149-1 BW 
Begroting van schadevergoeding wegens wanprestatie  

 
1. Beginsel van volledige schadevergoeding. De benadeelde schuldeiser heeft recht op volledige 
vergoeding van de schade die hij wegens wanprestatie lijdt. Hiertoe houdt de rechter rekening met:  

 
a) de werkelijk geleden schade, zonder acht te slaan op eventuele voorbeschiktheid; 
 

                                                             
8655 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile (www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-
responsabilite-civile.pdf).   
8656 Achtergrond: P. WÉRY, "L'agencement des sanctions applicables à un manquement contractuel" in Liber amicorum 
François Glansdorff et Pierre Legros, Brussel, Bruylant, 2014, 441-460. 
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b) de voordelen die de benadeelde dankzij de wanprestatie zijn toegevallen. 

 

 
3233. CODIFICATIE VAN INTEGRALITEITSBEGINSEL – Na de positionering van schadevergoeding wegens 
wanprestatie (supra nr. 3232) moet de wetgever wijzen op het leidende uitgangspunt dat de 
benadeelde recht heeft op integrale vergoeding van schade die de wanprestatie hem heeft 
berokkend.8657 Hoewel dit desideratum de bakens zet voor schadebegroting (supra nrs. 172-176), 
maakt geen enkele wetsbepaling gewag van dat beginsel.8658 In Argentinië wijst het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek wel op dat uitgangspunt. 8659  Ook de Franse wetgever is van plan dat beginsel te 
codificeren. 8660  Artikel 7.4.2 Unidroit bepaalt ook: "The aggrieved party is entitled to full 
compensation for harm sustained as a result of the non-performance." Een nieuwe Belgische bepaling 
kan zo wijzen op het beginsel van volledige schadevergoeding: "De benadeelde schuldeiser heeft 
recht op volledige vergoeding van de schade die hij wegens wanprestatie lijdt." 

3234. CONCRETE SCHADEBEGROTING EN PREDISPOSITIELEER – Met dat integraliteitsprincipe hangt samen dat de 
rechter schade in principe in concreto moet berekenen (supra nrs. 227-231). Vertrekpunt is de werkelijke en 
niet de normale schade.8661 Zo vergoedt de wanprestant geen gebruikelijke kosten, maar aangetoonde 
uitgaven.8662 Bij abstracte schadeberekening kan schadevergoeding immers meer belopen dan de werkelijk 
geleden schade. De na te streven hypothetische toestand is de toestand van de benadeelde. De 
predispositieleer geeft daaraan uiting. Voorbeschiktheid komt voor rekening van de wanprestant. De Franse 
wetgever uitte zijn voornemen om deze gedachte te codificeren: "Les préjudices doivent être appréciés sans 
qu'il soit tenu compte d'éventuelles prédispositions de la victime dès lors que celles-ci n'avaient pas déjà eu de 
conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable."8663 Denk aan degene met een 
eierschaalschedel die door een lichte tik op het hoofd komt te overlijden.8664 Dat die aanleg bijdroeg tot de 
schade doet dan niet af aan het integrale schadeherstel. Conform het integraliteitsbeginsel is niet vergoedbaar 
wat de benadeelde normaal als schade mocht verwachten, maar wat hij concreet aan schade lijdt. De wetgever 
kan zo bepalen dat volledige schadevergoeding vereist dat de rechter rekening houdt met “de werkelijk 
geleden schade, zonder acht te slaan op eventuele voorbeschiktheid”.8665 

                                                             
8657 De wetgever kan deze aansprakelijkheidsoverschrijdende grondgedachte ook in een algemeen deel opnemen. 
8658 COUR DE CASSATION BELGE, “Le droit belge" in P. PIERRE en F. LEDUC (eds.), La réparation intégrale en Europe. Études 
comparatives des droits nationaux, Brussel, Larcier, 2012, (225) 225-226 ("S'il est généralement considéré comme gisant 
dans les articles 1149 (responsabilité contractuelle) et 1382 (responsabilité quasi délictuelle) du Code civil, ces dispositions 
ne comportent toutefois aucune référence explicite au caractère intégral (ou complet) de la réparation."); I. DURANT, “La 
réparation dite intégrale du dommage. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation 
dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, (441) 442. 
8659 Artikel 1740 CCCA bepaalt: "La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del 
damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie." 
8660  De Franse wetgever wil het indirect vermelden in een bepaling over de cumul van herstel in natura en 
schadevergoeding. Artikel 1259 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile: "La réparation peut 
prendre la forme d'une réparation en nature ou d'une condamnation à des dommages et intérêts, ces deux types de mesures 
pouvant se cumuler afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice." 
8661 BELGIË: Cass. 6 januari 2005, Pas. 2005, 24 (gebruiksderving bij niet-nakoming restitutieplicht). FRANKRIJK: Cass.com.fr. 9 
juli 1996, nr. 94-16.829, JurisData nr. 1996-003342 ("en matière contractuelle, les dommages-intérêts dus au créancier 
s'apprécient de manière concrète au regard de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé"); Cass.civ.III.fr. 23 oktober 
2002, nr. 00-22.112; Cass.com.fr. 13 februari 2007, nr. 05-20.249; Cass.com.fr. 20 maart 2007, nr. 05-12.588, LexisNexis. 
8662 DURANT 2015, 444. 
8663 Artikel 1268 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Dit is een letterlijke herneming van 
artikel 1379-2 van het Catala-ontwerp. De Franse wetgever had deze bepaling achterwege gelaten bij de hervorming van 
het verbintenissenrecht in 2016 (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016). 
8664 In Amerika wordt de voorbeschiktheid tot schade zelfs aangeduid als de eggshell skull doctrine (WEYTS 2003, 49). 
8665 Herinner wel de onderscheiden situaties van verergering van voorafbestaande schade en verhaasting van schade. Van 
verergering van voorafbestaande schade is sprake wanneer de benadeelde zich vooraf al in een beschadigde toestand 
bevond, zoals de eenogige die zijn overgebleven oog verliest (Cass. 6 januari 1993, Arr.Cass. 1993, 11; Antwerpen 16 juni 
1999, RW 2000-01, 97). Bij verhaasting van schade was voorafgaand aan het schadefeit reeds een onomkeerbaar proces 
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3235. CODIFICATIE VAN IN INTEGRALITEITSPRINCIPE VERVAT BEGINSEL VAN VOORDEELSTOEREKENING – Met dat 
integraliteitsprincipe hangt ook samen dat de rechter bij schadebegroting acht moet slaan op de 
voordelen die de benadeelde dankzij een wanprestatie heeft genoten (supra nrs. 223-226).8666 De 
rechter moet zo in aanmerking nemen dat de benadeelde zijn eigen prestatie niet meer hoeft uit te 
voeren (supra nr. 453), investeringen kan commercialiseren (supra nr. 456) of kosten uitspaart (supra 
nr. 460). Het integraliteitsprincipe focust op de globale situatie die de benadeelde zo te beurt is  
gevallen. Conform dat beginsel berekent de rechter schadevergoeding namelijk door de huidige 
toestand van de benadeelde te vergelijken met zijn hypothetische toestand indien de overeenkomst 
was nagekomen (infra nr. 3243). De rechter moet dan ook acht slaan op de voordelen die de 
benadeelde dankzij de wanprestatie heeft genoten. Die voordelen drukken immers op de huidige 
globale (vergelijkings)toestand van de benadeelde. Aangezien zij zonder de wanprestatie niet waren 
verkregen, komen zij in mindering.8667 De benadeelde zou in een nakomingssuperieure positie 
terechtkomen indien hij al zijn schade vergoed zou zien en hij die voordelen zou mogen houden. In 
Nederland bepaalt artikel 6:100 NBW zo dat indien eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast 
schade tevens voordeel heeft opgeleverd, dit voordeel, voor zover dit redelijk is, bij de vaststelling 
van te vergoeden schade in rekening moet worden gebracht. Hoewel de toestandsvergelijking, zoals 
ingevuld via het positief belang (infra nr. 3241), op zich al voordeelstoerekening omsluit, kan de 
Belgische wetgever de stelregel om didactische redenen toch tot uiting brengen door te preciseren 
dat volledige schadevergoeding vereist dat de rechter rekening houdt met “de voordelen die de 
benadeelde dankzij de wanprestatie zijn toegevallen”.8668 

§ 3. PEILDATUM 

Artikel 1149-1 BW 
 
2. Peildatum. Met het oog op naleving van het in lid 1 uiteengezette beginsel moet de rechter: 
 

a) zich richten naar het tijdstip dat het werkelijke schadeherstel zo dicht mogelijk benadert;  
 

b) rekening houden met alle latere gebeurtenissen die de schade kunnen beïnvloeden, voor zover
 deze verband houden met de wanprestatie of die schade. 

 

 
3236. CODIFICATIE VAN PEILDATUM – Het Burgerlijk Wetboek rept met geen woord over het moment 
waarnaar de rechter zich moet richten om schadevergoeding te begroten. De aanspraak op 
schadeloosstelling ontstaat op het moment waarop de schade zich voordoet, of beter, waarop de 
schade een zeker en vaststaand karakter krijgt.8669 Tussen die datum en het tijdstip waarop de 
benadeelde schadevergoeding verkrijgt, kan echter enige tijd verstrijken. Fundamenteel is dan ook 
de vraag naar die peildatum. In de Romaanse rechtsfamilie domineert in contractueel verband sinds 
jaar en dag de opvatting dat rechters door wanprestatie aangerichte schade moeten begroten naar 
een tijdstip dat zo dicht mogelijk valt bij de daadwerkelijke vergoeding.8670 In de Romaanse civil law 

                                                                                                                                                                                              
aan de gang, dat de onrechtmatige daad heeft versneld. Denk aan de terminale kankerpatiënt die door een medische fout 
overlijdt (Luik 27 april 2007, RGAR 2009, nr. 14.501). Vgl. VAN OEVELEN 2007, 338-340. 
8666 ITALIË: SALVI 2005, 251. PORTUGAL: DE ALMEIDA COSTA 1992, 644-645. DUITSLAND: RÜΒMANN 2012, 23. NEDERLAND: BLOEMBERGEN 

1965, 119; LINDENBERGH 2008-I, 17.  
8667 KELLER 1949, 267; LINDENBERGH 2008-I, 17. 
8668 Een andere mogelijke plaats voor deze regel is ook lid 3 van dit artikel, dat betrekking heeft op het positief belang. 
8669 Vgl. SIMOENS 2003, 47. 
8670 BELGIË: Cass. 28 mei 1931, Pas. 1931, I, 180; Cass. 7 februari 1946, Pas. 1946, I, 60; Cass. 27 juni 1974, Pas. 1974, I, 1128; 
Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 860; Cass. 2 mei 2001, Pas. 2003, 749; Cass. 4 maart 2010, Pas. 2010, 691. Vgl. 
buitencontractueel: Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, I, 570; Cass. 21 februari 1984, Pas. 1984, I, 716; Cass. 24 oktober 1990, 
Pas. 1991, I, 205; Cass. 19 januari 1993, Pas. 1993, I, 64; Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114; Antwerpen 27 november 
2006, zoals bevestigd in Cass. 5 juni 2008, Pas. 2008, 1425, overweging 3.3 van "aangevochten beslissingen"; Arbh. Gent 
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schaart de rechtsleer in België8671, Frankrijk8672, Luxemburg8673, Spanje8674 en Portugal8675 zich achter 
dit standpunt. Dit is ook de opvatting die domineert onder het Weens Koopverdrag.8676  

3237. PEILDATUM: EINDUITSPRAAK – De uitspraakdatum is het tijdstip dat zo dicht mogelijk valt bij de 
werkelijke vergoeding.8677 Deze peildatum geldt ook wanneer de rechter beslist op een veel later 
tijdstip dan de datum van de wanprestatie.8678 Dit beoordelingstijdstip geldt ook bij ontbinding.8679 
De uitspraakdatum is zo richtinggevend voor schadebegroting. Op dat ogenblik kan de rechter 
immers met alle gekende bestanddelen van de schade rekening houden.8680 Hieruit valt op te maken 
dat de einduitspraak de geschiktste peildatum vormt.8681 Stel dat een partij hoger beroep of cassatie 
instelt. Doorslaggevend is dan het tijdstip waarop in laatste aanleg uitspraak is gedaan.8682 Ook 
appelrechters moeten immers verzekeren dat wanprestatieschade integraal wordt vergoed.8683 

3238. CODIFICATIE IN BEPALING OVER INTEGRALITEITSPRINCIPE – Dat de rechter schadevergoeding naar dat 
tijdstip moet vaststellen, vindt verantwoording in het vereiste van integrale schadevergoeding.8684 
Overeenkomstig de toestandsvergelijking stelt de rechter schade zo vast door een vergelijking te 
maken tussen de hypothetische toestand waarin de benadeelde zou hebben verkeerd indien het 
schadefeit zich niet had voorgedaan en de toestand waarin hij zich thans bevindt wegens het 
voorvallen van dat schadefeit. Dat een vergelijking is te maken met die huidige toestand, geeft aan 
dat schadebegroting gebeurt naar het tijdstip waarop de rechter tot begroting overgaat.8685 Inspiratie 

                                                                                                                                                                                              
17 juni 2003, NJW 2003, (853) 854; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282. FRANKRIJK: Cass.Req.fr. 23 maart 
1942, D. 1942, 118 (buitencontractueel); Cass.civ.fr. 18 juni 1953, Gaz. Pal. 1953, II, 240 (contractueel); Cass.com.fr. 
16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIÈRE; Cass.civ.III.fr. 5 april 1978, Bul.civ. III, nr. 155 (verborgen gebreken); 
Cass.com.fr. 2 november 1993, Bull.civ. IV, nr. 380 (contractueel); Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, Bull.civ. 1998, I, 191, nr. 275 
(contractueel). LUXEMBURG: COUR DE CASSATION LUX 2012, 254. SPANJE: STS 9 februari 1998, RJ 1998, 907, nr. 607. 
8671 BOCKEN/BOONE 2011, 222; CORNELIS 2000-I, 566; DE CORTE/DE GROOTE 2012, 746; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 185; 
DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 332; FAGNART 1997, 90; FAGNART 2012, 210; HENS 2009, II.4, 184; FONTAINE 2001, 1038; KOHL 

2015, 362; LACONTE 2005, 531; RONSE 1954, 323; SAMOY/DANG VU 2012, 86; SIMOENS 2001, 444; SIMOENS 2003, 47; STIJNS/VAN 

GERVEN/WÉRY 1996, 729; VAN DRIESSCHE 2008-II, 618 (ontbinding); VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 458 (contractueel); VAN 

OMMESLAGHE 2010, 1606-1607; VAN OMMESLAGHE 1986, 221; P. VAN OMMESLAGHE, "La sanction de l'inexécution du contrat" in 
X. DIEUX, M. FONTAINE, P.-A. FORIERS, F. 'T KINT, C. PARMENTIER en P. VAN OMMESLAGHE (eds.), Les obligations contractuelles, Brussel, 
Editions du Jeune Barreau, 1984, (199) 244; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 663 (buitencontractueel); WÉRY 2011-I, 565.  
8672 BÉNABENT 2011, 509; CARBONNIER 1992, 311; EBERHARD 2005, 190; GROUTEL 2012, 117; JOURDAIN 2001, 265; LAITHIER 2004, 461 
(met nuances); MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 123; PIERRE 2012, 57; PINNA 2007, 274 (kritisch); RODIÈRE 1977, 639. 
8673 PIERRE 2012, 57; RAVARANI 2006, 844. 
8674 LETE/CARBALLO 2012, 282; SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006, 47-48. 
8675 Bijv. J. SINDE MONTEIRO EN A. DIAS PEREIRA, “Le droit portugais" in PIERRE/LEDUC, 389. 
8676 GALVAN 1998, 34; MAGNUS 2013-I, 863 ("Für die Schadensbemessung ist [...] in der Regel der Zeitpunkt maβgebend, zu 
dem der Schaden abschlieβend festgesetzt wird, im Prozess also in der letzten mündlichen Verhandlung."). 
8677 Cass. 4 maart 2010, Pas. 2010, 691.  
8678 DIRIX 1984, 28; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 458; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 663. Vgl. RAVARANI 2006, 847 (Luxemburg). 
8679 Vgl. VAN DRIESSCHE 2008-II, 618. 
8680 RONSE 1954, 323. 
8681 RONSE 1954, 323; SIMOENS 2003, 47. 
8682 Cass. 19 januari 1993, Pas, I, 64 (buitencontractueel); Cass. 22 november 2005, Pas. 2005, 2321; Cass. 23 april 2012, 
Pas. 2012, 875 (buitencontractueel). Vgl. Cass.Req.fr. 24 maart 1942, D. 1942, 118; Cass.civ.fr. 18 februari 1952, D. 1952, 
323; BIQUET-MATHIEU 2012, 298, voetnoot 66; DE CORTE/DE GROOTE 2012, 747; DERRIDA 1951, nr. 5; DUBUISSON/ESTIENNE/DE 

CALLATAŸ 2012, 185; FAGNART 1997, 90; GENDREL 1961, 170; JOURDAIN 2001, 295; PINNA 2007, 290; VAN OMMESLAGHE 2010, 1606; 
VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 663 (buitencontractueel). 
8683 GENDREL 1961, 170. 
8684 BELGIË: Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 860; Cass. 4 maart 2010, Pas. 2010, 691; BIQUET-MATHIEU 2000, 463; 
CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 186 (positief belang); DE PAGE 1942, 136; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 332; 
FONTAINE 2001, 1039; KOHL 2015, 363; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 653; LACONTE 2005, 534; SIMOENS 1999, 73; VAN 

GERVEN/COVEMAEKER 2006, 458; VAN OMMESLAGHE 2010, 1606; WÉRY 2011-I, 565. FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 18 februari 1952, D. 
1952, 323; Cass.com.fr. 16 februari 1954, D. 1954, 534, noot R. RODIÈRE; Cass.civ.III.fr. 5 april 1978, Bul.civ. III, nr. 155 
(verborgen gebreken); Cass.com.fr. 2 november 1993, Bull.civ. IV, nr. 380; BÉNABENT 2011, 509; CARBONNIER 1992, 517; DERRIDA 

1951, nr. 4; EBERHARD 2005, 190; GENDREL 1961, 185; GROUTEL 2012, 117; JOURDAIN 2001, 265; LAITHIER 2004, 461; PIERRE 2012, 
57; PINNA 2007, 274 (kritisch); MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 136.  
8685 Cass. 28 september 1995, Pas. 1995, I, 860; CHAPPUIS 2007, 73-75 (kritisch). 
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kan de wetgever putten uit een recent voorstel van de Franse wetgever: "Les dommages et intérêts 
sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la 
consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage, ainsi que de son 
évolution raisonnablement prévisible."8686 Lid 2 van artikel 1149-1 BW kan zo in punt a bepalen: "Met 
het oog op naleving van het in lid 1 uiteengezette beginsel moet de rechter: a) zich richten naar het 
tijdstip dat het werkelijke schadeherstel zo dicht mogelijk benadert". 

3239. VERREKENING VAN SCHADEBEÏNVLOEDENDE GEBEURTENISSEN TUSSEN WANPRESTATIE EN PEILDATUM – 

Tussen de wanprestatie en de einduitspraak kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de toestand 
van de benadeelde wijzigen. Het vereiste van integraal schadeherstel en de peildatum impliceren dan 
ook dat de rechter bij schadebegroting acht slaat op feiten die gevolgen hebben voor de schade, 
behalve indien die elementen vreemd waren aan de fout en/of de schade.8687 Indexatie is zo vereist 
voor schade waarvan de omvang al vaststond op een tijdstip voorafgaand aan de uitspraak8688 of 
wanneer de deskundige de schade op een aan de uitspraak voorafgaand tijdstip raamde8689 en de 
koopkracht van de munt tussen die data en de uitspraakdatum is verminderd. Op analoge wijze kan 
bij zaakbeschadiging de kostprijs van beschadigde goederen tussen de wanprestatie en de uitspraak 
verhogen of verlagen. De Belgische peildatum brengt mee dat de rechter dan rekening moet houden 
met de bij zijn uitspraak geldende prijzen.8690 De benadeelde zou ondercompensatie oplopen indien 
de rechter zou heengaan langs de toename van zijn schade sinds de wanprestatie. Mocht de rechter 
abstractie maken van schadeafname, dan zou de benadeelde zich daarentegen verrijken.8691  

3240. CODIFICATIE – Niet alle gebeurtenissen tussen de wanprestatie en de uitspraak zijn relevant 
voor vaststelling van bestaan en omvang van wanprestatieschade.8692 Sinds 19488693 is het een 
constante in de cassatierechtspraak dat rechters enkel rekening mogen houden met omstandigheden 
die verband houden met het schadefeit en/of8694 de schade. Positief geformuleerd moeten rechters 
bij schadebegroting acht slaan op alle latere gebeurtenissen die bestaan en omvang van schade 
kunnen beïnvloeden (verergering of vermindering schade), voor zover zij verband houden met (of 
“niet vreemd zijn aan”) het schadeverwekkende feit of de schade.8695 De rechter moet dus rekening 
houden met latere gebeurtenissen die verband houden met het schadefeit of die, als zij daaraan 
vreemd zijn, verband houden met de schade. Punt b van artikel 1149-1, lid 2 BW kan zo preciseren 

                                                             
8686 Artikel 1262 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Vgl. art. 1372 Catala-ontwerp. 
8687 LAITHIER 2004, 462. 
8688 Bergen 22 september 1992, RGAR 1994, nr. 12365 (buitencontractueel, indexering begrafeniskosten). 
8689 Cass.Req.fr. 24 maart 1942, D. 1942, 118; Cass.civ.III.fr. 5 april 1978, Bul.civ. III, nr. 155 (verborgen gebreken); 
Cass.civ.I.fr. 20 november 1990, D. 1991, 455, noot J.-L. AUBERT (niet-conforme herbicide die oogst aantastte, met 
herwaardering van schade die deskundige op een aan de uitspraakdatum voorafgaand tijdstip raamde); Cass.com.fr. 
2 november 1993, Bull.civ. IV, nr. 380; Cass.civ.I.fr. 6 oktober 1998, Bull.civ. 1998, I, 191, nr. 275 (contractuele 
aansprakelijkheid); Brussel 22 april 1988, T.Aann. 1990, 86; Brussel 7 mei 1992, JLMB 1993, 580; BOCKEN/BOONE 2011, 224; 
JOURDAIN 2001, 295; PINNA 2007, 289.  
8690 SIMOENS 1999, 80 (buitencontractueel). 
8691 JOURDAIN 2001, 291. 
8692 BOCKEN/BOONE 2011, 223; CORNELIS 2000-I, 566; EBERHARD 2005, 190; GROUTEL 2012, 117; FAGNART 1997, 90; JOURDAIN 2001, 
295; PIERRE 2012, 57; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 459; VAN OMMESLAGHE 2010, 1608; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 664. 
8693 Cass. 29 september 1948, Pas. 1948, I, 509; Cass. 4 juli 1955, Pas. 1955, I, 1193 (buitencontractueel); Cass. 21 mei 1993, 
Arr.Cass. 1993, 517 (buitencontractueel); Cass. 14 december 1993, Pas. 1993, I, 1066 (buitencontractueel); Cass. 4 januari 
1994, Pas. 1994, I, 3; Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114 (buitencontractueel: “pour apprécier en fait un dommage, le 
juge doit, se plaçant au moment où il statue, tenir compte de toutes les circonstances de la cause susceptibles d’influer sur  
l’existence et l’étendue du dommage; qu’à cet égard, il doit prendre en considération tous les événements postérieurs au 
dommage qui l’auraient aggravé ou réduit, à condition que ces événements ne soient pas étrangers au fait générateur du 
préjudice et à celui-ci.”); Cass. 2 februari 1996, Pas. 1996, I, 166; Cass. 2 mei 2001, Pas. 2001, 749; Cass. 13 februari 2006, 
Pas. 2006, 364; Cass. 26 januari 2007, www.cass.be, derde overweging; Cass. 23 april 2012, Pas. 2012, 875. 
8694 Gewagen van "en" dan wel "of" is niet zonder praktische gevolgen (supra nrs. 2805-2816). 
8695 Deze positieve formulering is te vinden in Cass. 4 juli 1955, Pas. 1955, I, (1193) 1194 ("pour la détermination de 
l'indemnité due en raison d'un dommage causé par une infraction, il ne peut être tenu compte d'événements postérieurs que 
lorsque ceux-ci ne sont pas étrangers à l'infraction ou au dommage lui-même"). 
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dat de rechter rekening moet houden "met alle gebeurtenissen die de schade kunnen beïnvloeden, 
voor zover deze verband houden met de wanprestatie of die schade".8696 Bemerk dat codificatie van 
deze regel zal afhangen van de al dan niet progressieve instelling van de wetgever. Als kritiek gold 
immers dat die formule soms onwerkzaam is (supra nrs. 2820-2822), op disparate wijze wordt 
toegepast (supra nrs. 2823-2824), en bepaalde gevolgtrekkingen duidelijker via alternatieve 
stelregels zoals de schadebeperkingsplicht kunnen worden verklaard (supra nrs. 2825-2826). 

§ 4. POSITIEF BELANG ALS UITGANGSPUNT 

Artikel 1149-1 BW 
 

3. Positief belang. Overeenkomstig het in lid 1 uiteengezette beginsel van volledige 
schadevergoeding moet schadevergoeding wegens wanprestatie de benadeelde schuldeiser zo goed 
mogelijk brengen in de toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was 
nagekomen. Hiertoe verricht de rechter de volgende verschilberekening: 
 

a) Bij behoud van de overeenkomst berekent hij die schadevergoeding door de hypothetische
 toestand waarin de benadeelde schuldeiser zou hebben verkeerd indien de overeenkomst
 correct was nagekomen te vergelijken met zijn huidige toestand. 

 
b) Bij ontbinding van de overeenkomst berekent hij die schadevergoeding door de

 hypothetische toestand waarin de benadeelde schuldeiser zou hebben verkeerd indien de
 overeenkomst correct was nagekomen te vergelijken met zijn huidige toestand na afwikkeling
 van de eventueel uit die ontbinding voortvloeiende bevrijding en restituties. 

 
De benadeelde schuldeiser beschikt vrij over de krachtens dit lid verkregen schadevergoeding. Het 
bedrag van deze schadevergoeding mag hem overeenkomstig het in lid 1 uiteengezette beginsel 
echter niet verplaatsen naar een betere toestand dan die waarin hij zou hebben verkeerd indien de 

overeenkomst correct was nagekomen. 

 
3241. CODIFICATIE POSITIEF BELANG ALS ALGEMENE MAATSTAF SCHADEVERGOEDING WEGENS WANPRESTATIE – 
Aansluitend op de vermelding van het integraliteitsbeginsel verdient de vergelijkingsmaatstaf voor 
vaststelling van de omvang van de schade en dus de schadevergoeding weergave. Die maatstaf 
preciseert dat integraliteitsprincipe (supra nr. 3197). Zodra de overeenkomst partijen verbindt, 
hebben toegezegde prestaties een autonome waarde. Dit vermogenselement is bij wanprestatie 
verhaalbaar. Aan deze binding liggen de wilsautonomie en/of de rechtszekerheid ten grondslag. Deze 
vergen bindende kracht van de overeenkomst, hetgeen een vereiste tot nakoming en dus tot 
vergoeding van het positief belang bij wanprestatie impliceert.  

3242. NUT VAN VERGOEDBAARSTELLING POSITIEF BELANG? – Wat is nu het nut van de verhaalbaarstelling van het 
positief belang? Onder dit belang bleek zo dat traditioneel vergoedbaar geachte kosten conceptueel 
onvergoedbaar zijn. Kosten met het oog op sluiting van contracten, ter voorbereiding en ter nakoming van 
eigen prestaties zijn sowiesokosten. Bij nakoming had de benadeelde die kosten sowieso gedragen. Bij 
wanprestatie hebben zij dan ook een onvergoedbaar karakter (supra nrs. 405-409). Illustratief voor het nut van 
dit richtsnoer is ook de cumulatieve vergoeding van inflatieschade en renteschade (supra nrs. 2985-2999). 
Rechters mogen de rentevoet van vergoedende interest niet naar willekeur vastleggen. 8697  De 
toestandsvergelijking fungeert dan als ultieme toetssteen. De beste manier om niets meer dan geleden schade 
te vergoeden, bestaat daartoe in het maken van de vergelijking tussen de actuele toestand van de benadeelde 

                                                             
8696  De alternatieve voorwaarde in deze positieve formulering komt dan in feite overeen met de cumulatieve 
(uitsluitings)voorwaarde in de negatieve formulering. 
8697 ULRICHTS 2002, 1149. 
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en de hypothetische situatie waarin hij bij nakoming zou hebben verkeerd.8698 Bij verrekening van het 
tijdsaspect moet de rechter alle vertragingsschade, zowel inflatieschade als reëel renteverlies, vergoeden. 

3243. FORMULERING ALGEMENE MAATSTAF EN TOESTANDSVERGELIJKING – Diverse internationale 
instrumenten bieden inspiratie. Zo heet het in artikel III.-3:702 DCFR dat de begrotingsregel bij 
wanprestatie bestaat in "such sum as will put the creditor as nearly as possible into the position in 
which the creditor would have been if the obligation had been duly performed".8699 Op Unieniveau 
duidde artikel 160 CESL daarop: “Als algemene maatstaf voor de vergoeding van door de niet-
nakoming van een verbintenis veroorzaakte schade geldt de som die de schuldeiser in de toestand 
brengt waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de verbintenis behoorlijk was nagekomen, of, 
wanneer dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk in die toestand brengt.”8700 Hoewel dat CESL-voorstel 
inmiddels is ingetrokken 8701 , kan die bepaling model staan voor een nieuwe bepaling: 
"Overeenkomstig het in lid 1 uiteengezette beginsel van volledige schadevergoeding moet 
schadevergoeding wegens wanprestatie de benadeelde schuldeiser zo goed mogelijk brengen in de 
toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was nagekomen." In punt a 
kan de wetgever de bij overeenkomstbehoud toe te passen toestandsvergelijking preciseren: "Bij 
behoud van de overeenkomst berekent de rechter die schadevergoeding door de hypothetische 
toestand waarin de benadeelde schuldeiser zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct 
was nagekomen te vergelijken met zijn huidige toestand." Door hier te gewagen van toestanden en 
niet van vermogenstoestanden, laat de wetgever ook de mogelijkheid open voor vergoeding van 
immateriële schade (supra nr. 2473).  

3244. GELDING VAN POSITIEF BELANG BIJ ONTBINDING – Aansluitend is het verdienstelijk te preciseren dat 
die doeltoestand van hypothetische contractnakoming ook geldt bij (retroactieve) ontbinding. In 
navolging van de Zwitserse wetgeving en hogere Portugese rechtspraak, bestaat in de Romaanse civil 
law immers al jaren discussie over de vraag of het positief belang ook prevaleert bij (retroactieve) 
ontbinding. In deze studie is gebleken dat het positief belang bij ontbinding dezelfde primauteit 
toekomt als bij overeenkomstbehoud (supra nrs. 3198-3200). Het Hof van Cassatie heeft het dus bij 
het rechte eind. Punt b van artikel 1149-1, lid 3 BW moet dan ook preciseren dat het positief belang 
ook geldt bij ontbinding. De actuele toestand van het positief belang verschilt bij ontbinding wel van 
die bij behoud van overeenkomsten (supra nr. 290). De verrekening van het nadeelcompenserende 
effect van de restituties is zo van belang om overcompensatie te vermijden (supra nr. 1018). Bij 
ontbinding is het positief belang dan ook te bepalen via vergelijking van de toestand van de 
benadeelde na de uit ontbinding resulterende bevrijding en restituties, en de toestand waarin hij bij 
correcte nakoming zou hebben verkeerd.8702 Punt b van artikel 1149-1, lid 3 BW is in het licht daarvan 

                                                             
8698 DIERCKX DE CASTERLE 2012, 374 ("La meilleure façon pour le juge de ne pas allouer plus que le dommage subi est de 
comparer la situation de la victime avant et après le fait dommageable, et de compenser la situation nouvelle pour tenter de 
la rendre équivalente à la situation ancienne."); PETIT 2000, 249 (verwijst naar integraliteitsprincipe). 
8699 Het tweede deel van dit artikel bevat een verwijzing naar geleden verlies en gederfde winst: "Such damages cover loss 
which the creditor has suffered and gain of which the creditor has been deprived". Dit is een quasi-identieke herneming van 
artikel 9:502 PECL. Bespreking: VON BAR/CLIVE 2009, 923-928. Het Franse Terré-ontwerp voorzag in die vergelijkingsmaatstaf: 
"Les dommages et intérêts sont, en règle générale, d'un montant qui place le créancier dans la situation où il se trouverait si 
le contrat avait été dûment exécuté, en considérant la perte qu'il a faite et le gain dont il a été privé." (art. 118, lid 1). 
8700 J. BAECK, "Damages and interest under the CESL Proposal: not too different from Belgian Law” in I. CLAEYS en R. FELTKAMP 

(eds.), The Draft Common European Sales Law: towards an alternative sales law? A Belgian Perspective, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 262; G. CAPILLI, "The proposal for a regulation on a common European Sales Law: outline of regulatory 
impact on sales guarantees introduced by directive 99/44/EG”, ELSA Malta Law Review 2012, (153) 165; M. CHEN-WISHART en 

U. MAGNUS, “Termination, price reduction and damages” in G. DANNEMAN en S. VOGENAUER (eds.), The Common European Sales 
Law in Context, Oxford, OUP, 2013, 672; O. REMIEN, "Schadensersatz und Zinsen nach EU-Kaufrecht" in M. SCHMIDT-KESSEL 

(ed.), Ein einheitliches europäisches Kaufrecht? Eine Analyse des Vorschlags der Kommission, München, sellier, 2012, (503) 
511. 
8701 Eind 2014 trok de Commissie dit voorstel in (ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_nl.pdf).  
8702 BELGIË: BAECK 2011, 1848; BAECK 2012-I, 309; DELVAUX 2001, 687; JAFFERALI 2014, 910-911; STIJNS 1994, 326 (aanvullende 
vergoeding bij de ontbinding moet "aan de door de teruggave niet herstelde schade [...] tegemoetkomen"); WÉRY 2014-II, 
455. FRANKRIJK: GENICON 2007, 741. ITALIË: BIANCHI 2003, 426 (“Il risarcimento tende quindi a rimuovere le differenze tra la 
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in te vullen als: "Bij ontbinding van de overeenkomst berekent de rechter die schadevergoeding door 
de hypothetische toestand waarin de benadeelde schuldeiser zou hebben verkeerd indien de 
overeenkomst correct was nagekomen te vergelijken met zijn huidige toestand na afwikkeling van de 
eventueel uit die ontbinding voortvloeiende bevrijding en restituties."  

3245. VRIJE BESCHIKKING OVER SCHADEVERGOEDING MITS INACHTNEMING POSITIEF BELANG – Bij schadebegroting is het 
irrelevant welk gebruik de benadeelde van zijn schadevergoeding maakt (supra nr. 209). Wel bestaat een 
spanningsveld tussen dat vrije beschikkingsrecht en het principe van integrale vergoeding van het positief 
belang. Denk aan de kritiek op de rechtspraak over vergoeding van zelfs niet-betaalde btw (supra nrs. 210-211). 
In Duitsland bepaalt § 249, lid 2 in fine BGB duidelijk: "Bei der Beschädigung einer Sache schließt der nach Satz 
1 erforderliche Geldbetrag die Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist." In lijn 
daarmee is de Franse wetgever voornemens een genuanceerd vrij beschikkingsrecht te codificeren: "Sauf 
circonstances exceptionnelles justifiant l'affectation par le juge des dommages et intérêts à une mesure de 
réparation spécifique, la victime est libre de disposer des sommes allouées."8703 De wetgever kan dit zo tot 
uiting brengen: "De benadeelde schuldeiser beschikt vrij over de krachtens dit lid verkregen schadevergoeding. 
Het bedrag van deze schadevergoeding mag hem overeenkomstig het in lid 1 uiteengezette beginsel echter 
niet verplaatsen naar een betere toestand dan die waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst 
correct was nagekomen." 

Afdeling III. Bijzonderheden 

§ 1. IMMATERIËLE SCHADE 

Artikel 1149-1 BW  
 

4. Immateriële schade. De overeenkomstig lid 3 berekende schadevergoeding omvat naast het 
geleden verlies en de gederfde winst ook de immateriële schade van de benadeelde schuldeiser.  
 

a) De vergoeding van immateriële schade is onderworpen aan het in lid 1 uiteengezette 
 beginsel van volledige schadevergoeding.  

 
b) De rechter kan de onder a) bedoelde schadevergoeding onder de in artikel 1149-3 gestelde

 voorwaarden naar billijkheid vaststellen. 

 
3246. BEHOUD SCHADEDUO GELEDEN VERLIES EN GEDERFDE WINST – De wetgever kan de bepaling over de 
algemene maatstaf voor schadebegroting aanvullen met het in artikel 1149 BW vervatte 
Romeinsrechtelijke schadeduo van geleden verlies en gederfde winst.8704 Die tweedeling volstaat 
echter niet als richtsnoer voor schadebegroting (supra nr. 246). Wel moet de wetgever zich 
behoeden voor een terugval in onoverzichtelijke onderverdelingen (supra nr. 248).8705 De Franse 
wetgever ziet dit in, en wil het schadeduo van geleden verlies en gederfde winst dan ook schrappen 
en vervangen door die toestandsvergelijking. 8706  In Amerika gaf CORBIN zo aan dat het 
belangenonderscheid vaak een duidelijkere wijze biedt om geleden schade vast te stellen dan dat 

                                                                                                                                                                                              
situazione in cui si sarebbe trovato il contraente adempiente nel caso di integrale attuazione del contratto e la situazione in 
cui si è venuto a trovare a seguito della risoluzione.”); GALLO 2010, 2230; MONTANARI 2010, 802-803; ROPPO 2006, 944; 
TRIMARCHI 2002, 637. NEDERLAND: HR 10 juli 2009, NJ 2011, 440, nr. 43, punt 3.2.3. Bevestiging van deze precisering in HR 24 
september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP7760, overweging 4.2; ASSER/HARTKAMP 2001, 552; BAKELS 1994, 99; BRUNNER/DE JONG 

1999, 224; DE VRIES 1997, 201; HARTLIEF 1994, 28; LINSSEN 1993, 93; SCHOORDIJK 1979, 550. COMMON LAW: TREITEL 1995, 842. 
8703 Artikel 1264 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
8704 Artikel 1149 BW: "De aan de schuldeiser verschuldigde schadevergoeding bestaat, in het algemeen, in het verlies dat hij 
heeft geleden en in de winst die hij heeft moeten derven, behoudens de hierna gestelde uitzonderingen en beperkingen."  
8705  In de middeleeuwen werd het schadevergoedingsrecht als een onoverzichtelijke materie beschouwd. Om de 
Romeinsrechtelijke regels te systematiseren maakten rechtsgeleerden onderverdelingen. Bekend is de Arbor super 
interesse van REBUFFUS, die het zogeheten belang (interesse) in 48 takken onderverdeelde. Bespreking: ZIMMERMAN 1990, 833. 
8706 Artikel 1258 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
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schadeduo.8707 De toestandsvergelijking en dat schadeduo sluiten elkaar echter niet uit. Wel staat het 
aan de wetgever om te beslissen hoe ver hij gaat bij het opsommen van de schadecategorieën. Daar 
de toestandsvergelijking, zoals ingevuld via het positief belang, al in een eerdere bepaling is 
opgenomen (supra nrs. 3241-3245), lijkt het dienstig te expliciteren dat geleden verlies en gederfde 
winst verhaalbaar zijn, mits precisering dat ook immateriële schade verhaalbaar is. 

3247. TOEVOEGING VERGOEDBAARHEID IMMATERIËLE SCHADE – Op het eerste gezicht doet de tekst van 
huidig artikel 1149 BW vermoeden dat immateriële schade wel buiten elke schadevergoeding blijft. 
Van immateriële wanprestatieschade rept die basisbepaling met geen woord.8708 Maar is het wel 
verenigbaar met het integraliteitsprincipe dat de fotograaf die genomen huwelijksfoto’s verliest, 
enkel instaat voor de minieme materiële waarde van die foto’s? Hoewel wetgevend ingrijpen niet 
onontbeerlijk is – het in artikel 1149 BW vervatte "geleden verlies" zou zo ruim kunnen worden 
opgevat dat ook immateriële schade daaronder valt – zou herschrijving van dat artikel wel meer 
duidelijkheid bieden. Ook immateriële schade is namelijk vergoedbaar in contractueel verband 
(supra nr. 3210). Voor de open systemen legde het Franse Hof van Cassatie al in 1833 de grondslag 
voor vergoeding van immateriële schade in buitencontractueel verband.8709 In 1881 volgde het 
Belgische Hof van Cassatie door te overwegen dat het in artikel 1382 BW vervatte woord "schade" 
een algemene term is die ook immateriële schade omsluit.8710 Dit effende de weg voor contractueel 
verhaal van immateriële schade. In 1924 zorgde DEMOGUE voor de doorbraak door te stellen dat niet-
vergoeding van immateriële wanprestatieschade tot onaanvaardbare resultaten leidde.8711 

3248. NIEUWE BEPALING – Immateriële wanprestatieschade moet uitdrukkelijk vergoedbaar worden 
gesteld. Aansluiting is te zoeken bij open systemen met een uitdrukkelijke wetsbasis, zoals Québec. 
Artikel 1607 van de Code civil van Québec verankert vergoedbaarheid van immateriële 
wanprestatieschade als volgt: “Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du 
préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une 
suite immédiate et directe.”8712 Ook de internationale instrumenten verklaren immateriële schade 
vergoedbaar.8713 In de CESL stond te lezen dat schade ook niet-economische schade in de vorm van 
pijn en leed omvatte (art. 2, sub c CESL). Vanuit die modellen is een mogelijke formulering: "De 
overeenkomstig lid 3 berekende schadevergoeding omvat naast het geleden verlies en de gederfde 
winst ook de immateriële schade van de benadeelde schuldeiser." 

3249. DEFINITIE IMMATERIËLE SCHADE (BEGINARTIKELEN) – Kenmerkend voor duidelijke redactie van wetgeving is 
het opnemen van definities in inleidende artikelen. Illuster zijn zo de definitiebepalingen in Europese 
verordeningen en richtlijnen. Zo zou de Belgische wetgever de notie "immateriële schade" nader kunnen 
omschrijven in één van de beginartikelen. In het Duitse, het Italiaanse, het Zwitserse en het Nederlandse recht 

                                                             
8707 A.L. CORBIN, Corbin on Contracts. A comprehensive treatise on the working rules of contract law. Volume 5. Sections 990-
1121, St. Paul, West Publishing, 1964, 592. 
8708 Impliciet: CORNELIS 2000-I, 562 ("Andere schadeposten [dan gemaakte kosten en gederfde winst] (bv. morele schade, 
waardeverminderingen, ...) zouden niet in aanmerking kunnen komen."); CORNELIS 2009, 273. 
8709 Cass.fr. 15 juni 1833, S. 1833, I, (458) 461, vierde overweging. Dit blijkt een grensoverschrijdende inspiratiebron: 
Duitsland (ADY 2004, 18 en 65) en Italië (C. SALVI, "Danno" in R. SACCO (ed.), Digesto delle discipline privatistiche. Sezione 
civile, Turijn, Utet, 1989, (63) 66). 
8710 Cass. 17 maart 1881, Pas. 1881, I, 163 (immateriële schade door overlijden familielid bij treinongeval: “Considérant que 
le mot dommage dont se sert le législateur dans les articles 1382 et suivants du code civil est un terme général qui 
s’applique au dommage moral comme au dommage matériel et qu’il appartient au juge du fond de vérifier si le dommage 
moral est appréciable.”). Ook DE PAGE verdedigt vergoedbaarheid van immateriële schade bij onrechtmatige daad op basis 
van algemene formulering van artikel 1382 BW: DE PAGE 1964, 953. Vgl. DEMOGUE 1924, 54. 
8711 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. I. Sources des obligations. IV, Parijs, Rousseau, 1924, 55. 
8712 Artikel 1607 CCQ luidt: “Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, 
moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.” In Argentinië bepaalt 
artikel 1741 van de Código Civil y Comercial: "Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para 
reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo." 
8713 Zo bepalen artikel 9:501, lid 2, sub a PECL, artikel III.-3:701, lid 3 DCFR, artikel 7.4.2, lid 2 Unidroit en artikel 2, sub c 
CESL dat niet-pecuniair verlies voor vergoeding in aanmerking kan komen. 
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is duidelijke aflijning tussen materiële en immateriële schade wel van groter belang dan in open stelsels zoals 
het Belgische recht. Typerend voor gesloten systemen is immers dat immateriële schade in een aantal gevallen 
van vergoeding is uitgesloten. Het Duitse § 253, lid 1 BGB heeft het zo over "eines Schadens, der nicht 
Vermögensschaden ist". In Italië gewaagt artikel 2059 CCI in die trant van "danno non patrimoniale".8714 In 
Nederland spreekt artikel 6:106 NBW van "nadeel dat niet in vermogensschade bestaat". In 1972 definieerde 
het Hof van Cassatie in België immateriële schade echter ook positief-illustratief als de pijn, smart of enig ander 
moreel leed dat een slachtoffer door een schadegeval lijdt.8715 Een inleidend definitieartikel zou een negatieve 
dan wel positieve definitie van immateriële schade kunnen bevatten.  

3250. TOEPASSELIJKHEID INTEGRALITEITSPRINCIPE OP IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – In punt a kan de 
wetgever benadrukken dat immateriële schade ook onder het integraliteitsprincipe valt. Zo 
overwoog het Hof van Cassatie dat vergoeding van immateriële schade niet tot doel heeft de 
schadeverwekker een private straf op te leggen en dat die vergoeding dus niet in verhouding mag 
staan tot de ernst van de begane fout.8716 Andere elementen, zoals schuldgraad, mag de rechter niet 
in zijn overweging betrekken.8717 Aangaande de omvang van die immateriële schadevergoeding geldt 
hier – net zoals in andere rechtsstelsels8718 – dan ook het vereiste van integraal schadeherstel.8719 In 
de commentaar bij artikel 7.4.2, lid 2 Unidroit is zo bepaald dat het aan de rechter staat te beslissen 
welke compensatiewijze de beste waarborg biedt op integrale vergoeding van immateriële schade: 
“The compensation of non-material harm may assume different forms and it is for the court to decide 
which of them, whether taken alone or together, best assures full compensation.”8720 Punt a van 
artikel 1149-1, lid 4 BW kan dan ook bepalen: "De vergoeding van immateriële schade is 
onderworpen aan het in lid 1 uiteengezette beginsel van volledige schadevergoeding." 

3251. MOGELIJKHEID TOT BILLIJKHEIDSBEGROTING BIJ IMMATERIËLE WANPRESTATIESCHADE – Hoewel de wet 
hier in stilzwijgen is gehuld, aanvaarden rechtspraak8721 en rechtsleer8722 dat immateriële schade in 
billijkheid is te begroten zodra het bestaan daarvan vaststaat. In Nederland en Portugal ligt deze 
mogelijkheid vervat in het Burgerlijk Wetboek. In Portugal bepaalt artikel 496 CCP dat de rechter 
immateriële schadevergoeding naar billijkheid vaststelt.8723 In Nederland wijst artikel 6:106 NBW op 
die mogelijkheid: “Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op 
een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding […]”. In artikel 1149-1 BW kan de wetgever zo 
ook onderstrepen dat billijkheidsbegroting toepassing kan vinden bij immateriële schade: "De rechter 
kan de onder a) bedoelde schadevergoeding onder de in artikel 1149-3 gestelde voorwaarden naar 
billijkheid vaststellen." 

                                                             
8714 Vgl. BONILINI 1989, 84 (wijst op verband met Duitse formulering). 
8715 Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 146; Cass. 3 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 724 (onrechtmatige daad); Cass. 20 
februari 2006, RW 2008-09, 1143 (onrechtmatige daad). Zie ook VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 707. Vgl. BRÜGGEMEIER 1999, 189. 
8716 Cass. 10 oktober 1972, Arr.Cass. 1973, 146. Vgl. CAUFFMAN 2007, 820; VAN OMMESLAGHE 2010, 1596; VANSWEEVELT/WEYTS 

2009, 263; WEYTS 2011, 174. 
8717 Vgl. CAUFFMAN 2007, 820. 
8718 FRANKRIJK: COUTANT-LAPALUS 2002, 215. ITALIË: POZZI 2007, 164 (“[...] il risarcimento [deve] il più possibile [essere] 
commisurato all’effetivo danno subito.”); SALVI 2005, 38-39 (wijst ook op preventieve en genoegdoeningsfunctie). DUITSLAND: 
OETKER 2003 § 253 BGB, 494; SCHUBERT 2013, 150, 234 en 597; VON MAYENBURG 2002, 285. OOSTENRIJK: KARNER 1999, 133. 
Sommigen achten het onmogelijk dat schadevergoeding overeenstemt met immateriële schade (FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011, 
193). ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 196 (wijst op toepassingsproblemen). HONGARIJE: NEUDÖRFLER/BODINGER 2006, 32. 
8719 DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 179. 
8720 UNIDROIT 2010, 269. 
8721 Cass. 17 maart 1881, Pas. 1881, I, (163) 165; Antwerpen 21 maart 2005, RW 2007-08, 489; Brussel 4 december 1987, 
JLMB 1989, 394; Arbh. Antwerpen 14 november 2011, Soc.Kron. 2012, afl. 1, (46) 50, TORB 2011-12, 281, noot R. VERSTEGEN; 
Arbh. Bergen 16 november 1992, JTT 1993, 251; Kh. Brussel 16 juni 1980, BRH 1981, 223; Vred. Brussel 2 mei 1989, T.Vred. 
1989, 214. 
8722 ANDRÉ 1986, 179-191 (buitencontractueel); DIRIX 1998, 66; DE PAGE 1964, 954 (buitencontractueel); VAN BELLINGHEN 2008, 
1; VAN OMMESLAGHE 2010, 1602; WEYTS 2006, 1644 (buitencontractueel).  
8723 Deze bepaling geldt ook voor contractuele aansprakelijkheid. PINTO OLIVEIRA 2011, 637. 
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§ 2. KANSVERLIES 

Artikel 1149-1 BW  
 

5. Kansverlies. De overeenkomstig lid 3 berekende schadevergoeding kan ook betrekking hebben 
op het verlies van een kans op verkrijging van een voordeel of vermijding van een nadeel.  
 

a) De geringe omvang van een kans doet geen afbreuk aan vergoedbaarheid van het verlies
 daarvan. 

 
b) De rechter berekent de in dit lid bedoelde schadevergoeding naargelang de

 waarschijnlijkheid dat de kans zich had gerealiseerd. 

 
3252. VERGOEDBAARHEID KANSVERLIES – Ook verdient het aanbeveling in de wet neer te schrijven dat 
kansverlies voor vergoeding in aanmerking kan komen. De kanstheorie is namelijk vaak billijker dan 
de traditionele alles-of-nietsbenadering waartoe strikte toepassing van de equivalentieleer leidt 
(supra nr. 3209). Zo benadrukte ook de Iowa Supreme Court, die als eerste Amerikaanse staat de 
kanstheorie huldigde: "[a]llowing recovery for the lost chance is the most equitable approach".8724  

3253. ALGEMENE VERGOEDBAARHEIDSERKENNING – De kanstheorie is aan een opmars bezig in de common law 
(supra nrs. 2138-2142) en in de Zuid-Romaanse civil law (supra nrs. 2134-2137).8725 Recentelijk bevestigde het 
Portugese hooggerechtshof zo deze theorie: "a perda de chance deve ser considerada como um dano atual, 
autonomo".8726 Voor de civil law ligt Frankrijk aan de basis van de kansleer.8727 Al in 1889 erkende het Franse 
Hof van Cassatie de vergoedbaarheid van kansverlies.8728 In België betekende het amputatiearrest uit 1984 de 
doorbraak (supra nrs. 2123-2124), met een bevestiging in het Prizrakarrest (supra nrs. 2130-2132).8729  

3254. INSPIRATIEBRONNEN EN KANSVERGOEDING – In Frankrijk komt dat autonome karakter van die 
schadepost naar voren in een voorontwerp tot herziening van het aansprakelijkheidsrecht: “Le 
préjudice de perte de chance est distinct de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était 
réalisée.”8730 Internationaal stellen de Unidroit-principes kansverlies vergoedbaar. Artikel 7.4.3, lid 2 
Unidroit bepaalt: "Compensation may be due for the loss of a chance in proportion to the probability 
of its ocurrence." Voor België kan artikel 1149-1, lid 5 BW zo bepalen: "De overeenkomstig lid 3 
berekende schadevergoeding kan ook betrekking hebben op het verlies van een kans op verkrijging 
van een voordeel of vermijding van een nadeel."  

3255. VERGOEDING VAN GERINGE KANS OP GUNSTIGE UITKOMST – Voor vergoedbaarheid van kansverlies 
moet het betrokken verlies zeker (supra nrs. 2171-2174) en de kans reëel (supra nrs. 2175-2178) zijn. 
Vaak wordt dit realiteitsvereiste ook als een vereiste van een ernstige kans geformuleerd. Volgens 

                                                             
8724 DeBukarte v Louvar 393 NW 2d 131 (Iowa 1986), met citaat uit EVATT 1997, 984. 
8725 In Europa stuit de kanstheorie op kritiek in de Duitstalige rechtstradities (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk), in de 
Noordse rechtstradities (Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland) en in Estland, Hongarije, Tsjechië, Slovenië en 
Griekenland. Zie punt 52 van conclusie adv.-gen. P. MENGOZZI van 22 november 2007, nr. C-348/06, ECLI:EU:C:2007:705, 
Commissie/Girardot; KADNER GRAZIANO 2008-I, 63; KADNER GRAZIANO 2008-II, 1023. 
8726 STJ 5 mei 2015, 614/065TVLSB.L1.S1, www.dgsi.pt ("a perda de chance deve ser considerada como um dano atual, 
autonomo"). Vgl. STJ 30 september 2014, 739/09.5TVLSB.L2-A.DS1, www.dgsi.pt ("a ressarcibilidade do dano da perda de 
chance ou de oportunidade é admissível"); STJ 5 februari 2013, 488/09.4TBESP.P1.SA, www.dgsi.pt (kans als door 
overeenkomst beschermd goed; zware procesfouten van advocaat). 
8727 Bevestiging van Franse oorsprong: CARINGELLA 2011, 780 (Italië); CHAPPUIS 2010, 185 (Zwitserland). 
8728 Cass.Req. 17 juli 1889, S. 1891, I, 399. 
8729 Cass. 23 februari 2005, Pas. 2005, 442 (verlies van kans om van schuldenaar van faillissement betaling van 
verschuldigde bedragen te verkrijgen bij misdrijf van bedrieglijk onvermogen); Cass. 27 februari 2008, Pas. 2008, 539; Cass. 
5 juni 2008, Pas. 2008, 1425. 
8730 Artikel 1238, tweede lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile, zoals gebaseerd op 
artikel 1346 van het Catala-ontwerp. 
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een minderheidsstroming moet de kans dan ook een minimumomvang aannemen om tot 
schadevergoeding te leiden.8731 In de meerderheidsopvatting geldt voor vergoeding van kansschade 
geen zwaarwichtigheidsvereiste. Zo overwoog het Hof van Cassatie dat het feit dat die kans groot of 
klein is, een criterium vormt voor de omvang maar niet voor het bestaan van schade.8732 In de 
rechtspraak zijn dan ook heel lage kanspercentages verhaalbaar. Geringheid speelt enkel een rol bij 
schadebegroting (supra nr. 2203).8733 Punt a kan dit verduidelijken: "De geringe omvang van een kans 
doet geen afbreuk aan vergoedbaarheid van het verlies daarvan." 

3256. BEGROTINGSMETHODE KANSVERLIES – In punt b kan de wetgever de begroting preciseren. 
Kansschade begroot de rechter op een met de omvang van de kans overeenstemmend percentage 
van het onderliggende nadeel (supra nrs. 2203-2206). Bij bepaling van die kansomvang gaat de 
rechter uit van de waarschijnlijkheid van een gunstige uitkomst van de kans.8734 Meer specifiek moet 
hij nagaan met welke graad van waarschijnlijkheid de benadeelde zonder de wanprestatie het 
verhoopte resultaat (verkrijging van voordeel of vermijding van nadeel) zou hebben bereikt. Deze 
gedachte is te vinden in artikel 7.4.3, lid 2 van de Unidroit-principes: "Compensation may be due for 
the loss of a chance in proportion to the probability of its ocurrence." De rechter is zelfs verplicht 
rekening te houden met de waarschijnlijkheid van de gunstige uitkomst van de kans.8735 Punt b van 
artikel 1149-1, lid 5 BW kan zo bepalen: "De rechter berekent de in dit lid bedoelde 
schadevergoeding naargelang de waarschijnlijkheid dat de kans zich had gerealiseerd." 

§ 3. TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN 

Artikel 1149-1 BW 
 

6. Vergoedbaarheid proceskosten. De kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk 
gestelde partij zijn slechts verhaalbaar bij wijze van de rechtsplegingsvergoeding als bedoeld in 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. Vallen echter onder het in lid 1 uiteengezette beginsel 
van volledige schadevergoeding: 
 

a) kosten van andere technische bijstand; 
 

b) andere gerechtelijke alsook buitengerechtelijke invorderingskosten; 
 

c) kosten die de in persoon verschijnende benadeelde schuldeiser met het oog op het voeren

 van zijn proces heeft gemaakt. 

 
3257. VERGOEDBAARHEID ADVOCATENKOSTEN – Om inzichtelijkheidsredenen kan de wetgever in 
aansluiting op de vergoedbaarstelling van geleden verlies, gederfde winst, immateriële schade en 
kansverlies, een bepaling opnemen over vergoeding van technische bijstandskosten (supra nr. 3212). 
Voor de binnen het geding opgelopen kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk 

                                                             
8731 RECHTSPRAAK: Antwerpen 10 november 2003, RW 2006-07, 1524; Luik 13 mei 2004, JT 2004, 912; Luik 3 juni 2015, JT 
2015, 847. RECHTSLEER: FAURE 2000, 165 (niet elke theoretische mogelijkheid is vergoedbaar); VAN DEN BERGH 2012, 261. 
8732 Cass. 17 april 1961, Arr.Cass. 1961, (882) 883. 
8733 Cass. 17 april 1961, Arr.Cass. 1961, (882) 883; Brussel 15 oktober 2013, RW 2014-15, 1510; BOCKEN 2010, 139; 
BOCKEN/BOONE 2011, 56; JANSEN 2015-II, 165; LIERMAN 2005, 615; LIERMAN 2007, 260; SAMOY/RONSIJN 2014, 127; VAN OEVELEN 

2014, 996; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 643. 
8734 BELGIË: Cass. 21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999; Antwerpen 28 oktober 2013, P&B 2014, 208; Antwerpen 27 oktober 
2014, RABG 2015, (776) 779; Bergen 16 januari 1997, JLMB 1997, 443; Brussel 22 april 2002, NJW 2003, (379) 382; Luik 30 
juni 2006, JLMB 2007, (347) 349; Rb. Brussel 23 mei 1996, JLMB 1997, 435; Rb. Brussel 14 april 2000, JLMB 2001, 426, noot 
J.P. BUYLE; Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, (816) 834, noot J. VAN DONINCK en S. WIJNS. FRANKRIJK: Cass.com.fr. 7 
januari 2004, nr. 01-17426, JurisData nr. 2004-021745; Cass.com.fr. 20 oktober 2009, JurisData nr. 2009-049987; 
Cass.civ.II.fr. 17 februari 2011, JurisData nr. 2011-002342; Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011, JurisData nr. 2011-021031. 
8735 Cass. 21 oktober 2013, Pas. 2013, 1999. 



1074 
 

gestelde partij kan de wetgever volstaan met een verwijzing naar het procesrechtelijke artikel 1022 
Ger.W. Artikel 1149-1, lid 4 BW kan zo bepalen: "De kosten en erelonen van de advocaat van de in 
het gelijk gestelde partij zijn slechts verhaalbaar bij wijze van de rechtsplegingsvergoeding als 
bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek."  

3258. ANDERE TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN BUITEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING – Vallen kosten van 
andere technische bijstand dan die van een advocaat ook onder die rechtsplegingsvergoeding (supra 
nrs. 2760-2767)? Onder anderszins verhaalbare kosten van technische bijstand vallen de kosten die 
samenhangen met bijstand door andere technische raadslieden. Denk aan bijstand door een 
architect, een technisch bouwadviseur, een expert bouwschade, een accountant of een raadgevend 
geneesheer.8736 De rechtsplegingsvergoeding voorziet enkel in een wettelijk forfait voor kosten van 
juridische bijstand. Dit volgt duidelijk uit het opschrift van de wet betreffende de verhaalbaarheid van 
de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat. Kosten van andere 
technische bijstand vallen daar niet onder. Dit blijkt uit de parlementaire voorbereidingen.8737 Het 
vereiste van integraal schadeherstel rechtvaardigt de slotsom dat kosten van andere technische 
bijstand dan die van een advocaat wel vergoedbaar zijn buiten de rechtsplegingsvergoeding om.8738  

3259. VOLLEDIGE AFWENTELBAARHEID VAN ANDERE TECHNISCHE BIJSTANDSKOSTEN – Die technische 
bijstandkosten vallen onder de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels. 8739  Recentelijk 
bevestigde het Hof van Cassatie dit nog voor gevallen van contractuele aansprakelijkheid.8740 Andere 
verdedigingskosten dan die van bijstand door advocaten maken deel uit van het positief belang. De 
benadeelde had deze kosten immers niet hoeven te maken indien zijn contractpartner zijn 
verbintenissen was nagekomen. Punt a van artikel 1149-1, lid 6 BW kan dit verduidelijken: "Vallen 
echter onder het in lid 1 uiteengezette beginsel van volledige schadevergoeding: a) kosten van 
andere technische bijstand". 

3260. ANDERE GERECHTELIJKE ALSOOK BUITENGERECHTELIJKE INNINGSKOSTEN BUITEN RPV – De rechtsplegingsvergoeding 
betreft gerechtelijke invorderingskosten die samenhangen met de tussenkomst van een advocaat in het 
geding. Andere gerechtelijke inningskosten, zoals die van een gerechtsdeurwaarder, vallen niet onder de 
rechtsplegingsvergoeding.8741 Ook buitengerechtelijke invorderingskosten vallen buiten die vergoeding. Denk 
aan kosten van aanmaningen en aangetekende zendingen, administratiekosten, kosten van incassobureaus, 
verplaatsingskosten voor een expertise etc.8742  Die kosten zijn op de aansprakelijke partij verhaalbaar 
overeenkomstig het beginsel van integrale schadevergoeding. Was de wanprestant zijn verbintenissen correct 
nagekomen, dan had de benadeelde die kosten immers niet hoeven te maken.8743 Punt b van artikel 1149-1, lid 

                                                             
8736 Bergen 6 januari 2014, JLMB 2014, 1341 (bouwadviseur); Brussel 16 januari 2003, JLMB 2003, 832; Luik 2 november 
2000, RGAR 2003, nr. 13.753 (technisch raadman); Rb. Gent 13 februari 1998, TGR 1998, 119 (raadgevend geneesheer); 
Kh. Brussel 7 september 1999, T.Aann. 2000, 330 (technisch bouwadviseur); CASTERMANS 2009, 575; DE SOMER 2013-II, 68; 
LAMON 2007, 437; VANDERHAEGHEN 2009, 274. 
8737 Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-1686/5, 27. 
8738 Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1271, concl. HENKES; Bergen 6 januari 2014, JLMB 2014, (1341) 1345; Rb. Brussel 
25 februari 2005, JLMB 2005, 699 ("De basisregel bestaat in het volledige herstel van de schade, met inbegrip van de kosten 
van een advocaat en een technisch adviseur die het noodzakelijke gevolg zijn van de fout.").  
8739 Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-1686/5, 27; GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008, BS 22 januari 2009, 3343, 
overweging B.11.3; CASTERMANS 2009, 575; LAMINE/SCHOENAERTS/VAES 2003, 186; SAGAERT/SAMOY 2009, 6. 
8740 Cass. 1 maart 2012, Pas. 2012, 463, overwegingen 6 en 7; Cass. 24 april 2014, RABG 2015, nr. 15141, overwegingen 1 en 
2. Vgl. Cass. 6 januari 2010, Pas. 2010, 20 (buitencontractueel, kosten en ereloon van technisch adviseur die benadeelde 
van een strafrechtelijke fout heeft betaald, zijn vergoedbaar bestanddeel van zijn schade, voor zover noodzakelijk om recht 
op vergoeding van schade te doen gelden). 
8741 SAMOY/SAGAERT 2008, 682. 
8742 DE TEMMERMAN 2003, 1024; SAMOY/SAGAERT 2008, 682 en 692. 
8743 Voor dit verhaal is ook na de invoering van de nieuwe regeling nog steun te zoeken in een cassatiearrest uit 2002 (supra 
nr. 2725). Daarin heeft het Hof van Cassatie immers geoordeeld dat artikel 1382 BW – en artikel 1149 BW naar analogie 
voor het contractenrecht – niet uitsluit dat de vergoedingsplicht zich kan uitstrekken tot kosten die de benadeelde moest 
maken met het oog op de vaststelling van bestaan en omvang van de schade. Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642. 
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6 BW kan zo preciseren: "Vallen echter onder het in lid 1 uiteengezette beginsel van volledige 
schadevergoeding: b) andere gerechtelijke alsook buitengerechtelijke invorderingskosten". 

3261. KOSTEN VAN IN PERSOON VERSCHIJNENDE BENADEELDE – Artikel 1022 Ger.W. betreft enkel de hypothese 
waarin de in het gelijk gestelde partij zich door een advocaat liet bijstaan. Een rechtzoekende die in persoon  
verschijnt, kan geen aanspraak maken op die vergoeding.8744 Die rechtzoekende moet wel vergoeding voor 
invorderingskosten kunnen krijgen.8745 In Nederland laat artikel 238 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
zo een kostenveroordeling toe bij in persoon procederen. Zo kan een benadeelde die in persoon verschijnt een 
vergoeding krijgen voor zijn noodzakelijke reis- en verblijfskosten. Neem nu dat de rechtzoekende jurist is. Dan 
strookt verhaal van zijn kosten zelfs met de op hem rustende schadebeperkingsplicht. Die jurist heeft zijn 
schade ten voordele van de tegenpartij beperkt door geen advocaat in de arm te nemen. De met die 
schadebeperking verbonden kosten komen neer op onvermijdbare schade, die integraal verhaalbaar is (supra 
nrs. 1962-1965). Punt c van artikel 1149-1, lid 6 BW kan dit onderstrepen: "Vallen echter onder het in lid 1 
uiteengezette beginsel van volledige schadevergoeding: c) kosten die de in persoon verschijnende benadeelde 
schuldeiser met het oog op het voeren van zijn proces heeft gemaakt."  

§ 4. NEGATIEF BELANG 

Artikel 1149-2 BW  
Subsidiaire vergoedbaarheid negatief belang 

 
1. Ondergeschikte begrotingsmethode. Wanneer de benadeelde niet in staat is om met 
gerechtelijke zekerheid het bewijs te leveren van de omvang van de schade waarvoor hij om 
vergoeding kan verzoeken krachtens het in artikel 1149-I, lid 3 bedoelde positief belang, kan hij 
verzoeken om schadevergoeding die hem zo goed mogelijk verplaatst naar de toestand waarin hij 
zou hebben verkeerd indien hij de niet-nagekomen overeenkomst niet had gesloten.  
 
2. Verhaalbare omvang. De in vorig lid bedoelde schadevergoeding omvat, hoogstens ten bedrage 
van de vergoeding waarom hij potentieel kan verzoeken krachtens het in artikel 1149-I, lid 3 
bedoelde positief belang: 
 

a) de kosten die de benadeelde schuldeiser heeft gemaakt door zijn vertrouwen te stellen in
 nakoming van de overeenkomst, waaronder kosten ter voorbereiding van de contractsluiting,
 kosten ter uitvoering van eigen verbintenissen en kosten verbonden aan ontbinding, voor zover
 die kosten door de wanprestatie nutteloos zijn geworden en nog niet via restituties na ontbinding
 zijn gecompenseerd, en 

  

b) de winst die hij heeft gederfd uit wegens de contractsluiting mislopen opportuniteiten. 

 
3262. WETTELIJKE BEPALING OVER NEGATIEF BELANG BIJ SCHADEVERGOEDING WEGENS WANPRESTATIE – Het 
positief belang domineert bij wanprestaties. Het negatief belang kan echter bij bewijsproblemen 
relevant zijn als wijze om het positief belang te begroten (supra nr. 3202). Toekenning van het 
negatief belang is geen doel op zich. Het is enkel de best aantoonbare benadering van het potentiële 
bedrag waarop de benadeelde gerechtigd was indien hij kon aantonen welke voordelen hij uit 
nakoming had kunnen putten (positief belang). De benadeelde verplaatsen naar de positie van niet-

                                                             
8744 Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, 
Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1686/1, 4; Cass. 15 december 2009, Pas. 2009, 3007; Cass. 11 maart 2010, Pas. 2010, 774; 
Cass. 15 maart 2013, AR F.12.0004.N, www.cass.be; Cass. 20 november 2013, AR P.13.1001.F, www.cass.be; 
LAENENS/BROECKX/SCHEERS/THIRIA 2012, 490; SAMOY/SAGAERT 2012, 82. 
8745 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. II. Effets des obligations, VI, Parijs, Arthur Rousseau, 1931, 300. 
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sluiting van de overeenkomst is enkel een surrogaat voor zijn positief belang.8746 Het positief belang 
blijft zo de kernschade bij wanprestatie. 

3263. INSPIRATIEBRONNEN EN BEPALING OVER SUBSIDIAIRE VERHAALBAARHEID NEGATIEF BELANG – In Duitsland kan een 
benadeelde opteren voor zijn beperkt negatief belang.8747 § 284 BGB bepaalt: “Anstelle des Schadensersatzes 
statt der Leistung kann der Gläubiger Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt 
der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte, es sei denn, deren Zweck wäre auch ohne die 
Pflichtverletzung des Schuldners nicht erreicht worden.” § 284 BGB rept wel met geen woord over mislopen 
opportuniteiten (winstderving), die normaliter onder het ruime negatief belang verhaalbaar zijn.8748 Amerika 
biedt met § 349 Second Restatement of Contracts een soortgelijk keuzerecht.8749 Een mogelijke bepaling luidt 
dan ook: “Wanneer de benadeelde niet in staat is om met gerechtelijke zekerheid het bewijs te leveren van de 
omvang van de schade waarvoor hij om vergoeding kan verzoeken krachtens het in artikel 1149-I, lid 3 
bedoelde positief belang, kan hij verzoeken om schadevergoeding die hem zo goed mogelijk verplaatst naar de 
toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien hij de niet-nagekomen overeenkomst niet had gesloten." 
Aangezien de benadeelde bij verlieslatende contracten niet via zijn negatief belang aan dat deficitaire karakter 
mag ontkomen, is een plafonnering door het positief belang wel wenselijk. Een tweede lid kan dat preciseren. 

§ 5. BILLIJKHEIDSBEGROTING 

Artikel 1149-3 BW 
Subsidiaire mogelijkheid tot billijkheidsbegroting 

 
1. Mogelijkheid tot billijkheidsbegroting. Wanneer de rechter de in artikelen 1149-1 en 1149-2 
bedoelde schadevergoeding niet met voldoende zekerheid kan bepalen: 
 

a) begroot hij deze naar billijkheid, en 
 

b) geeft hij aan waarom hij de schadevergoeding onmogelijk anders kan bepalen. 
 

2. Inachtneming van vereiste van volledige schadevergoeding. Ook bij gebruikmaking van de in 
lid 1 genoemde mogelijkheid tot billijkheidsbegroting slaat de rechter acht op het in artikel 1149-1, 

lid 1 uiteengezette beginsel van volledige schadevergoeding. 

 
3264. SUBSIDIAIRE MOGELIJKHEID TOT BILLIJKHEIDSBEGROTING – In de International Encyclopedia of 
Comparative Law staat in het deel over overeenkomsten in het algemeen te lezen: “The assessment 
of damages is not an exact science and this point is reflected in the large degree of discretion left to 
judges."8750 Vaak zien rechters zich zelfs genoodzaakt een beroep te doen op de begroting ex aequo 
et bono om schadevergoeding te bepalen. Hoewel dit allicht aansprakelijkheidsoverschrijdende 
codificatie verdient, kan artikel 1149-3 BW wijzen op deze subsidiaire begrotingstechniek (supra nrs. 
2768-2786). De rechter mag deze berekeningsmethode immers enkel toepassen voor zover hij 

                                                             
8746 KRAMER 2014, 482 ("it is important to understand that there is in contract law no 'reliance' measure [...] it is a proxy for 
the expectation measure where profits are hard to prove [...]"). 
8747  DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 293 en 296; ERNST 2003, 955; KÖTZ 2012, 501; LOOSCHELDERS 2011, 304; 
MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 469; MÜLLER-LAUBE 1995, 543-545; PALANDT/BASSENGE 2005, 387; RÉMY-CORLAY 2005, 22; 
STOPPEL 2003, 35; STOPPEL 2004, 91; UNBERATH 2007, 351; VODICAR 2008, 133; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 689. 
8748 DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002, 296; KÖTZ 2012, 503; MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006, 469; PALANDT/BASSENGE 

2005, 387 („Der Gläubiger hat einen Anspruch auf Aufwendungsersatz, keinen Anspruch auf Ersatz des negativen 
Interesses.”); REIM 2003, 3664; STOPPEL 2003, 35; STOPPEL 2004, 91; VON STAUDINGER/BITTNER 2004, 690 en 709. 
8749 Die bepaling luidt: "the injured party may, if he chooses, ignore the element of profit and recover as damages his 
expenditures in reliance. He may choose to do this if he cannot prove his profit with reasonable certainty. He may also 
choose to do this in the case of a losing contract, one under which he would have had a loss rather than a profit." 
8750 A.T. VON MEHREN, International Encyclopedia of Comparative Law. Volume VII. Contracts in general, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2008, 73. 
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aantoont dat hij niet over precieze begrotingselementen beschikt8751 en hij de vaststaande schade 
dus niet met (wiskundige) zekerheid kan begroten8752 en hij motiveert waarom hij enkel deze 
methode kan aanwenden en de schade dus onmogelijk anders kan bepalen8753.  

3265. INSPIRATIEBRONNEN EN FORMULERING MOGELIJKHEID TOT BILLIJKHEIDSBEGROTING – In Zwitserland (art. 42, lid 2 
CO), Oostenrijk (§ 273 ZPOOst), Italië (art. 1226 CCI), Portugal (art. 566, lid 3 CCP) en Louisiana (art. 1999 CCLo) 
biedt de wet rechters de bevoegdheid om schade naar billijkheid te begroten wanneer de schade niet exact 
bepaalbaar is. Duidelijk is artikel 1999 van de Code civil van Louisiana: “When damages are insusceptible of 
precise measurement, much discretion shall be left to the court for the reasonable assessment of these 
damages.” Signaleer ook artikel 42, lid 2 van de Zwitserse Code des obligations: "Der nicht ziffernmässig 
nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters [...] abzuschätzen.” Ook de Unidroitbeginselen voorzien 
in die begrotingstechniek (art. 7.4.3): “Kan het bedrag van de schade niet met een voldoende mate van 
zekerheid worden vastgesteld, dan schat de rechter de omvang van de schade.”8754 Een mogelijke nieuwe 
bepaling luidt: "Wanneer de rechter de in artikelen 1149-1 en 1149-2 bedoelde schadevergoeding niet met 
voldoende zekerheid kan bepalen: a) begroot hij deze naar billijkheid, en b) geeft hij aan waarom hij de 
schadevergoeding onmogelijk anders kan bepalen". 

3266. BILLIJKHEIDSBEGROTING DOET NIET AF AAN COMPENSERENDE FUNCTIE SCHADEVERGOEDING – Bepaalde 
doctrine meent dat billijkheidsbegroting niet enkel op de omvang van de geleden schade, maar ook 
op andere aspecten van het schadegeval betrekking kan hebben.8755 Zo zou de rechter ook het 
belang van de schadeverwekker en de samenleving in de beoordeling moeten betrekken. Werkelijke 
vergoeding is bij immateriële schade toch onmogelijk, zodat schadevergoeding geleden immateriële 
schade enkel bij benadering kan vergoeden. Deze zienswijze is te verwerpen. 8756  Zelfs bij 
billijkheidsbegroting blijft het ultieme doel alle schade zo goed mogelijk te vergoeden. De wetgever 
kan dit uitgangspunt in herinnering brengen in een tweede lid van artikel 1149-3 BW: "Ook bij 
gebruikmaking van de in lid 1 genoemde mogelijkheid tot billijkheidsbegroting slaat de rechter acht 
op het in artikel 1149-1, lid 1 uiteengezette beginsel van volledige schadevergoeding." 

§ 6. VOORDEELAFDRACHT 

Artikel 1149-4 BW 
Uitzonderlijke mogelijkheid tot voordeelafdracht 

 
1. Mogelijkheid tot voordeelafdracht. Bij een opzettelijke wanprestatie die de wanprestant een 
voordeel heeft opgeleverd, kan de rechter hem op verzoek van de benadeelde schuldeiser 
veroordelen tot afdracht van dat voordeel. 
 
2. Bestemming van schadeoverstijgend voordeel. Het afgedragen voordeel dat de door de 
benadeelde schuldeiser geleden schade overstijgt, komt toe aan een bij koninklijk besluit te bepalen 

slachtofferfonds. 

 

                                                             
8751 Cass. 22 november 1972, Arr.Cass. 1973, 297; Cass. 9 oktober 2009, Pas. 2009, 2204; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, 
TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012, 183; 
ESTIENNE 2002, 24 (buitencontractueel, inzake gebruiksderving); SIMONT/FORIERS 2014, 639; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 188; 
STORCK, grieven in Cass. 26 oktober 2000, www.cass.be. 
8752 Cass. 26 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1663 (contractueel; afwijzing in dat geval); CORNELIS 2000-I, 566; VAN LEUVEN 2009, 
516; VAN OMMESLAGHE 2010, 1601. Vgl. AELBRECHT 2005, 376 (schade bij auteursrechtelijke inbreuken). 
8753 Cass. 20 november 2012, Pas. 2012, 2268; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Dendermonde 27 
juni 2013, DAOR 2013, (277) 282; VAN OMMESLAGHE 2010, 1602. 
8754 Bijv. PATOCCHI/FAVRE-BULLE 1998, 598. 
8755 J. ADY, Ersatzansprüche wegen immaterieller Einbuβen, Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, 192 en 217. Vgl. LINDENBERGH 

2008-II, 20 (Nederland; kritisch). 
8756 DUITSLAND: SCHUBERT 2013, 236. NEDERLAND: LINDENBERGH 2008-II, 20. 



1078 
 

3267. MOGELIJKHEID TOT VOORDEELAFDRACHT – Artikel 1149-4 BW zou de uitzonderlijke mogelijkheid 
kunnen bieden om schadevergoeding te fixeren op de door de wanprestant gerealiseerde winst 
(supra nrs. 1330-1441). In Nederland wijst artikel 6:104 NBW op een met winstafdracht verwante 
gedachte: “Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming 
van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft 
genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst 
of op een gedeelte daarvan.” De term "de schade" heeft echter tot gevolg dat dit artikel niet als 
eigenlijke winst- of voordeelafdracht is aan te merken, aangezien de werkelijke schade van de 
benadeelde nog steeds de bovengrens vormt. Om tot eigenlijke winst- of voordeelafdracht te komen, 
zoals soms aanvaard in de common law, verdient die bepaling een andere formulering.  

3268. INSPIRATIEBRONNEN EN MOGELIJKE BEPALING – Voor winstafdracht biedt § 39, lid 1 Third 
Restatement of Restitution inspiratie: “If a breach of contract is both material and opportunistic, the 
injured promisee has a claim in restitution to the profit realized by the defaulting promisor as a result 
of the breach.” Voor een nieuwe bepaling kan het Franse voorontwerp tot hervorming van het 
aansprakelijkheidsrecht ook model staan: "Lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une 
faute lourde, notamment lorsque celle-ci a généré un gain ou une économie pour son auteur, le juge 
peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile. Cette 
amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou 
aux profits qu'il en aura retirés. Cette amende est affectée au financement d’un fonds 
d’indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à défaut, au Trésor public."8757 Om de 
nieuwe bepaling af te stemmen op de bij de voorzienbaarheidslimiet geldende drempel van opzet 
(supra nrs. 1662-1663 en infra nrs. 3274-3275), kan artikel 1149-4 BW zo in een eerste lid bepalen: 
"Bij een opzettelijke wanprestatie die de wanprestant een voordeel heeft opgeleverd, kan de rechter 
hem op verzoek van de benadeelde schuldeiser veroordelen tot afdracht van dat voordeel.” 

3269. SCHADEOVERSTIJGEND DEEL NAAR VERGOEDINGSFONDS – Invoering van winst- of voordeelafdracht stoot wel op 
een dilemma (supra nrs. 1436-1437). Terwijl uitblijven van winstafdracht de wanprestant kan begunstigen8758, 
kan toepassing van die remedie net de benadeelde ongerechtvaardigd verrijken. In Amerika preciseert lid 4, 
sub b van § 39 Third Restatement of Restitution dan ook dat winstafdracht onmogelijk is wanneer dit resulteert 
in een ongepaste meevaller voor de benadeelde of anderszins onredelijk is.8759 Niettemin lijkt overcompensatie 
van de benadeelde minder erg dan verrijking van de wanprestant. De benadeelde heeft zijn ongunstige positie 
immers niet zelf veroorzaakt (supra nr. 76)8760, en voor voordeelafdracht is opzet van de wanprestant vereist 
(supra nr. 3268). Alternatief is winstafdracht toe te staan, maar de winst toe te kennen aan de overheid. Inzake 
punitieve vergoedingen in buitencontractueel verband wordt zo bepleit om met het schadeoverstijgende deel 
een slachtofferfonds te spijzen.8761 Ook de Franse wetgever kondigde recentelijk zijn voornemen aan die weg in 

                                                             
8757 Artikel 1266, eerste, tweede en vijfde lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Het 
Terré-ontwerp uit 2009 voorzag ook al in winstafdracht. Voorgesteld artikel 120  bepaalde: "Toutefois, en cas de dol, le 
créancier de l'obligation inexécutée peut préférer demander au juge que le débiteur soit condamné à lui verser tout ou 
partie du profit retiré de l'inexécution." Uit de commentaar bij dat ontwerp blijkt dat dit artikel zinspeelt op lucratief opzet, 
zijnde vrijwillige niet-nakoming van contractuele verbintenissen teneinde een gunstigere overeenkomst te sluiten. PH. REMY, 
“Les dommages et intérêts" in F. TERRE (ed.), Pour une réforme du droit des contrats. Réflexions et propositions d'un groupe 
de travail sous la direction de François Terré, Parijs, LGDJ, 2009, (281) 286. 
8758 HELMS 2007, 23 ("Es bleibt also die Wahl zwischen einer Überkompensation des Verletzten und einer Unrechtsprämie für 
den Verletzer."); VERJANS 2013, 536 (buitencontractueel, inzake punitieve vergoedingen). 
8759 Lid 4, sub b van § 39 luidt: “Disgorgement by the rule of this Section will be denied […] to the extent that disgorgement 
would result in an inappropriate windfall to the promisee, or would otherwise be inequitable in a particular case.” 
8760 TEMPLE 2008, 101 (“overcompensating the claimant is a lesser evil than leaving the defendant with ill-gotten gains.”; 
onder verwijzing naar A.S. BURROWS, The law of restitution, Londen, Butterworths, 2002, 480). 
8761 GULDIX/WYLLEMAN 1999, 1655; VERJANS 2013, 536; WEYTS 2006, 1651. Dit was ook een bedenking van advocaat-generaal 
MENGOZZI in zijn conclusie bij de Unierechtszaak Arjona Camacho (supra nr. 155). MENGOZZI constateerde onder meer dat 
invoering van punitieve schadevergoedingen kan indruisen tegen het verbod van ongerechtvaardigde verrijking, tenzij is 
bepaald dat de punitieve schadevergoeding aan de schatkist ten goede komt (Punt 50 van conclusie adv.-gen. P. MENGOZZI 
van 3 september 2015, nr. C-407/14, ECLI:EU:C:2015:534, Arjona Camacho). 
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te slaan.8762 Een extra lid kan zo bepalen: "Het afgedragen voordeel dat de door de benadeelde schuldeiser 
geleden schade overstijgt, komt toe aan een bij koninklijk besluit te bepalen slachtofferfonds." 

Afdeling IV. Integraliteitslimieten 

§ 1. ONVOORZIENBAARHEID 

Artikel 1150-1 BW 
Onvoorzienbaarheid van schade 

 
1.  Onvergoedbaarheid van onvoorzienbare schade. De wanprestant is niet gehouden tot 
vergoeding van schade die een redelijke schuldenaar in soortgelijke concrete omstandigheden bij de 
contractsluiting niet zou hebben voorzien als mogelijk gevolg van een wanprestatie. 

 
a) Bij de beoordeling hiervan houdt de rechter onder meer rekening met het beroep en de

 specialisatie van de wanprestant, de gebruiken van de sector, de bewoordingen en de aard van 
 de overeenkomst, de verklaringen van de contractpartner, de betaalde prijs, en de uiterlijke
 kenmerken van het voorwerp van de overeenkomst. 

 
b) Onvoorzienbaarheid in de zin van dit lid kan betrekking hebben op zowel het type als de

 omvang van de geleden schade. 
  
2. Gevallen van vergoedbaarheid van onvoorzienbare schade. In afwijking van lid 1 is de 
wanprestant wel gehouden tot vergoeding van daarin bedoelde schade wanneer hij:  
 

a) die schade in het concrete geval wel als mogelijk gevolg van een wanprestatie heeft voorzien,
 zoals wanneer de benadeelde schuldeiser hem bij de contractsluiting schriftelijk in kennis had
 gesteld van bijzondere omstandigheden of risico’s;  
 

b) zijn verbintenissen vrijwillig niet is nagekomen met het besef dat dit zijn contractpartner
 schade kon berokkenen.  
 
3.  Gevallen van beperkte vergoedbaarheid van voorzienbare of voorziene schade. In de in lid 1 en 
in lid 2, onder a) bedoelde gevallen kan de rechter de vergoeding van voorzienbare respectievelijk 
voorziene schade, voor zover bijzondere omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen, tot normale 
proporties herleiden indien volledige vergoeding daarvan buiten elke verhouding zou staan met de 

contractueel voor de wanprestant bestemde tegenprestatie. 

 
3270. BEHOUD VAN VOORZIENBAARHEIDSLIMIET – Hoewel artikel 1150 BW grotendeels is uitgehold 
(supra nr. 1585) en niet frequent toepassing vindt (supra nr. 1472), lijkt het aangewezen om het 
huidige artikel 1150 BW te behouden in artikel 1150-1 BW. Dat deze limiet nog steeds is te bezien als 
doeltreffende methode van vergoedingsbeperking, blijkt uit recente Franse cassatierechtspraak 
(supra nrs. 1695-1696) en vindt ook steun in het feit dat nieuwe codificaties vasthouden aan deze 
limiet (supra nr. 1654). Dat deze schadegrens een solide basis heeft, blijkt bovendien uit het feit dat 
zij voorkomt in alle internationale rechtsinstrumenten: het Weens Koopverdrag (art. 74, tweede 
volzin CISG), de Unidroit-principes (art. 7.4.4), de PECL (art. 9:503), de DCFR (art. III-3:703) en de CESL 
(art. 161). Of een algemeen matigingsrecht hier is vereist (supra nr. 1728), vergt vervolgonderzoek.  

                                                             
8762 Artikel 1266, vijfde lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile luidt: "Cette amende est 
affectée au financement d'un fonds d'indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à défaut, au Trésor public." 
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3271. HERFORMULERING VAN VOORZIENBAARHEIDSLIMIET – De wetgever kan de kern van huidig artikel 
1150 BW wel herschrijven: “De wanprestant is niet gehouden tot vergoeding van schade die een 
redelijke schuldenaar in soortgelijke concrete omstandigheden bij de contractsluiting niet zou 
hebben voorzien als mogelijk gevolg van een wanprestatie.” Door de verwijzing naar de redelijke 
schuldenaar expliciteert de wetgever zo het bestaande normatieve element van de 
voorzienbaarheidslimiet (in huidig art. 1150 BW: “die men heeft kunnen voorzien”). Hoe zou de 
benadeelde bij betwisting van de voorzienbaarheid immers bewijzen dat de wanprestant de schade 
toch had voorzien bij de contractsluiting?8763 Zou het overigens niet onbillijk zijn dat de rechter een 
wanprestant van zijn schadeplicht zou kunnen ontheven op grond dat hij schade niet had voorzien, 
terwijl hij die schade wel behoorde te voorzien (supra nrs. 1539-1540)?8764 Verder duidt het adjectief 
“mogelijk” (“mogelijk gevolg”) op de laagdrempelige voorzienbaarheidsgraad (supra nrs. 1554-1560). 
Bij het schudden van kaarten is het zo mogelijk, maar niet waarschijnlijk dat de bovenste kaart ruiten 
negen zal zijn, ook al is die kans 1 op 51.8765 Bij een waarschijnlijkheidstoets is niet elk mogelijk gevolg 
van een wanprestatie sowieso voorzienbaar. Een tuinier kan het zo mogelijk achten dat de bedekking 
van een kalkrijke bodem met graszoden mislukt, maar acht dit daarom nog niet waarschijnlijk.8766 De 
wetgever kan preciseren wat de rechter bij het nagaan van voorzienbaarheid kan verrekenen: “Bij de 
beoordeling van al dan niet voorzienbaarheid in de zin van dit lid houdt de rechter onder meer 
rekening met het beroep en de specialisatie van de wanprestant, de gebruiken van de sector, de 
bewoordingen en de aard van de overeenkomst, de verklaringen van de contractpartner, de betaalde 
prijs, en de uiterlijke kenmerken van het voorwerp van de overeenkomst.” 

3272. BELANG VAN EXTRA FEITELIJKE KENNIS VAN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN – Punt a van lid 2 kan dan preciseren 
dat de feitelijke kennis van de wanprestant ook een rol kan spelen bij de voorzienbaarheidslimiet: “In afwijking 
van lid 1 is de wanprestant wel gehouden tot vergoeding van daarin bedoelde schade wanneer hij: a) die 
schade in het concrete geval wel als mogelijk gevolg van een wanprestatie heeft voorzien, zoals wanneer de 
benadeelde schuldeiser hem bij de contractsluiting schriftelijk in kennis had gesteld van bijzondere 
omstandigheden of risico’s.” Indien de latere wanprestant tijdens contractsonderhandelingen kennis had 
gekregen van bijzondere omstandigheden, dan staat die extra kennis nadien centraal bij de beoordeling van de 
voorzienbaarheid. Door mededeling van bijzondere omstandigheden of risico’s kan de wanprestant zich niet 
meer beroepen op het argument dat die bijzondere schade onvoorzienbaar was.8767 Objectief onvoorzienbare 
schade kan zo een subjectief voorzien karakter krijgen. Ongebruikelijke risico’s treden zo toch binnen in het 
contractsveld.8768 Dergelijke door niet-mededeling onvoorziene schade lijkt ook buiten artikel 1150 BW om van 
vergoeding uit te sluiten, met name op grond van de schadebeperkingsplicht.8769 In Duitsland laat § 254 BGB zo 
beperking van schadevergoeding toe indien de schade deels aan de fout van de benadeelde is te wijten (lid 
1)8770, zoals wanneer hij de schuldenaar niet wees op het gevaar van ongewoon hoge schade, die de 

                                                             
8763 CISG: VAN DER POEL 2010, 160. 
8764 BELGIË: PHILIPPE 2010, 515 ("en effet, on ne peut permettre à un débiteur de ne pas indemniser un dommage alors qu'il 
pouvait le prévoir à la conclusion du contrat"). FRANKRIJK: MAZEAUD/CHABAS 1978, 737. ITALIË: DI GRAVIO 1999, 147 ("la omessa, 
incompleta, o superficiale formulazione di tale giudizio prognostico non servirà al debitore a limitare la propria 
responsabilità"); LAMBO 2012, 129. AMERIKA: CORBIN 1964, 77 (“It is erroneous […] to refuse damages for an injury merely 
because its possibility was not in fact in the contemplation of the parties at the time they made the contract.”). CISG: VAN DER 

POEL 2010, 160; VULLIÉTY 2010, 445. DCFR: LANDO 2009, 625.  
8765 Lord Reid in Koufos v Czarnikow Ltd (The Heron II) [1969] AC HL 350. Bijv. HERBOTS 2011, 943. 
8766 Een vervoerder kan het mogelijk achten dat een te vervoeren koffer juwelen bevat. Dat die koffer ook juwelen bevat, is 
daarom nog niet waarschijnlijk. CARBONNIER 2000, 302-303; DEMOGUE 1931, 310 ("Le transporteur peut prévoir comme 
possible [que la malle] contienne des objets de grande valeur, mais il ne le prévoit pas comme probable [...]”). 
8767 FRANKRIJK: DEMOGUE 1931, 309; FABRE-MAGNAN 2013, 510; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 402; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 
306. NEDERLAND: KRANS 1999, 140-141. UNIDROIT: UNIDROIT 2010, 271. CISG: PEROVIC 2010, 591. CESL: MOŽINA 2012, 646. 
8768 MOŽINA 2012, 646 (inzake art. 161 CESL: “Thus, the debtor is liable for unusual risks only if he had knowledge of them.”). 
8769 LAITHIER 2004, 136 ("[L'article 1150 du Code civil] fait peser sur le créancier une sorte de devoir 'anticipé' de restreindre le 
dommage."). 
8770 § 254, lid 1 BGB luidt: "Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die 
Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, 
inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist." Bespreking: 
SCHIEMANN/MARTINEK 2005, 333-334. 
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schuldenaar kende noch behoorde te kennen (lid 2).8771 Een hoofdaannemer die zijn onderaannemer niet wijst 
op de hoge conventionele schadevergoeding bij wanprestatie, maakt zo een fout in de zin van § 254, lid 2 
BGB.8772 Toch lijkt het aanbevolen om dit te expliciteren bij de voorzienbaarheidsgrens. 

3273. PRECISERING VAN VOORZIENBAARHEIDSVOORWERP – Naar Belgisch recht kan enkel 
onvoorzienbaarheid van het schadetype een rol spelen. De benadeelde ziet dus alle schade vergoed 
dan wel volledig van vergoeding uitgesloten naargelang het al dan niet voorzien(bar)e karakter van 
het schadetype.8773 Alles-of-nietsbenaderingen beschouwt het schaderecht echter als achterhaald 
(supra nr. 75). Is de omvang van bepaalde schade deels onvoorzienbaar, dan sluit het Franse recht 
enkel dat onvoorzienbare schadedeel van vergoeding uit. 8774  Het voorzienbare deel is wel 
verhaalbaar. De wanprestant ontkomt in de Franse opvatting dus deels aan zijn aansprakelijkheid.8775 
Zou voor deze wereldwijd dominante opvatting (supra nrs. 1623-1628) een politiek draagvlak 
bestaan, dan is het transparanter dat de wetgever dit meteen verduidelijkt in de nieuwe bepaling 
betreffende de voorzienbaarheidslimiet: "Onvoorzienbaarheid in de zin van dit lid kan betrekking 
hebben op zowel het type als de omvang van de geleden schade." Hierbij is wel voor ogen te houden 
dat niet het precieze bedrag8776 maar het algemene bedrag van de schadevergoeding voorzienbaar 
moest zijn.8777 Deze opvatting geldt ook in Luxemburg8778, Italië8779, onder het Weens Koopverdrag8780 
en onder de (voorgestelde maar ingetrokken) CESL8781.  

3274. OPZETUITZONDERING – In de common law is opzet bij wanprestatie niet van invloed op het 
voorzienbaarheidsmechanisme (supra nr. 1649). De common law pakt opzettelijke wanprestanten 
dus niet strenger aan dan niet-opzettelijke wanprestanten.8782 De Romaanse civil law vult de 
voorzienbaarheidslimiet wel schuldgerelateerd in. Die napoleontische opvatting is nog steeds te 
vinden in België en Luxemburg (art. 1150 BW/CCL). Hier lijkt het aangewezen om het opzetbegrip in 
artikel 1150-1 BW of in een voorafgaande algemenere bepaling te definiëren, zoals de Argentijnse 
wetgever recentelijk nog heeft gedaan (art. 1724 in fine CCCA).8783 Van opzet zelf zijn diverse 
omschrijvingen mogelijk (supra nrs. 1664-1672). Opzet invullen als vrijwillige wanprestatie lijkt niet 
verstandig, aangezien de voorzienbaarheidslimiet enkel nog zou spelen bij onbewuste nalatigheid. De 
wanprestant moet niet enkel de wanprestatie vrijwillig of bewust begaan. Ook moet hij (behoren te) 
beseffen dat zijn niet-nakoming zijn contractpartner schade zal berokkenen. 8784  De wil tot 

                                                             
8771 § 254, lid 2 BGB luidt: "Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er 
unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der 
Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern." 
Verband tussen § 254, lid 2 BGB en de voorzienbaarheidsbeperking: FAUST 1996, 344; GORDLEY 2011, 707; VÉKÁS 2002, 156; 
XYNOPOULOU 2013, 105. 
8772 BGH 25 januari 2000, NJW DE 2000, 1718. 
8773 Vgl. RADÉ 1999, nr. 21. 
8774 FRANKRIJK: Rennes 2 augustus 1892, zoals bevestigd in Cass.Req.fr. 27 februari 1894, D. 1894, I, 395; MAZEAUD/CHABAS 

1978, 744. 
8775 FRANKRIJK: MAZEAUD/CHABAS 1978, 744. LUXEMBURG: POELMANS 2014, 62.  
8776 Cass.civ.fr. 7 juli 1924, D. 1927, I, 119.  
8777 FRANKRIJK: CASSON 2009, nr. 155. ITALIË: DE CUPIS 1979-I, 388. AMERIKA: CORBIN 1964, 88. CISG: OGH 14 januari 2002, CISG-
online nr. 643; FAUST 1996, 12; FERRARI 2008, 312; FERRARI 2009, 374; HUBER 2012, nr. 28; PEROVIC 2010, 585; SAIDOV 2008, 117. 
8778 RAVARANI 2014, 1115. 
8779 Rb. Verona 23 maart 1953, Il Foro Italiano 1954, II, 871; DE CUPIS 1979-I, 388; PINORI/PETRELLI 1999, 143 (met verwijzing 
naar Cass.it. 24 maart 1971, nr. 819, Giust.civ. 1971, I, 508 en Cass.it. 7 mei 1982, nr. 2850, Resp.civ.prev. 1982, 596); BIANCA 

2012, 175; MESSINEO 1959, 338; PINORI/PETRELLI 1999, 143. 
8780 OGH 14 januari 2002, CISG-online nr. 643; FAUST 1996, 12; FERRARI 2008, 312; FERRARI 2009, 374; HUBER 2012, nr. 28; 
MAGNUS 2013-I, 854; PEROVIC 2010, 585; SAIDOV 2008, 117. 
8781 MOŽINA 2012, 646; REMIEN 2012, 513. 
8782 TREITEL 1988, 151. 
8783 Artikel 1724 in fine CCCA luidt: "El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con 
manifiesta indiferencia por los intereses ajenos." 
8784 BELGIË: DUBUISSON 1998, 133; DURANT 2010-II, 86; DURANT 2015, 459 (idem); VAN OMMESLAGHE 1975, 525-526. FRANKRIJK: 
DEMOGUE 1931, 308; LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010, 401; LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305. ITALIË: Cass.it. 7 december 1978, nr. 
5811, Repertorio del Foro italiano 1978, 610; BIANCA 2012, 173-174. 



1082 
 

schadeberokkening vereisen, zou echter resulteren in uitholling van het opzetbegrip. Het besef dat 
een wanprestatie schade zal berokkenen (supra nr. 1667), zou moeten volstaan. Franse rechtsleer 
benadrukt terecht dat een contractpartij die zijn verbintenissen niet nakomt, dit doorgaans niet doet 
met het oogmerk zijn contractpartij schade te berokkenen. Wanprestaties zijn nagenoeg steeds 
louter in eigen belang.8785 Een mogelijke nieuwe bepaling luidt dan ook: “In afwijking van lid 1 is de 
wanprestant wel gehouden tot vergoeding van daarin bedoelde schade wanneer hij: b) zijn 
verbintenissen vrijwillig niet is nagekomen met het besef dat dit zijn contractpartner schade kon 
berokkenen.” 

3275. GEEN UITBREIDING TOT ZWARE FOUT IN ARTIKEL 1150-1 BW – Bepaalde rechtsstelsels stellen zware fouten 
voor de toepassing van de voorzienbaarheidslimiet zo gelijk met opzet (supra nr. 1657-1663). Zo volgt Frankrijk 
het adagium culpa lata dolo equiparatur. Eind 2014 bevestigde het Franse Hof van Cassatie nog dat zware 
fouten voor artikel 1150 CCF gelijkstaan met opzet.8786 Sinds kort ligt deze opvatting vervat in de Franse Code 
civil: "Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors 
de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive." (art. 1231-3 CCF). 
Begin de twintigste eeuw aanvaardde het Belgische Hof van Cassatie nog de gelijkstelling tussen zware fout en 
opzet bij exoneratiebedingen.8787 Thans kent België geen gelijkstelling meer tussen zware fout en opzet (supra 
nrs. 1662-1663).8788 Dat zware of grove fouten niet gelijkstaan met opzet, geldt ook onder artikel 1150 BW.8789  

3276. DATUM VAN CONTRACTSLUITING ALS PEILDATUM VOOR ARTIKEL 1150-1 BW – Voor de toepassing van 
artikel 1150-1 BW is de vaststelling van de peildatum even belangrijk als de omschrijving van opzet. 
In 2002 nam de Sloveense wetgever de wanprestatiedatum als evaluatiemoment voor 
schadevoorzienbaarheid. 8790  Deze peildatum lijkt echter bedenkelijk. 8791  De datum van de 
contractsluiting sluit beter aan op de onderliggende grondslagen van de wilsautonomie, de 
risicoverdeling en de transparantiestimulans (supra nrs. 1676-1679). De partijwil kristalliseerde zich 
bij de contractsluiting in die overeenkomst. Door voorzienbaarheid op dat moment vast te pinnen, 
kan de rechter rekening houden met wat de partijen toen konden overzien. Net op dat tijdstip 
kunnen contractonderhandelaars immers op basis van verklaringen van de wederpartij bijkomende 
risico's inschatten en zich tegen daaruit resulterende aansprakelijkheid indekken door de 
contractprijs te verhogen, specifieke aansprakelijkheden te beperken of uit te sluiten, verzekeringen 
aan te gaan of zelfs van de transactie af te zien.8792 Onrechtvaardig zou het zijn om voorzienbaarheid 
en zo aansprakelijkheid te verhogen door na het aangaan van de overeenkomst feiten mee te delen 
die relevant zijn voor hun potentiële aansprakelijkheid. 8793  Irrelevant is dan ook dat bij de 
contractsluiting onvoorzienbare schade voorzienbaar werd na de contractsluiting. Naar Belgisch, 
Frans en Luxemburgs recht geldt zo dat de schuldenaar slechts gehouden is tot vergoeding van de 
schade die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien "ten tijde van het aangaan van het 
contract". De wetgever dient de huidige peildatum te behouden. 

                                                             
8785 Vgl. J. MAZEAUD, noot onder Cass.civ.I.fr. 4 februari 1969, D. 1969, (601) 601; RADÉ 1999, nr. 31. 
8786 Cass.civ.I.fr. 29 oktober 2014, nr. 13-21.980, JurisData nr. 2014-025744. 
8787 Cass. 22 februari 1900, Pas. 1900, I, 159. 
8788 Cass. 25 september 1959, Pas. 1960, I, 112. 
8789 Cass. 25 september 1959, Pas. 1960, I, 112; Cass. 18 mei 1987, Arr.Cass. 1986-87, 1250; Cass. 27 januari 1995, Arr.Cass. 
1995, 93; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, 185; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 321; GERMAIN/PLASSCHAERT 2003, 
II.1.6, 53; HAYOIT DE TERMICOURT 1957, 601; HENS 2009, II.4, 185; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 651; PHILIPPE 2010, 516 en 522; 
SAMOY/DANG VU 2012, 87; VAN OMMESLAGHE 1975, 526.  
8790 § 243, lid 1 OZ, zoals besproken in VODICAR 2008, 151 (vermeldt verantwoording dat de omstandigheden bij 
wanprestatie relevant zijn voor schadebegroting, maar kritisch op p. 152). 
8791 Vgl. VODICAR 2008, 152 (kritiek op Sloveense peildatum vanuit voorzienbaarheidsgrondslag van risicoverdeling). 
8792 FRANKRIJK: BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001, 754; LÉGIER 1989, 25. ITALIË: DI GRAVIO 1999, 148 ("È, infatti, quello il momento in 
cui il (futuro) debitore decide se assumere l'obbligo ed in quale misura accollarsi il rischio."). SPANJE: RODRÍGUEZ-CANO 2009, 
1311. COMMON LAW: KRAMER 2008, 294-295; TREITEL 1988, 160. SLOVENIË: VODICAR 2008, 152. UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 888. 
CISG: LIU 2007, 464; PEROVIC 2010, 583; RYFFEL 1992, 59; SAIDOV 2008, 119; VAN DER POEL 2010, 159; XYNOPOULOU 2013, 72. CESL: 
CHEN-WISHART/MAGNUS 2013, 680; MOŽINA 2012, 646. 
8793 Patterson v Illinois Central Ry Co 97 SW 423 (1906), in TREITEL 1988, 160. CISG: PEROVIC 2010, 583; SAIDOV 2008, 119. 
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3277. VOORZIENBAARHEIDSSUBJECT – Ook de bestemmeling van de voorzienbaarheidsgrens is relevant 
(supra nrs. 1680-1684). Wie moet de schade bij contractsluiting (kunnen) voorzien? Moet schade 
voorzien(baar) zijn voor beide partijen of volstaat het dat schade voorzienbaar was voor de 
wanprestant? Hier schept artikel 1150 BW geen duidelijkheid. Dit artikel bepaalt dat de schuldenaar 
slechts gehouden is tot vergoeding van de schade "die was voorzien of die men heeft kunnen 
voorzien" bij het aangaan van het contract. Op het eerste gezicht lijkt "men" erop te duiden dat 
beide contractpartijen de schade moesten voorzien.8794 Niettemin blijkt dat enkel voorzienbaarheid 
vanuit de wanprestant maatgevend is. Dat de benadeelde schade niet had voorzien, is volstrekt 
irrelevant.8795 In de West-Europese Romaanse civil law geldt dit in België, Frankrijk, Luxemburg, Italië 
en Spanje.8796 Zo duidt artikel 1150 BW met "men" in de zinsnede "die men heeft kunnen voorzien" 
niet op beide contractpartijen, maar eerder op het goede-huisvadercriterium (supra nrs. 1542-1546). 
De rechter moet nagaan wat "men" – een redelijk lid van de samenleving – in dezelfde 
omstandigheden als voorzienbaar zou aanzien.8797 Onbillijk zou het zijn om van voorzienbare schade 
te gewagen indien de benadeelde wegens kennis van specifieke risico's bijzondere schade had 
voorzien zonder die aan de wanprestant mee te delen. Doorgaans was de uiteindelijke benadeelde 
bij de contractsluiting immers ook beter op de hoogte van zijn eigen specifieke omstandigheden dan 
de latere wanprestant.8798 De huidige bewoordingen "de schade die was voorzien of die men heeft 
kunnen voorzien" kan de wetgever zo vervangen door "de schade die de wanprestant heeft of 
behoorde te voorzien". Op die manier gaat hij tegelijk een te vermijden passiefconstructie uit de weg. 

3278. BEWIJSLAST VOORZIENBAARHEID: BENADEELDE – Artikel 1150 BW formuleert de 
voorzienbaarheidsgrens op positieve wijze: "De schuldenaar is slechts gehouden tot vergoeding van 
de schade die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien ten tijde van het aangaan van het 
contract, wanneer het niet uitvoeren van de verbintenis niet door zijn opzet is veroorzaakt." De 
bewijslast is niet geregeld. De benadeelde moet zijn schade bewijzen.8799 Moet hij ook bewijzen dat 
die schade voorzienbaar was? In de common law en onder het Weens Koopverdrag ligt die bewijslast 
bij de benadeelde.8800 Meer aannemelijk is echter dat onvoorzienbaarheid een verweermiddel vormt. 
Onvoorzienbaarheid komt ten goede aan de wanprestant, die daarvan dus de bewijslast draagt.8801 
Een negatieve formulering is zo duidelijker. De benadeelde moet eerst zijn schade bewijzen. Daarna 
staat het aan de wanprestant om aan te tonen dat die schade onvoorzienbaar was bij het aangaan 

                                                             
8794 OSTERLING PARODI 1985, 409 (Peru: "lo previsible es aquello que las partes, razonablemente, pudieron y debieron tener en 
cuenta, al tiempo de contratar"). 
8795 MOŽINA 2012, 646 (“It is the debtor who must have foreseen the loss; the creditor’s point of view is irrelevant.”). 
8796 BELGIË: CORNELIS 1990-II, 100; DE PAGE 1942, 141 ("[...] le juge, pour apprécier les dommages-intérêts prévus et imprévus, 
doit se mettre à la place du débiteur"). FRANKRIJK: Cass.civ.fr. 27 juni 1928, Gaz.Pal. 1928, II, 520 ("le débiteur, hors le cas de 
dol [...], n'est tenu que des dommages-intérêts dont la quotité a pu être prévue par lui lors du contrat."); Cass.civ.I.fr. 
5 november 2009, nr. 08-19.540, LexisNexis; Cass.civ.I.fr. 28 april 2011, nr. 10-15056, JurisData nr. 2011-007612 (cassatie 
van beslissing waarbij rechters niet hadden uiteengezet waarom tekortgeschoten SCNF bij contractsluiting kon voorzien dat 
treinreizigers een aansluitende vlucht zouden missen bij treinvertraging); Cass.civ.I.fr. 2 oktober 2013, nr. 12-26.975, 
JurisData nr. 2013-021573 (treinreiziger mist vlucht door TGV-vertraging); Dijon 29 januari 2008, JurisData nr. 2008-355413. 
ITALIË: PINORI/PETRELLI 1999, 144. 
8797 Algemeen: E. DIRIX, "De maat van Maatman", RW 2014-15, (882) 882 ("De beslissing van de rechter zal dan worden 
bepaald door wat 'men' ervan vindt in de samenleving of door het hypothetisch oordeel van een redelijk lid van die 
samenleving (de zgn. 'maatman')."). 
8798 CISG: SAIDOV 2002, 340. 
8799 BELGIË: Cass. 10 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 235; Cass. 28 november 1984, Arr.Cass. 1984-85, 432; Cass. 6 januari 
2005, Pas. 2005, 24; Cass. 13 oktober 2011, Pas. 2011, 2237, vijfde en zesde overweging; Antwerpen 16 april 2012, RABG 
2015, (805) 807, noot N. VAN DE SYPE. FRANKRIJK: Cass.civ.II.fr. 8 juli 1987, nr. 85-14.052, JurisData nr. 1987-701245. 
8800 COMMON LAW: Singleton Abbey v S.S. Paludina [1927] A.C. 16, punten 25-26; MCGREGOR 2014, 113; STANNARD 2007, 228-
229. CISG: Oberlandesgericht Bamberg 13 januari 1999, 3 U 83/98, CISG-online nr. 516, punt 2c ("Die Darlegungs- und 
Beweislast für die Voraussehbarkeit des Schadens bei Vertragsabschluß obliegt dem Geschädigten."); Handelsgericht Zürich 
26 april 1995, CISG-online nr. 248, punt 6e; HUBER 2012, nr. 59; RYFFEL 1992, 60; VÉKÁS 2002, 169. Vgl. CESL: MOZINA 2012, 646. 
UNIDROIT: MCKENDRICK 2009, 888. 
8801 FRANKRIJK: SOULEAU 1979, 139 ("Mais si le responsable ne demande pas la limitation de la réparation au dommage 
prévisible [...]"). ITALIË: BARBERO 1988, 617; CARINGELLA 2011, 808. CISG: ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 1991, 237.  
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van de overeenkomst. Daarna kan de benadeelde wel nog aantonen dat zijn medecontractant die 
schade, bijvoorbeeld door melding van bijzondere omstandigheden, toch had (moeten) voorzien.8802 
De wetgever kan dit als volgt verduidelijken: "De wanprestant is niet gehouden tot vergoeding van 
schade die een redelijke schuldenaar in soortgelijke concrete omstandigheden bij de contractsluiting 
niet zou hebben voorzien als mogelijk gevolg van een wanprestatie." 

3279. VERREKENING VAN EXTREME WANVERHOUDING TUSSEN SCHADE EN CONTRACTPRIJS? – In Amerika kwalificeerden 
bepaalde rechters voorzienbare schade op billijkheidsgronden als onvoorzienbaar omdat de schadevergoeding 
buiten elke verhouding stond tot de verkregen prestatie (supra nrs. 1698-1720).8803 Om die rechters een uitweg 
te bieden, werd de voorzienbaarheidstest in § 351 Second Restatement of Contracts genuanceerd met een 
derde lid: "A court may limit damages for foreseeable loss [...] if it concludes that in the circumstances justice so 
requires in order to avoid disproportionate compensation." In de toelichting op die bepaling staat te lezen dat 
het niet altijd rechtvaardig is om de wanprestant te laten instaan voor alle voorzienbare schade. Dit is het geval 
bij extreme wanverhouding tussen de te vergoeden schade en de contractprijs die de wanprestant verkreeg. 
Een lage contractprijs kan uitwijzen dat het niet de bedoeling was dat een contractpartij het risico van die 
aansprakelijkheid zou dragen. 8804  Voor uitzonderlijke gevallen van extreme wanverhouding tussen 
schadevergoeding en contractprijs, waarbij het onbillijk blijkt om de voorzien(bar)e schade volledig af te 
wentelen op de wanperstant, biedt de voorzienbaarheidsbeperking geen soelaas.8805 Strikt genomen moet de 
rechter krachtens artikel 1150 BW alle voorzienbare schade ten laste leggen van de wanprestant. De 
wanprestant die een minieme vergoeding kreeg voor zijn prestatie (verkoop van een tractorlamp) en een lichte 
fout beging, ziet zich geruïneerd (vergoeding van oogst van boer). Maar wie zal zich nog gewagen aan de 
verkoop van dergelijke lampen? Misschien kan de wetgever voor die uitzonderlijke gevallen in een 
matigingsrecht voorzien (supra nrs. 1714-1720). Mocht hiervoor voldoende draagvlak bestaan, dan zou een 
nieuw lid 3 kunnen bepalen: "In de in lid 1 en in lid 2, onder a) bedoelde gevallen kan de rechter de vergoeding 
van voorzienbare respectievelijk voorziene schade, voor zover bijzondere omstandigheden dit redelijkerwijs 
vereisen, tot normale proporties herleiden indien volledige vergoeding daarvan buiten elke verhouding zou 
staan met de contractueel voor de wanprestant bestemde tegenprestatie." De formulering “buiten elke 
verhouding” duidt op de uitzonderlijke toepasbaarheid van deze voorgestelde bepaling. Deze gedachte lijkt het 
Belgische recht overigens niet vreemd. Van die inachtneming van wanverhoudingen tussen schadevergoeding 
en contractprijs lijkt een wettelijk spoor te vinden bij hotelbewaargeving (supra nr. 1706). Artikel 1952 in fine 
BW beperkt de aansprakelijkheid van hotelhouders voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken 
die een hotelgast meebrengt zo per schadegeval tot 100 keer de logiesprijs. Meer dan 100 keer de contractprijs 
ziet de wetgever dus als een situatie waarin sprake is van een wanverhouding met de aansprakelijkheid.8806  

§ 2. VERMIJDBAARHEID 

Artikel 1150-2 BW  
Vermijdbaarheid van schade 

 
1. Gedeeltelijke onvergoedbaarheid van vermijdbare schade. De rechter verdeelt de schade die de 
benadeelde schuldeiser door het treffen van redelijke maatregelen had kunnen beperken of 
voorkomen in verhouding tot het toedoen van de wanprestant en de benadeelde schuldeiser. 

                                                             
8802 FRANKRIJK: Cass.civ.I.fr. 15 juli 1999, nr. 97-10.268, Bull.civ. 1999, I, 156 (impliciet); LE TOURNEAU/CADIET 2002, 305. 
LUXEMBURG: Luxemburg 9 juni 1993, Pas. 29, 269 (in RAVARANI 2007, 92 en in RAVARANI 2014, 1117); RAVARANI 2007, 92; 
RAVARANI 2014, 1117. ITALIË: BARBERO 1988, 617; CARINGELLA 2011, 808; MESSINEO 1959, 338; VALCAVI 2005, 57. CISG: CLAEYS 1997, 
247; ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 1991, 237; LIU 2007, 473. CESL: REMIEN 2012, 513. 
8803 LOOKOFSKY 2007, 70. 
8804 Commentaar f bij § 351 Second Restatement of Contracts, www.lexinter.net ("One such circumstance is an extreme 
disproportion between the loss and the price charged by the party whose liability for that loss is in question. The fact that 
the price is relatively small suggests that it was not intended to cover the risk of such liability."). 
8805 CISG: SAIDOV 2008, 112 (“[I]t is well known that the foreseeability rule, in its pure form, is often not capable of limiting 
damages for disproportionate losses as it may well be the case that such losses were foreseeable.”). 
8806 De vraag vanaf wanneer sprake is van een kennelijke wanverhouding, is subjectief. In Duitsland werd een door een 
vertaalbureau verschuldigde schadevergoeding zo op grond van § 254, lid 2 BGB met 1/3 gematigd (Oberlandesgericht 
Hamm 28 februari 1989, NJW DE 1989, 2066), vermoedelijk omdat de mogelijke schadevergoeding 40 keer hoger was dan 
de voor de vertaling aangerekende prijs (BAMBERGER/ROTH 2014, § 254, nr. 24; GORDLEY 2011, 707; supra nr. 1713). 
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2. Vergoeding van bereddingskosten bij geslaagde schadebeperking. De benadeelde schuldeiser 
heeft overeenkomstig artikel 1149-1, lid 1 recht op volledige vergoeding van de kosten die hij heeft 
gemaakt bij redelijke pogingen tot schadebeperking. 
 
3. Vergoeding van bereddingskosten bij mislukte schadebeperking. De in lid 2 geboden vergoeding 
geldt ook wanneer die maatregelen niet daadwerkelijk tot voorkoming of beperking van schade 

hebben geleid. 

 
3280. CODIFICATIE VAN SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Het Burgerlijk Wetboek maakt geen melding van de 
schadebeperkingsplicht, ook al kwam deze schadelimiet al voor bij de grondleggers van de Code 
Napoléon (supra nrs. 3207). De schadebeperkingsplicht beschikte nog over onvoldoende autonomie 
om de aandacht te trekken van de wetgever van 1804. De gedachte was de opstellers van de Code 
civil wel niet vreemd. Zo is een concretisering te vinden in artikel 1760 BW, volgens hetwelk de 
huurder bij ontbinding door zijn schuld, verplicht is "de huurprijs te betalen gedurende de tijd die 
voor de wederverhuring nodig is". 8807  De schadebeperkingsplicht is sinds lang ook 
verzekeringsrechtelijk gecodificeerd (art. 75 verzekeringswet). In contractueel verband preciseerde 
het Hof van Cassatie dat de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten (art. 1134, derde lid 
BW) de schuldeiser gebiedt redelijke maatregelen te treffen om zijn schade te matigen of te 
beperken. 8808  Inmiddels vindt de schadebeperkingsplicht zo algemeen navolging in zowel 
rechtspraak8809 als rechtsleer8810.  

3281. MODELLEN VOOR SCHADEBEPERKINGSPLICHT – Aangezien de schadebeperkingsplicht al voorkwam bij de 
grondleggers van de Code civil, intussen kan rekenen op algemene erkenning in België, en in de meeste andere 
rechtsstelsels ook is erkend en zelfs is gecodificeerd, zou België idealiter beschikken over een expliciete 
bepaling ter zake.8811 Voor Europa strekt Italië tot model. Niet-vergoedbaarheid van vermijdbare schade ligt 
daar vervat in de bepaling inzake de medeschadeveroorzakende fout van het slachtoffer. Artikel 1227, tweede 
lid CCI bepaalt dat geen schadevergoeding is verschuldigd voor schade die de schuldeiser redelijkerwijs had 
kunnen vermijden. 8812 In Louisiana bepaalt artikel 2002 van de Civil Code dat de schuldeiser redelijke 
inspanningen moet doen om schade wegens wanprestatie te beperken en dat de wanprestant om 
overeenkomstige vermindering van schadevergoeding kan verzoeken indien hij dat niet doet.8813 

                                                             
8807 BAECK 2012-I, 326-327; HANOTIAU 1987, nr. 21; JAFFERALI 2014, 931-932; MUSSON 2006, 196; OLLIVIER 2001, 12; REIFEGERSTE 

2002, 93 en 201. 
8808 Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889. 
8809 Cass. 7 februari 1946, Pas. 1946, I, 60 (niet-vergoeding vermijdbare schade doordat uitlener door ontlener beschadigde 
goed niet tijdig heeft vervangen); Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, I, (570) 577; Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 889; Antwerpen 
10 april 2000, Huur 2000, 148; Bergen 29 juni 1993, JLMB 1994, 61, noot M. VANDERMERSCH; Bergen 4 december 2006, JLMB 
2007, 357; Brussel 19 september 2002, RGAR 2003, nr. 13743; Brussel 20 december 2011, TBH 2012, 314; Gent 29 oktober 
1993, TGR 1994, 143, noot I. GEERS; Gent 10 oktober 1997, RW 1999-00, 502; Luik 25 mei 1990, RRD 1990, 507; Luik 4 april 
1996, JLMB 1999, (5) 9; Luik 20 maart 2001, JLMB 2001, (1698) 1701; Rb. Antwerpen 26 februari 1992, TBBR 1993, (401) 
402; Rb. Brugge 16 mei 2012, Huur 2012, 194, noot S. CAEYERS; Rb. Veurne 10 oktober 2007, T.Verz. 2008, 440. 
8810 BAECK 2012-I, 302; CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013, II.4, 190b; DABIN/LAGASSE 1949, 92; DALCQ 1987, 364; A. DE 

BERSAQUES, "L’abus de droit" (noot onder Gent 20 november 1950), RCJB 1953, (272) 281; DEKKERS/VERBEKE 2007, 225; DELVAUX 

2001, 687; DE RIEMAECKER 2001, 892; DIRIX 1979, 2922; FONTAINE 1991, 37-39; FONTAINE 2004, 306; GEERS 1994, 144-145; HUYGENS 

2012, 222; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 1-17; KRUITHOF 1989, 28; LECLERCQ 2009, 214; PHILIPPE 1994, 49-52; RONSE/DE WILDE 

1988, 322; SAMOY 2013, 1045; SIMOENS 1999, 89; SIMOENS 2003, 51; STIJNS 1994, 609; TILLEMAN 2011, 1280; TILLEMAN 2012, 360; 
VANDERMERSCH 1994, 65-66; VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006, 186; VAN OEVELEN 1994, 1395-1396; VAN OMMESLAGHE 2010, 1603; 
WÉRY 1993, 317; WÉRY I (2010), 434, 433. 
8811 Pleidooi naar Frans recht: LE PAUTREMAT 2006, 216 ("Perhaps the most transparent and coherent approach open to 
French contract law would be to create a principle of mitigation in its own right."). 
8812 Artikel 1227, tweede lid CCI: "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando 
l'ordinaria diligenza." 
8813 Artikel 2002 CCLo: "An obligee must make reasonable efforts to mitigate the damage caused by the obligor's failure to 
perform. When an obligee fails to make these efforts, the obligor may demand that the damages be accordingly reduced." 
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3282. WIJZE VAN VERANKERING OBLIEGENHEIT TOT SCHADEBEPERKING – Hoe kan de wetgever de 
schadebeperkingsplicht in een wetsartikel gieten? In een eerste lid zou de wetgever kunnen wijzen 
op de gehoudenheid tot schadebeperking en -voorkoming als dusdanig. In Argentinië bepaalt artikel 
1710 CCCA zo in punt b dat eenieder de verplichting heeft om overeenkomstig de goede trouw en 
naargelang de omstandigheden redelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat schade zich 
voordoet of toeneemt.8814 Moet de Belgische wetgever dan voorzien in een soortgelijke verplichting? 
Allicht niet. Onder invloed van Duitstalig Europa aanvaardt de Romaanse civil law dat de 
schadebeperkingsplicht neerkomt op een Obliegenheit en niet op een eigenlijke verplichting.8815 Een 
negatieve formulering, die wijst op de gevolgen van niet-nakoming daarvan, lijkt zo geschikter. Zo 
bepaalde artikel 163, lid 1 CESL: "De wanprestant is niet aansprakelijk voor de door de benadeelde 
schuldeiser geleden schade voor zover laatstgenoemde de schade had kunnen beperken door het 
treffen van redelijke maatregelen."  

3283. GEEN VOLLEDIG AANSPRAKELIJKHEIDSVERVAL VOOR MEERSCHADE – Net als dat artikel 163, lid 1 CESL, 
huldigen talrijke rechtsstelsels als stelregel dat elke aanspraak voor uit schadebeperkingsverzuim 
resulterende schade vervalt.8816 In Italië geldt zo dat geen schadevergoeding is verschuldigd voor 
schade die de schuldeiser had kunnen vermijden. 8817  Dit is bekritiseerbaar. Dit volledige 
aansprakelijkheidsverval mondt uit in het achterhaalde alles-of-nietsbeginsel (supra nrs. 2039-2040), 
en strookt niet met het bij gewone eigen schuld geldende verdelingscriterium van de causale 
bijdrage aan de schade (supra nrs. 2039-2049). De door schadebeperkingsverzuim ontstane 
meerschade is zeker mede toe te schrijven aan de benadeelde. Zij is echter ook toerekenbaar aan de 
wanprestant. Hij is verantwoordelijk voor de wanprestatie, en moet dus ook deels instaan voor die 
extra schade. De causale band tussen de wanprestatie en die meerschade is niet doorbroken door de 
fout van de benadeelde. Die extra schade staat zo in dubbel causaal verband: enerzijds met de 
wanprestatie van de wanprestant en anderzijds met de eigen schuld van de benadeelde. Resultante 
is dat zich een schadedeling opdringt naar evenredigheid van hun bijdrage tot dit schadedeel. De 
wetgever kan de regel van compleet vergoedingsverval afwijzen door rekening te houden met het 
feit dat de wanprestant nog aan de basis ligt van die extra schade: “De rechter verdeelt de schade die 
de benadeelde schuldeiser door het treffen van redelijke maatregelen had kunnen beperken of 
voorkomen in verhouding tot het toedoen van de wanprestant en de benadeelde schuldeiser.” 

3284. VERHAALBAARHEID VAN BEREDDINGSKOSTEN – Tegenhanger van de plicht tot schadebeperking is 
het verhaal van daartoe gemaakte kosten. De benadeelde kan zijn bereddingskosten op de 
wanprestant verhalen.8818 De internationale instrumenten voorzien in dit verhaal.8819 Zo voorziet de 

                                                             
8814 Artikel 1710 CCCA: "Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de [...] b) adoptar, de buena fe y conforme 
a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud." 
8815 BELGIË: FONTAINE 2004, 306; HOUBBEN 2015, 529-539; KRUITHOF 1989, 22; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 469; PANIS 2009, 222; 
SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 882; STIJNS 1994, 609, voetnoot 494; TILLEMAN 2012, 360, voetnoot 
325; VAN OEVELEN 1994, 1396; WÉRY I (2010), 433; P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, Rev.dr.ULg 
2015, (203) 212 (vermelding); WEYTS 2003, 58; K. WILLEMS, De natuurlijke verbintenis, Brugge, die Keure, 2011, 19. FRANKRIJK: 
METTETAL 2005, 1934; MUSSON 2006, 180. SPANJE: FUENTES GUIÑEZ 2006, 226 ("carga"); PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 21. NEDERLAND: 
BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 66; DE JONG/KRANS/WISSINK 2014, 11-12; KEIRSE 2003, 76-77. CISG: SOLER PRESAS 1998, 622. 
8816 Deze regel van compleet vergoedingsverval voor meerschade bij schadebeperkingsverzuim is wereldwijd zo sterk 
verankerd dat de internationale instrumenten deze hebben gecodificeerd. Onder het Weens Koopverdrag (art. 77 CISG), de 
Unidroit-principes (art. 7.4.8), de PECL (art. 9:505) en de DCFR (art. III.-3:705) kan de benadeelde geen vergoeding krijgen 
voor vermijdbare schade. 
8817 Artikel 1227, tweede lid CCI: "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando 
l'ordinaria diligenza." 
8818 BELGIË: Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929, RCJB 1989, 7, noot KRUITHOF; Cass. 26 januari 2007, www.cass.be 

(vermelding kosten voor instandhouding en onderhoud van pand bij positief belang bij ontbinding koopovereenkomst); 
BAECK 2013, 268; DALCQ 1987, 373; DELAHAYE 1984, 272; DIRIX 1979, 2926; DIRIX 1998, 58; DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001, 
359; HANOTIAU 1987, nr. 38; HENS 2009, II.4, 190b; HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991, 11; KRUITHOF 1989, 46; KRUITHOF/BOCKEN 

1994, 468; LECLERCQ 2009, 214; PETIT 1995, 158; RONSE/DE WILDE 1988, 325; RUTTEN 2006, 326; SAMOY 2013, 1045; SAMOY/DANG 

VU 2012, 86; SCHUERMANS/VAN OEVELEN/PERSYN/ERNST/SCHUERMANS 1994, 877 en 883; SIMOENS 1999, 89; VAN GERVEN/COVEMAEKER 

2006, 186; VAN OMMESLAGHE 2010, 1604-1605; VANSWEEVELT/WEYTS 2009, 678; WÉRY I (2010), 434; WEYTS 2003, 64. FRANKRIJK: 
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DCFR dat de schuldeiser de kosten kan verhalen die hij in redelijkheid heeft gemaakt om zijn schade 
te beperken (art. III.-3:705, lid 2).8820 De Franse wetgever kondigde aan deze regel te willen invoeren 
bij de herziening van het aansprakelijkheidsrecht.8821 In 1985 bevestigde het Belgische Hof van 
Cassatie de verhaalbaarheid van redelijke schadebeperkingskosten door als regel te stellen dat de 
kosten besteed door de schuldeiser om de schade te beperken of te vermijden, ten laste vallen van 
de debiteur, tenzij deze bewijst dat de kosten volledig of gedeeltelijk op ondoordachte of 
onverantwoorde wijze werden gemaakt.8822 De Nederlandse wetgever verankerde dit in artikel 6:96, 
lid 2 NBW: "Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking: redelijke kosten ter 
voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid 
berust, mocht worden verwacht." Lid 2 van artikel 1150-2 BW is zo te formuleren als volgt: "De 
benadeelde schuldeiser heeft overeenkomstig artikel 1149-1, lid 1 recht op volledige vergoeding van 
de kosten die hij heeft gemaakt bij redelijke pogingen tot schadebeperking."  

3285. GEEN VERGOEDINGSBEPERKING TOT NUTTIGE UITGAVEN – De finale uitkomst van schadebeperking is 
niet beslissend voor de redelijkheid van schadebeperkend optreden. Vergoeding van 
bereddingskosten is niet beperkt tot die welke tot een positief resultaat hebben geleid. Gedroeg de 
benadeelde zich als een redelijk persoon door aan adequate schadebeperking te doen, dan zijn 
daaraan gerelateerde kosten verhaalbaar, ook al blijken zij achteraf nutteloos. Deze regel geldt 
transnationaal. Zo acht de Germaanse civil law het resultaat van schadebeperking niet van belang. 
Voor zover schadebeperkende maatregelen redelijk waren, hoeven zij niet daadwerkelijk tot 
voorkoming of beperking van schade te hebben geleid. Het volstaat dat de maatregelen met het oog 
daarop zijn genomen.8823 In Amerika ligt dit vervat in § 350, lid 2 Second Restatement of Contracts: 
"The injured party is not precluded from recovery by the rule stated in Subsection (1) to the extent 
that he has made reasonable but unsuccessful efforts to avoid loss." Instructief zijn ook de bepalingen 
in de PECL (art. 9:505) en de DCFR (art. III.-3:705). Artikel III.-3:705 lid 2 DCFR bepaalt zo: "The 
creditor is entitled to recover any expenses reasonably incurred in attempting to reduce the loss." Een 
poging om schade te beperken volstaat dus om recht te geven op verhaal van redelijke 
schadebeperkingskosten.8824 Door te gewagen van pogingen zou de wetgever aansluiten bij de 
dominerende opvatting dat schadebeperking een middelenverbintenis is. Naar Amerikaans model (§ 
350, lid 2 Second Restatement of Contracts) zou de wetgever deze stelregel wel nog duidelijker 
kunnen preciseren als volgt: "De in lid 2 geboden vergoeding geldt ook wanneer die maatregelen niet 
daadwerkelijk tot voorkoming of beperking van schade hebben geleid." 

                                                                                                                                                                                              
FAUVARQUE-COSSON 2008, 383; FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 294; GENICON 2007, 728; LAITHIER 2004, 170. SPANJE: FUENTES 

GUIÑEZ 2006, 228; PÉREZ VELÁZQUEZ 2015, 9. DUITSLAND: KUCKUK 2000, 740; PALANDT/BASSENGE 2005, 314. ZWITSERLAND: BRUNNER 

1991, 96; ENGEL 1997, 717; ROUILLER 2007, 772-773; SCHLOSSER 1996, 162. OOSTENRIJK: KOZIOL 1997, 420. NEDERLAND: Artikel 6:96 
NBW; ASSER/HARTKAMP 2004, 335-336; BLOEMBERGEN 1965, 404; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 86; JOLING/VERMEULEN 2011, 642; 
KEIRSE 2010, 29; VISSCHER 2007-II, 91-92. COMMON LAW: CHITTY ON CONTRACTS 2012, 1820; ELLAND-GOLDSMITH 1987, 352; FARNSWORTH 

1990, 199; MCGREGOR 2008, 336; MCGREGOR 2014, 302; STANNARD 2007, 250; WEI 2008, 224. CISG: GALVAN 1998, 28. 
8819 Zie onder meer artikel 9:505 lid 2 PECL; artikel III.-3:705 lid 2 DCFR; artikel 163, lid 2 CESL. 
8820 Artikel III.-3:705 lid 2 DCFR luidt: "The creditor is entitled to recover any expenses reasonably incurred in attempting to 
reduce the loss." 
8821 Artikel 1237 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile voorziet in de vergoedbaarheid van 
bereddingskosten: "Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou pour 
éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable dès lors qu'elle ont 
été raisonnablement engagées." 
8822 Cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, I, 929. Zie ook Cass. 26 januari 2007, www.cass.be. 
8823  DUITSLAND: KUCKUK 2000, 740; PALANDT/BASSENGE 2005, 314. ZWITSERLAND: BRUNNER 1991, 96; LÜCHINGER 2002, 356. 
OOSTENRIJK: KOZIOL 1997, 420. NEDERLAND: HR 18 februari 1944, NJ 1944, 226; PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 334-335; 
ASSER/HARTKAMP 2004, 336; BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998, 68; HOFMANN/VAN OPSTALL 1959, 240; KEIRSE 2003, 126-127; 
KEIRSE 2010, 24-25; SALOMONS 1993, 19; SPIER/HARTLIEF 2009, 240.  
8824 Vgl. VON BAR/CLIVE 2009, 937 ("Sometimes a party may take what at the time appears to be a reasonable step to reduce 
the loss but in fact increases it. The full loss suffered is recoverable."); MCKENDRICK 2009, 903 (inzake Unidroit: "Reasonable 
expenses can be incurred even if they thad the effect of increasing the total loss."). 
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3286. CODIFICATIE MOGELIJKHEID TOT AFWIJKING DOORVERKOOPFORMULE BIJ VOLUMEVERLIES – Dekkingscontracten zijn 
specifieke toepassingen van de schadebeperkingsplicht. Een na niet-nakoming van de initiële overeenkomst 
gesloten contract geldt als dekkingsovereenkomst wanneer de vraag het door de benadeelde verschafte 
aanbod overstijgt.8825 Sluit de verkoper die tweede overeenkomst, dan is deze een dekkingsovereenkomst. 
Conform de doorverkoopformule berekent de rechter winstderving dan aan de hand van het verschil tussen 
contractprijs (prijs in niet-nagekomen overeenkomst) en dekkingsprijs (prijs in dekkingsovereenkomst). In een 
commerciële context leidt de doorverkoopformule, anders dan bij particuliere verkopen, echter vaak tot 
ondercompensatie.8826 Volumeverlies doet zich voor wanneer het aanbod van de benadeelde verkoper de 
vraag overstijgt en hij dus minder klanten heeft dan hij kan bevoorraden.8827 Van volumeverlies is sprake bij de 
benadeelde verkoper die zelfs bij levering van het goed aan de eerste koper (die de koopprijs niet heeft 
betaald) een andere identieke koopovereenkomst had kunnen nakomen.8828 Die benadeelde had tegelijk 
verschillende soortgelijke contracten kunnen nakomen. In deze lost volume situation8829 mag de rechter de 
tweede overeenkomst, die de verkoper na de wanprestatie sloot, niet als dekkingscontract beschouwen. Die 
overeenkomst is een collateraal voordeel en geen reactie op de wanprestatie. Het Amerikaanse recht ziet deze 
begrotingsproblematiek correct in. § 2-708, lid 2 van de Uniform Commercial Code voorziet in een mogelijkheid 
tot afwijking van de doorverkoopformule wanneer deze niet geschikt is om de benadeelde verkoper in de 
positie van uitvoering te plaatsen: “If the measure of damages provided in subsection (1) is inadequate to put 
the seller in as good a position as performance would have done then the measure of damages is the profit 
(including reasonable overhead) which the seller would have made from full performance by the buyer”. 
Misschien moet de Belgische wetgever ook aandacht besteden aan deze specifieke problematiek.  

§ 3. DIRECTHEID? 

Artikel 1151 BW  
(afgeschaft) 

 

 
3287. AFSCHAFFING ARTIKEL 1151 BW – De wetgever zou er goed aan doen huidig artikel 1151 BW af 
te schaffen (supra nr. 3206). De wettelijke verankering van de directheidslimiet biedt niet langer een 
meerwaarde. Uit de tekst van huidig artikel 1151 BW lijkt deduceerbaar dat de wetgever van 1804 
causaliteit bij wanprestatie anders wou benaderen dan bij onrechtmatige daad. 8830  In 
buitencontractueel verband gewaagt artikel 1382 BW immers niet van een dergelijk vereiste van 
directheid.8831 Hoewel dit niet unaniem werd gedragen8832, werd hieruit afgeleid dat het contractuele 
en het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht op dit punt ver uit elkaar lagen.8833 Die bewering 
klopt niet meer. In België leest het Hof van Cassatie artikel 1151 BW op analoge wijze met de bij 
onrechtmatige daad aanvaarde equivalentieleer. Hierdoor is ook "indirecte" schade verhaalbaar. 

                                                             
8825 BONELLI 1997, 332; GOTANDA 2011, nr. 36; OGUS 2008, 136 ("If demand exceeds supply, the seller can be expected to find 
another buyer and the market measure should be awarded."); POOLE 2012, 329. 
8826 GOTANDA 2011, nr. 36; GOETZ/SCOTT 1979, 326 ("Market resales do not replace or substitute for the breached contract 
when such resales would have been made if the buyer had not breached."); TREITEL/PEEL 2011, 1022. 
8827 BONELLI 1997, 332; FRIDMAN 1995, 367; KRAMER 2014, 169; SAIDOV 2002, 318. 
8828 BRÖLSCH 2007, 87; GOETZ/SCOTT 1979, 326; SAIDOV 2002, 318 ("[T]he second buyer would have purchased these goods from 
the seller, even if the original contract had been performed."). 
8829 Vgl. ANDERSON 1988, 256-257; GOTANDA 2011, nr. 36; GOETZ/SCOTT 1979, 326; OGUS 2008, 136; POOLE 2012, 329; 
SCHWENZER/HACHEM 2008, 97. 
8830 RENIERS 2010, 100 (verklaart art. 1151 BW vanuit de wil van de wetgever om rechtssubjecten meer te beschermen 
wanneer zij niet met elkaar hebben gecontracteerd dan wanneer zulks wel het geval is). 
8831 Cass. 3 mei 1861, Pas. 1861, I, (397) 408 (“l’art. 1382 du code civil […] ne distingue point entre les cas où le dommage est 
la suite immédiate et celui où il n’est que la conséquence médiate de la faute”); Cass. 13 juni 1932, Pas. 1932, I, 189; Cass. 
23 januari 1933, Pas. 1933, I, 81; Cass. 2 april 1936, Pas. 1936, I, (209) 211; Cass. 10 november 1952, Pas. 1953, I, 141; 
RONSE/DE WILDE 1988, 171. Contra: MARTY 1939, 702 (Frankrijk). 
8832 Sommigen achten artikel 1151 CCF ook toepasselijk bij onrechtmatige daad: HUC 1894, 214 (“Le délinquant ne devra les 
dommages que dans les limites de l’art. 1151”); LAROMBIERE II 1885, 47; TREMBLAY 1996, 13. 
8833 FILIPPI 1933, 19 ("l'article 1382 du Code civil, n'opérant dans la série des conséquences dommageables, aucune coupure 
analogue à celle effectuée par l'article 1151."). 



1089 
 

Artikel 1151 BW is niets meer dan een herinnering aan het vereiste van een via de equivalentieleer te 
beoordelen causale band tussen wanprestatie en schade.  

3288. STEUN VOOR AFSCHAFFING IN ANDERE RECHTSSTELSELS – Hoewel de Franse wetgever de directheidsgrens 
onlangs herbevestigde (art. 1231-4 CCF), wil hij binnenkort afstand nemen van die limiet, door enkel nog 
aansprakelijkheidsoverschrijdend te wijzen op het vereiste van een causale band: "La responsabilité suppose la 
démonstration d'un lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage."8834 Portugal redeneert 
overigens enkel nog vanuit causaliteit (art. 563 CCP8835). De Germaanse civil law hanteert evenmin een 
directheidsvereiste. In 1911 verliet Zwitserland het onderscheid tussen directe en indirecte schade wegens 
toepassingsproblemen. 8836  In 1992 verliet ook Nederland de napoleontische directheidsvoorwaarde. 8837 
Nederland redeneert voor vergoedbaarheid van verder verwijderde schade vanuit toerekening van schade.8838 
De internationale instrumenten kennen geen directheidsvereiste. Kwalificatie als indirecte schade is onder de 
CISG irrelevant.8839 Hetzelfde geldt voor de PECL, de DCFR, de Unidroit-principes en de CESL.  

3289. CONCLUSIE: VERANKERING CAUSALITEITSVEREISTE? – Artikel 1151 BW heeft dus niet langer gevolgen 
voor schadevergoeding. Die bepaling laat het integraliteitsprincipe onverlet. Aangezien ook indirecte 
schade verhaalbaar is, bestaat er geen reden om nog van "indirecte schade" te spreken.8840 
Aangezien ook België dezelfde causaliteitsregel – de equivalentieleer – volgt in contractueel en 
buitencontractueel verband, is een algemene aanpak vereist. Dit causaliteitsvereiste kan hij dan ook 
opnemen in een algemene bepaling over de voorwaarden voor aansprakelijkheid. 

§ 4. CONVENTIONALITEIT 

Artikel 1152 BW  
Schadebedingen 

 
1. Begripsduiding. Bij een schadebeding verbindt de schuldenaar zich tot betaling van een 
vergoeding voor schade die een benadeelde schuldeiser kan lijden door niet-uitvoering van de 
overeenkomst. 
 
2. Invloed van nietigheid en ontbinding. Nietigheid van de hoofdverbintenis maakt ook het 
schadebeding nietig.  
 
 a) Nietigheid van het schadebeding leidt echter niet tot nietigheid van de hoofdverbintenis. 
 
 b) Het schadebeding blijft van toepassing bij ontbinding. 
 
3. Mogelijkheid tot verzoek om uitvoering in natura van hoofdverbintenis. In plaats van nakoming 
van het schadebeding te vorderen, kan de benadeelde schuldeiser verzoeken om uitvoering in natura 
van de hoofdverbintenis. 

                                                             
8834 Artikel 1239 Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Ook het Catala-ontwerp wees enkel 
nog op het vereiste van een causale band: "La responsabilité suppose établi un lien de causalité entre le fait imputé au 
défendeur et le dommage." (art. 1347). Vgl. FAURE-ABBAD 2007, 171, nr. II.A.2 ("L'exigence d'un lien de causalité à l'article 
1347 rendait probablement inutile la référence aux suites immédiates et directes de l'inexécution."). 
8835 Artikel 563 CCP luidt: “A obrigação de indemnização só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não 
teria sofrido se não fosse a lesão.” 
8836 ANEX 1977, 117; MARCHAND 2010, 554. 
8837 Oud artikel 1284 NBW vereiste, als letterlijke vertaling van artikel 1151 van de Code civil, dat schade een onmiddellijk 
en dadelijk gevolg was van de wanprestatie om verhaalbaar te zijn. 
8838 Duidelijk: TJONG TJIN TAI 2007, 228 (met verwijzingen). 
8839 PEROVIC 2010, 595 ("[...] il est indispensable que le dommage soit survenu en raison d'une violation du contrat, alors que 
son éventuelle qualification en termes de dommage direct ou indirect est sans pertinence."). 
8840 FRANKRIJK: ALBARIAN 2010, 482 ("les expressions 'dommage indirect', 'suite immédiate' expriment fort mal l'idée qu'elles 
recouvrent. Il n'est pas question de proximité dans le temps ou dans l'espace, mais seulement de l'existence du lien de 
causalité."); MAZEAUD/TUNC 1970, 797. 
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 a) De benadeelde schuldeiser kan echter niet tegelijk verzoeken om uitvoering van de
 hoofdverbintenis en nakoming van het schadebeding. 
 

b) In afwijking van hetgeen onder a) is bepaald, kan de benadeelde schuldeiser wel tegelijk
 verzoeken om uitvoering van de hoofdverbintenis wanneer dat schadebeding louter is bedongen
 voor vertraging bij die uitvoering. 
 
4. Herziening schadebedingen. De rechter herziet een schadebeding wanneer: 
  
 a) het daarin vastgestelde bedrag kennelijk meer bedraagt dan de werkelijk geleden schade of
 het bedrag dat de contractpartijen konden vaststellen om de schade wegens niet-uitvoering van
 de overeenkomst te vergoeden; 
 
 b) het daarin vastgestelde bedrag kennelijk minder bedraagt de werkelijk geleden schade of het
 bedrag dat de contractpartijen konden vaststellen om de schade wegens niet-uitvoering van de
 overeenkomst te vergoeden; 
 
 c) het betrekking heeft op volledige niet-nakoming van de overeenkomst en de hoofdverbintenis
 gedeeltelijk is uitgevoerd, en dit in verhouding tot het nut dat de gedeeltelijke uitvoering voor de
 schuldeiser heeft gehad. 

 

 
3290. OPNAME VAN BEPALINGEN OVER SCHADEBEDINGEN IN ÉÉN ARTIKEL – De wetgever kan de bepalingen 
over schadebedingen samenbrengen in één artikel, zoals in leegstaand artikel 1152 BW.8841 Dit artikel 
had ooit betrekking op de onaantastbaarheid van schadebedingen. Artikel 1152 BW bepaalde dat 
"wanneer bij de overeenkomst bedongen is dat hij die in gebreke blijft deze uit te voeren, als 
schadevergoeding een bepaalde som zal betalen, aan de andere partij geen grotere noch kleinere 
som kan worden toegekend". Die bepaling is in 1998 afgeschaft. 8842  Hierna volgen enkele 
aandachtspunten betreffende de begroting van schadevergoeding wegens wanprestatie.8843 

3291. REGELING INTERESTBEDINGEN IN ZELFDE ARTIKEL? – De wetgever kan ook interestbedingen, een species van 
die schadebedingen, in deze bepaling regelen. De te moduleren schade is dan verwijlinterest die is verschuldigd 
wegens laattijdige nakoming van een verbintenis tot betaling van een geldsom. Aangezien bedongen 
verwijlinteresten een bijzondere vorm van schadebedingen uitmaken, is het logisch dat de wetgever de 
interestbedingen meeneemt.8844 De uitwerking van beide schadebedingregelingen – de algemene en de 
bijzondere (van de interestbedingen) – loopt thans niet volledig gelijk. Zo is het matigingscriterium bij gewone 
schadebedingen de potentiële schade (supra nr. 2567) en bij interestbedingen de werkelijke schade (supra nr. 
3075). Bij het samenbrengen van beide regelingen kan de wetgever beide regelingen op elkaar afstemmen. 

3292. VERDUIDELIJKING BIJ SCHADEBEDINGEN: ONMOGELIJKHEID TOT NIETIGVERKLARING ZUIVERE STRAFBEDINGEN 

– In navolging van de andere rechtsstelsels voorzag de wetgever in een matigingsrecht voor 
schadebedingen. 8845  Anders dan de voorheen toegestane nietigverklaring van overdreven 

                                                             
8841 Allicht zal de wetgever echter voorzien in hernummerde artikelen. 
8842 Artikel 5 van de wet van 23 november 1998 tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire interest betreft, van het 
Burgerlijk Wetboek, BS 13 januari 1999, 901. 
8843 Andere aspecten van schadebedingen verdienen afzonderlijke aandacht en komen hier niet aan bod. 
8844 Verslag P. LANO, Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1373/4, 3. 
8845 Chronologisch is dit: Oostenrijk (§ 1336, lid 2 ABGB, sinds 1811), Spanje (art. 1154 CCE, sinds 1889), Duitsland (§ 343 
BGB, sinds 1900), Zwitserland (art. 161, lid 3 OR, sinds 1911), Italië (art. 1384 CCI, sinds 1942), Frankrijk (art.  1152, lid 2 CCF, 
sinds 1975), Portugal (art. 812, lid 1 CCP, sinds 1983), Luxemburg (art. 1152, lid 2 CCL, sinds 1987), Nederland (art. 6:94 
NBW, sinds 1992) en België (art. 1231, § 1 BW, sinds 1998). 
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schadebedingen, voorziet artikel 1231, § 1 BW nu in matiging.8846 Sommigen bepleiten echter 
gedeeltelijk behoud van het nietigheidsregime met het argument dat dit toelaat om de (zeldzame8847) 
zuivere strafbedingen te verbannen.8848 Dit is echter bekritiseerbaar (supra nrs. 2507-2513). Ook hier 
kan de wetgever duidelijkheid brengen.  

3293. VERDUIDELIJKING BIJ SCHADEBEDINGEN: OVERLEVING BIJ ONTBINDING – Of schadebedingen ontbinding overleven 
is niet geregeld. Hierboven is gebleken dat schadebedingen ontbinding overleven (supra nr. 2531). Steun is te 
vinden bij het Franse Hof van Cassatie8849 en een aan aanhang winnende binnen- en buitenlandse stroming8850. 
De wil van partijen strekt zo ver dat zij het schadeforfait ook bij ontbinding uitwerking wilden geven, ongeacht 
of zij de ontbindingshypothese voor ogen hadden.8851 De wetgever kan dit verduidelijken. Zo bepaalt artikel 81, 
lid 1 CISG: "Ontbinding is niet van invloed op een bepaling van de overeenkomst met betrekking tot de 
beslechting van geschillen of op andere bepalingen van de overeenkomst die de rechten en verplichtingen van 
partijen na ontbinding van de overeenkomst regelen." Schadebedingen zijn clausules die de rechten en 
verplichtingen van de contractpartijen na ontbinding van de overeenkomst regelen.8852 In dezelfde lijn bepaalt 
artikel 7.3.5, lid 3 Unidroit: “Termination does not affect any provision in the contract for the settlement of 
disputes or any other term of the contract which is to operate even after termination.” Net als onder het Weens 
Koopverdrag worden ook schadebedingen tot die categorie gerekend.8853 Sinds kort ligt die opvatting vervat in 
de Franse Code civil: „La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles 
destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-
concurrence.” (art. 1230 CCF).8854 Duidelijker als formulering zou dan ook zijn: "Het schadebeding blijft van 
toepassing bij ontbinding van de overeenkomst." 

3294. WERKELIJKE SCHADE ALS EENVOUDIGER ANKERPUNT VOOR MATIGING DAN POTENTIËLE SCHADE? – Voor de 
herziening van schadebedingen zou de werkelijk geleden schade voorts een eenvoudiger 
referentiepunt zijn dan het huidige ijkpunt van de potentiële schade. Dit is het vergelijkingspunt voor 
matiging in onder meer Frankrijk8855 en Luxemburg8856. Ook de internationale instrumenten hanteren 
dat eenvoudigere referentiepunt. Zo bepaalt artikel III.-3:712, lid 2 DCFR: "However, despite any 
provision to the contrary, the sum so specified in a contract or other juridical act may be reduced to a 
reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the loss resulting from the non-

                                                             
8846 Deze wetgevende interventie is dus een fundamentele ingreep in de gemeenrechtelijke sanctie op overdreven 
schadebedingen. Vgl. SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 797; VAN DEN HAUTTE 2013, 1404-1408. 
8847 Voorstanders erkennen dat zuivere strafbedingen zelden voorkomen: SAMOY 2001, 353; STIJNS 2002, 1285. 
8848 SAMOY 2001, 352; SAMOY/VANDERSCHOT 2006, 799-800 (met twee voorbeelden). 
8849 Cass.civ.III.fr. 6 januari 1993, nr. 89-16011 ("la clause pénale destinée à réparer les conséquences dommageables de la 
résolution d'un contrat survit à la résolution de ce contrat"); Cass.civ.III.fr. 15 februari 2005, nr. 04-11223; Cass.com.fr. 22 
maart 2011, nr. 09-16.660, JurisData nr. 2011-004273 (ontbinding: MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 450, voetnoot 33).  
8850 BELGIË: Antwerpen 29 oktober 2012, TBBR 2014, 215, noot B. VAN DEN BERGH; BIQUET-MATHIEU 2004, 11; CORNELIS/SAGAERT 

2006, 330; JANSEN 2015-I, 756 (materieel gedeeltelijke ontbinding); WITHOFS 2015, 199-200. FRANKRIJK: BÉNABENT 2011, 312; 
BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013, 12; GENICON 2011, 433-434; GHESTIN 1999, 129; GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001, 550; LAVEFVE 

LABORDERIE 2005, 455; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 450; MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 404; PAULIN 1996, 106 en 128; 
RIGALLE-DUMETZ 2005, 130; SAVAUX 2011, 830. LUXEMBURG: Rb. Luxemburg 19 april 2002, nr. 48565, in POELMANS 2013, 281; 
POELMANS 2013, 281. ITALIË: MONTANARI 2013, 179.  
8851 MALINVAUD/FENOUILLET 2012, 404. 
8852 CORNELIS/SAGAERT 2006, 331; HONNOLD 1999, 504; LOOKOFSKY 2000, 166-167; SCHLECHTRIEM 1986, 106; TALLON 1987-I, 602. 
8853 F. MOHS, “Commentary on the manner in which Articles 7.3.5 and 7.3.6 of the UNIDROIT Principles compare with 
Articles 81 and 82 of the CISG”, Basel, 2004, www.cisg.law.pace.edu (“Thus, as does the CISG the UNIDROIT Principles, in 
general, release the parties from all obligations under the contract except with respect to damages, dispute settlement and 
other clauses which operate (even) after avoidance.”; multi-interpretabel). 
8854 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations, JORF n° 0035 van 11 februari 2016, waar artikel 9 bepaalt: "Les dispositions de la présente ordonnance 
entreront en vigueur le 1er octobre 2016." 
8855 Cass.civ.I.fr. 10 maart 1998, Bull.civ. 1998, nr. 98 („pour apprécier le caractère excessif d’une clause pénale, les juges 
doivent se placer à la date de leur décision”); BÉNABENT 2011, 311; FAGES 2011-I, 318; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 
531; MALINVAUD/FENOUILLET 2010, 591. 
8856 Luxemburg 24 oktober 2012, nr. 36675 (in POELMANS 2014, 68); POELMANS 2013, 176-177; POELMANS 2014, 68. 
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performance and the other circumstances."8857 Artikel 7.4.13, lid 2 Unidroit hanteert evenzeer de 
werkelijke schade als ijkpunt.8858 Die zienswijze is ook binnengesijpeld in Amerika. § 356, lid 1 Second 
Restatement of Contracts bepaalt zo: “Damages for breach by either party may be liquidated in the 
agreement but only at an amount that is reasonable in the light of the anticipated or actual loss 
caused by the breach and the difficulties of proof of loss.” In België zou de verwijzing naar de 
werkelijke schade toelaten om een bij de contractsluiting oprechte schaderaming bij de uitspraak 
toch te matigen op basis van die schade. Bemerk dat de wet voor interestbedingen focust op de 
werkelijke schade (art. 1153, lid 4 BW).8859 Mocht de wetgever de werkelijke schade een rol laten 
spelen bij de beoordeling van het overdreven karakter van schadebedingen, dan is een mogelijke 
bepaling: "De rechter herziet8860 een schadebeding wanneer: a) het daarin vastgestelde bedrag 
kennelijk meer bedraagt dan de werkelijk geleden schade of het bedrag dat de contractpartijen 
konden vaststellen om de schade wegens niet uitvoering van de overeenkomst te vergoeden." 

3295. PROPORTIONELE VERMINDERING ALS PARAMETER BIJ GEDEELTELIJKE UITVOERING HOOFDVERBINTENIS – 
Artikel 1231, § 2 BW verschaft geen richtsnoeren voor matiging bij gedeeltelijke uitvoering van de 
hoofdverbintenis. Wel wordt aangenomen dat conventionele schadevergoeding in die hypothese 
proportioneel is te verminderen. De Franse regeling is duidelijker: “Lorsque l'engagement a été 
exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de 
l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier […]” (art. 1231-5, derde lid CCF8861). De 
rechter moet onder artikel 1231, § 2 BW dus nagaan welk kleiner bedrag de contractpartijen zouden 
hebben bedongen indien zij in hun schadebeding in gedeeltelijke uitvoering hadden voorzien. 
Bijgevolg houdt proportionele matiging in dat de rechter het schadebeding moet milderen in 
dezelfde verhouding als die welke bestaat tussen het actuele voordeel dat de schuldeiser heeft 
gehaald uit gedeeltelijke uitvoering en het nut dat was te verwachten uit integrale uitvoering.8862 Had 
gedeeltelijke uitvoering geen enkel nut voor de schuldeiser, dan is het schadebeding ook niet 
matigbaar. De wetgever zou dan ook in de volgende hypothese moeten voorzien: "De rechter 
herziet8863 een schadebeding wanneer: c) het betrekking heeft op volledige niet-nakoming van de 

                                                             
8857  F.P. PATTI, “Contratti internazionali e clausola penale: esigenze di armonizzazione” in S. CHERTI (ed.), La pena 
convenzionale nel diritto europeo, Napels, Jovene, 2013, (233) 252-255; WÉRY 2011-II, 337. 
8858 Artikel 7.4.13 lid 2 Unidroit: „However, notwithstanding any agreement to the contrary the specified sum may be 
reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the harm resulting from the non-performance 
and the other circumstances.”  
8859 Kh. Bergen 15 oktober 2002, DAOR 2003, 75; Kh. Gent 30 januari 2003, TGR 2003, 98. Contra: Brussel 4 oktober 2000, 
RW 2003-04, 711, noot (potentiële schade als criterium). 
8860 De aanhef gewaagt van "herziet" en niet van "kan herzien", zodat duidelijk is dat de rechter tot matiging gehouden is 
wanneer hij vaststelt dat het schadebeding een kennelijk overdreven of ondermaats karakter vertoont. Thans is artikel 
1231, § 1 BW minder duidelijk: “De rechter kan, ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, de straf die bestaat in het 
betalen van een bepaalde geldsom verminderen […]” (supra nrs. 2500 en 2650-2651). Een rechter zou zo kunnen beslissen 
om niet te raken aan een schadebeding dat de potentiële schade overschrijdt (BIQUET-MATHIEU, 713; CORNELIS 2000-I, 621; 
CORNELIS 2000-II, 14; MOREAU-MARGRÈVE 2000, 204). Volgens de meeste rechtsleer moet de rechter sowieso overgaan tot 
matiging van schadebedingen die hij kennelijk overdreven acht (BIQUET-MATHIEU, 713; GOEGEBUER 2002, 408; GOEGEBUER 2004-
II, 22; GOOSSENS 2003, 658; HERBOTS 2001-I, 49; VAN DEN HAUTTE 2013, 1406; WÉRY 2001, 290; WÉRY 2000-II, 617; WYLLEMAN 

1999, 705). Bovendien is in de parlementaire voorbereiding geen spoor te vinden van een facultatieve bevoegdheid 
(HERBOTS 2001-I, 49; WÉRY 2000-II, 617). Tot slot overwoog ons hoogste rechtscollege uitdrukkelijk dat de rechter tot 
matiging is gehouden (Cass. 22 oktober 2004, Arr.Cass. 2004, 1654). 
8861 De Franse wetgever is voornemens deze bepaling te bevestigen bij de herziening van het aansprakelijkheidsrecht: 
artikel 1284, derde lid Avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
8862 Luik 7 oktober 1999, JT 2000, 87; Kh. Hoei 6 september 2000, RRD 2001, 25; BAECK 2004-II, 28; BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 

1907, 471 (Frankrijk); DEMUYNCK 2000, 72; DE PAGE 1967, 163 (oud regime); GOEGEBUER 2004-II, 36; KRUITHOF/BOCKEN 1994, 672 
(oud regime); SCHRAEYEN 2001, 551; VAN OEVELEN 1999, 1249; WERMOES 2008, 1007; WYLLEMAN 1997, 522; WYMEERSCH 1973, 
459; WYMEERSCH 1982, 448-449. 
8863 Ook hier geeft het gebruik van de term "herziet" in plaats van "kan herzien" duidelijk aan dat de rechter tot matiging 
gehouden is wanneer hij vaststelt dat de hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd. Louter afgaand op de bewoordingen 
van huidig artikel 1231, § 2 BW is de rechter momenteel niet verplicht om geoorloofde schadebedingen te matigen bij 
gedeeltelijke uitvoering van de primaire verbintenis: "De straf kan door de rechter worden verminderd wanneer de 
hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd." Net zoals bij matiging in het algemeen ( infra nr. 2651) valt echter aan te 
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overeenkomst en de hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd, en dit in verhouding tot het nut dat 
de gedeeltelijke uitvoering voor de schuldeiser heeft gehad."   

3296. NAAR OPWAARTSE HERZIENING VAN SCHADEBEDINGEN? – Terwijl in België overmaatse schadebedingen 
matigbaar zijn, zijn ondermaatse schadebedingen niet opwaarts herzienbaar. Dit is wel mogelijk in Frankrijk en 
Luxemburg: "Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si 
elle est manifestement excessive ou dérisoire."8864 Verhoging van kennelijk ondermaatse schadebedingen is dan 
mogelijk tot de werkelijke schade.8865 Schadebedingen zijn zo crediteurvriendelijker dan in België. Mocht de 
wetgever de regel van het louter vergoedende karakter van schadebedingen strikt toepassen, dan had hij dus 
ook moeten voorzien in een verhogingsrecht bij ondermaatse schadebedingen. Bemerk ook het gebrek aan 
samenhang met de herzieningsregeling bij handelstransacties. Bij handelstrancties kan de rechter een 
bedongen moratoire rentevoet immers wel verhogen wanneer deze kennelijk lager is dan de bijzondere 
moratoire rentevoet van artikel 5 WBH (art. 7, eerste alinea in fine WBH).8866 Mocht de wetgever beide 
regelingen willen afstemmen en opwaartse herziening toelaten, dan is een mogelijke bepaling: "De rechter 
herziet een schadebeding wanneer: b) het daarin vastgestelde bedrag kennelijk minder bedraagt dan de 
werkelijk geleden schade of het bedrag dat de contractpartijen konden vaststellen om de schade wegens niet 
uitvoering van de overeenkomst te vergoeden." 

3297. TERMINOLOGISCHE CONSISTENTIE BIJ MATIGING: SCHADEBEDINGEN IN PLAATS VAN STRAFBEDINGEN – Tot slot is nog 
een terminologische rechtzetting vereist. De terminologie bij schadebedingen oogt inconsistent. De 
gemeenrechtelijke regeling van schadebedingen (art. 1226-1233 BW) spreekt van (bedongen) straffen en 
strafbedingen. Nooit gewaagt zij van schadebedingen. Zo spreekt artikel 1228 BW, dat de benadeelde toestaat 
om te verzoeken om uitvoering in natura van de hoofdverbintenis, van de bedongen straf. Artikel 1226 BW 
geeft de wettelijke definitie van het schadebeding, maar spreekt van strafbeding.8867 Die bepaling omschrijft dit 
“strafbeding” als een beding waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst 
verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden door de niet-
uitvoering. Schadebedingen vertonen zo een vergoedend karakter. Strafbedingen vertonen een bestraffend 
karakter.8868 Theoretisch lijken schadebedingen en strafbedingen gemakkelijk te onderscheiden. De wetgever 
zorgde wel voor verwarring. Opdat een beding een strafbeding zou uitmaken, mag het dus niet bestraffend 
werken.8869 De internationale rechtsinstrumenten spreken terminologisch neutraler van “stipulated payment 
for non-performance” (art. III 3:712 DCFR) of “agreed payment for non-performance” (art. 7.4.13 Unidroit).8870 

3298. PUNITIEVE WERKING SCHADEBEDINGEN IN RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF – Tot het biljartarrest van het Hof van 
Cassatie (1970) konden strafbedingen nog een bestraffende functie vervullen.8871 Preventie en bestraffing 
kunnen contractpartijen nog steeds nastreven naar Nederlands8872, Frans8873, Italiaans8874 en Duits8875 recht. 
Daar kunnen contractpartijen de functie vrij kiezen. In Nederland bepaalt artikel 6:91 NBW zo duidelijk: "Als 

                                                                                                                                                                                              
nemen dat de rechter verplicht is om schadebedingen te matigen bij partiële uitvoering van de hoofdverbintenis. Dit sluit 
ook eerder aan bij de bedoeling van de wetgever om schadebedingen louter vergoedend te laten werken (supra nr. 2586). 
8864 LUXEMBURG: Artikel 1152 CCL. FRANKRIJK: Artikel 1231-5, tweede lid CCF. Toekomst: artikel 1284, tweede lid Avant-projet 
de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. 
8865 De Franse Code civil oefende hier overigens invloed uit op de Code des Obligations et des Contrats van Marokko, waar 
artikel 264 in fine ook voorziet in die verhogingsmogelijkheid: "Le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts 
convenu s'il est excessif ou augmenter sa valeur s'il est minoré [...]" (www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=191424). 
8866 SAGAERT/SAMOY 2003, 128. 
8867 De huidige regeling gewaagt nog van "strafbeding", maar ziet eigenlijk op het "schadebeding": CORNELIS 2000-I, 611; 
DELFORGE 1999, 599; GOEGEBUER 2004-II, 4; HERBOTS 2001-I, 38; MARCHAND 2004, 9; MOREAU-MARGREVE 2000, 192; VAN DEN 

HAUTTE 2013, 1397; VAN DRIESSCHE 2008-I, 34; WYLLEMAN 1999, 703.  
8868 GOEGEBUER 2004-II, 4; MARCHAND 2004, 9; VAN DEN HAUTTE 2013, 1397, voetnoot 2. 
8869 MOREAU-MARGRÈVE 2000, 192 ("En droit belge, pour être une clause pénale, la clause pénale ne peut pas être pénale."). 
8870 Hierbij dus meteen een caveat voor de actief wordende wetgever: wees consistent en correct bij (her)formulering van 
wetsbepalingen (supra nr. 3224). Terminologische stabiliteit staat borg voor rechtszekerheid. 
8871 KLUYSKENS 1948, 221; SCHOENTJES-MERCHIERS 1969, 51. 
8872 Het boetebeding zoals omschreven in artikel 6:91 NBW omvat namelijk beide noties. 
8873 Cass.com.fr. 29 januari 1991, Bull.civ. 1991, IV, 27, nr. 43; BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1907, 466; BÉNABENT 2011, 309; 
FAGES 2011-I, 315; FORTI 2013, 53; LAITHIER 2011-I, 818; LAITHIER 2009, 1656; MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013, 530. 
8874 GAZZONI 2011, 648 (“La funzione della penale sarebbe […] quella di spingere il debitore ad adempiere e quindi essa 
avrebbe sempre carattere sanzionatorio”). 
8875 FISCHER 1981, 31 en 141; STELTMANN 2000, 24-31. 
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boetebeding wordt aangemerkt ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming 
van zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te voldoen, ongeacht of 
zulks strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan." De Franse clause 
pénale verschilt nu wel sterk van de Belgische clause pénale. In Frankrijk kan de clause pénale immers zowel 
een vergoedende als een preventieve functie vertonen. Menig jurist betreurt de beleidskeuze tegen private 
straffen, onder meer met het betoog dat strafvergoedingen een nuttig instrument kunnen opleveren om 
minder betrouwbare debiteuren aan te zetten tot nakoming van hun verbintenissen.8876 De vraag of de 
wetgever de gelichte optie dient te herzien, vergt vervolgonderzoek. 

§ 5. TEMPORALITEIT 

Artikel 1153-1 BW 
Vertraging in nakoming van geldverbintenissen 

 
1. Wettelijke interest als schadevergoeding. Bij verbintenissen die alleen betrekking hebben op 
betaling van een bepaalde geldsom, bestaat schadevergoeding wegens vertraging bij uitvoering in de 
wettelijke interest.  
 
2.  Vergoeding van andere en meerdere schade. In afwijking van lid 1 heeft de benadeelde 
schuldeiser wel recht op bijkomende schadevergoeding voor: 
  
 a) andere schade dan vertragingsschade, waaronder de in artikel 1022 Ger.W. neergelegde
 rechtsplegingsvergoeding; 
 
 b) hogere renteschade die hij in het concrete geval heeft geleden. 

 
Artikel 1153-2 BW 

Interesten aan wettelijke rentevoet vanaf uitspraakdatum 
 

Zelfs bij ontbreken van een verzoek daartoe of van een specifieke vaststelling in de rechterlijke 
uitspraak impliceert de veroordeling tot schadevergoeding interesten aan de wettelijke rentevoet. 
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling of tenzij de rechter anders beslist, lopen die 
interesten vanaf de datum van de uitspraak. 
 

Artikel 1153-3 BW 
Vertrekdatum interesten aan wettelijke rentevoet 

 
Bij bevestiging in hoger beroep van een vonnis houdende toekenning van schadevergoeding brengt 
deze schadevergoeding interesten aan de wettelijke rentevoet op vanaf de uitspraak in eerste 
aanleg. In andere gevallen brengt de in hoger beroep toegekende schadevergoeding interesten op 
vanaf de uitspraak in hoger beroep. 

 

 
3299. VERGOEDING VAN ANDERE SCHADE DAN VERTRAGINGSSCHADE BIJ NIET-NAKOMING VAN 

GELDVERBINTENISSEN – Huidig artikel 1153 BW laat uitschijnen dat de rechter naast verwijlinterest geen 
vergoeding voor andere schade kan toekennen. Luidens die bepaling kan schadevergoeding wegens 
laattijdige uitvoering van verbintenissen die alleen betrekking hebben op betaling van een bepaalde 

                                                             
8876 CORNELIS 2000-I, 603 en 618-620; CORNELIS 2000-II, 13-14 ("De uitdrijving van echte strafbedingen is dus te betreuren: zij 
verarmt het verbintenissenrecht [...]"); DELFORGE 1999, 602; GOEGEBUER 2002, 410; GOEGEBUER 2004-II, 9-10; MOREAU-MARGRÈVE 

2000, 195; SCHELHAAS 2000, 323; SCHELHAAS 2005, 103 en 105-106; BOOM/PINNA 2008, 15 (“Dès lors, le droit de responsabilité 
civile de demain n’est pas uniquement centré sur l’idée de réparation, mais aussi celle de prévention […]”); VANSWEEVELT 

1985, 2472; WYLLEMAN 1999, 702. 
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geldsom immers nooit in iets anders bestaan dan in de wettelijke interest. Volgens het vierde lid van 
artikel 1153 BW kan schadevergoeding de wettelijke interest wel te boven gaan "indien er opzet van 
de schuldenaar is". A contrario lijkt daaruit afleidbaar dat schadevergoeding wegens laattijdige 
nakoming van geldverbintenissen bij ontbreken van opzet niet boven de wettelijke interest mag 
uitstijgen.8877 Al bij LAURENT stond echter te lezen dat artikel 1153 BW zich beperkte tot vergoeding 
van nadelen die door laattijdige betaling waren geleden.8878 Meerdere hedendaagse Belgische8879 en 
Franse8880 auteurs scharen zich achter dit klassieke standpunt. Vanuit de ratio legis van artikel 1153 
BW zou verhaal van andere schade dan renteschade mogelijk zijn. Zo zouden kosten van invordering 
van een schuld ook hier een vergoedbaar karakter vertonen. Zij staan los van de derving van het 
genot van de verschuldigde geldsom.8881 

3300. CODIFICATIE VAN VERGOEDBAARHEID ANDERE SCHADE – Voor zover vergoedbaarheid van andere schade naast 
verwijlinterest is te aanvaarden, zijn inningskosten die buiten artikel 1153 BW en buiten de 
rechtplegingsvergoeding (advocatenkosten) vallen, vergoedbaar op grond van de gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheidsregels. Dit blijkt uit vaste cassatierechtspraak.8882 Hetzelfde geldt naar Nederlands recht. 
Daar valt verhaal van buitengerechtelijke kosten in de context van artikel 6:119 NBW (wettelijke rente) onder 
artikel 6:96, lid 2 NBW.8883 Kan de benadeelde dus bijkomend om een rechtsplegingsvergoeding verzoeken? Dat 
de wetgever de advocatenkosten met de wijziging van artikel 1022 Ger.W. van het aansprakelijkheidsrecht 
naar het procesrecht overhevelde 8884 , geeft aan dat ook advocatenkosten bovenop de verwijlinterest 
verhaalbaar zijn. Artikel 1153 BW berust immers op een andere grondslag dan artikel 1022 Ger.W. Dit artikel is 
niet op enige aansprakelijkheidsidee gestoeld. De rechtsplegingsvergoeding is bijgevolg bovenop verwijlinterest 
toekenbaar. De wetgever kan hier duidelijkheid scheppen door deze cumulmogelijkheid op te nemen in een 
nieuw artikel 1153-1 BW. Zo kan lid 2 van een nieuwe bepaling luiden: "In afwijking van lid 1 heeft de 
benadeelde schuldeiser wel recht op bijkomende schadevergoeding voor a) andere schade dan 
vertragingsschade, waaronder de in artikel 1022 Ger.W. neergelegde rechtsplegingsvergoeding." 

3301. VERGOEDBAARHEID MEERSCHADE? – Naast de vergoedbaarheid van andere schade dan 
renteschade, rijst de vraag naar verhaal van meerdere renteschade dan de forfaitair onder artikel 
1153 BW vergoedbaar gestelde renteschade. Huidig artikel 1153 BW belet dat de rechter meer 
schade vergoedt dan de wettelijke interest. Dit geldt dus ook indien de benadeelde kan aantonen dat 
hij in feite meer renteverlies heeft geleden door aan hogere rente geld te moeten ontlenen of door 
hogere rendementen te hebben mislopen. Met de in artikel 1153 BW forfaitair en abstract 
vastgestelde verwijlinterest doet het Belgische recht dus afstand van het positief belang. 

3302. MEERSCHADEBEWIJS IN ANDERE RECHTSSTELSELS – Anders dan naar Belgisch, Frans en Luxemburgs recht8885, 
staan diverse buitenlandse wetgevers open voor meer aansluiting bij het positief belang. Zo laat het Duitse 
§ 288, lid 4 BGB meerschadebewijs toe. Ook Zwitserland (art. 106, lid 1 CO) en Italië (art. 1224 CCI) bieden de 
mogelijkheid om te bewijzen dat de werkelijk geleden schade uitstijgt boven de wettelijke vertragingsrente. De 
Franstalige authentieke versie van het Zwitserse artikel 106, lid 1 CO bepaalt zo dat “[l]orsque le dommage 
éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce 

                                                             
8877 Vred. Doornik 2 november 2004, JLMB 2005, 712; Pol. Gent 11 oktober 2004, T.Vred. 2005, 52 (bij gebrek aan 
conventioneel schadebeding kan de verzekeraar bij de regresvordering wegens art. 1153 BW geen administratiekosten 
vorderen); VIGNERON 1971, 71. Zie ook rechtsleer in BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 281, voetnoot 183. 
8878 F. LAURENT, Principes de droit civil français, XVI, Brussel, Bruylant, 1875, 366. 
8879 BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 281; GOUDEN/PHILIPPE 2004, 1330; MOREAU-MARGRÈVE 1976, 641; WÉRY 2011-I, 582. 
8880 COLIN/CAPITANT 1932, 103; PINNA 2007, 208. 
8881 BIQUET-MATHIEU 2000, 466; BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008, 281; MOREAU-MARGRÈVE 1976, 641; WÉRY 2011-I, 582. 
8882 Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 642; Cass. 16 november 2006, Arr.Cass. 2006, 2325; Cass. 1 maart 2012, Pas. 
2012, 463, overwegingen 6 en 7; Cass. 24 april 2014, RABG 2015, nr. 15141, overwegingen 1 en 2.  
8883 LINDENBERGH 2008-I, 77-78. 
8884 GwH nr. 15/2009 van 5 februari 2009, BS 20 maart 2009, 23536, punt B.8.2; LAMON 2008, 44; KNAEPEN 2013, 16. 
8885 BELGIË: Artikel 1153 BW. LUXEMBURG: Artikel 1153 CCL. FRANKRIJK: Artikel 1231-6, derde lid CCF. 
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dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable". Het Italiaanse artikel 1224 CCI bepaalt dat de 
schuldeiser kan aantonen dat hij meer schade heeft geleden en daarvoor schadevergoeding kan krijgen.8886 

3303. CODIFICATIE VERGOEDBAARHEID MEERRENTE? – De Italiaanse rechtsleer verantwoordt de vergoedbaarheid 
van danno ulteriore vanuit het integraliteitsprincipe.8887 Stel dat de grondslag van de Belgische beperking in 
artikel 1153 BW schuilt in vermijding van oeverloze speculaties over gebruik dat de benadeelde van de geldsom 
zou hebben gemaakt. Dan valt te betogen dat indien geen sprake is van speculatie over dat gebruik, de 
benadeelde dit moet kunnen aantonen en als schadevergoeding zou moeten verkrijgen. Een mogelijke bepaling 
is dan: "In afwijking van lid 1 heeft de benadeelde schuldeiser wel recht op bijkomende schadevergoeding voor 
b) hogere renteschade die hij in het concrete geval heeft geleden." Ligt de ratio restrictionis echter in 
vermijding van procesvloed, dan lijkt vergoedbaarheid van die meerschade minder verantwoord. Verhinderen 
dat de benadeelde meerdere concrete schade bewijst, belet namelijk wel degelijk oeverloze betwistingen.  

3304. OPSPLITSING ARTIKEL 1153 BW NAARGELANG PRIMAIRE EN SECUNDAIRE GELDSCHULDEN? – Artikel 1153 
BW gewaagt niet van het onderscheid tussen schade door vertraging in nakoming van primaire en 
secundaire geldschulden. In 1985 gaf de Franse wetgever dit onderscheid wel gestalte in twee 
bepalingen. De Franse wet maakt zo een onderscheid naargelang verwijlinterest is verschuldigd op 
primaire geldschulden (art. 1231-6 CCF; oud art. 1153 CCF) en secundaire geldschulden (art. 1231-7 
CCF; oud art. 1153-1 CCF). In België zou artikel 1153 BW kunnen verworden tot artikel 1153-1 BW. In 
navolging van het Franse artikel 1231-7, eerste lid CCF zou artikel 1153-2 BW kunnen luiden: "Zelfs bij 
ontbreken van een verzoek daartoe of van een specifieke vaststelling in de rechterlijke uitspraak 
impliceert de veroordeling tot schadevergoeding interesten aan de wettelijke rentevoet. Behoudens 
andersluidende wettelijke bepaling of tenzij de rechter anders beslist, lopen die interesten vanaf de 
datum van de uitspraak.” 

3305. PRECISERING INGANG VERWIJLINTEREST BIJ HOGER BEROEP – Bevestigt de appelrechter het bestreden vonnis, 
dan blijft verwijlinterest lopen vanaf de datum van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg. Het omslagpunt 
van compensatoire naar moratoire interest blijft dan de datum van het vonnis. Hervormt de appelrechter het 
vonnis en wijzigt hij het schadebedrag, dan verschuift die interestomzetting retroactief naar het latere tijdstip 
van de uitspraak in hoger beroep. In dat geval loopt de (gerechtelijke) vergoedende interest tot de datum van 
het arrest. De verwijlinterest loopt dan pas vanaf de datum waarop de appelrechter uitspraak doet. In Frankrijk 
ligt die gedachte vervat in artikel 1231-7, tweede lid CCF (oud art. 1153-1, tweede lid CCF): "En cas de 
confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un 
dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans 
les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel."8888 In navolging van 
de Franse wetgever kan artikel 1153-3 BW zo luiden: "Bij bevestiging in hoger beroep van een vonnis houdende 
toekenning van schadevergoeding brengt deze schadevergoeding interesten aan de wettelijke rentevoet op 
vanaf de uitspraak in eerste aanleg. In andere gevallen brengt de in hoger beroep toegekende 
schadevergoeding interesten op vanaf de uitspraak in hoger beroep."  

3306. AFSCHAFFING ONDERSCHEID VERWIJLINTEREST EN VERGOEDENDE INTEREST? – Weinig regelingen 
ontberen zoveel transparantie als die van vertragingsrente. Idealiter schaft de wetgever het 
onderscheid tussen compensatoire en moratoire interest dan ook af. In praktijk hebben beide 
interestvormen hetzelfde oogmerk en doorgaans dezelfde begrotingswijze (supra nrs. 3174-3187). 
Qua finaliteit strekken beide interesttypes tot vergoeding van schade wegens laattijdige betaling van 
een geldsom, en wegens vertraging in schadeherstel in de context van schadevergoeding.8889 Ook 

                                                             
8886 LENOCI 2013, 7. Hetzelfde geldt voor de internationale rechtsinstrumenten, die ook in die verhogingsmogelijkheid 
voorzien. Artikel 7.4.9 Unidroit bepaalt zo dat "[t]he aggrieved party is entitled to additional damages if the non-payment 
caused it a greater harm". Artikel III.3:708, lid 2 DCFR bepaalt in soortgelijke zin dat "[t]he creditor may in addition recover 
damages for any further loss". 
8887 ROPPO 2006, 872 ("La norma ribadisce l'idea indiscussa per cui le conseguenze dell'inadempimento debbano ricadere 
integralmente sul debitore [...]"). 
8888 Sinds 1 oktober 2016 ligt die bepaling vervat in artikel 1231-7, tweede lid CCF. 
8889 CHAPPUIS 2007, 364 ("les buts des deux types d'intérêts sont les mêmes"); DE TEMMERMAN 2000-I, 342-343; RONSE/DE WILDE 

1988, 239 ("Alle schade uit vertraging van het herstel dient vergoed te worden. De zogenaamde vergoedende interesten 
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qua omvang leunt compensatoire interest aan bij verwijlinterest. Vergoedende interest volgt het 
vereiste van integraal schadeherstel, maar vaak past de rechtspraak zonder meer de wettelijke 
rentevoet toe.8890 De huidige Belgische regeling van nalatigheidsinterest is onduidelijk, leent zich tot 
rechtsonzekerheid en zadelt rechters op met een te complexe opdracht. Bijgevolg is het logisch dat 
rechtsleer wetswijziging bepleit. 8891  Duitsland en Nederland kunnen model staan voor 
vereenvoudiging. Beide landen hanteren een alomvattend systeem van abstracte berekening van 
vertragingsrente (art. 6:119, lid 1 NBW resp. § 288 BGB8892).  

3307. ALGEMENE ABSTRACTE BEREKENING VAN VERTRAGINGSRENTE ONDER NIEUW BURGERLIJK WETBOEK? – De 
Belgische praktijk staat niet ver af van de Nederduitse regeling. Vaak begroot de rechtspraak 
compensatoire interest ook abstract aan de wettelijke rentevoet (supra nr. 3306). Een groei naar de 
Nederduitse regeling zou aansluiting impliceren op die realiteit en zou zorgen voor vereenvoudiging 
door uniformisering.8893 De voordelen weerklonken al bij POTHIER.8894 Napoléon bleek ingenomen (art. 
1153 BW) met zijn pleidooi voor fixatie van de verwijlinterest op grond van de moeilijkheden die de 
rechter zou ondervinden bij vaststelling van het gebruik dat de benadeelde van de geldsom zou 
hebben gemaakt.8895 Die moeilijkheden gelden in dezelfde mate bij vergoedende interest. Om die 
eenvoudigere begroting van schade wegens laattijdige betaling van geldsommen te bereiken, valt 
zelfs afschaffing van de categorie van compensatoire interest te bepleiten.8896 Elke laattijdige betaling 
van geldsommen moet dan uitmonden in één type interest: nalatigheidsinterest. Om discussies over 
de gedekte schadeposten te vermijden, moet de wetgever dan wel preciseren wat die interest dekt: 
schade wegens onbeschikbaarheid van het geldbedrag en/of schade wegens inflatie.8897 

  

                                                                                                                                                                                              
zijn dan ook de vergoeding voor het uitstel van de betaling van het door de aangesprokene verschuldigde bedrag [...]. In die 
zin zouden deze interesten dan ook wel moratoire interesten kunnen genoemd worden."); SAMOY/AGUIRRE 2010, 131; 
SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 205. 
8890 Cass. 6 november 1991, Pas. 1992, I, 185; Cass. 13 oktober 1999, Pas. 1999, I, 1308; Antwerpen 28 september 2009, RW 
2012-13, (257) 260, noot B. VAN DEN BERGH; Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015, (791) 794; Antwerpen 27 oktober 2014, 
RABG 2015, (776) 780; Bergen 22 september 1992, RGAR 1994, nr. 12.365; Brussel 21 december 1995, RGAR 1996, nr. 
12.779; Brussel 4 april 1996, AJT 1996-97, 15, noot F. GLORIEUX; Brussel 15 mei 2000, TAVW 2001, 308, noot J. SCHRYVERS; 
Brussel 13 mei 2002, RGAR 2003, nr. 13.695; Brussel 12 september 2014, RGAR 2015, nr. 15168, punt 11; Gent 24 juni 1994, 
TGR 1994, 171; Gent 31 januari 1997, TAVW 1997, 156; Rb. Brugge 3 mei 2007, T.Verz. 2009, 72; Rb. Brussel 16 januari 
2009, RGAR 2010, nr. 14608; Rb. Dendermonde 3 februari 1998, TGR 1998, 118; Rb. Mechelen 31 januari 2006, T.Verz. 
2007, 117; Kh. Dendermonde 16 juni 2011, TRV 2013, (274) 278; Kh. Gent 12 oktober 2006, TGR 2007, (241) 242; Pol. 
Brugge 20 december 2007, RW 2009-10, 1270 (uitvoerige motivering). 
8891 DE TEMMERMAN 2000-I, 327-328; SAMOY/AGUIRRE 2010, 131-135; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 204-213; ULRICHTS 2002, 1151. 
8892 Lid 1 daarvan luidt immers: "Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das 
Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz." Deze basisrentevoet: § 247 BGB. Sinds 1 januari 2013 is deze negatief. Op 
1 januari 2014 bedroeg deze - 0,63 %. 
8893 BELGIË: Chronologisch: VIGNERON 1971, 98; BIQUET-MATHIEU 1998, 31, zoals bevestigd in BIQUET-MATHIEU 2000, 474; DE 

TEMMERMAN 1999, 1305, zoals bevestigd in DE TEMMERMAN 2000-I, 346; SAMOY/AGUIRRE 2010, 131-135; SAMOY/STIJNS/JANSEN 

2015, 204-213 (met als titel van conclusie: "Vers un nouveau régime des intérêts de retard?”). NEDERLAND: KLAASSEN 2007, 92; 
PARL.GESCH. BOEK 6 NBW, 467. DUITSLAND: KNOBBE-KEUK 1976, punt I; SÄCKER/RIXECKER 2012, § 288 BGB, nr. 1. 
8894 R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot 
l'ainé, 1821, 192, nr. 170.  
8895 VOOR 1900: COLMET DE SANTERRE 1865, 100; HUC 1894, 218 ("L’utilité de l’argent est si multiple et si variable, qu’il serait 
impossible au juge de dire combien telle personne a perdu”); LAURENT XVI 1875, 366; POTHIER 1821, 192, nr. 170; TOULLIER 

1824, 274. NA 1900: CARBONNIER 1992, 316-317; COLIN/CAPITANT 1932, 103; DE PAGE 1942, 165; PINNA 2007, 210.  
8896 I. SAMOY m.m.v. M. AGUIRRE, "De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid. 
Schadeherstel, schadevergoeding en interesten" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De raakvlakken tussen de contractuele en de 
buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2010, (97) 131. 
8897 SAMOY/AGUIRRE 2010, 132; SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015, 205-206. 



1098 
 

Hoofdstuk III. Nabeschouwingen 
3308. VERTREKPUNT VOOR NIEUW WETSKADER – De opzet van dit proefschrift was niet het introduceren 
van een nieuwe rechtsfiguur of het omgooien van een denkkader (supra nr. 45). De ultieme finaliteit 
bestond daarin de praktijk instructies te verstrekken voor schadebegroting bij wanprestatie (supra 
nr. 44). Al gauw bleek immers dat de bestaande rechtsregels te summier zijn (supra nr. 32). De 
wettelijke regeling inzake schadevergoeding wegens wanprestatie behoeft zo in meerdere opzichten 
aanvulling, herschrijving of zelfs afschaffing (supra nr. 3219). Van het belangenonderscheid, de 
schadebeperkingsplicht, de kansleer of de vergoedbaarheid van immateriële schade is zo geen spoor 
te vinden in de wet. Dit onderzoek heeft zo geleid tot een voorstel voor een nieuwe regeling (supra 
nrs. 3231-3307), dat misschien van tel kan zijn bij de herziening van het huidige Burgerlijk Wetboek.  

3309. GEEN EINDPUNT – Sinds lang weerklonk de oproep om een studie over schadevergoeding 
wegens wanprestatie.8898 Na twee baanbrekende studies over uitvoering in natura (UCL)8899 en 
ontbinding (KUL)8900, leidt de KU Leuven het tweede decennium van deze eeuw allicht uit met nog 
meer studies over de contractuele remedies. Het proefschrift over prijsvermindering is recentelijk 
gepubliceerd8901, die over de niet-uitvoeringsexceptie8902, herstel in natura8903 en winstafdracht8904 
liggen in het verschiet. Samen met die studies is onderhavig onderzoek een beginpunt. Deze studie 
heeft zo niets gezegd over de samenhang tussen die remedies.8905 Ook zijn diverse aspecten van 
schadebegroting niet tot in de details uitgewerkt. Zo is een eerste aanzet gegeven voor een studie 
naar andere doelstellingen van het (contractuele) aansprakelijkheidsrecht, zoals genoegdoening, 
preventie en bestraffing (supra nrs. 149-171). Daarnaast zou het zinvol zijn om in navolging van 
onder meer het Nederlandse, het Zwitserse en het Spaanse recht een diepgravende analyse te 
verrichten van algemene matiging van schadevergoeding (supra nrs. 1726-1729). Met de 
onderhavige studie is dus geen sprake van een eindpunt. Als mogelijk beginpunt geldt wel volgend 
overzicht van voorgestelde wetsbepalingen ter zake schadebegroting bij wanprestatie: 

Artikel 1149-1 BW 

Basisbegroting van schadevergoeding wegens wanprestatie 

1. Beginsel van volledige schadevergoeding. De benadeelde schuldeiser heeft recht op volledige 
vergoeding van de schade die hij wegens wanprestatie lijdt. Hiertoe houdt de rechter rekening met:  

 
a) de werkelijk geleden schade, zonder acht te slaan op eventuele voorbeschiktheid; 
 
b) de voordelen die de benadeelde dankzij de wanprestatie zijn toegevallen. 

 
2. Peildatum. Met het oog op naleving van het in lid 1 uiteengezette beginsel moet de rechter: 
 

                                                             
8898 BELGIË: BAECK 2012-I, 269 en 272; DE TEMMERMAN 1999, 1440; DURANT 2010-II, 62; FONTAINE 2004, 308; JANSEN 2015-I, 651; 
THUNIS/FOSSÉPREZ 2015, 245; WÉRY 2011-I, 533. FRANKRIJK: ANDRÉ 2002, 171; DARANKOUM 2002, 448; LAITHIER 2004, 158; FABRE-
MAGNAN 2012, 710; FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008, 299. NEDERLAND: BARENDRECHT 1995, 21. 
8899 P. WERY, L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires (essai). Une relecture des articles 
1142 à 1144 du Code civil, Brussel, Kluwer, 1993, 421 p.  
8900 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 706 p. 
8901 S. JANSEN, Prijsvermindering. Remedie tot het bijsturen van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2015, 1184 p.  
8902 D. DECLOEDT, Eigenrichting in het privaatrecht, Leuven, KUL, proefschrift in voorbereiding.  
8903 S. DE REY, Herstel in natura: op zoek naar een algemeen rechtsmiddel voor wanprestaties, Leuven, KUL, proefschrift in 
voorbereiding. Zie reeds S. DE REY, "Schadeherstel in natura wegens contractuele wanprestatie: over miskenning van de 
tewerkstellingsverbintenis in arbeidsovereenkomsten" (noot onder Arbh. Brussel 18 mei 2015), TBBR 2016, 259-269 
8904 T. GLADINEZ, Voordeelafdracht, Leuven, KUL, proefschrift in voorbereiding. 
8905 Voortreffelijke aanzet: P. WÉRY, "L'agencement des sanctions applicables à un manquement contractuel" in Liber 
amicorum François Glansdorff et Pierre Legros, Brussel, Bruylant, 2014, 441-460. 
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a) zich richten naar het tijdstip dat het werkelijke schadeherstel zo dicht mogelijk benadert;  
 

b) rekening houden met alle latere gebeurtenissen die de schade kunnen beïnvloeden, voor zover
 deze verband houden met de wanprestatie of die schade. 
 
3. Positief belang. Overeenkomstig het in lid 1 uiteengezette beginsel van volledige 
schadevergoeding moet schadevergoeding wegens wanprestatie de benadeelde schuldeiser zo goed 
mogelijk brengen in de toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct was 
nagekomen. Hiertoe verricht de rechter de volgende verschilberekening: 
 

a) Bij behoud van de overeenkomst berekent hij die schadevergoeding door de hypothetische
 toestand waarin de benadeelde schuldeiser zou hebben verkeerd indien de overeenkomst
 correct was nagekomen te vergelijken met zijn huidige toestand. 

 
b) Bij ontbinding van de overeenkomst berekent hij die schadevergoeding door de

 hypothetische toestand waarin de benadeelde schuldeiser zou hebben verkeerd indien de
 overeenkomst correct was nagekomen te vergelijken met zijn huidige toestand na afwikkeling
 van de eventueel uit die ontbinding voortvloeiende bevrijding en restituties. 

 
De benadeelde schuldeiser beschikt vrij over de krachtens dit lid verkregen schadevergoeding. Het 
bedrag van deze schadevergoeding mag hem overeenkomstig het in lid 1 uiteengezette beginsel 
echter niet verplaatsen naar een betere toestand dan die waarin hij zou hebben verkeerd indien de 
overeenkomst correct was nagekomen. 
 
4. Immateriële schade. De overeenkomstig lid 3 berekende schadevergoeding omvat naast het 
geleden verlies en de gederfde winst ook de immateriële schade van de benadeelde schuldeiser.  
 

a) De vergoeding van immateriële schade is onderworpen aan het in lid 1 uiteengezette 
 beginsel van volledige schadevergoeding.  

 
b) De rechter kan de onder a) bedoelde schadevergoeding onder de in artikel 1149-3 gestelde

 voorwaarden naar billijkheid vaststellen. 
 
5. Kansverlies. De overeenkomstig lid 3 berekende schadevergoeding kan ook betrekking hebben 
op het verlies van een kans op verkrijging van een voordeel of vermijding van een nadeel.  
 

a) De geringe omvang van een kans doet geen afbreuk aan vergoedbaarheid van het verlies
 daarvan. 

 
b) De rechter berekent de in dit lid bedoelde schadevergoeding naargelang de

 waarschijnlijkheid dat de kans zich had gerealiseerd. 
 

6. Vergoedbaarheid proceskosten. De kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk 
gestelde partij zijn slechts verhaalbaar bij wijze van de rechtsplegingsvergoeding als bedoeld in 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. Vallen echter onder het in lid 1 uiteengezette beginsel 
van volledige schadevergoeding: 
 

a) kosten van andere technische bijstand; 
 

b) andere gerechtelijke alsook buitengerechtelijke invorderingskosten; 
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c) kosten die de in persoon verschijnende benadeelde schuldeiser met het oog op het voeren
 van zijn proces heeft gemaakt. 

 
Artikel 1149-2 BW 

Subsidiaire vergoedbaarheid negatief belang 

1. Ondergeschikte begrotingsmethode. Wanneer de benadeelde niet in staat is om met 
gerechtelijke zekerheid het bewijs te leveren van de omvang van de schade waarvoor hij om 
vergoeding kan verzoeken krachtens het in artikel 1149-I, lid 3 bedoelde positief belang, kan hij 
verzoeken om schadevergoeding die hem zo goed mogelijk verplaatst naar de toestand waarin hij 
zou hebben verkeerd indien hij de niet-nagekomen overeenkomst niet had gesloten.  
 
2. Verhaalbare omvang. De in vorig lid bedoelde schadevergoeding omvat, hoogstens ten bedrage 
van de vergoeding waarom hij potentieel kan verzoeken krachtens het in artikel 1149-I, lid 3 
bedoelde positief belang: 
 

a) de kosten die de benadeelde schuldeiser heeft gemaakt door zijn vertrouwen te stellen in
 nakoming van de overeenkomst, waaronder kosten ter voorbereiding van de contractsluiting,
 kosten ter uitvoering van eigen verbintenissen en kosten verbonden aan ontbinding, voor zover
 die kosten door de wanprestatie nutteloos zijn geworden en nog niet via restituties na ontbinding
 zijn gecompenseerd, en 

  
b) de winst die hij heeft gederfd uit wegens de contractsluiting mislopen opportuniteiten. 

 
Artikel 1149-3 BW 

Subsidiaire mogelijkheid tot billijkheidsbegroting 

1. Mogelijkheid tot billijkheidsbegroting. Wanneer de rechter de in artikelen 1149-1 en 1149-2 
bedoelde schadevergoeding niet met voldoende zekerheid kan bepalen: 
 

a) begroot hij deze naar billijkheid, en 
 

b) geeft hij aan waarom hij de schadevergoeding onmogelijk anders kan bepalen. 
 

2. Inachtneming van beginsel van volledige schadevergoeding. Ook bij gebruikmaking van de in 
lid 1 genoemde mogelijkheid tot billijkheidsbegroting slaat de rechter acht op het in artikel 1149-1, 
lid 1 uiteengezette beginsel van volledige schadevergoeding. 

Artikel 1149-4 BW 
Uitzonderlijke mogelijkheid tot voordeelafdracht 

 
1. Mogelijkheid tot voordeelafdracht. Bij een opzettelijke wanprestatie die de wanprestant een 
voordeel heeft opgeleverd, kan de rechter hem op verzoek van de benadeelde schuldeiser 
veroordelen tot afdracht van dat voordeel. 

2. Bestemming van schadeoverstijgend voordeel. Het afgedragen voordeel dat de door de 
benadeelde schuldeiser geleden schade overstijgt, komt toe aan een bij koninklijk besluit te bepalen 
slachtofferfonds. 
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Artikel 1150-1 BW 

Onvoorzienbaarheid van schade 

1.  Onvergoedbaarheid van onvoorzienbare schade. De wanprestant is niet gehouden tot 
vergoeding van schade die een redelijke schuldenaar in soortgelijke concrete omstandigheden bij de 
contractsluiting niet zou hebben voorzien als mogelijk gevolg van een wanprestatie. 

 
a) Bij de beoordeling hiervan houdt de rechter onder meer rekening met het beroep en de

 specialisatie van de wanprestant, de gebruiken van de sector, de bewoordingen en de aard van 
 de overeenkomst, de verklaringen van de contractpartner, de betaalde prijs, en de uiterlijke
 kenmerken van het voorwerp van de overeenkomst. 

 
b) Onvoorzienbaarheid in de zin van dit lid kan betrekking hebben op zowel het type als de

 omvang van de geleden schade. 
  
2. Gevallen van vergoedbaarheid van onvoorzienbare schade. In afwijking van lid 1 is de 
wanprestant wel gehouden tot vergoeding van daarin bedoelde schade wanneer hij:  
 

a) die schade in het concrete geval wel als mogelijk gevolg van een wanprestatie heeft voorzien,
 zoals wanneer de benadeelde schuldeiser hem bij de contractsluiting schriftelijk in kennis had
 gesteld van bijzondere omstandigheden of risico’s;  
 

b) zijn verbintenissen vrijwillig niet is nagekomen met het besef dat dit zijn contractpartner
 schade kon berokkenen.  
 
3.  Gevallen van beperkte vergoedbaarheid van voorzienbare of voorziene schade. In de in lid 1 en 
in lid 2, onder a) bedoelde gevallen kan de rechter de vergoeding van voorzienbare respectievelijk 
voorziene schade, voor zover bijzondere omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen, tot normale 
proporties herleiden indien volledige vergoeding daarvan buiten elke verhouding zou staan met de 
contractueel voor de wanprestant bestemde tegenprestatie. 

Artikel 1150-2 BW 

Vermijdbaarheid van schade 

1. Gedeeltelijke onvergoedbaarheid van vermijdbare schade. De rechter verdeelt de schade die de 
benadeelde schuldeiser door het treffen van redelijke maatregelen had kunnen beperken of 
voorkomen in verhouding tot het toedoen van de wanprestant en de benadeelde schuldeiser. 

2. Vergoeding van bereddingskosten bij geslaagde schadebeperking. De benadeelde schuldeiser 
heeft overeenkomstig artikel 1149-1, lid 1 recht op volledige vergoeding van de kosten die hij heeft 
gemaakt bij redelijke pogingen tot schadebeperking. 

3. Vergoeding van bereddingskosten bij mislukte schadebeperking. De in lid 2 geboden vergoeding 
geldt ook wanneer die maatregelen niet daadwerkelijk tot voorkoming of beperking van schade 
hebben geleid. 

Artikel 1151 BW 

(Afgeschaft) 

Artikel 1152 BW 
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Schadebedingen 

1. Begripsduiding. Bij een schadebeding verbindt de schuldenaar zich tot betaling van een 
vergoeding voor schade die een benadeelde schuldeiser kan lijden door niet-uitvoering van de 
overeenkomst. 
 
2. Invloed van nietigheid en ontbinding. Nietigheid van de hoofdverbintenis maakt ook het 
schadebeding nietig.  
 
 a) Nietigheid van het schadebeding leidt echter niet tot nietigheid van de hoofdverbintenis. 
 
 b) Het schadebeding blijft van toepassing bij ontbinding. 
 
3. Mogelijkheid tot verzoek om uitvoering in natura van hoofdverbintenis. In plaats van nakoming 
van het schadebeding te vorderen, kan de benadeelde schuldeiser verzoeken om uitvoering in natura 
van de hoofdverbintenis. 
 
 a) De benadeelde schuldeiser kan echter niet tegelijk verzoeken om uitvoering van de
 hoofdverbintenis en nakoming van het schadebeding. 
 

b) In afwijking van hetgeen onder a) is bepaald, kan de benadeelde schuldeiser wel tegelijk
 verzoeken om uitvoering van de hoofdverbintenis wanneer dat schadebeding louter is bedongen
 voor vertraging bij die uitvoering. 
 
4. Herziening schadebedingen. De rechter herziet een schadebeding wanneer: 
  

a) het daarin vastgestelde bedrag kennelijk meer bedraagt dan de werkelijk geleden schade of
 het bedrag dat de contractpartijen konden vaststellen om de schade wegens niet-uitvoering van
 de overeenkomst te vergoeden; 
 

b) het daarin vastgestelde bedrag kennelijk minder bedraagt de werkelijk geleden schade of het
 bedrag dat de contractpartijen konden vaststellen om de schade wegens niet-uitvoering van de
 overeenkomst te vergoeden; 
 
 c) het betrekking heeft op volledige niet-nakoming van de overeenkomst en de hoofdverbintenis
 gedeeltelijk is uitgevoerd, en dit in verhouding tot het nut dat de gedeeltelijke uitvoering voor de
 schuldeiser heeft gehad. 
 

Artikel 1153-1 BW 
Vertraging in nakoming van geldverbintenissen 

 
1. Wettelijke interest als schadevergoeding. Bij verbintenissen die alleen betrekking hebben op 
betaling van een bepaalde geldsom, bestaat schadevergoeding wegens vertraging bij uitvoering in de 
wettelijke interest.  
 
2.  Vergoeding van andere en meerdere schade. In afwijking van lid 1 heeft de benadeelde 
schuldeiser wel recht op bijkomende schadevergoeding voor: 
  
 a) andere schade dan vertragingsschade, waaronder de in artikel 1022 Ger.W. neergelegde
 rechtsplegingsvergoeding; 
 
 b) hogere renteschade die hij in het concrete geval heeft geleden. 
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Artikel 1153-2 BW 

Interesten aan wettelijke rentevoet vanaf uitspraakdatum 
 

Zelfs bij ontbreken van een verzoek daartoe of van een specifieke vaststelling in de rechterlijke 
uitspraak impliceert de veroordeling tot schadevergoeding interesten aan de wettelijke rentevoet. 
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling of tenzij de rechter anders beslist, lopen die 
interesten vanaf de datum van de uitspraak. 
 

Artikel 1153-3 BW 
Vertrekdatum interesten aan wettelijke rentevoet 

 
Bij bevestiging in hoger beroep van een vonnis houdende toekenning van schadevergoeding brengt 
deze schadevergoeding interesten aan de wettelijke rentevoet op vanaf de uitspraak in eerste 
aanleg. In andere gevallen brengt de in hoger beroep toegekende schadevergoeding interesten op 

vanaf de uitspraak in hoger beroep. 
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Deel 5. Bronnen en trefwoorden 
3310. AFKORTINGEN- EN BRONNENLIJST – De voetnoten geven de bronnen volledig weer. Hierna volgen 
de frequent gehanteerde afkortingen van buitenlandse tijdschriften. Minder frequent gebruikte 
tijdschriftbronnen komen voluit in de voetnoten. Zo zijn diverse Angelsaksische tijdschriften 
onafgekort weergegeven. Voor de buitenlandse lezer zijn ook enkele veelvuldig voorkomende 
afkortingen van nationale tijdschriften vermeld. De daaropvolgende bronnenlijst bevat bronnen die 
meermaals in het voetnotenapparaat voorkomen of die zo belangrijk zijn dat zij vermelding 
behoeven. In de voetnoten is de rechtsleer doorgaans verkort weergegeven.  

Hoofdstuk I. Tijdschriften en instanties 

Afdeling I. Tijdschriften 

AA Ars Aequi 

AC Law Reports: Appeal Cases 

AcP Archiv für die civilistische Praxis 

Act.jur.baux Actualités juridiques des baux 

Adv.bl. Advocatenblad 

AJP Aktuelle Juristische Praxis 

AJT Algemeen juridisch tijdschrift 

All ER All England Law Reports 

AM Auteurs en media 

Ann.Dr.Liège Annales de droit de Liège 

Ann.Dr.Louvain Annales de droit de Louvain 

Arr.Cass. Arresten van het Hof van Cassatie 

AV&S Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 

Bank.Fin. Bank- en Financiewezen 

BB Betriebs-Berater 

BFR Bank- en financieel recht 

BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts 

BGHZ Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshof in Zivilsachen 

BJ La Belgique judiciaire 

BRH Belgische rechtspraak in handelszaken 

BS Belgisch Staatsblad 

BT-Drucks Bundestagsdrucksacke 

Bull.civ. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation – Chambres civiles 

CB Common Bench Reports 

CCC Contrats Concurrence Consommation 

CCE Communication Commerce électronique 

CJ Cahier van de jurist 

CLR Commonwealth Law Reports 

Computerr. Computerrecht 

Con.M. Consilio Manuque 

D. Recueil Dalloz 

DAOR Le droit des affaires - Het ondernemingsrecht 

DCCR Droit de la consommation/Consumentenrecht 

DP Dalloz Périodique 

EGLR Estates Gazette Law Reports 

ER English Reports 

ERPL European Review of Private Law 

ETL Europees vervoerrecht 

EWCA England and Wales Court of Appeal 

EWCA Civ England and Wales Court of Appeal Civil Division 

EWHC England and Wales High Court Decisions 

Exch. Exchequer Reports 
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FJF Jurisprudence fiscale – Fiscale jurisprudentie 

For.ass. Forum de l'assurance 

Gaz.Pal. Gazette du Palais 

Indret Revista para el Análisis del Derecho 

IRDI Intellectuele rechten 

IRLE International Review of Law & Economics 

Jb.Hand. Jaarboek handelspraktijken (en mededinging) 

Jb.Kred. Jaarboek kredietrecht 

Jb.Kred.C.S. Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 

JBl Juristische Blätter 

JCP La Semaine Juridique - Edition générale 

JCP E La Semaine Juridique - Entreprise et affaires 

JDI Journal du Droit International 

JdT Journal des Tribunaux (Zwitserland) 

JETL Journal of European Tort Law 

JL Jurisprudence de Liège 

JLMB Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 

JLS The Journal of Legal Studies 

Journ.proc. Journal des procès 

JPA Jurisprudence du port d’Anvers 

JT Journal des tribunaux 

JTL Journal des tribunaux Luxembourg 

JTT Journal des tribunaux du travail 

Jura Falc. Jura Falconis 

Juristenkrant De Juristenkrant 

JZ JuristenZeitung 

L&S Letsel & Schade 

Limb.Rechtsl. Limburgs rechtsleven 

Lloyd’s Rep Lloyd’s Law Reports 

LMCLQ Lloyd's maritime and commercial law quarterly 

LPA Les Petites Affiches 

LQR Law Quarterly Review 

LR Law Reports 

LT Law Times Reports 

MDR Monatsschrift für Deutsches Recht 

MvV Maandblad voor Vermogensrecht 

NFM Notariaat: notarieel en fiscaal maandblad 

NJ Nederlandse Jurisprudentie 

NJB Nederlands Juristenblad 

NJF Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak 

NJW Nieuw Juridisch Weekblad 

NJW DE Neue Juristische Wochenschrift 

NTBR Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 

NTER Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 

OJLS Oxford Journal of Legal Studies 

Or. Oriëntatie: sociaal recht - personeelsbeleid 

OOO Overheidsopdrachten en -overeenkomsten 

Parl.St. Parlementaire Stukken 

Pas. Pasicrisie belge 

Pasin. Pasinomie 

Pas.lux. Pasicrisie Luxembourgeoise 

PB L Publicatieblad van de Europese Unie – Wetgeving 

PILR Pace International Law Review 

P&B Proces en Bewijs 

QCCA Court of Appeal of Québec (Canada) 
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RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 

RABG Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 

RCA Responsabilité civile et assurances 

R.Cass. Recente arresten van het Hof van Cassatie 

RCDIP Revue critique de droit international privé 

RCJB Revue critique de jurisprudence belge 

RDAI Revue de Droit des Affaires Internationales 

RDC Revue des contrats 

RDIC Revue internationale de droit comparé 

RDIDC Revue de droit international et de droit comparé 

Rec.gén.enr.not. Recueil général de l’enregistrement et du notariat 

Rev.dr.ULg Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège 

RGAR Revue général des assurances et des reponsabilités 

RHA Jurisprudence du port d’Anvers 

RJ Repertorio de Jurisprudencia 

RJI Res et jura immobilia 

RNB Revue du notariat belge 

RPDB Revue pratique du droit belge 

RPS Revue pratique des sociétés civiles et commerciales 

RTDciv Revue trimestrielle de droit civil 

RRD Revue régionale de droit 

RRJ Revue de la recherche juridique 

RvdW Rechtspraak van de Week 

RW Rechtskundig Weekblad 

S. Recueil Sirey 

SJ La Semaine Judiciaire (Zwitserland) 

SJZ Schweizerische Juristen-Zeitung 

Soc.Kron. Sociaalrechtelijke Kronieken 

T.Aan. Tijdschrift voor aannemingsrecht 

T.Agr. Tijdschrift voor agrarisch recht 

T.App. Tijdschrift voor appartements- en immorecht 

TBBR Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht 

TBH Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht 

TBO Tijdschrift voor bouwrecht en onroerend goed 

TBR Tijdschrift voor Brugse Rechtspraak 

T.Gez. Tijdschrift voor gezondheidsrecht 

TGR Tijdschrift voor Gentse rechtspraak 

T.Huur Tijdschrift huurrecht 

TMR Tijdschrift voor milieurecht 

T.Not. Tijdschrift voor notarissen 

T.Pol. Tijdschrift van de Politierechters 

TPR Tijdschrift voor privaatrecht 

TRG Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 

TRV Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap 

TSR Tijdschrift voor sociaal recht 

Turn.Rechtsl. Turnhouts rechtsleven 

T.Verz. Tijdschrift voor verzekeringen 

TvHB Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 

TVR Tijdschrift Vervoer & Recht 

T.Vred. Tijdschrift van de vrede- (en politierechters) 

TvVP Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 
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aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (COM(2015) 635 final). 

  



1109 
 

bouwen of in aanbouw zijnde woningen, BS 1971, 10442 (Wet Breyne) 

WPA Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met 
gebreken, BS 22 maart 1991 

Afdeling III. Buitenlandse wetgeving 
ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (1811) 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch (2 januari 2002) 

Catala-ontwerp Avant-projet Catala; Avant-projet de réforme du droit des obligations et du 
droit de la prescription 

CCCA Código Civil y Comercial de la Nación (Argentinië 2015) 

CCE Código civil español (1889) 

CCF // CC Code civil français (1804) 

CCI Codice civile italiano (1942) 

CCL Code civil luxembourgeois (1804) 

CCLo Code civil louisianais (1825) 

CCP Codigo civil português (1966) 

CO Code des obligations (Zwitserland 1911) 

CCQ Code civil du Québec (1994) 

CCS Code civil suisse (1907) 

HGB Handelsgesetzbuch (Duitsland) 

NBW Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nederland 1992) 

SGA Sale of Goods Act (Verenigd Koninkrijk 1979) 

Terré-ontwerp F. TERRE, Pour une réforme du droit des contrats. Réflexions et propositions d'un 
groupe de travail sous la direction de François Terré, Parijs, LGDJ, 2009, 310 p. 

ZPO Zivilprozessordnung Duitsland 

ZPOOst Zivilprozessordnung Oostenrijk 

ZPOZw Zivilprozessordnung Zwitserland 



1110 
 

Hoofdstuk III. Rechtsleer 

Afdeling I. Boeken 

ABAS 2006  P. ABAS, Rechterlijke matiging van schulden, Deventer, Kluwer, 2006, 85 p. 

ACHTARI 2008 A. ACHTARI, Le devoir du lésé de minimiser son dommage, Zürich, Schulthess, 
2008, 440 p. 

ACKERMANN 2007  T. ACKERMANN, Der Schutz des negativen Interesses, Tübingen, Mohr Siebeck, 
2007, 581 p. 

ADAMS/BROWNSWORD 2007  J.N. ADAMS EN R. BROWNSWORD, Understanding Contract Law, Londen, Sweet & 
Maxwell 2007, 304 p. 

ADY 2004  J. ADY, Ersatzansprüche wegen immaterieller Einbuβen, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2004, 268 p. 

ALPA 2009 G. ALPA, Manuale di diritto privato, Milaan, Cedam, 2009, 1304 p. 

ANCEL 2015 P. ANCEL, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois. 
Approche comparative, Brussel, Larcier, 1108 p. 

ANDREWS 2011  N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, CUP, 2011, 796 p. 

ANDRE 1986 R. ANDRE, La réparation du préjudice corporel, Brussel, Story-Scientia, 1986, 
523 p. 

ANDRE 2002  C. ANDRE, Le fait du créancier contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 360 p. 

ANDRIES 2011-I  K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 637 p. 

ANEX 1977  J. ANEX, L’intérêt négatif, sa nature et son étendue, Lausanne, Vaudoise, 1977, 
203 p. 

ANTONMATTEI/RAYNARD 2002 P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2002, 
540 p. 

ANTUNES VARELA 2000  J.M. ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral, II, Lissabon, Almedina, 2000, 
962 p. 

APATHY/RIEDLER 2002  P. APATHY en A. RIEDLER, Bürgerliches Recht. III. Schuldrecht. Besonderer Teil, 
Wenen, Springer, 2002, 212 p. 

ASSER/HARTKAMP 2001 C. ASSER en A.S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het 
Nederlands burgerlijk recht. Deel II. Algemene leer der overeenkomsten, 
Deventer, Tjeenk Willink, 2001, 609 p. 

ASSER/HARTKAMP 2004 C. ASSER en A.S. HARTKAMP, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het 
Nederlands burgerlijk recht. Deel I. De verbintenis in het algemeen, Deventer, 
Kluwer, 2004, 713 p. 

ASSER/VRANKEN 1995  J.B.M. VRANKEN, Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
burgerlijk recht. Algemeen deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 218 p. 

ATIYAH 1985 P.S. ATIYAH, The Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford, OUP, 1985, 808 p. 

ATIYAH 1986 P.S. ATIYAH, Essays on Contract, Oxford, Clarendon Press, 1986, 354 p. 

ATIYAH 1989 P.S. ATIYAH, An Introduction to the Law of Contract, Oxford, Clarendon Press, 
1989, 495 p. 

ATIYAH 1997 P.S. ATIYAH, The damages lottery, Oxford, Hart Publishing, 1997, 193 p. 

AUBRY/RAU/FALCIMAIGNE 1902 G. RAU en CH. FALCIMAIGNE, Aubry et Rau. Droit civil français, IV, Parijs, Marchal et 
Billard, 1902, 604 p. 

AUBRY/RAU/ESMEIN 1952  P. ESMEIN, Aubry et Rau. Droit civil français, V, Parijs, Marchal et Billard, 1952, 
763 p. 

AUGIER 1834 V. AUGIER, Encyclopédie des juges de paix, II, Parijs, Journal le Juge de Paix, 1834, 
415 p. 

AULETTA 1942  G.G. AULETTA, La risoluzione per inadempimento, Milaan, Giuffrè, 1942, 504 p. 

BAECK 2012-I  J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 372 p. 

BAKELS 1993 F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 
1993, 449 p. 

BAKELS 1994  F.B. BAKELS, Wederkerige overeenkomsten en ontbinding wegens tekortkoming, 
Deventer, Kluwer, 1994, 106 p. 

BALLOT-LENA 2008  A. BALLOT-LENA, La responsabilité civile en droit des affaires des régimes spéciaux 
vers un droit commun, Parijs, LGDJ, 2008, 560 p. 



1111 
 

BAMBERGER/ROTH 2014  H.G. BAMBERGER en H. ROTH, Beck'scher Online-Kommentar, München, Beck, 
2014. 

BARASSI 1964  L. BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni. Vol. III. L’attuazione, Milaan, 
Giuffrè, 1964, 517 p. 

BARBAIX 2008  R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 
2008, 1130 p. 

BARBERO 1988  D. BARBERO, Il sistema del diritto privato, Turijn, UTET, 1988, 1336 p. 

BARENDRECHT 1992 J.M. BARENDRECHT, Recht als model van rechtvaardigheid. Beschouwingen over 
vage en scherpe normen, over binding aan het recht en over rechtsvorming, 
Deventer, Kluwer, 1992, 312 p. 

BARNETT/HARDER 2014 K. BARNETT en S. HARDER, Remedies in Australian private law, Cambridge, CUP, 
2014, 552 p. 

BÄRTSCHI 2009  H. BÄRTSCHI, Verabsolutierte Relativität. Die Rechtsstellung des Dritten im Umfeld 
von Verträgen, Zürich, Schulthess, 2009, 780 p. 

BAUDRY-LACANTINERIE 1898 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, Librairie de la société du recueil général des lois et des 
arrêts et du journal du palais, 1898, 966 p. 

BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1906  
 

G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil: des 
obligations, I, Parijs, Sirey, 1906, 800 p. 

BAUDRY-LACANTINERIE/BARDE 1907  G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil. Des 
obligations, II, Parijs, Sirey, 1907, 840 p. 

BAUDRY-LACANTINERIE/BINET 1921 G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. BINET, Précis de droit civil, II, Parijs, Sirey, 1921, 
1129 p. 

BAUDRY-LACANTINERIE/SAIGNAT 1908 
 

G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. SAIGNAT, Traité théorique et pratique de droit civil. 
De la vente et de l'échange, Parijs, Sirey, 1908, 1042 p. 

BEALE/HARTKAMP/KÖTZ/TALLON 2002 H. BEALE, A. HARTKAMP, H. KÖTZ en D. TALLON, Cases, Materials and Text on Contract 
Law, Oxford, Hart Publishing, 2002, 993 p. 

BEATSON 2010  J. BEATSON, Anson’s Law of Contract, Oxford, OUP, 2010, 750 p. 

BELL/BOYRON/WHITTAKER 2008 J. BELL, S. BOYRON en S. WHITTAKER, Principles of French Law, Oxford, OUP, 2008, 
610 p. 

BELTJENS 1905  G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1905, 990 p. 

BELTJENS 1906 G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, I, Parijs, LGDJ, 1906, 732 p. 

BÉNABENT 2011  A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Parijs, 
Montchrestien, 2011, 702 p. 

BÉNABENT 2014 A. BÉNABENT, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2014, 730 p. 

BETTI 1958  E. BETTI, Cours de droit civil comparé des obligations, Milaan, Giuffrè, 1958, 
208 p. 

BEUDANT/LAGARDE/BEUDANT/LEREBOURS-
PIGEONNIÈRE 1936  

C. BEUDANT, G. LAGARDE, R. BEUDANT en P. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Cours de droit civil 
français. VIII. Les contrats et les obligations, Parijs, Rousseau, 1936, 698 p. 

BEUSCART/DAVID/DEMOLIN 2015 A. BEUSCART, G. DAVID, P. DEMOLIN et al., Responsabilité(s) de l'avocat, Louvain-la-
Neuve, Anthemis, 2015, 220 p. 

BIANCA 2012 C.M. BIANCA, Diritto civile. V. La responsabilità, Milaan, Giuffrè, 2012, 850 p. 

BIANCHI 2003 G. BIANCHI, Rescissione e risoluzione dei contratti, Milaan, Cedam, 2003, 782 p. 

BIHI 1986 L. BIHI, Le droit de la vente, Parijs, Dalloz, 1986, 291 p. 

BIQUET-MATHIEU 1998 C. BIQUET-MATHIEU, Le sort des intérêts dans le droit du crédit. Actualité ou 
désuétude du Code civil?, Luik, Collection Scientifique de la Faculté de Droit de 
Liège, 1998, 803 p. 

BIRKS 2000 P. BIRKS, English private law, Oxford, OUP, 2000, 1800 p. 

BLOEMBERGEN 1965  A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 
1965, 459 p. 

BLOEMBERGEN 1982 A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding: algemeen. Deel 1, Deventer, Kluwer, 
1982, 79 p. 

BLOEMBERGEN/LINDENBERGH 2001 A.R. BLOEMBERGEN en S.D. LINDENBERGH, Schadevergoeding: algemeen. Deel 1, 
Deventer, Kluwer, 2001, 78 p. 

BOCK 2010  A.-F. BOCK, Gewinnherausgabe als Folge einer Vertragsverletzung, Basel, 
Helbing, 2010, 340 p.  

BOCKEN/BOONE 2011  H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht. 
Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere 



1112 
 

schadevergoedingssystemen, Brugge, die Keure, 2011, 284 p. 

BOCKEN/BOONE/KRUITHOF 2014 H. BOCKEN en I. BOONE m.m.v. M. KRUITHOF, Inleiding tot het 
schadevergoedingsrecht. Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere 
schadevergoedingssystemen, Brugge, die Keure, 2014, 270 p. 

BOCKEN/DE BONDT 2001 H. BOCKEN en W. DE BONDT, Introduction to Belgian Law, Mechelen, Kluwer, 2001, 
243 p. 

BOGDAN 1994  M. BOGDAN, Comparative Law, Stockholm, Kluwer, 1994, 245 p. 

BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY 

2011 
F. BOHNET, J. HALDY, N. JEANDIN, P. SCHWEIZER en D. TAPPY, Code de procédure civile 
commenté, Basel, Helbing Lichtenhahn, 2011, 1609 p. 

BOKS 2002 D.T. BOKS, Notariële aansprakelijkheid. Enige aspecten van de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de notaris, Deventer, Kluwer 2002, 246 p. 

BOLKO EHLGEN 2013  C. BOLKO EHLGEN, Probabilistische Proportionalhaftung und Haftung für den 
Verlust von Chancen, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, 443 p. 

BOLT 1989  A.T. BOLT, Voordeelstoerekening, bij de begroting van schadevergoeding in geval 
van onrechtmatige daad en wanprestatie, Deventer, Kluwer, 1989, 287 p. 

BONELL 2002 M.J. BONELL, The Unidroit Principles in practice. Caselaw and bibliography on the 
principles of commercial contracts, New York, Ardsley, 2002, 702 p. 

BONILINI 1983 G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, Milaan, Giuffrè, 1983, 554 p. 

BONTEMS 1968  C. BONTEMS, Essai sur la théorie des dommages et intérêts en droit romain et 
dans les droit savants, proefschrift, Parijs, Université de Paris, 1968, 666 p. 

BONVICINI 1963 E. BONVICINI, Le responsabilità per i danni nel diritto delle obbligazioni, I, Milaan, 
Giuffrè, 1963, 382 p. 

BOUMAN/TILANUS-VAN WASSENAER 1998 
 

H.A. BOUMAN en G.M. TILANUS-VAN WASSENAER, Schadevergoeding: 
personenschade, Deventer, Kluwer, 1998, 110 p. 

BOUSIGES 1982  A. BOUSIGES, Les restitutions après annulation ou résolution d’un contrat, 
proefschrift, Poitiers, 1982, 1022 p. 

BRANDÃO PROENÇA 2011  J.C. BRANDÃO PROENÇA, Lições de cumprimento e não cumprimento das 
obrigações, Coimbra, Kluwer, 2011, 434 p. 

BRIDGE 2013 M.G. BRIDGE, The international sale of goods, Oxford, OUP, 2013, 848 p. 

BRIESKORN 2010  K. BRIESKORN, Vertragshaftung und responsabilité contractuelle, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2010, 484 p. 

BRÖLSCH 2007  M.W BRÖLSCH, Schadensersatz und CISG, Frankfurt, Peter Lang, 2007, 130 p. 

BROX/WALKER 2010 H. BROX en W.-D. WALKER, Allgemeines Schuldrecht, München, Beck, 2010, 490 p. 

BRÜGGEMEIER 1999  G. BRÜGGEMEIER, Prinzipien des Haftungsrechts, Baden-Baden, Nomos, 1999, 
286 p. 

BRÜGGEMEIER 2006 G. BRÜGGEMEIER, Haftungsrecht. Struktur, Prinzipien, Schutzbereich. Ein Beitrag 
zur Europäisierung des Privatrechts, Berlijn, Springer, 2006, 705 p. 

BRULEZ 2015 P. BRULEZ, Koopovereenkomsten versus dienstenovereenkomsten: (faux) amis? 
Een kritische en rechtsvergelijkende analyse, proefschrift, Leuven, 2015, 654 p. 
(handelseditie: P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, 
Intersentia, 2015, 858 p.) 

BRUNNER 1991  H.-U. BRUNNER, Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die 
Vertragshaftung, Freiburg, Universitätsverlag, 1991, 272 p. 

BRUNNER/DE JONG 1999 C.J.H. BRUNNER en G.T. DE JONG, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 
1999, 290 p. 

BRUNS 2003  A. BRUNS, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, Tübingen, Mohr Siebeck, 
2003, 476 p. 

BUFFELAN-LANORE/LARRIBAU-TERNEYRE 2014 
 

Y. BUFFELAN-LANORE en V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil. Les obligations, Parijs, 
Sirey, 2014, 1077 p. 

BURROWS 1987 A.S. BURROWS, Remedies for torts and breach of contract, Londen, Butterworths, 
1987, 435 p. 

BURROWS 1998 A.S. BURROWS, Understanding the law of obligations. Essays on contract, tort and 
restitution, Oxford, Hart Publishing, 1998, 223 p. 

BYDLINSKI 1982 F. BYDLINSKI, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, Wenen, Springer, 
1982, 667 p. 

BYDLINSKI 1996 F. BYDLINSKI, System und Prinzipien des Privatrechts, Wenen, Springer, 1996, 
777 p. 

CALAMARI/PERILLO 1987  J.D. CALAMARI en J.M. PERILLO, The Law of Contracts, St. Paul, West Publishing, 
1987, 1049 p. 



1113 
 

CAPITANT 1923  H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, Dalloz, 1923, 494 p. 

CAPUS 2005  F. CAPUS, Il risarcimento del danno nella vendita di beni di consumo, 
www.tesionline.it, 2005, 163 p. 

CARBONNIER 1963 J. CARBONNIER, Théorie des obligations, Parijs, PUF, 1963, 572 p. 

CARBONNIER 1992 J. CARBONNIER, Droit civil. 4. Les obligations, Parijs, PUF, 1992, 664 p. 

CARBONNIER 2000 J. CARBONNIER, Droit civil. 4. Les obligations, Parijs, PUF, 2000, 665 p. 

CARINGELLA 2011  F. CARINGELLA, Manuale di diritto civile. III. Le obbligazioni in generale, Rome, 
Cafagna, 2011, 1341 p. 

CARLO ROSSELLO 1990 C. CARLO ROSSELLO, Il danno evitabile. La misura della responsabilità tra diligenza 
ed efficienza, Padua, Cedam, 1990, 319 p. 

CARTER 2012  J.W. CARTER, Carter’s breach of contract, Oxford, Hart Publishing, 2012, 854 p. 

CARTWRIGHT 2007  J. CARTWRIGHT, Contract Law. An Introduction to the English Law of Contract for 
the Civil Lawyer, Oregon, Hart Publishing, 2007, 336 p. 

CASTERMANS 2009  M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht, Gent, Story Publishers, 2009, 785 p. 

CASTRONOVO 1997 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milaan, Giuffrè, 1997, 541 p. 

CAUFFMAN 2005-I C. CAUFFMAN, De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, intersentia, 2005, 
952 p. 

CÉLICE 1922  R. CÉLICE, L'erreur dans les contrats, Parijs, LGDJ, 1922, 234 p. 

CHABAS 2002  C. CHABAS, L'inexécution licite du contrat, Parijs, LGDJ, 2002, 550 p. 

CHAPPUIS 1991 C. CHAPPUIS, La restitution des profits illégitimes, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 
1991, 182 p. 

CHAPPUIS 2007 B. CHAPPUIS, Le moment du dommage, Zürich, Schulthess, 2007, 487 p. 

CHARTIER 1983 Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, Parijs, 
Dalloz, 1983, 1050 p. 

CHARTIER 1996  Y. CHARTIER, La réparation du préjudice, Parijs, Dalloz, 1996, 129 p. 

CHENEDE 2008  F. CHENEDE, Les commutations en droit privé, Parijs, Economica, 2008, 558 p. 

CHEN-WISHART 2010  M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, OUP, 2010, 654 p. 

CHEN-WISHART 2015 M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, OUP, 2015, 615 p. 

CHINDEMI 2010 D. CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, Milaan, Giuffrè, 2010, 262 p. 

CHITTY ON CONTRACTS 2012  H.G. BEALE, Chitty on contracts. Volume I. General Principles, Londen, Sweet & 
Maxwell, 2012, 2480 p. 

CIAFARDINI/IZZO 2011  L. CIAFARDINI en F. IZZO, Codice civile. Annotato con la Giurisprudenza, Napels, 
Simone, 2011, 4047 p. 

CLARK 2004 R. CLARK, Contract Law in Ireland, Dublin, Thomson Round Hall, 2004, 616 p. 

CLEMENTE MEORO 2009  M.E. CLEMENTE MEORO, La resolución de los contratos por incumplimiento: 
presupuestos, efectos y resarcimiento del daño, Barcelona, Bosch, 2009, 86 p. 

CLEVINGHAUS 2007 T. CLEVINGHAUS, Das Verhältnis von Rücktritt und Schadensersatz nach neuem 
Schuldrecht, Baden-Baden, Nomos, 2007, 301 p. 

COËFFARD 2005  P. COËFFARD, Garantie des vices cachés et « responsabilité contractuelle de droit 
commun », Parijs, LGDJ, 2005, 270 p. 

COHEN 1916 F.M. COHEN, Berekening der schadevergoeding bij niet nakomen van 
overeenkomsten, proefschrift, Amsterdam, Ellerman, 1916, 87 p. 

COHNFELDT 1865  R. COHNFELDT, Die Lehre vom Interesse nach Römischen Recht: Mit Rücksicht auf 
neuere Gesetzgebung, Leipzig, Tauchnitz, 1865, 284 p. 

COIPEL 1999  M. COIPEL, Éléments de théorie générale des contrats, Diegem, Kluwer, 1999, 
205 p. 

COLIN/CAPITANT 1932 A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 
1932, 1180 p. 

COLMET DE SANTERRE 1865 E. COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code Napoléon, V, Parijs, Henri Plon, 
1865, gallica.bnf.fr, 688 p. 

COOKE/OUGHTON 2000  J. COOKE en D. OUGHTON, The common law of obligations, Londen, Butterworths, 
2000, 736 p. 

CORBIN 1964  A.L. CORBIN, Corbin on Contracts. A comprehensive treatise on the working rules 
of contract law. Volume 5. Sections 990-1121, St. Paul, West Publishing, 1964, 
652 p. 

CORNELIS 2000-I  L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 
997 p. 

COUCHEPIN 2008  G. COUCHEPIN, La clause pénale, Zürich, Schulthess, swisslex, 2008, 450 p. 



1114 
 

COUTANT-LAPALUS 2002  C. COUTANT-LAPALUS, Le principe de la réparation intégrale en droit privé, Aix-en-
Provence, PUAM, 2002, 591 p. 

DALCQ 1959 R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile. I. Les causes de responsabilité, 
Brussel, Larcier, 1959, 667 p. 

DAUNER-LIEB/HEIDEL/LEPA/RING 2002  
 

B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, M. LEPA en G. RING, Schuldrecht, Bonn, Deutscher 
AnwaltVerlag, 2002, 1031 p. 

DAVILA GONZÁLEZ 1992  J. DAVILA GONZÁLEZ, La obligación con cláusula penal, Madrid, Montecorvo, 1992, 
548 p. 

DE ALMEIDA COSTA 1992  M.J. DE ALMEIDA COSTA, Direito das obrigações, Lissabon, Almedina, 1991, 982 p. 

DE ANGEL YAGÜEZ 1993 R. DE ANGEL YAGÜEZ, Tratado de responsabilidad civil, Madrid, Civitas, 1993, 1103 
p. 

DE BOECK 2000  A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering 
van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 572. 

DE CORTE/DE GROOTE 2008  R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Gent, Larcier, 2008, 750 p. 

DE CORTE/DE GROOTE 2012  R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 
2012, 860 p. 

DE CRUZ 1999  P. DE CRUZ, Comparative law in a changing world, Londen, Cavendish Publishing 
Limited, 1999, 512 p. 

DE CUPIS 1979-I  A. DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile. Vol. I, Milaan, 
Giuffrè, 1979, 616 p. 

DE CUPIS 1979-II A. DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile. Vol. II, Milaan, 
Giuffrè, 1979, 355 p. 

DEGENHART 2011 T. DEGENHART, Die Genugtuungsfunktion des Schmerzensgeldes in § 253 BGB, 
Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2011, 181 p. 

DE JONG/KRANS/WISSINK 2014 
 

G.T. DE JONG, H.B. KRANS en M.H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, 
Deventer, Kluwer, 2014, 337 p. 

DEKKERS 1955 R. DEKKERS, Précis de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1955, 1060 p. 

DEKKERS 1971 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, II, Brussel, Bruylant, 1971, 892 p. 

DEKKERS/VERBEKE 2007 R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, III, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 820 p. 

DE LA ASUNCION PLANES 2006  K. DE LA ASUNCION PLANES, La réfaction du contrat, Parijs, LGDJ, 2006, 499 p. 

DELAHAYE 1984  T. DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, 
Brussel, Bruylant, 1984, 303 p. 

DE LEVAL 2003  G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2003, 525 p. 

DEMARSIN 2009 B. DEMARSIN, Expertise, veiling en certificaten in de kunsthandel, Brugge, die 
Keure, 2009, 588 p. 

DEMOGUE 1924  R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. I. Sources des obligations. IV, 
Parijs, Rousseau, 1924, 558 p. 

DEMOGUE 1931  R. DEMOGUE, Traité des obligations en général. II. Effets des obligations, VI, 
Parijs, Arthur Rousseau, 1931, 756 p. 

DEMOLOMBE 1868 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. XXIV. Traité des contrats ou des 
obligations conventionnelles en général, Parijs, Hachette, 1868, 666 p. 

DE PAGE 1942 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1942, 
1137 p. 

DE PAGE 1962 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1962, 
1367 p. 

DE PAGE 1964  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 
1196 p. 

DE PAGE 1967 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 
1184 p. 

DE PAGE 1972 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Brussel, Bruylant, 1972, 
1108 p. 

DE PATOUL/GUYOT DE MISHAEGEN/STORMS 

2015 
O. DE PATOUL, C. GUYOT DE MISHAEGEN en F. STORMS, Le droit du tourisme. Chronique 
de jurisprudence (de 1994 à 2014), Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2015, 266 p. 

DEPUYDT 2006 P. DEPUYDT, De aansprakelijkheid van de advocaat, Brussel, Larcier, 2006, 276 p. 

DEPUYDT 2009 P. DEPUYDT, De aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder, Brussel, Larcier, 
2009, 230 p. 

DESSEMONTET/NEUMAYER/MING 1993 F. DESSEMONTET, K.H. NEUMAYER en C. MING, Convention de Vienne sur les contrats 
de vente internationale de marchandises, Lausanne, Cedidac, 1993, 763 p. 



1115 
 

DEUTSCH 1976 E. DEUTSCH, Haftungsrecht. Erster Band: Allgemeine Lehren, Keulen, Carl 
Heymann, 1976, 506 p. 

DE VRIES 1997 G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding 
wegens tekortkoming, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 231 p. 

DÍEZ-PICAZO 1996  L. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del derecho civil patrimonial. II. Las relaciones 
obligatorias, Madrid, Civitas, 1996, 909 p. 

DI GRAVIO 1999 V. DI GRAVIO, Prevedibilità del danno e inadempimento doloso, Milaan, Giuffrè, 
1999, 248 p. 

DIRIX 1984  E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Kluwer, 1984, 150 p.  

DIRIX 1998 E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 150 p. 

DOMAT 1771 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, Nyon, 1771, 834 p.  

DREIER 2002  T. DREIER, Kompensation und Prävention, Tübingen, Mohr Siebeck, 2002, 662 p. 

DUMOULIN 1598 C. DUMOULIN, Tractatus de eo quod interest, Keulen, Coloniae Agrippinae, 1598, 
www.bsb-muenchen-digital.de, 324 p. 

DURANTON 1819 A. DURANTON, Traité des contrats et des obligations en général, suivant le Code 
civil, II, Parijs, Nève, 1819, 512 p. 

DURANTON 1844 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le Code civil, XI, Parijs, Thorel, 1844, 
532 p. 

EBERHARD 2005  S. EBERHARD, Les sanctions de l’inexécution du contrat et les Principes UNIDROIT, 
Lausanne, Cedidac, 2005, 326 p. 

EBERT 2004  I. EBERT, Pönale Elemente im deutschen Privatrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 
2004, 664 p. 

EDELMAN 2002  J. EDELMAN, Gain-Based Damages, Oxford, Hart Publishing, 2002, 320 p. 

ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH 1991 
 

F. ENDERLEIN, D. MASKOW en H. STROHBACH, Internationales Kaufrecht, Berlijn, 
Haufe, 1991, 448 p. 

ENGEL 1973  P. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Neuchâtel, Ides et calendes, 
1973, 668 p. 

ENGEL 1997 P. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Bern, Stämpfli Verlag, 1997, 
1003 p. 

ENGELHARD/VAN MAANEN 2008 
 

E.F.D ENGELHARD en G.E. VAN MAANEN, Aansprakelijkheid voor schade: 
contractueel en buitencontractueel, Deventer, Kluwer, 2008, 100 p. 

ESMEIN 1952 P. ESMEIN, Traité pratique de droit civil français. Tome VI. Obligations, Parijs, 
LGDJ, 1952, 1047 p. 

ESSER/SCHMIDT 1984 J. ESSER en E. SCHMIDT, Schuldrecht. I. Allgemeiner Teil, Heidelberg, Müller, 1984, 
679 p. 

ETIENNEY 2008  A. ETIENNEY, La durée de la prestation. Essai sur le temps dans l’obligation, Parijs, 
LGDJ, 2008, 784 p. 

EVERS/LEFRANC 2005 F. EVERS en P. LEFRANC, De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat 
met de toegang tot de rechter?, Brugge, die Keure, 2005, 356 p. 

EVERS/LEFRANC 2006 F. EVERS en P. LEFRANC, De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat 
met de toegang tot de rechter?, Brugge, die Keure, 2006, 160 p. 

EWALD 2009 F. EWALD, Les limites de la réparation du préjudice, Parijs, Dalloz, 2009, 460 p. 

FABRE-MAGNAN 2004 M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, Parijs, PUF, 2004, 993 p. 

FABRE-MAGNAN 2008-I M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Parijs, PUF, 2008, 752 p. 

FABRE-MAGNAN 2012  M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. I. Contrat et engagement unilatéral, 
Parijs, PUF, 2012, 784 p. 

FABRE-MAGNAN 2013 M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 2. Responsabilité civile et quasi-
contrats, Parijs, PUF, 2013, 523 p. 

FAGES 2011-I B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 628 p. 

FAGNART 1997 J.-L. FAGNART, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1985-1995, 
Brussel, Larcier, 1997, 148 p. 

FAGNART 2009 J.-L. FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2009, 366 p. 

FARNSWORTH 1990 E.A. FARNSWORTH, Farnsworth on Contracts, Boston, Little Brown and Company, 
1990, 2192 p. 

FAUST 1996 F. FAUST, Die Vorhersehbarkeit des Schadens gemäβ Art. 74 Satz 2 UN-Kaufrecht 
(CISG), Tübingen, Mohr Siebeck, 1996, 380 p. 

FAUVARQUE-COSSON 2008  B. FAUVARQUE-COSSON, Projet de cadre commun de référence. Terminologie 
contractuelle commune. Volume 6, Parijs, Société de législation comparée, 



1116 
 

2008, 538 p. 

FAUVARQUE-COSSON/MAZEAUD 2008 
 

B. FAUVARQUE-COSSON en D. MAZEAUD, European Contract Law. Materials for a 
Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules, 
München, European Law Publishers, 2008, 614 p. 

FERREIRA DA SILVA 2012  S.M.P. FERREIRA DA SILVA, Danos punitivos - Problemas em relação à sua 
admissibilidade no ordenamento jurídico português, proefschrift, Lissabon, 
Universidade Católica Portuguesa, 2012, http://repositorio.ucp.pt, 49 p. 

FETTWEIS 1987  A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de Liège, 1987, 
769 p. 

FIKENTSCHER 1977  W. FIKENTSCHER, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung. Band IV. 
Dogmatischer Teil, Tübingen, Mohr Siebeck, 1977, 446 p. 

FIKENTSCHER 1992 W. FIKENTSCHER, Schuldrecht, Berlijn, Walter de Grutyer, 1992, 868 p. 

FILIPPI 1933  M. FILIPPI, Le Préjudice Indirect, Rijsel, Douriez-Bataille, 1933, 174 p. 

FINKE 2005  S. FINKE, Die Minderung der Schadensersatzpflicht im spanischen Recht, 
Göttingen, Universitätsverlag Göttingen, 2005, 245 p. 

FISCHER 1981  D. FISCHER, Vertragsstrafe und vertragliche Schadensersatzpauschalierung, 
Frankfurt am Main, Alfred Metzner, 1981, 197 p. 

FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2007 J. FLOUR, J.-L. AUBERT, Y. FLOUR en E. SAVAUX, Le rapport d’obligation, Parijs, Dalloz, 
2007, 393 p. 

FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2008 J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Les obligations. 1. L'acte juridique, Parijs, Sirey, 
2008, 475 p. 

FLOUR/AUBERT/SAVAUX 2010 J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Les obligations. 1. L'acte juridique, Parijs, Sirey, 
2010, 499 p. 

FONTAINE/DE LY 2003 M. FONTAINE en F. DE LY, Droit des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 
2003, 716 p. 

FORIERS/GLANSDORFF 1997 P.A. FORIERS en F. GLANSDORFF, Contrats spéciaux, I, Brussel, PUB, 1997. 

FREDERICQ 1947  L. FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, III, Gent, Fecheyr, 1947, 768 p. 

FREDERICQ 1950 L. FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, IV, Gent, Fecheyr, 1950, 592 p. 

FRENK/STORME 1997 N. FRENK en M.E. STORME, Beginselen van internationale handelsovereenkomsten, 
Lelystad, Koninklijke Vermande, 1997, 244 p.  

FRIDMAN 1986  G.H.L. FRIDMAN, The law of contract in Canada, Toronto, Carswell, 1986, 764 p. 

FRIDMAN 1995 G.H.L. FRIDMAN, Sale of Goods in Canada, Toronto, Carswell, 1995, 526 p. 

FRIDMAN 1999 G.H.L. FRIDMAN, The law of contract in Canada, Toronto, Carswell, 1999, 901 p. 

FUENTES GUIÑEZ 2009  R.A. FUENTES GUIÑEZ, La extensión del daño contractual, Madrid, Wolters Kluwer 
España, 2009, 516 p. 

FURMSTON 1996  M.P. FURMSTON, Cheshire, Fifoot & Furmston’s Law of Contract, Londen, 
Butterworths, 1996, 722 p. 

GALGANO 2009 F. GALGANO, Trattato di diritto civile, Milaan, Cedam, 2009, 1175 p. 

GALLO 2010  P. GALLO, Trattato del contratto, Turijn, Kluwer, 2010, 2555 p. 

GALVAN 1998  J. GALVAN, The CISG and its provisions on damages, proefschrift, Lund, Faculty of 
Law, 1998, lup.lub.lu.se/luur, 59 p. 

GALVÃO TELLES 2010  I. GALVÃO TELLES, Direito das Obrigaçoes, Coimbra, Kluwer, 2010, 486 p. 

GARCÍA LÓPEZ 1990  R. GARCÍA LÓPEZ, Responsabilidad civil por daño moral, Barcelona, Bosch, 1990, 
370 p. 

GAUCH 1999 P. GAUCH, Le contrat d’entreprise, Zürich, Schulthess, swisslex, 1999, 919 p. 

GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY 2003 
 

P. GAUCH, W.R. SCHLUEP, J. SCHMID en H. REY, Schweizerisches Obligationenrecht. 
Allgemeiner Teil, Zürich, Schulthess, swisslex, 2003, 348 p. 

GAUDEMET 1965  E. GAUDEMET, Théorie générale des obligations, Parijs, Sirey, 1965, 508 p. 

GAZZONI 2011  F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napels, ESI, 2011,1561 p. 

GEBAUER 2007 M. GEBAUER, Hypothetische Kausalität und Haftungsgrund, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2007, 432 p. 

GENGLER 1892  H.G. GENGLER, Das deutsche Privatrecht in seinen Grundzügen für Studierende, 
Erlangen, A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf., 1892, dlib-
pr.mpier.mpg.de/m/kleioc, 797 p.  

GENICON 2007 T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, 840 p. 

GEUDENS 2014  L. GEUDENS, Het verbod op rechtsmisbruik in contracten, Brugge, die Keure, 2014, 
135 p. 

GHESTIN/DESCHÉ 1990  J. GHESTIN en B. DESCHÉ, Traité des contrats. La vente, Parijs, LGDJ, 1990, 1146 p. 



1117 
 

GHESTIN/JAMIN/BILLIAU 2001  J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Traité de droit civil. Les effets du contrat, Parijs, 
LGDJ, 2001, 1360 p. 

GIANNINI 1986  G. GIANNINI, Il danno alla persona come danno biologico, Milaan, Giuffrè, 1986, 
144 p. 

GIGLIO 2007  F. GIGLIO, The Foundations of Restitution for Wrongs, Oxford, Hart Publishing, 
2007, 262 p. 

GOODE/MCKENDRICK 2010 R. GOODE en E. MCKENDRICK, Goode on commercial law, Londen, Penguin, 2010, 
1433 p. 

GORLA 1958  G. GORLA, Le contrat dans le droit continental et en particulier dans le droit 
français et italien, Turijn, Édition de l'institut universitaire d'études 
européennes, 1958, 196 p. 

GORLE/BOURGEOIS/BOCKEN/REYNTJES 1991 
 

F. GORLÉ, G. BOURGEOIS, H. BOCKEN en F. REYNTJES, Rechtsvergelijking, Brussel, Story-
Scientia, 1991, 474 p. 

GRAYOT 2009 S. GRAYOT, Essai sur le rôle des juges civils et administratifs dans la prévention 
des dommages, Parijs, LGDJ, 2009, 658 p. 

GSCHNITZER 1988  F. GSCHNITZER, Österreichisches Schuldrecht. Besonderes Teil und Schadenersatz, 
Wenen, Springer, 1988, 685 p. 

GUELFUCCI-THIBIERGE 1992  C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, Parijs, LGDJ, 1992, 
614 p. 

GUERRERI/GUERRERI 1997  D. GUERRERI en G. GUERRERI, La responsabilità. Rassegna di bibliografia e 
giurisprudenza, Milaan, Giuffrè, 1997, 1126 p. 

GUGGENHEIM 1995  D. GUGGENHEIM, Le droit suisse des contrats. Tome II. Les effets des contrats, 
Genève, Georg, 1995, 416 p. 

HAAS 2009  D. HAAS, De grenzen aan het recht op nakoming, Deventer, Kluwer, 2009, 422 p. 

HACHEM 2011-I  P. HACHEM, Agreed sums payable upon breach of an obligation. Rethinking 
penalty and liquidated damages clauses, Den Haag, Eleven International 
Publishing, 2011, 217 p. 

HAMMERSTEIN/VRANKEN 2003 A. HAMMERSTEIN en J.B.M. VRANKEN, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, 
Deventer, Kluwer, 2003, 79 p. 

HARDER 2010 S. HARDER, Measuring damages in the law of obligations. The search for 
harmonised principles, Oxford, Hart Publishing, 2010, 330 p. 

HARRIS/CAMPBELL/HALSON 2002 
 

D. HARRIS, D. CAMPBELL en R. HALSON, Remedies in Contract & Tort, Londen, 
Butterworths, 2002, 634 p. 

HARTLIEF 1994 T. HARTLIEF, Ontbinding. Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke 
bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie, Deventer, Kluwer, 1994, 
248 p. 

HARTKAMP/SIEBURGH 2009 A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van 
het Nederlands Burgerlijk Recht. Verbintenissenrecht. De verbintenis in het 
algemeen, tweede gedeelte, Deventer, Kluwer, 2009, 410 p. 

HARTKAMP/SIEBURGH 2013 A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van 
het Nederlands Burgerlijk Recht. Verbintenissenrecht. De verbintenis in het 
algemeen, tweede gedeelte, Deventer, Kluwer, 2013, 424 p. 

HARTMANN 2005  S. HARTMANN, Die Rückabwicklung von Schuldverträgen, Zürich, Schulthess, 
swisslex, 2005, 467 p. 

HELMS 2007  T. HELMS, Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2007, 526 p. 

HERRMANN 2000  D. HERRMANN, Die Anerkennung US-amerikanischer Urteile in Deutschland unter 
Berücksichtigung des ordre public, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2000, 301 p. 

HESSELINK 1999  M.W. HESSELINK, De redelijkheid en de billijkheid in het Europese privaatrecht, 
Utrecht, Kluwer, 1999, 495 p. 

HESSELINK 2004 M.W. HESSELINK, Contractenrecht in perspectief, Den Haag, Boom, 2004, 223 p. 

HOCHART 1993  C. HOCHART, La garantie d'éviction dans la vente, Parijs, LGDJ, 1993, 362 p. 

HOFMANN/ABAS 1977 L.C. HOFMANN en P. ABAS, Het Nederlands verbintenissenrecht. De algemene leer 
van de verbintenissen, I-II, Groningen, Tjeenk Willink, 1977, 379 p. 

HOFMANN/VAN OPSTALL 1959  L.C. HOFMANN en S.N. VAN OPSTALL, Het Nederlands verbintenissenrecht: de 
algemene leer der verbintenissen, Groningen, Wolters, 1959, 508 p. 

HOGG 2011  M. HOGG, Promises and contract law. Comparative perspectives, Cambridge, 
CUP, 2011, 505 p. 

HONDIUS/JANSSEN 2015 E. HONDIUS en A. JANSSEN, Disgorgement of Profits. Gain-based remedies 



1118 
 

throughout the world, Basel, Springer, 2015, 507 p. 

HONNOLD 1999  J.O. HONNOLD, Uniform Law for International Sales under the 1980 United 
Nations Convention, Den Haag, Kluwer, 1999, 608 p. 

HONSELL 2010 H. HONSELL, Kommentar zum UN-Kaufrecht, Wenen, Springer, 2010, 1232 p. 

HUBER/MULLIS 2007  P. HUBER en A. MULLIS, The CISG. A new textbook for students and practitioners, 
München, Sellier, 2007, 408 p. 

HUC 1894  T. HUC, Commentaire théorique et pratique du code civil, VII, Parijs, Cotillon, 
1894, 530 p. 

HUET 1987 J. HUET, Contrats civils et commerciaux. Responsabilité du vendeur et garantie 
contre les vices cachés, Parijs, Litec, 1987, 488 p. 

HUET 2001 J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2001, 1712 p. 

HUET/DECOCQ/GRIMALDI/LECUYER/MOREL-
MAROGER 2008 

J. HUET, G. DECOCQ, C. GRIMALDI, H. LÉCUYER en J. MOREL-MAROGER, Traité de droit 
civil. Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2008, 1684 p. 

JAFFERALI 2014 R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1334 p. 

JANSEN 2015-I S. JANSEN, Prijsvermindering: remedie tot bijsturing van contracten, proefschrift, 
Leuven, KUL, 2015, 897 p. (handelseditie: S. JANSEN, Prijsvermindering. Remedie 
tot het bijsturen van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2015, 1184 p.) 

JAUERNIG 2003 O. JAUERNIG et al., Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch: Kommentar, München, 
Beck, 2003, 1965 p. 

JAUERNIG/STÜRNER 2014  R. STÜRNER, Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch, München, Beck, 2014, 2367 p. 

JOSSERAND 1933 L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, Parijs, Sirey, 1933, 1100 p. 

JOSSERAND 1939 L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français. II. Théorie générale des 
obligations, Parijs, Sirey, 1939, 1215 p. 

JUD 2003  B. JUD, Schadenersatz bei mangelhafter Leistung, Wenen, Manzsche, 2003, 
338 p. 

JUEN 2016 E. JUEN, La remise en cause de la distinction entre la responsabilité contractuelle 
et la responsabilité délictuelle, Parijs, LGDJ, 2016, 654 p. 

KARNER 1999 E. KARNER, Der Ersatz ideeller Schäden bei Körperverletzung, Wenen, Springer, 
1999, 249 p. 

KAROLLUS 1991 M. KAROLLUS, UN-Kaufrecht: eine systematische Darstellung für Studium und 
Praxis, Springer, Wenen, 1991, 273 p. 

KEIRSE 2003 A.L.M. KEIRSE, Schadebeperkingsplicht. Over eigen schuld aan de omvang van de 
schade, Deventer, Kluwer, 2003, 387 p. 

KEIRSE/JONGENEEL 2013 A.L.M. KEIRSE en R.H.C. JONGENEEL, Eigen schuld en medeaansprakelijkheid, 
Deventer, Kluwer, 2013, 176 p. 

KELLER 1949  M. KELLER, Das negative Interesse im Verhältnis zum positiven Interesse, Zürich, 
Wells, 1949, 302 p. 

KLAASSEN 2007  C.J.M. KLAASSEN, Schadevergoeding: algemeen, deel 2, Deventer, Kluwer, 2007, 
103 p. 

KLUYSKENS 1925  A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht. De verbintenissen, Gent, Erasmus, 
1925, 357 p. 

KLUYSKENS 1938  A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht. De verbintenissen, Antwerpen, 
Standaard, 1938, 548 p. 

KLUYSKENS 1948  A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht. De verbintenissen, Antwerpen, 
Standaard, 1948, 655 p. 

KNAPP/CRYSTAL/PRINCE 2012  C.L. KNAPP, N.M. CRYSTAL en H.G. PRINCE, Problems in Contract Law. Cases and 
Materials, New York, Wolters, 2012, 1115 p. 

KOCH 2011  S. KOCH, Der Ersatz frustrierter Aufwendungen im norwegischen Recht, Frankfurt 
am Main, Peter Lang, 2011, 168 p. 

KOFFMAN/MACDONALD 1998  L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, Bath, Tolley, 1998, 558 p. 

KOLLER 1998  A. KOLLER, Der Werkvertrag, Bern, Stämpfli, 1998, 442 p. 

KÖTZ 2012  H. KÖTZ, Vertragsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, 559 p. 

KOZIOL 1984  H. KOZIOL, Österreichisches Haftpflichtrecht. II. Besonderer Teil, Wenen, 
Manzsche, 1984, 608 p. 

KOZIOL 1997 H. KOZIOL, Österreichisches Haftpflichtsrecht. I. Allgemeiner Teil, Wenen, 
Manzsche, 1997, 618 p. 

KOZIOL 2010 H. KOZIOL, Grundfragen des Schadenersatzrechts, Wenen, Jan Sramek Verlag, 
2010, 371 p. 



1119 
 

KRAMER 2014  A. KRAMER, The law of contract damages, Oxford, Hart Publishing, 2014, 648 p. 

KRAMER/PROBST 2003 E.A. KRAMER en T. PROBST, Bundesgerichtspraxis zum Allgemeinen Teil des 
Schweizerischen Obligationenrecht, Zürich, Schulthess, swisslex, 2003, 559 p. 

KRANS 1999  H.B. KRANS, Schadevergoeding bij wanprestatie, Deventer, Kluwer, 1999, 422 p.  

LAENENS/BROECKX/SCHEERS/THIRIA 2012 
 

J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 853 p. 

LAITHIER 2004 Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, 
Parijs, LGDJ, 2004, 660 p.  

LALOU 1962 H. LALOU, Traité pratique de la responsabilité civile, Parijs, Dalloz, 1962, 1023 p. 

LAMAZEROLLES 2003  E. LAMAZEROLLES, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la 
vente, Parijs, LGDJ, 2003, 464 p. 

LAMBO 2012  L. LAMBO, Willful breach e inadempimento doloso, Turijn, Giappichelli, 2012, 
214 p. 

LAMINE/SCHOENAERTS/VAES 2003 
 

L. LAMINE, B. SCHOENAERTS en C. VAES, Het tergend en roekeloos geding, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 397 p. 

LANDO/BEALE 2000 O. LANDO en H. BEALE, Principles of European Contract Law, Den Haag, Kluwer 
Law International, 2000, 561 p. 

LANGE 1979  H. LANGE, Schadensersatz, Tübingen, Mohr Siebeck, 1979, 506 p.  

LANGE/SCHIEMANN 2003  H. LANGE en G. SCHIEMANN, Handbuch des Schuldrechts. Schadensersatz, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, 826 p. 

LAPOYADE DESCHAMPS/BLOCH 2008 
 

C. LAPOYADE DESCHAMPS, L. BLOCH en S. MORACCHINI-ZEIDENBERG, Droit des 
obligations, Parijs, Ellipses, 2008, 320 p. 

LAROMBIERE I 1862 L. LAROMBIERE, Théorie et pratique des obligations, I, Brussel, Bruylant, 1862, 
509 p. 

LAROMBIERE II 1885 L. LAROMBIERE, Théorie et pratique des obligations, II, Durand et Pedone-Lauriel, 
Parijs, 1885, 510 p. 

LARROUMET 2007 C. LARROUMET, Droit civil. III. Les obligations. Le Contrat. II. Effets, Parijs, 
Economica, 2007, 1033 p. 

LAURENT XV 1875 F. LAURENT, Principes de droit civil, XV, Brussel, Bruylant, 1875, 675 p. 

LAURENT XVI 1875 F. LAURENT, Principes de droit civil français, XVI, Brussel, Bruylant, 1875, 610 p. 

LAURENT XVII 1875  F. LAURENT, Principes de droit civil français, XVII, Brussel, Bruylant, 1875, 638 p. 

LAURENT XXIV 1877 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1877, 639 p. 

LAURENT XXVI 1877 F. LAURENT, Principes de droit civil français, XXVI, Brussel, Bruylant, 1877, 576 p. 

LAVEFVE LABORDERIE 2005  A.-S. LAVEFVE LABORDERIE, La pérennité contractuelle, Parijs, LGDJ, 2005, 680 p. 

LAYCOCK 1991  D. LAYCOCK, The death of the irreparable injury rule, Oxford, OUP, 1991, 382 p. 

LECLERCQ 2009  D. LECLERCQ, Les conventions de cession d'actions. Analyse juridique et conseils 
pratiques de rédaction, Brussel, Larcier, 2009, 592 p. 

LEFEBVRE-MASSCHELEIN 2010  M.A. LEFEBVRE-MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel 
privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 361 p. 

LENOCI 2013  V. LENOCI, Interessi e rivalutazione monetaria, Milaan, Giuffrè, 2013, 232 p. 

LENZ 1992  C. LENZ, Amerikanische punitive damages vor dem Schweizer Richter, Zürich, 
Schulthess, 1992, 191 p. 

LEPELTIER 1934  E. LEPELTIER, La résolution judiciaire des contrats pour inexécution des 
obligations, Parijs, Dalloz, 1934, 379 p. 

LE TOURNEAU 2006 PH. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Parijs, Dalloz, 2006, 
1570 p. 

LE TOURNEAU 2010 PH. LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs et fabricants, Parijs, Dalloz, 2010, 
318 p. 

LE TOURNEAU/BLOCH/GUETTIER 2010 PH. LE TOURNEAU, C. BLOCH en C. GUETTIER, Droit de la responsabilité et des 
contrats, Parijs, Dalloz, 2010, 1924 p. 

LE TOURNEAU/CADIET 2002 PH. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, Parijs, 
Dalloz, 2002, 1540 p. 

LIBERATI 2004  A. LIBERATI, Il danno non patrimoniale da inadempimento, Padua, Cedam, 2004, 
285 p. 

LIMPENS 1960  J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 828 p. 

LINDENBERGH 2008-I  S.D. LINDENBERGH, Schadevergoeding. Algemeen. Deel I, Deventer, Kluwer, 2008, 
93 p. 

LINDENBERGH 2008-II S.D. LINDENBERGH, Smartengeld. Tien jaar later, Deventer, Kluwer, 2008, 114 p. 



1120 
 

LINDGREN/CARTER/HARLAND 1986 
 

K.E. LINDGREN, J.W. CARTER en D.J. HARLAND, Contract law in Australia, Sydney, 
Butterworths, 1986, 817 p. 

LINSSEN 2001 J.G.A. LINSSEN, Voordeelsafgifte en ongerechtvaardigde verrijking, Tilburg, BJU, 
2001, 884 p. 

LIPARI/RESCIGNO 2009  N. LIPARI en P. RESCIGNO, Diritto civile. Vol. III. Obbligazioni. II. Il contratto in 
generale, Milaan, Giuffrè, 2009, 1294 p. 

LIU 2007  C. LIU, Remedies in international sales. Perspectives from CISG, UNIDROIT 
Principles and PECL, New York, Juris Net, 2007, 825 p. 

LLAMAS POMBO 1999 E. LLAMAS POMBO, Cumplimiento por equivalente y resarcimiento del daño al 
acreedor, Madrid, Trivium, 1999, 288 p. 

LOOKOFSKY 1989 J. LOOKOFSKY, Consequential damages in comparative context. From breach of 
promise to monetary remedy in the American, Scandinavian and International 
Law of Contracts and Sales, Kopenhagen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 
1989, 330 p. 

LOOSCHELDERS 1999 D. LOOSCHELDERS, Die Mitverantwortlichkeit des Geschädigten im Privatrecht, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 1999, 681 p. 

LOOSCHELDERS 2011  D. LOOSCHELDERS, Schuldrecht. Allgemeiner Teil, München, Vahlen, 2011, 451 p. 

LÖWE 2000  H. LÖWE, Der Gedanke der Prävention im deutschen Schadensersatzrecht, 
Frankfurt am Main, Peter Lang, 2000, 274 p. 

LOYENS 2011  J. LOYENS, Handboek Transportrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 677 p. 

LÜCHINGER 2002  N. LÜCHINGER, Schadenersatz im Vertragsrecht, Freiburg, Peter Gauch, 2002, 
478 p. 

LUTERBACHER 2005  T. LUTERBACHER, Die Schadenminderungspflicht, unter besonderer 
Berücksichtigung der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit, Zürich, Schulthess, 
swisslex, 2005, 295 p. 

LUXEMBOURG 2007 F. LUXEMBOURG, La déchéance des droits. Contribution à l'étude des sanctions 
civiles, Parijs, Panthéon-Assas, 2007, 472 p. 

MACQUEEN/THOMSON 2007 H.L. MACQUEEN en J. THOMSON, Contract Law in Scotland, Edinburgh, Tottel, 2007, 
315 p. 

MAEIJER 1962 J.M.M. MAEIJER, Matiging van schadevergoeding, Breda, Louis Vermijs, 1962, 
241 p. 

MAGNUS 1987 U. MAGNUS, Schaden und Ersatz, Tübingen, Mohr Siebeck, 1987, 379 p. 

MALAURIE 1991  M. MALAURIE, Les restitutions en droit civil, Parijs, Cujas, 1991, 308 p. 

MALAURIE/AYNÈS/GAUTIER 2007 
 

P. MALAURIE, L. AYNES en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 
2007, 705 p. 

MALAURIE/AYNÈS/STOFFEL-MUNCK 2013 PH. MALAURIE, L. AYNÈS en PH. STOFFEL-MUNCK, Droit civil. Les obligations, Parijs, 
LGDJ, 2013, 848 p. 

MALINVAUD/FENOUILLET 2010 PH. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des obligations, Parijs, LexisNexis, 2010, 
761 p. 

MALINVAUD/FENOUILLET 2012 PH. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 
760 p. 

MARCADÉ 1852 V. MARCADÉ, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, IV, Parijs, 
Cotillon, 1852, 679 p. 

MARKESINIS/LORENZ/DANNEMANN 1997 B.S. MARKESINIS, W. LORENZ en G. DANNEMANN, The German Law of Obligations. 
Volume I. The Law of Contracts and Restitution: a Comparative Introduction, 
Oxford, Clarendon Press, 1997, 992 p. 

MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON 2006  B. MARKESINIS, H. UNBERATH en A. JOHNSTON, The German Law of Contract. A 
Comparative Treatise, Oregon, Hart Publishing, 2006, 1034 p. 

MÄSCH 2004 G. MÄSCH, Chance und Schaden. Zur Dienstleisterhaftung bei unaufklärbaren 
Kausalverläufen, Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, 468 p. 

MATRINGE 2010 E. MATRINGE, La réforme de la responsabilité civile en droit suisse: modèle pour le 
droit français?, proefschrift, Straatsburg, Université de Strasbourg, 2010, 629 p. 

MAZEAUD/CHABAS 1978 H.L.J. MAZEAUD en F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité 
civile délictuelle et contractuelle, III, Parijs, Montchrestien, 1978, 932 p. 

MAZEAUD/CHABAS 1983 H.L.J. MAZEAUD en F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité 
civile délictuelle et contractuelle, III, Parijs, Montchrestien, 1983, 646 p. 

MAZEAUD/CHABAS 1998 H.L.J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil. Tome II. Obligations. Théorie 
générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 1353 p. 

MAZEAUD/TUNC 1957  L. en A. MAZEAUD en A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité 



1121 
 

civile délictuelle et contractuelle, I, Parijs, Montchrestien, 1957, 1064 p. 

MAZEAUD/TUNC 1970  H., L. en J. MAZEAUD en A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité 
civile délictuelle et contractuelle, II, Parijs, Montchrestien, 1970, 1151 p. 

MAZZARESE 1999  S. MAZZARESE, Clausola penale, Milaan, Giuffrè, 1999, 648 p. 

MCGREGOR 2003 H. MCGREGOR, McGregor on Damages, Londen, Sweet & Maxwell, 2003, 1739 p. 

MCGREGOR 2009 H. MCGREGOR, McGregor on Damages, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 1981 p. 

MCGREGOR 2014 H. MCGREGOR, McGregor on Damages, Londen, Sweet & Maxwell, 2014, 2138 p. 

MCKENDRICK 2007 E. MCKENDRICK, Contract Law, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, 520 p. 

MCKENDRICK 2008 E. MCKENDRICK, Contract Law: Text, cases and materials, Oxford, OUP, 2008, 
1077 p. 

MEΒLING 2003  M. MEΒLING, Die Lösung rechtsgeschäftlicher Bindungen im deutschen und 
italienischen Privatrecht, Baden-Baden, Nomos, 2003, 362 p. 

MEDICUS/LORENZ 2012  D. MEDICUS en S. LORENZ, Schuldrecht I. Allgemeiner Teil, München, Beck, 2012, 
547 p. 

MELLIGER 1898  C. MELLIGER, Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen Verträgen, 
Zürich, Zürcher & Furrer, 1898, 247 p. 

MERCOLI 2001  S. MERCOLI, La rétroactivité dans le droit des contrats, Marseille, PUAM, 2001, 
552 p. 

MERLIN 1826 M. MERLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, VIII, Brussel, 
Tarlier, 1826, 562 p. 

MERTENS 1967 H.-J. MERTENS, Der Begriff des Vermögensschadens im Bürgerlichen Recht, 
Stuttgart, Kohlhammer, 1967, 240 p. 

MESSINEO 1959  F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milaan, Giuffrè, 1959, 
700 p. 

MEYER 1986 H.-J. MEYER, Rule of Foreseeable Damage. Das Haftungsbegrenzungsprinzip für 
vertragliche schadensersatzansprüche im Common Law, proefschrift, München, 
1986, 330 p. 

MOKAIESH 2001  K. MOKAIESH, Les dommages-intérêts négatifs et positifs, proefschrift, Nantes, 
Université de Nantes, 2001, 134 p. 

MOLFESSIS 2008 N. MOLFESSIS, Prévention, précaution et responsabilité civile, Parijs, Harmattan, 
2008, 744 p. 

MONTANARI 2013 A. MONTANARI, Il danno da risoluzione, Napels, Jovene, 2013, 352 p. 

MONTEL 1971 A. MONTEL, Problemi della responsabilità civile e del danno, Padua, Cedam, 1971, 
679 p. 

MOTA PINTO 1982 C.A. MOTA PINTO, Cessão da posição contratual, Coimbra, Almedina, 1982, 529 p. 

MOTA PINTO 2008  P. MOTA PINTO, Interesse contratual negativo e interesse contratual positivo. 
Volume II, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, 1703 p. 

MOUGENOT 2009-I D. MOUGENOT, Principes de droit judiciaire privé, Brussel, Larcier, 2009, 340 p. 

MULCAHY 2008  L. MULCAHY, Contract law in perspective, Londen, Routledge-Cavendish, 2008, 
264 p. 

MÜLLER 2002 C. MÜLLER, La perte d'une chance. Etude comparative en vue de son 
indemnisation en droit suisse, notamment dans la responsabilité médicale, 
Bern, Stämpfli, 2002, 431 p. 

MUSSON 2006 V. MUSSON, La modération en droit privé des contrats, proefschrift, Nice, 
Université de Nice Sophia-Antipolis, 2006, 373 p. 

MYOUNG 1996  S.-K. MYOUNG, La rupture du contrat pour inexécution fautive en droit coréen et 
français, Parijs, LGDJ, 1996, 306 p. 

NADAUD 2008  S. NADAUD, Codifier le droit civil européen, Brussel, Larcier, 2008, 680 p. 

NAEYAERT 2012 P. NAEYAERT, Distributeurs en handelstussenpersonen. Met focus op beëindiging, 
Brugge, die Keure, 2012, 959 p. 

NANA 1982 G.-J. NANA, La réparation des dommages causés par les vices d'une chose, Parijs, 
LGDJ, 1982, 406 p. 

NETO 2004 A. NETO, Código civil anotado, Lissabon, Ediforum, 2004, 1880 p. 

NICHOLAS 1992  B. NICHOLAS, The French Law of Contract, Oxford, Clarendon Press, 1992, 292 p. 

NICOLESCO 1931  M. NICOLESCO, La notion de dommage direct. Etude de doctrine et de 
jurisprudence sur le problème causal en matière de responsabilité civile, 
proefschrift, Parijs, Les Presses modernes, 1931, 259 p. 

OFFERMANS 2011  J. OFFERMANS, Methoden der Schadensbemessung in internationalen 



1122 
 

Regelungswerken, Göttingen, Cuvillier, 2011, 270 p. 

OLLIVIER 2001 P. OLLIVIER, L'obligation de minimiser le dommage en droit français, proefschrift, 
Nantes, Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, 2001, 57 p. 

ORTSCHEIDT 2001  J. ORTSCHEIDT, La réparation du dommage dans l’arbitrage commercial 
international, Parijs, Dalloz, 2001, 425 p. 

OTHENIN-GIRAR 1999  S. OTHENIN-GIRAR, La réserve d’ordre public en droit international privé suisse, 
Zürich, Schulthess, 1999, 644 p. 

OVERSTAKE 1969  J.F. OVERSTAKE, Essai de classification des contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 1969, 
267 p. 

PALANDT/BASSENGE 2005  P. BASSENGE et al., Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München, Beck, 2005, 2944 
p. 

PALMER 2015 V.V. PALMER, The recovery of non-pecuniary loss in European contract law, 
Cambridge, CUP, 2015, 534 p. 

PANDECTES BELGES 1889  E. PICARD, N. D'HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, Pandectes belges. Encyclopédie de 
législation, de doctrine et de jurisprudence belges. Tome 32, Brussel, Larcier, 
1889.  

PARL.GESCH. BOEK 6 NBW C.J. VAN ZEBEN, J.W. DU PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het 
Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 6. Algemeen gedeelte van het 
verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 1108 p. 

PAULIN 1996  C. PAULIN, La clause résolutoire, Parijs, LGDJ, 1996, 352 p. 

PÉDAMON 1993  M. PÉDAMON, Le contrat en droit allemand, Parijs, LGDJ, 1993, 245 p. 

PÉREZ VELÁZQUEZ 2013  J.P. PÉREZ VELÁZQUEZ, La indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento 
del contrato en los principios de derecho contractual europeo, proefschrift, 
Sevilla, Universiteit Pablo de Olavide, 2013, rio.upo.es, 838 p. 

PESSOA JORGE 1976 F. PESSOA JORGE, Direito das Obrigações, Lissabon, Arco Iris, 1976, 686 p. 

PESSOA JORGE 1995  F. PESSOA JORGE, Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Coimbra, 
Almedina, 1995, 422 p. 

PETIT 1995  J. PETIT, Interest, Antwerpen, Kluwer, 1995, 261 p. 

PIAZZON 2009  T. PIAZZON, La sécurité juridique, Parijs, Defrénois, 2009, 638 p. 

PINNA 2007  A. PINNA, La mesure du préjudice contractuel, Parijs, LGDJ, 2007, 570 p.  

PINORI 2001  A. PINORI, Il danno contrattuale, Padua, Cedam, 2001, 686 p.  

PINTENS 1998  W. PINTENS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven, Universitaire Pers 
Leuven, 1998, 265 p. 

PINTO OLIVEIRA 2011  N.M. PINTO OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, Coimbra, Kluwer, 2011, 
1035 p. 

PITLO/CAHEN 2002  A. PITLO en J.L.P. CAHEN, Het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen deel van het 
verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 384 p. 

PLANIOL 1923 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1923, 1114 p. 

PLANIOL/RIPERT 1954 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. XI. Contrats civils, 
Parijs, LGDJ, 1954, 1111 p. 

POELMANS 2013  O. POELMANS, Droit des obligations au Luxembourg, Brussel, Larcier, 2013, 761 p. 

POLAK 1949  R.J. POLAK, Aanspraak en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1949, 193 p. 

POOLE 2012  J. POOLE, Textbook on contract law, Oxford, OUP, 2012, 660 p. 

POPELIER 1997  P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, 
Antwerpen, Intersentia, 1997, 680 p. 

POPINEAU-DEHAULLON 2008  C. POPINEAU-DEHAULLON, Les remèdes de justice privée à l’inexécution du contrat. 
Etude comparative, Parijs, LGDJ, 2008, 689 p. 

PORTALIS/TRONCHET/BIGOT-PRÉAMENEU/DE 

MALÉVILLE 1801 
J.-E.-M. PORTALIS, F.-D. TRONCHET, F.-J.-J. BIGOT-PRÉAMENEU en J. DE MALEVILLE, Projet 
de Code civil présenté par la commission nommée par le gouvernement le 24 
thermidor an VIII, Parijs, Emery, 1801, 466 p. 

POSNER 1977 R.A. POSNER, Economic Analysis of Law, Boston, Little, Brown and Company, 
1977, 572 p. 

POTHIER 1772 R.J. POTHIER, Traité du contrat de vente, selon les règles tant du for de la 
conscience, que du for extérieur. Nouvelle édition revue et corrigée, Parijs, 
Debure, 1772, 296 p. 

POTHIER 1821  R.J. POTHIER, Traité des obligations. Tome premier, zoals heruitgegeven in M. 
SIFFREIN, Oeuvres de Pothier, Parijs, Didot l'ainé, 1821, 472 p. 

PRADEL 2004 X. PRADEL, Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, Parijs, LGDJ, 2004, 



1123 
 

544 p. 

RABEL 1957 E. RABEL, Das Recht des Warenkaufs. Eine rechtsvergleichende Darstellung, 
Berlijn, Walter De Gruyter, 1957, 533 p. 

RABL 1998 C. RABL, Schadenersatz wegen Nichterfüllung, Wenen, Manzsche, 1998, 150 p. 

RAVARANI 2006  G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Brussel, 
Bruylant, 2006, 996 p. 

RAVARANI 2014 G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 
Luxemburg, Imprimerie Centrale, 2014, 1393 p. 

REEHUIS/SLOB 1990 W.H.M. REEHUIS en E.E. SLOB, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek. Invoering boeken 3, 5 en 6. Studenteneditie, Deventer, 
Kluwer, 1990, 572 p. 

REIFEGERSTE 2002 S. REIFEGERSTE, Pour une obligation de minimiser le dommage, Aix-en-Provence, 
PUAM, 2002, 352 p. 

REISS 2003  L. REISS, Le juge et le préjudice. Etude comparée des droits français et anglais, 
Aix-en-Provence, PUAM, 2003, 569 p. 

RENIERS 2010 A. RENIERS, De burgerlijke notariële aansprakelijkheid herbekeken, Brugge, die 
Keure, 2010, 230 p. 

RESCIGNO 2001 P. RESCIGNO, Codice civile. Le fonti del diritto italiano, Milaan, Giuffrè, 2001, 
3135 p. 

RESCIGNO 2003 P. RESCIGNO, Codice civile. Le fonti del diritto italiano, Milaan, Giuffrè, 2003, 
3884 p. 

RICHARD/CISELET/SIMON 1962 J. RICHARD, G. CISELET en P. SIMON, Les Novelles. Droit Civil. Tome V. Volume II, 
Brussel, Larcier, 1962. 

ROBERTO 1997 V. ROBERTO, Schadensrecht, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1997, 340 p. 

ROBERTO 2002 V. ROBERTO, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich, Schulthess, 2002, 304 p. 

RODIERE 1977 R. RODIERE, Droit des transports, Parijs, Sirey, 1977, 941 p. 

RODRÍGUEZ-CANO 2009  R.B. RODRÍGUEZ-CANO, Comentarios al Código civil, Pamplona, Aranzadi, 2009, 
2260 p. 

RODRIGUES PRATA 1985 A.M.C. RODRIGUES PRATA, Cláusulas de exclusão e limitação da responsabilidade 
contratual, Coimbra, Almedina, 1985, 820 p. 

ROMAIN 2000  J.-.F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, 
Brussel, Bruylant, 2000, 1023 p. 

RONSE 1954 J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, 
Larcier, 1954, 499 p. 

RONSE/DE WILDE 1988  J. RONSE en L. DE WILDE, Schade en schadeloosstelling, Gent, Story-Scientia, 1988, 
412 p. 

ROPPO 2006  V. ROPPO, Trattato del contratto. V. Rimedi. 2, Milaan, Giuffrè, 2006, 1152 p. 

ROUILLER 2007  N. ROUILLER, Droit suisse des obligations et Principes du droit européen des 
contrats, Lausanne, Cedicac, 2007, 998 p. 

ROUJOU DE BOUBÉE 1974  M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, Essai sur la notion de réparation, Parijs, LGDJ, 1974, 493 
p. 

RYFFEL 1992 G. RYFFEL, Die Schadenersatzhaftung des Verkäufers nach dem Wiener 
Übereinkommen über internationale Warenkaufverträge vom 11. April 1980, 
Bern, Peter Lang, 1992, 155 p. 

SÄCKER/RIXECKER 2012  F.J. SÄCKER en R. RIXECKER, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
München, Beck, 2012. 

SAGAERT/TILLEMAN/VERBEKE 2010 
 

V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 475 p. 

SAIDOV 2008 D. SAIDOV, The law of damages in international sales: the CISG and other 
international instruments, Oxford, Hart Publishing, 2008, 294 p. 

SALEILLES 1925  R. SALEILLES, Etude sur la théorie générale de l’obligation d’après le premier 
projet de Code civil pour l’empire allemand, Parijs, LGDJ, 1925, 479 p. 

SALOMONS 1993 R.A. SALOMONS, Schadevergoeding: zaakschade, Deventer, Kluwer, 1993, 82 p. 

SALVI 2005 C. SALVI, La responsabilità civile, Milaan, Giuffrè, 2005, 336 p. 

SAMUEL/RINKES 1996  G. SAMUEL en J. RINKES, Law of obligations and legal remedies, Londen, 
Cavendish, 1996, 376 p. 

SAUTHOFF 2007  E. SAUTHOFF, Die Annäherung der Schadensersatzhaftung für Lieferung 
mangelhafter Ware an das UN-Kaufrecht, Berlijn, Duncker & Humblot, 2007, 
433 p. 



1124 
 

SCHLECHTRIEM 1986 P. SCHLECHTRIEM, Uniform Sales Law. The UN-Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods, Wenen, Manz, 1986, 120 p. 

SCHLECHTRIEM/SCHROETER 2013 
 

P. SCHLECHTRIEM en U.G. SCHROETER, Internationales UN-Kaufrecht, Tübingen, 
Mohr Siebeck, 2013, 419 p. 

SCHLEY 2001  M. SCHLEY, Das französische Produkthaftungsrecht und die bei 
grenzüberschreitenden Vertragsketten im deutsch-französischen Rechtsverkehr 
auftretenden Probleme, Berlijn, Duncker & Humblot, 2001, 336 p. 

SCHLOSSER 1996  R. SCHLOSSER, Le contrat de savoir-faire. Etude de droit suisse, Lausanne, 
Université de Lausanne, 1996, 403 p. 

SCHOORDIJK 1979 H.C.F. SCHOORDIJK, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, 
Deventer, Kluwer, 1979, 601 p. 

SCHRAEYEN 2012 J. SCHRAEYEN, Algemene voorwaarden, Brussel, Larcier, 2012, 376 p. 

SCHUBERT 2013 C. SCHUBERT, Die Wiedergutmachung immaterieller Schäden im Privatrecht, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, 968 p. 

SCHULZE 2012 R. SCHULZE et al., Bürgerliches Gesetzbuch, Baden-Baden, Nomos, 2012, 2776 p. 

SCHWENZER 2009 I. SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Bern, Stämpfli, 2009, 657 p. 

SCHWENZER/HACHEM/KEE 2012 
 

I. SCHWENZER, P. HACHEM en C. KEE, Global sales and contract law, Oxford, OUP, 
2012, 1072 p. 

SERIAUX 2006 A. SERIAUX, Manuel de droit des obligations, Parijs, PUF, 2006, 257 p. 

SIEBURGH 2000  C.H. SIEBURGH, Toerekening van een onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 
2000, 306 p. 

SIMOENS 1999  D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Deel II. Schade en 
schadeloosstelling, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 433 p. 

SMITH 2007  S.A. SMITH, Contract Theory, Oxford, OUP, 2007, 480 p. 

SMITS 1999 J.M. SMITS, Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en 
verschillen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 122 p. 

SMITS/WIJERS 1995 P. SMITS en A.H.F.M. WIJERS, Duits verbintenissenrecht, Arnhem, Gouda Quint, 
1995, 232 p. 

SOARES PEREIRA 2009  R. SOARES PEREIRA, A responsabilidade por danos não patrimoniais do 
incumprimento das obrigrações no direito civil português, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2009, 364 p. 

SOMERS 2016 S. SOMERS, Aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten. Kruisbestuiving in een 
meergelaagde rechtsorde, Antwerpen, Intersentia, 2016, 788 p. 

SOULEAU 1979  I. SOULEAU, La prévisibilité du dommage contractuel (défense et illustration de 
l'article 1150 du Code civil), proefschrift, Parijs, Université de Droit d'Economie 
et de Sciences Sociales de Paris, 1979, 555 p. 

SPIER 1992 J. SPIER, Schadevergoeding. Algemeen. III, Deventer, Kluwer, 1992, 113 p. 

SPIER/HARTLIEF 2009  J. SPIER, T. HARTLIEF, G.E. VAN MAANEN en R.D. VRIESENDORP, Verbintenissen uit de 
wet en schadevergoeding, Deventer, Kluwer, 2009, 468 p. 

SPRUIT/CHORUS/DE LIGT 2007 J.E. SPRUIT, J.M.J. CHORUS en L. DE LIGT, Corpus Iuris Civilis. Tekst en vertaling. VIII. 
Codex Justinianus 4 - 8, Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen, 2007, 1042 p. 

STANNARD 2007  J.E. STANNARD, Delay in the performance of contractual obligations, Oxford, OUP, 
2007, 400 p. 

STARCK 1947  B. STARCK, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en 
sa double fonction de garantie et de peine privée, Parijs, Rodstein, 1947, 504 p. 

STELTMANN 2000  I. STELTMANN, Die Vertragsstrafe in einem Europäischen Privatrecht, Berlijn, 
Duncker & Humblot, 2000, 244 p. 

STIJNS 1994 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 706 p. 

STIJNS 2005 S. STIJNS, Leerboek Verbintenissenrecht, I, Brugge, die Keure, 2005, 268 p. 

STÖCKLI 2008  H. STÖCKLI, Das Synallagma im Vertragsrecht, Zürich, Schulthess, swisslex, 2008, 
351 p. 

STONE 2008  R. STONE, The modern law of contract, Londen, Cavendish, 2008, 637 p. 

STOLL 1993 H. STOLL, Haftungsfolgen im bürgerlichen Recht. Eine Darstellung auf 
rechtsvergleichender Grundlage, Heidelberg, Müller, 1993, 519 p. 

STOLP 2007  M.M. STOLP, Ontbinding, schadevergoeding en nakoming. De remedies voor 
wanprestatie in het licht van de beginselen van subsidiariteit en 
proportionaliteit, Deventer, Kluwer, 2007, 295 p. 



1125 
 

STOPPEL 2003  J.F. STOPPEL, Der Ersatz frustrierter Aufwendungen nach § 284 BGB, proefschrift, 
Keulen, 2003, kups.ub.uni-koeln.de, 153 p. 

STORME 2012 M.E. STORME, Ontwikkelingen verbintenissenrecht 2000-2012, Gent, 2012, 
sample5.net, 134 p. 

SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER 

2013 
T. SUTTER-SOMM, F. HASENBÖHLER en C. LEUENBERGER, Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Basel, Schulthess, 2013, 3036 p. 

SVIT 2008  SVIT, Das schweizerische Mietrecht, Zürich, Schulthess 2008, swisslex, 1095 p. 

SWAENEPOEL 2011  E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 
2011, 822 p. 

TANGHE 2015 T. TANGHE, Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2015, 348 p. 

TEIJL/HOLZHAUER 1997 R. TEIJL en R.W. HOLZHAUER, Wisselende perspectieven in de rechtseconomie, 
Arnhem, Gouda Quint, 1997, 431 p. 

TELES DE MENEZES LEITÃO 2002 
 

L.M. TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, II, Coimbra, Almedina, 2002, 
351 p. 

TERCIER 2009 P. TERCIER, Le droit des obligations, Zürich, Schulthess, 2009, 429 p. 

TERRÉ/SIMLER/LEQUETTE 2009  F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 
1541 p. 

TERRYN 2008  E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
668 p. 

TILLEMAN 2000 B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht. X. Overeenkomsten. Deel 2. 
Bijzondere overeenkomsten. C. Bruikleen, bewaargeving en sekwester, Gent, 
Story-Scientia, 2000, 657 p. 

TILLEMAN 2005 B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005, 806 p. 

TILLEMAN 2012  B. TILLEMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht. X. Overeenkomsten. Deel 2. 
Bijzondere overeenkomsten. A. Verkoop. Deel 2. Gevolgen van de koop, Brugge, 
Kluwer, 2012, 978 p. 

TILLEMAN/VERBEKE 2005 B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, 312 p. 

TOULLIER 1824 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, VI, Parijs, Warée, 
1824, 884 p. 

TREITEL 1988 G.H. TREITEL, Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account, Oxford, 
Clarendon, 1988, 422 p. 

TREITEL 1991 G.H. TREITEL, Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account, Oxford, 
Clarendon, 1991, 422 p. 

TREITEL 1995 G.H. TREITEL, The law of contract, Londen, Sweet & Maxwell, 1995, 973 p. 

TREITEL 2003 G. TREITEL, The Law of Contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2003, 1117 p. 

TREITEL/PEEL 2011  E. PEEL, Treitel - The law of contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2011, 1212 p. 

TREMBLAY 1996 L. TREMBLAY, Les dommages et intérêts en matière de responsabilité civile 
contractuelle, proefschrift, Nantes, 1996, 60 p. 

TRIOLA 2004  R. TRIOLA, Codice civile annotato con la giurisprudenza, Milaan, Giuffrè, 2004, 
3119 p. 

TROPLONG 1844 R.T. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De la vente, Brussel, 
Wahlen, 1844, 480 p. 

UNBERATH 2007  H. UNBERATH, Die Vertragsverletzung, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 413 p. 

UNIDROIT 2010 UNIDROIT, Unidroit principles of international commercial contracts, Rome, 
International Institute for the Unification of Private Law, 2010, 
www.unidroit.org, 454 p. 

VANDENBOGAERDE 2015 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, die 
Keure, 2015, 646 p. 

VAN DEN HEEVER 2007 P. VAN DEN HEEVER, The application of the doctrine of a loss of a chance to recover 
in medical law, Pretoria, PULP, 2007, www.pulp.up.ac.za, 84 p. 

VANDEPUTTE 1977  R. VANDEPUTTE, De overeenkomst. Haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, 
haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 462 p. 

VANDEUR 1979  M. VANDEUR, Schadeloosstelling volgens gemeen recht, Tongeren, Michiels, 
1979, 220 p. 

VAN DUNNÉ 2004 J.M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 
2004, 921 p. 

VAN GERVEN/COVEMAEKER 2006 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 719 p. 



1126 
 

VAN GERVEN/VAN OEVELEN 2015 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 728 
p. 

VANHEUVERZWIJN 2014  A. VANHEUVERZWIJN, Manuel de la réparation des dommages corporels en droit 
commun, Mechelen, Kluwer, 2014, losbl. 

VAN HUYSSTEEN/VAN DER MERWE/MAXWELL 

2010  
L.F. VAN HUYSSTEEN, S.W.J. VAN DER MERWE en C.J. MAXWELL, Contract law in South 
Africa, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2010, 304 p. 

VANLEENHOVE 2016 C. VANLEENHOVE, Punitive damages in private international law, Antwerpen, 
Intersentia, 2016, 260 p. 

VAN LEUVEN 2009  N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van 
het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 581 p. 

VAN NISPEN 2003  C.J.J.C. VAN NISPEN, Sancties in het vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2003, 
83 p. 

VAN OMMESLAGHE 2010 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2010, 2665 p. 

VAN RYN 1933 J. VAN RYN, Responsabilité aquilienne et contrats en droit positif, Parijs, Sirey, 
1933, 362 p. 

VAN RYN 1954 J. VAN RYN, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1954, 549 p. 

VAN RYN/HEENEN 1981 J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 
1981, 709 p. 

VANSWEEVELT 1997 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het 
ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 960 p. 

VANSWEEVELT/WEYTS 2009 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel 
Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 935 p. 

VERBURG 2009  G.J.M. VERBURG, Vaststelling van smartengeld, Deventer, Kluwer, 2009, 315 p. 

VERHEIJ 2002 A.J. VERHEIJ, Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de 
persoon, Nijmegen, Ars Aequi, 2002, 629 p. 

VERHEYEN 2014 W. VERHEYEN, Contractuele aansprakelijkheid van vervoersintegratoren, Brugge, 
die Keure, 2014, 650 p. 

VERMANDER 2011 F. VERMANDER, De eenzijdige opzegging, proefschrift, Leuven, KUL, 2011, 854 p. 
(handelseditie: F. VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 1060 p.) 

VERSTAPPEN 2006  J. VERSTAPPEN, De fiscale rol van de notaris, Brussel, Larcier, 2006, 770 p. 

VINEY 2008 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, Parijs, LGDJ, 2008, 704 p. 

VINEY/JOURDAIN 2001 G. VINEY en P. JOURDAIN, Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, Parijs, 
LGDJ, 2001, 819 p. 

VINEY/JOURDAIN 2006 G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, Parijs, LGDJ, 2006, 
1397 p. 

VIRGO 2006 G. VIRGO, The Principles of the Law of Restitution, Oxford, OUP, 2006, 848 p. 

VISINTINI 2005 G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. 
Inadempimento. Danno Risarcibile, Milaan, Cedam, 2005, 918 p. 

VISINTINI 2009 G. VISINTINI, Trattato della responsabilità contrattuale. Volume terzo. Il 
risarcimento del danno contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto 
degli ausiliari, Padua, Cedam, 2009, 836 p. 

VODICAR 2008  A. VODICAR, Schadensersatz bei Vertragsverletzungen. Eine rechtsvergleichende 
Betrachtung des deutschen Rechts und der Rechtsordnung der 
Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens, Hamburg, Kovac, 2008, 268 p. 

VOGEL 2010  G. VOGEL, Encyclopédie judiciaire de droit Luxembourgeois, Brussel, Larcier, 
2010, 542 p. 

VON BAR/CLIVE 2009  C. VON BAR en E. CLIVE, Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition, München, 
european law publishers, 2009, 6563 p. 

VON BAR/CLIVE/SCHULTE-NÖLKE 2009 C. VON BAR, E. CLIVE en H. SCHULTE-NÖLKE, Principles, Definitions and Model Rules of 
European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), München, 
Sellier, 2009, 4795 p. 

VON JHERING 1861  R. VON JHERING, Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder 
nicht zur Perfektion gelangten Verträgen in Jahrbücher für die Dogmatik des 
heutigen römischen und deutschen Privatrechts, IV, Jena, Friedrich Mauke, 
1861, 112 p. 

VON MEHREN 2008  A.T. VON MEHREN, International Encyclopedia of Comparative Law. Volume VII. 
Contracts in general, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 800 p. 



1127 
 

VON STAUDINGER/BITTNER 2004 C. BITTNER, M. LÖWISCH en H. OTTO, J. von Staudingers Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Berlijn, 
Sellier, 2004, 497 p. 

VON STAUDINGER/MEDICUS 1983 
 

D. MEDICUS en K. SCHMIDT, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Berlijn, Schweitzer, 
1983, 287 p. 

VON TUHR 1974  P. VON TUHR, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. I, Zürich, 
Schulthess, 1974, 233 p. 

WADDAMS 1999 S.M. WADDAMS, The Law of Contracts, Toronto, Canada Law Book, 1999, 599 p. 

WAELKENS 2014 L. WAELKENS, Civium Causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 436 p. 

WEI 2008  F. WEI, The measurement of damages in carriage of goods by sea. A 
comparative study of English and Chinese law with a view to possible revisions 
of the Chinese maritime Code and other legislation, proefschrift, Exeter, 
University of Exeter, 2008, ore.exeter.ac.uk, 472 p. 

WENDEHORST 1999  C. WENDEHORST, Anspruch und Ausgleich, Tübingen, Mohr Siebeck, 1999, 659 p. 

WERRO 2005 F. WERRO, La responsabilité civile, Bern, Stämpfli, 2005, 479 p. 

WERTHEIM 1930 W.F. WERTHEIM, Aansprakelijkheid voor schade buiten overeenkomst, Leiden, 
Eduard IJdo, 1930, 181 p. 

WÉRY 1993 P. WERY, L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles non 
pécuniaires (essai). Une relecture des articles 1142 à 1144 du Code civil, Brussel, 
Kluwer, 1993, 421 p. 

WÉRY 2011-I P. WÉRY, Droit des obligations. Volume I. Théorie générale du contrat, Brussel, 
Larcier, 2011, 1044 p. 

WEYTS 2003 B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 564 p. 

WHEELER/SHAW 1994 S. WHEELER en J. SHAW, Contract Law: Cases, Materials and Commentary, Oxford, 
Clarendon Press, 1994, 962 p. 

WHINCUP 2006  M.H. WHINCUP, Contract law and practice. The English system, with Scottish, 
Commonwealth, and Continental comparisons, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2006, 446 p. 

WICKER 1997  G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, 
Parijs, LGDJ, 1997, 441 p. 

WIDMER 2003  C. WIDMER, Umfang des Schadenersatzes bei nicht zur Perfektion gelangten 
Verträgen, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 2003, 218 p. 

WIESE 1964  G. WIESE, Der Ersatz des immateriellen Schadens, Tübingen, Mohr Siebeck, 1964, 
64 p. 

WILLIATTE-PELLITTERI 2009 L. WILLIATTE-PELLITTERI, Contribution à l'élaboration d'un droit civil des 
événements aléatoires dommageables, Parijs, LGDJ, 2009, 470 p. 

WINDSCHEID 1866  B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts. Band 2, Düsseldorf, 
Verlagshandlung von Julius Buddeus, 1866, 532 p.  

WITHOFS 2015 V. WITHOFS, Contractsoverdracht, proefschrift, Leuven, KUL, 2015, 591 p. 
(handelseditie: V. WITHOFS, Contractsoverdracht, Brugge, die Keure, 2015, 601 
p.) 

WOLFF 1843 C.W. WOLFF, Lehrbuch des gemeinen deutschen Privatrechts, I, Bandenhoed und 
Ruprecht, Göttingen, 1843, 539 p. 

WÜRTHWEIN 2001 S. WÜRTHWEIN, Schadensersatz für Verlust der Nutzungsmöglichkeit einer Sache 
oder für entgangene Gebrauchsvorteile?, Tübingen, Mohr Siebeck, 2001. 

XYNOPOULOU 2013 A. XYNOPOULOU, Die Voraussehbarkeit als Voraussetzung des Schadensersatzes in 
der Vertragshaftung, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, 222 p. 

ZELLER 2009  B. ZELLER, Damages under the Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, Oxford, OUP, 2009, 269 p. 

ZEN-RUFFINEN 2002  P. ZEN-RUFFINEN, Droit du sport, Zürich, Schulthess, swisslex, 2002, 601 p. 

ZIMMERMAN 1990 R. ZIMMERMAN, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian 
Tradition, Juta, Kaapstad, 1990, 1241 p. 

ZIMMERMAN 2005 R. ZIMMERMAN, The new German law of obligations. Historical and comparative 
perspectives, Oxford, OUP, 2005, 256 p. 

ZINGG 2012 N. ZINGG, La réparation des vacances gâchées en droit suisse. Vers une 
redéfinition du préjudice réparable au regard de la jurisprudence européenne, 
Freiburg, Schulthess, 2012, 378 p. 



1128 
 

ZWALVE 2000  W.J. ZWALVE, C.AE. Uniken Venema's Common Law & Civil Law, Deventer, Tjeenk 
Willink, 2000, 687 p. 



1129 
 

Afdeling II. Bijdragen 

ADAMS/MAK 2011  M. ADAMS en E. MAK, "Buitenlands recht in nationale rechtspleging", 
NJB 2011, 2912-2919. 

AELBRECHT 2005 G. AELBRECHT, "Auteursrechtelijke inbreuken en schadevergoeding", 
AM 2005, 373-387. 

AKKERMANS 1997 A. AKKERMANS, "Grondslagen voor proportionele aansprakelijkheid bij 
onzeker causaal verband" in W.H. VAN BOOM, C.E.C. JANSEN en J.G.A. 
LINSSEN (eds.), Tussen 'Alles' en 'Niets'. Van toedeling naar verdeling 
van nadeel, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 105-115. 

AKKERMANS 2000 A. AKKERMANS, "Theorie en praktijk van proportionele 
aansprakelijkheid" in A. AKKERMANS, M. FAURE en T. HARTLIEF (eds.), 
Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag, BJU, 2000, 85-134. 

ALBANESE 2011  M. ALBANESE, “Tiere sind keine Sachen: il danno non patrimoniale da 
perdita dell'animale d'affezione" (noot onder Trib. Milaan 20 juli 
2010, nr. 9453 en Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 12 januari 2011), 
Diritto commerciale 2011, 2064-2070. 

ALBARIAN 2010 A. ALBARIAN, "La notion anglaise de consequential loss à l'épreuve du 
droit français de la responsabilité contractuelle", RDIDC 2010, 471-
496. 

ALBARIAN 2011  A. ALBARIAN, "Le fidéisme contractuel", RDIDC 2011, 601-649. 

ALLEAUME 2012  C. ALLEAUME, "Existe-t-il une catégorie de contrats de bienfaisance?", 
LPA 2012, afl. 238, 21-26. 

ALLEMEERSCH 2014 B. ALLEMEERSCH, "De rechtsvordering tot collectief herstel: een 
Belgische class action voor consumenten", RW 2014-15, 643-661. 

ALPMANN 2012 J. ALPMANN, “§ 288 BGB” in Juris PraxisKommentar BGB, Saarbrücken, 
Juris, 2012. 

ALTER 2007 C. ALTER, "L'anatocisme", JT 2007, 459-462. 

ALTER/THÜNGEN 2007 C. ALTER EN R. THÜNGEN, "Les obligations du vendeur" in Vente. 
Commentaire pratique, Brussel, Kluwer, 2007, losbl. 

ALPA 2011  G. ALPA, “Note sul danno contrattuale”, Persona e danno 2011, 365-
388. 

AL-TAWIL 2011  T. AL-TAWIL, “The efficient breach theory. The moral objection", 
Griffith Law Review 2011, 449-481. 

ANCEL 2003  P. ANCEL, “La responsabilité contractuelle” in P. RÉMY-CORLAY en D. 
FENOUILLET (eds.), Les concepts contractuels français à l’heure des 
Principes du droit européen des contrats, Parijs, LGDJ, 2003, 243-262. 

ANDERSON 1988  R.R. ANDERSON, "A roadmap for sellers' damage remedies under the 
Uniform Commercial Code and some thoughts about pleading and 
providing special damages", Rutgers Law Journal 1988, 245-293. 

ANDRÉS JANA/MAURICIO TAPIA 2006 L. ANDRÉS JANA en R. MAURICIO TAPIA, “Daño moral en la responsabilidad 
contractual a propósito de un fallo de la Corte Suprema de 5 de 
noviembre 2001” in Cuaderno de Análisis Jurídico I. Temas de 
responsabilidad civil 2004, Santiago, Universidad Diego Portales, 
2006, www.udp.cl, 171-209. 

ANDRIES 2011-II K. ANDRIES, "Bemiddelingsbeding", NJW 2011, 318-328. 

AUGUET 2009  Y. AUGUET, "Concurrence. Obligation de non-concurrence", Dalloz. 
Répertoire de droit commercial, 2009, 1-37. 

AYRES/GERTNER 1989 I. AYRES en R. GERTNER, "Filling gaps in incomplete contracts: a 
economic theory of default rules", Yale Law Journal 1989, 87-130. 

AYRES/KLASS 2004 I. AYRES en G. KLASS, "Promissory fraud without breach", Wisconsin 
Law Review 2004, 507-533. 

BACACHE 2011 M. BACACHE, "Le dommage prévisible: exécution par équivalent du 
contrat ou responsabilité contractuelle?" (noot onder Cass.civ.fr. 28 
april 2011), D. 2011, 1725-1729. 

BACACHE 2013 M. BACACHE, “La réparation de la perte de chance: quelles limites?” 
(noot onder Cass.civ.I.fr. 16 januari 2013), D. 2013, 619-623. 

BACACHE 2015 M. BACACHE, “L’obligation de minimiser son dommage. Rapport 
français” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa 



1130 
 

réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, 
Brussel, Bruylant, 2015, 493-512. 

BAECK 2004-I J. BAECK, "Over strafbedingen en straffe opzegbedingen" (noot onder 
Gent 22 januari 2003), RABG 2004, 433-436. 

BAECK 2004-II  J. BAECK, "Strafbedingen" in I. CLAEYS (ed.), Contractenrecht in 
beweging, Mechelen, Kluwer, 2004, 1-33. 

BAECK 2011 J. BAECK, “(R)evolutie in ontbindingsland?" (noot onder Cass. 16 
februari 2009), RW 2011-12, 1844-1849. 

BAECK 2012-II J. BAECK, "Als 'vergoeding wegens afstand' vermomd strafbeding 
ontmaskerd" (noot onder Cass. 28 april 2011), BFR 2012, 122-127. 

BAECK 2013 J. BAECK, "Damages and interest under the CESL Proposal: not too 
different from Belgian Law” in I. CLAEYS en R. FELTKAMP (eds.), The 
Draft Common European Sales Law: towards an alternative sales 
law? A Belgian Perspective, Antwerpen, Intersentia, 2013, 255-280. 

BAECK 2016 J. BAECK, "Voor wie meer wil dan de ontbinding: bijkomende 
schadevergoeding", TBBR 2016, 303-314. 

BAIESU 2008 A. BAIESU, "L'harmonisation des réglementations en matière de 
sanctions de l'inexécution du contrat", Studia Universitatis Babes 
Bolyai - Iurisprudentia 2008, www.ceeol.com, 122-130. 

BALLON 2006 G.L. BALLON, “Het wederbeleggingsbeding” (noot onder Gent 15 
november 2006), TGR 2007, 83-84. 

BALLON 2013 G. BALLON, "De omvang van de schade bij vervroegde beëindiging van 
de leasingovereenkomst" (noot onder Gent 14 november 2012 en 
Brussel 26 november 2012), DAOR 2013, 405-408. 

BARBIÉRI 2003 J.-F. BARBIÉRI, “Le principe de réparation intégrale exclut tout 
abattement pour vétusté comme toute référence à la valeur vénale 
des biens meubles”, JCP 2003, nr. 27, II, 10110. 

BARENDRECHT 1985 J.M. BARENDRECHT, “Schadeberekening en herstel van de schade”, 
WPNR 1985, 789-796. 

BARENDRECHT 1995 J.M. BARENDRECHT, "Schadeberekening bij gederfde winst", WPNR 
1995, 21-22. 

BARENDRECHT 1997 J.M. BARENDRECHT, "Eigen schuld: consistentie en 
verdelingsmaatstaven" in W.H. VAN BOOM, C.E.C. JANSEN en J.G.A. 
LINSSEN (eds.), Tussen 'Alles' en 'Niets'. Van toedeling naar verdeling 
van nadeel, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 153-186. 

BARENDRECHT/KARS/MORÉE 1995 
 

J.M. BARENDRECHT, E.J. KARS en E.J. MORÉE, “Schade en 
schadeberekening in het algemeen” in J.M. BARENDRECHT en H.M. 
STORM (eds.), Berekening van schadevergoeding, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1995, 1-63. 

BARNES 1999 W. BARNES, "The net expectation interest in contract damages", 
Emory Law Journal 1999, 1137-1208. 

BARNETT 1992 R.E. BARNETT, "The sound of silence: default rules and contractual 
consent", Virginia Law Review 1992, 821-911. 

BARRIA PAREDES 2008 M. BARRIA PAREDES, "La previsibilidad en materia de daños", Revista de 
derecho Universidad de Concepción 2008, 149-168. 

BARTON 1972  J.H. BARTON, "The economic basis of damages for breach of contract", 
JLS 1972, 277-304. 

BAUMER/MARSCHALL 1992 D. BAUMER en P. MARSCHALL, "Willful breach of contract for the sale of 
goods: can the bane of business be an economic bonanza", Temple 
Law Review 1992, 159-186. 

BEAUDEUX 2008 C. BEAUDEUX, "La causalité: frontière entre la responsabilité délictuelle 
et la responsabilité contractuelle", LPA 2008, afl. 84, 8-15. 

BEHAR-TOUCHAIS 2010  M. BEHAR-TOUCHAIS, "Le choix d'une orientation: punir ou réparer?" in 
S. LE GAC-PECH (ed.), Rémédier aux défaillances du contrat, Brussel, 
Larcier, 2010, 91-100. 

BEHESTHI 2013  R. BEHESTHI, "Comparative and normative analysis of damages under 
the SGA and the CESL", University of Leicester School of Law 
Research Paper No. 13-06, papers.ssrn.com, 2013, 1-32. 

BEHR 2003  V. BEHR, "Punitive damages in America and German Law - Tendencies 
towards approximation of apparently irreconcilable concepts", 



1131 
 

Chicago-Kent Law Review 2003, 105-161. 

BÉLOT 2005 F. BÉLOT, “Pour une reconnaissance de la notion de préjudice 
économique en droit français”, LPA 2005, afl. 258, 28 december, 8-
14. 

BÉLOT 2007 F. BÉLOT, “L’évaluation du préjudice économique”, D. 2007, 1681-
1687. 

BENSON 2000  P. BENSON, “Contract” in D. PATTERSON (ed.), A Companion to 
philosophy of law and legal theory, Oxford, Blackwell, 2000, 24-56. 

BERGSTEN/MILLER 1979 E.E. BERGSTEN en A.J. MILLER, "The remedy of reduction of price", 
American Journal of Comparative Law 1979, 255-277. 

BERNAUW 2009  K. BERNAUW, "Het CMR-verdrag beheerst ook de gevolgschade" (noot 
onder Cass. 16 januari 2009), T.Verz. 2009, 326-333. 

BERNHEIM-VANDECASTEELE 2001 L. BERNHEIM-VANDECASTEELE, "Appel à la rigueur dans l'appréciation du 
préjudice prévisible au sens de l'article 1150 du Code civil" (noot 
onder Cass.civ.I.fr. 28 april 2011), JCP 2001, afl. 26, 752-756. 

BERNHEIM-VANDECASTEELE 2013 
 

L. BERNHEIM-VANDECASTEELE, "Survie de certaines clauses en cas de 
résolution du contrat pour inexécution: Brèves réflexions à la 
lumière de la jurisprudence récente", LPA 2013, nr. 34. 

BETTO/SALUZZO 2012 E. BETTO en D. SALUZZO, "Mind the Gap - 2: Clausole penali e di 
liquidated damages nel diritto inglese e nelle principali giurisdizioni 
di civil law", Diritto nel commercio internazionale 2012, 13-46. 

BIANCA 2011  C.M. BIANCA, "Il nesso causale: una ‘nozione oscura’ in cerca di 
chiarezze" in N. GUIMEZANES (ed.), Leçons du droit civil. Mélanges en 
l’honneur de François Chabas, Brussel, Bruylant, 2011, 133-150. 

BINON 2008 J.-M. BINON, "La réparation de la perte d'une chance dans la 
jurisprudence européenne: une question de chance?" in Liber 
amicorum Jean-Luc Fagnart, Limal, Anthemis, 2008, 379-396. 

BIQUET-MATHIEU 1999 C. BIQUET-MATHIEU, "La loi du 23 novembre 1998 et le nouveau régime 
des clauses pénales", JT 1999, 709-716. 

BIQUET-MATHIEU 2000 C. BIQUET-MATHIEU, "Aspects de la réparation du dommage en matière 
contractuelle" in X. DIEUX et al. (eds.), Les obligations contractuelles, 
Brussel, JBB, 2000, 461-523. 

BIQUET-MATHIEU 2004 C. BIQUET-MATHIEU, "Les peines privées - Rapport de droit belge", 
Association Henri Capitant. Journées Québecquoises, Montreal, 11-
18 september 2004, orbi.ulg.ac.be, 1-20. 

BIQUET-MATHIEU 2012 C. BIQUET-MATHIEU, "L'indemnisation du retard de paiement en 
présence d'une dette dont l'existence ou le montant nécessite une 
appréciation", TBBR 2012, 287-303. 

BIQUET-MATHIEU 2015 C. BIQUET-MATHIEU, "Crédit hypothécaire et crédit d’investissement – 
Indemnités, frais et pénalités", Rev.dr.Ulg. 2015, 231-328. 

BIQUET-MATHIEU/DELFORGE 2008 
 

C. BIQUET-MATHIEU en C. DELFORGE, "Le régime juridique des intérêts - 
essai de synthèse" in Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 
2008, Brugge, die Keure, 2008, 239-309. 

BIRMINGHAM 1969 R.L. BIRMINGHAM, “Damage measures and economic rationality: the 
geometry of contract law”, Duke Law Journal 1969, 49-71. 

BIRMINGHAM 1970 R.L. BIRMINGHAM, “Breach of contract, damages measures, and 
economic efficiency”, Rutgers Law Review 1970, 273-292. 

BIRMINGHAM 1985 R. BIRMINGHAM, “Notes on the Reliance Interest”, Washington Law 
Review 1985, 217-266. 

BLOOMFIELD 1987  K. BLOOMFIELD, “Recovering nonpecuniary damages for breach of 
contract under Louisiana Law”, Louisiana Law Review 1987, 541-558. 

BOCKEN 2007 H. BOCKEN, "Geen kans verloren. Causale onzekerheid en de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie over het verlies van een kans" 
in Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 
vergoedingssystemen, Mechelen, Kluwer, 2007, 271-325. 

BOCKEN 2008 H. BOCKEN, "Het verlies van een kans: vergoedbare schade? Het arrest 
van het Hof van Cassatie van 5 juni 2008" (noot onder Cass. 5 juni 
2008), T.Verz. 2008, 421-424. 

BOCKEN 2010 H. BOCKEN, "Causaal verband in het Belgische recht" in R.M.A. VAN DER 

POEL, D.A. SCHEENJES en T.B.D. VAN DER WAL (eds.), Causaliteit. Top-down 



1132 
 

en bottom-up in Nederlands en transnationaal perspectief, 
Apeldoorn, Maklu, 2010, 123-145. 

BOERI/PETRELLI 2009  E. BOERI en P. PETRELLI, "Il principio di precauzione. Funzione 
preventiva e punitiva del risarcimiento" in G. VISINTINI (ed.), Trattato 
della responsabilità contrattuale. Volume terzo. Il risarcimento del 
danno contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli 
ausiliari, Padua, Cedam, 2009, 125-174. 

BOIGELOT 1999  E. BOIGELOT, "Vers la législation prochaine d'un système permettant la 
répétibilité des frais et honoraires d'avocats en matière civile et 
pénale?", JT 1999, 471-477. 

BOILLOT 2015 C. BOILLOT, “La transaction et le règlement amiable des indemnités. 
Rapport français” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage 
et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 847-884. 

BONELLI 1997  F. BONELLI, "La responsabilità per danni" in M.J. BONELL en F. BONELL 

(eds.), Contratti comerciali internazionali e principi unidroit, Milaan, 
Giuffrè, 1997, 307-338. 

BONILINI 1989 G. BONILINI, "Danno morale" in R. SACCO (ed.), Digesto delle discipline 
privatistiche. Sezione civile, Turijn, Utet, 1989, 83-90. 

BOONE 2004 I. BOONE, "Het «verlies van een kans» bij onzeker causaal verband”, 
RW 2004-05, 92-97. 

BOONE 2007  I. BOONE, "Coördinatie van aansprakelijkheid en andere 
vergoedingssystemen" in Aansprakelijkheid, 
aansprakelijkheidsverzekering en andere vergoedingssystemen, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 597-741. 

BOONE/RONSIJN 2015-I I. BOONE en K. RONSIJN, "Actualia schade en schadevergoeding 2012-
2015” in Themis 93 – Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, 
Brugge, die Keure, 2015, 37-72. 

BOONE/RONSIJN 2015-II I. BOONE en K. RONSIJN, "Vergoeding voor het verlies van een kans na 
het arrest Prizrak", VAV 2015, 4-10. 

BOONE/WYLLEMAN 2011 I. BOONE en B. WYLLEMAN, "De vergoeding van afgeleide schade in het 
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht” in H. VUYE en Y. LEMENSE 

(eds.), Springlevend Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2011, 197-263. 

BORCHERS 2010  P.J. BORCHERS, "Punitive damages, forum shopping and the conflict of 
laws", Louisiana Law Review 2010, 529-555. 

BOUKEMA 2008  H.-J. BOUKEMA, "Roddel, Schuld & Boete. Een pleidooi voor stevige 
schadevergoedingen", NJB 2008, 1464-1470. 

BRIDGE 1989 M.G. BRIDGE, “Mitigation of damages in contract and the meaning of 
avoidable loss", LQR 1989, 398-423. 

BRIDGE 1995 M.G. BRIDGE, “Expectation Damages and Uncertain Future Losses” in 
J. BEATSON en D. FRIEDMANN (eds.), Good Faith and Fault in Contract 
Law, Oxford, Clarendon Press, 1995, 427-469. 

BRIDGE 2008 M.G. BRIDGE, "The market rule of damages assessment” in D. SAIDOV 

en R. CUNNINGTON (eds.), Contract Damages. Domestic and 
International Perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2008, 431-459. 

BROGGINI 2007  G. BROGGINI, "Compatibilità di sentenze statunitensi di condanna al 
risarcimento di 'punitive damages' con il diritto europeo della 
responsabilità civile" in G. BROGGINI (ed.), Studi di diritto 
internazionale privato e comparato. II, Napels, Jovene, 2007, 1295-
1322. 

BROLIN 2010 M.F. BROLIN, "Il danno non patrimoniale contrattuale: il modello 
tedesco e quello italiano", Contratto e impresa/Europa 2010, 421-
460. 

BROUSSEAU 2005  E. BROUSSEAU, "La sanction adéquate en matière contractuelle: une 
analyse économique", LPA 2005, afl. 99, 43-54. 

BRUER 1994 R.S. BRUER, "Loss of a chance as a cause of action in medical 
malpractice cases, Missouri Law Review 1994, 969-996. 

BRUN 2015 P. BRUN, “La réparation du dommage. Rapport français” in B. 
DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la 



1133 
 

responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 
2015, 129-144. 

BRUYNS 2004 F. BRUYNS, "Chronique de jurisprudence. La location-financement ou 
leasing mobilier (1999-2003)", JT 2004, 605-612. 

BURROWS 1998 A. BURROWS, “Solving the Problem of Concurrent Liability” in A. 
BURROWS (ed.), Understanding the Law of Obligations, Oxford, Hart, 
1998, 16-44. 

BURROWS 2008 A. BURROWS, “Uncertainty about uncertainty: damages for loss of a 
chance”, Journal of Personal Injury Law 2008, 31-43. 

BUSNELLI 2009 F.D. BUSNELLI, "Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni 
punitivi", Europa e diritto privato 2009, 909-946. 

BUSTIN 2012  O. BUSTIN, "Les présomptions de prévisibilité du dommage 
contractuel", D. 2012, 238-243. 

BYTTEBIER 1995  K. BYTTEBIER, "Anatocisme", T.Vred. 1995, 96-107. 

CALLEWAERT/DE CONINCK 2005 V. CALLEWAERT en B. DE CONINCK, “La répétibilité des frais et honoraires 
d'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004: 
responsabilité et assurances", RGAR 2005, nr. 13.944. 

CAMBIE 2011  P. CAMBIE, "Opzegbedingen vs. schadebedingen wegens foutieve 
eenzijdige verbreking: is het een kwestie van formulering?" in H. DE 

BAUW (ed.), Jaarboek Marktpraktijken Intellectuele Eigendom en 
Mededinging, Mechelen, Kluwer, 2011, 171-182. 

CAMPBELL 2011 D. CAMPBELL, "A relational critique of the Third Restatement of 
Restitution § 39”, Washington and Lee Law Review 2011, 1063-1131. 

CANARIS 2001  C.-W. CANARIS, "Die Reform des Rechts der Leistungsstorungen", JZ 
2001, 499-524. 

CARAYOL 2014 R. CARAYOL, “Prévoir qu'un retard de train est dommageable!", 
Gaz.Pal. 2014, afl. 72, 18-19. 

CARBONARO 2006  C. CARBONARO, “Il danno da black-out: il punto sulla risarcibilità del 
danno non patrimoniale da inadempimento” (noot onder Vred. 
Napels 13 juli 2005, nr. 2781), Responsabilità civile e previdenza 
2006 (De Jure), 158. 

CARBONNIER 1959 J. CARBONNIER, “Contrats spéciaux”, RTDciv 1959, 336-344. 

CARDONA FERREIRA 2013 R. CARDONA FERREIRA, "The loss of chance in civil law countries: a 
comparative and critical analysis”, Maastricht Journal 2013, 56-74. 

CARLO ROSSELLO 1984  C. CARLO ROSSELLO, "Il danno evitabile con l'ordinaria diligenza" in G. 
VISINTINI (ed.), Risarcimento del danno contrattuale ed 
extracontrattuale, Milaan, Giuffrè, 1984, 53-63. 

CARONI 1984  P. CARONI, "Der Einfluss des französischen Code civil auf das 
Obligationenrecht" in P. CARONI (ed.), Das Obligationenrecht 1883-
1983. Berner Ringvorlesung zum Jubiläum des schweizerischen 
Obligationenrechts, Bern, Haupt, 1984, 139-176. 

CARRASCO PERERA 1989  A. CARRASCO PERERA, “Comentario al artículo 1106 del Código Civil” in 
M. ALBALADEJO (ed.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones 
Forales, deel XV, volume 1, Madrid, Edersa, 1989. 

CARVAL 2015 S. CARVAL, “Les dommages économiques ‘purs’. Rapport français” in 
B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans 
la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, 
Bruylant, 2015, 779-796. 

CASALS 2002  M.M. CASALS, “¿Hacia un baremo europeo para la indemnización de 
los daños corporales? Consideraciones sobre el proyecto Busnelli-
Lucas", Revista de derecho patrimonial 2002, 21-39. 

CASSANO 2005  G. CASSANO, “In tema di prova e valutazione del danno esistenziale. 
Una proposta interpretativa: l’equità calibrata”, Diritto e Giustizia 
(online) 2005, 1-17. 

CASSON 2009  P. CASSON, "Dommages et intérêts” in Répertoire de droit civil, Parijs, 
Dalloz, 2009, 1-45. 

CASTRONOVO 1999 C. CASTRONOVO, “La risoluzione del contratto nel diritto italiano” in L. 
VACCA (ed.), Il contratto inadempiuto: realtà e tradizione del diritto 
contrattuale europeo, Turijn, Giappichelli, 1999, 205-245. 

CATERBI 2008 S. CATERBI, “Il danno esistenziale da vacanza rovinata” (noot onder 



1134 
 

Rb. Bologna 7 juni 2007), Responsabilità civile e previdenza 2008 (De 
Jure), 1401-1412. 

CAUFFMAN 2005-II C. CAUFFMAN, “Pour la résolution partielle! Quelques remarques du 
point de vue belge à propos de la thèse de Mme Rigalle” in H. COUSY, 
S. STIJNS, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Droits des contrats. France, 
Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 155-178. 

CAUFFMAN 2007 C. CAUFFMAN, “Naar een punitief Europees verbintenissenrecht? Een 
rechtsvergelijkende studie naar de draagwijdte, de grondwettigheid 
en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het 
verbintenissenrecht", TPR 2007, 799-873. 

CENINI 2008  F.P.-M. CENINI, “Interesse positivo, interesse negativo e incentivi nella 
responsabilità contrattuale: un’analisi economica e comparata”, 
Rivista di diritto civile 2008, 219-242. 

CHAHOUNKA TOLOME 2007 E. CHAHOUNKA TOLOME, "L'inexécution précontractuelle et 
contractuelle en droit français et américain: une instructive 
comparaison", Gaz.Pal. 2007, afl. 118, 13-34. 

CHAO-DUIVIS 2000  M.A.B. CHAO-DUIVIS, "Enkele opmerkingen over de verbindende 
kracht van overeenkomsten" in J.M. BARENDRECHT, M.A.B. CHAO-DUIVIS 

en H.A.W. VERMEULEN (eds.), Beginselen van contractenrecht, 
Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 41-57. 

CHAPPUIS 2005 C. CHAPPUIS, "Les clauses fixant l'étendue de la responsabilité du 
débiteur" in COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES, Les grandes clauses 
des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 60-92. 

CHAPPUIS 2008 C. CHAPPUIS, "Violation contractuelle et remise du gain" in P. GAUCH, F. 
WERRO en P. PICHONNAZ (eds.), Mélanges en l'honneur de Pierre 
Tercier, Freiburg, Schulthess, 2008, 153-172. 

CHAPPUIS 2010 B. CHAPPUIS, "Quelques dommages dits irréparables. Réflexions sur la 
théorie de la différence et la notion de patrimoine", SJ 2010, 165-
220. 

CHAUSSE 1895 M. CHAUSSE, “De l’intérêt d’affection”, Revue critique de législation et 
de jurisprudence 1895, 436-449. 

CHAZAL 2003  J.-P. CHAZAL, “Les nouveaux devoirs des contractants, est-on allé trop 
loin?” in C. JAMIN en D. MAZEAUD (eds.), La nouvelle crise du contrat, 
Parijs, Dalloz, 2003, 99-133. 

CHEN-WISHART/MAGNUS 2013 M. CHEN-WISHART en U. MAGNUS, “Termination, price reduction and 
damages” in G. DANNEMAN en S. VOGENAUER (eds.), The Common 
European Sales Law in Context, Oxford, OUP, 2013, 646-686. 

CHERTI 2013  S. CHERTI, “La clausola penale nel codice civile italiano” in S. CHERTI 

(ed.), La pena convenzionale nel diritto europeo, Napels, Jovene, 
2013, 177-216. 

CHIRICO 2009  F. CHIRICO, "The function of European contract law – an economic 
analysis", European Review of Contract Law 2009, 399-426. 

CHRISTANDL/HINGHOFER-SZALKAY 2009 
 

G. CHRISTANDL en D. HINGHOFER-SZALKAY, "Sinn und Funktion einer 
gesetzlichen Erheblichkeitsschwelle im 
Nichtvermögensschadensrecht", JBl 2009, 284-298. 

CHRISTIAENS 1997 A. CHRISTIAENS, “Commentaar bij art. 1645-1646 en bij art. 1657 B.W.” 
in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 1997, 
losbl. 

CLAESSENS/HENS/VAN PUTTEN/VEGA LEON 2013 B. CLAESSENS, T. HENS, W. VAN PUTTEN en M. VEGA LEON, "De uitwerking 
van de overeenkomst tussen partijen” in Bestendig Handboek 
Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2013, losbl. 

CLAEYS 1997  M. CLAEYS, "De bijzondere rechtsmiddelen van de partijen" in H. VAN 

HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET (eds.), Het Weens Koopverdrag, 1997, 
Antwerpen, Intersentia, 229-263. 

CLAEYS 2003 I. CLAEYS, "Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging" in 
Sancties en nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, 267-332. 

CLAUDIO BAHAMONDES 2004 O. CLAUDIO BAHAMONDES, “Daño moral por despido injustificado” in 
Cuadernos de Análisis Jurídico. I. Temas de responsabilidad civil 
2004, Santiago, Universidad Diego Portales, 2004, www.udp.cl, 253-



1135 
 

270. 

CLIJMANS 2005  N. CLIJMANS, “De verhaalbaarheid van het honorarium en de kosten 
van de advocaat” (noot onder Cass. 2 december 2004), RABG 2005, 
230-233. 

CLINCK 2014 J. CLINCK, "Cloud computing-overeenkomsten en de aansprakelijkheid 
van cloud service providers: consument in de wolken?", CJ 2014, 101-
117. 

CLOSSET-MARCHAL/VAN DROOGHENBROECK 2005 
 

G. CLOSSET-MARCHAL en J.F. VAN DROOGHENBROECK, “La répétibilité des 
honoraires d'avocat à l'aune du droit judiciaire", RGAR 2005, nr. 
13.945. 

COETZEE 2011 L.C. COETZEE, "Medical malpractice and compensation in South 
Africa", Chicago-Kent Law Review 2011, 1263-1301. 

COIPEL 2007 M. COIPEL, “L’autonomie de la volonté: mythique ou en déclin?”, JT 
2007, 331-332. 

COLLE/ZEGERS 2006  P. COLLE EN S. ZEGERS, "De terugvorderbaarheid van de erelonen van 
advocaten en verzekeringen", T.Verz. 2006, 37-49. 

COLLINS 2009  D. COLLINS, "Efficient breach, reliance and contract remedies at the 
WTO", Journal of World Trade 2009, 225-244. 

CONTARDO GONZÁLEZ 2011  J.I. CONTARDO GONZÁLEZ, "Los criterios de interés contractual positivo y 
negativo en la indemnización de perjuicios derivada de resolución 
contractual", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte 
2011, 85-118. 

COOTE 1997 B. COOTE, “Contract damages, Ruxley, and the performance interest”, 
Cambridge Law Journal 1997, 537-570. 

COOTE 2007 B. COOTE, "Breach, anticipatory breach, or the breach anticipated?", 
LQR 2007, 503-510. 

COOTER/EISENBERG 1985 R. COOTER en M.A. EISENBERG, "Damages for breach of contract", 
California Law Review 1985, 1432-1481. 

CORGAS-BERNARD 2012 C. CORGAS-BERNARD, “L'aménagement conventionnel du principe de la 
réparation intégrale" in P. PIERRE en F. LEDUC (eds.), La réparation 
intégrale en Europe. Études comparatives des droits nationaux, 
Brussel, Larcier, 2012, 67-76. 

CORNELIS 1981 L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la 
faute personnelle et leur interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 
1979), RCJB 1981, 196-219. 

CORNELIS 1990-I L. CORNELIS, “La responsabilité précontractuelle, conséquence 
éventuelle du processus précontractuel”, TBBR 1990, 391-427. 

CORNELIS 1990-II L. CORNELIS, “Le sort imprévisible du dommage prévisible” (noot 
onder Cass. 11 april 1986), RCJB 1990, 81-105. 

CORNELIS 2000-II L. CORNELIS, "Lief zijn voor het verbintenissenrecht (over het virtuele 
strafbeding)", TBH 2000, 5-22. 

CORNELIS 2003 L. CORNELIS, "De ontbinding: het treurige einde van een mooi 
verhaal?" in Sancties en nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, 228-266. 

CORNELIS 2004 L. CORNELIS, "Ongeschikt voor gevoelige juristen: over de intieme 
verhouding tussen schade en causaal verband" in B. TILLEMAN en I. 
CLAEYS (eds.), Buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die 
Keure, 2004, 247-275. 

CORNELIS 2008 CORNELIS, “Le temps de l'air" in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, 
Limal, Anthemis, 2008, 431-441. 

CORNELIS 2009 L. CORNELIS, “Verkeerd verbonden" in V. SAGAERT en D. LAMBRECHT 

(eds.), Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, 259-333. 

CORNELIS 2010 L. CORNELIS, “Trage vragen” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, 
Brussel, Larcier, 2010, 631-646. 

CORNELIS 2012 L. CORNELIS, "De achtereenkomst" in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE 

(eds.), Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten. 
Welke toekomst beschoren?, Antwerpen, Intersentia, 2012, 25-85. 

CORNELIS 2013 L. CORNELIS, "Over samenloop, schade en overbodig causaal verband: 
roemloos aansprakelijkheidsrecht (partim)", TBH 2013, 989-1003. 

CORNELIS 2014 L. CORNELIS, "La responsabilité: source de déception et de désespoir" 



1136 
 

in Liber Amicorum François Glansdorff en Pierre Legros, Brussel, 
Bruylant, 2014, 91-106. 

CORNELIS/GILLIAMS 2002 L. CORNELIS en H. GILLIAMS, “Private parties’ entitlement to damages on 
account of infringements on the competition rules: Belgian law as an 
example of the “civil law” approach” in J. STUYCK en H. GILLIAMS (eds.), 
Modernisation of European competition law, Antwerpen, Intersentia, 
2002, 153-180. 

CORNELIS/SAGAERT 2006 L. CORNELIS en V. SAGAERT, “Postcontractuele bedingen” in S. STIJNS en 

K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering 
en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, 
291-333. 

CORNELIS/VUILLARD 2000 L. CORNELIS en I. VUILLARD, “Le dommage” in Responsabilités. Traité 
théorique et pratique, Titel 1, dossier 10, Waterloo, Kluwer, 2000, 4-
21. 

CORNU 1963 G. CORNU, “Quelles indemnités l’acheteur peut-il obtenir du vendeur 
de bonne foi, au titre de la garantie des vices cachés?” (noot onder 
Cass.fr. 4 februari 1963), RTDciv 1963, 564-574. 

CORNU 1981 G. CORNU, "Contrats spéciaux", RTDciv 1981, 404-410. 

COUR DE CASSATION BELGE 2012 COUR DE CASSATION BELGE, “Le droit belge" in P. PIERRE en F. LEDUC (eds.), 
La réparation intégrale en Europe. Études comparatives des droits 
nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 225-244. 

COUR DE CASSATION LUX 2012 COUR DE CASSATION LUXEMBOURGEOISE, “Le droit luxembourgeois" in P. 
PIERRE en F. LEDUC (eds.), La réparation intégrale en Europe. Études 
comparatives des droits nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 247-259. 

COUSY 2000 H. COUSY, "Over aansprakelijkheidsrecht en verzekering: living 
together apart?" in Liber amicorum Walter van Gerven, Deurne, 
Kluwer, 2000, 203-222. 

COUSY/DE RUYVER 2015 F. COUSY en I. DE RUYVER, “De verscherpte aansprakelijkheid van de 
Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas 
kortgesloten", DCCR 2015, afl. 106, 5-31. 

CRUYPLANTS/WAGEMANS 2005 J. CRUYPLANTS en M. WAGEMANS, “Secret professionnel et protection 
renforcée des échanges avocat-client”, JT 2005, 565-580. 

CRASWELL 1988 R. CRASWELL, "Contract remedies, renegotiation, and the theory of 
efficient breach", Southern California Law Review 1988, 629-670. 

CRASWELL 1989 R. CRASWELL, "Contract law, default rules, and the philosophy of 
promising", Michigan law review 1989, 489-529. 

CRASWELL 2000 R. CRASWELL, “Against Fuller and Perdue”, University of Chicago Law 
Review 2000, 99-161. 

CRESPI REGHIZZI 2002 Z. CRESPI REGHIZZI, "Sulla contrarietà all'ordine pubblico di una 
sentenza straniera di condanna a punitive damages", Rivista di 
diritto internazionale privato e processuale 2002, 977-990. 

CRISCUOLI 1972 G. CRISCUOLI, “Il dovere di mitigare il danno subíto", Rivista di diritto 
civile 1972, 553-606. 

CRISTÓBAL MONTES 1990-I A. CRISTÓBAL MONTES, “El daño moral contractual”, Revista de derecho 
privado 1990, 2-12. 

CRISTÓBAL MONTES 1990-II A. CRISTÓBAL MONTES, “El enigmático artículo 1.107 del Código civil 
español" in Centenario del Código civil (1889-1989). Tomo I, Madrid, 
Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, 559-575. 

CRUQUENAIRE 2013 A. CRUQUENAIRE, "Le dommage indirect dans les contrats 
informatiques" in R. CAPART en J. BOCKOURT (eds.), Evaluation du 
dommage, responsabilité civile et assurances - Liber amicorum Noël 
Simar, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2013, 151-162. 

CURTIS 1986 L. CURTIS, "Damage measurements for bad faith breach of contract: 
an economic analysis", Stanford Law Review 1986-87, vol. 39, 161-
185. 

CUSTERS 2010 J. CUSTERS, "Le droit au remboursement de la T.V.A. ou le dommage 
et rien que le dommage?", RGAR 2010, nr. 14690. 

DABIN 1958 J. DABIN, "La recevabilité des actions en réparation intentées par les 
groupements privés autres que les sociétés, en raison du dommage 
causé soit à la généralité de leurs membres, soit aux fins qu'ils 



1137 
 

poursuivent" (noot onder Cass. 9 december 1957), RCJB 1958, 251-
270. 

DABIN 1960 J. DABIN, "De la validité des clauses d'exonération de responsabilité 
en matière contractuelle" (noot onder Cass. 25 september 1959), 
RCJB 1960, 10-30. 

DABIN/LAGASSE 1949 J. DABIN en A. LAGASSE, "Examen de jurisprudence (1939 à 1948). La 
responsabilité délictuelle et quasi délictuelle (Code civ., art. 1382 et 
suiv.)”, RCJB 1949, 50-96. 

D'ADDA 2009 A. D'ADDA, "Danno da inadempimento contrattuale e 'diritto privato 
europeo': le scelte dei Principi acquis", Rivista di diritto civile 2009, 
573-612. 

DALCQ 1968 R.O. DALCQ, "Les sanctions attachées à l’inexécution des obligations 
contractuelles en droit civil et commercial belge" in Travaux de 
l’association Henri Capitant des amis de la culture juridique 
française, Parijs, Dalloz, 1968, 68-94. 

DALCQ 1986 R.O. DALCQ, "Evaluation du préjudice en cas de perte de gains" in 
Rapports belges (vol. 1), Brussel, Bruylant, 1986, 185-208. 

DALCQ 1987 R.O. DALCQ, "L’obligation de minimiser le dommage dans la 
responsabilité quasi délictuelle", RDAI 1987, 363-374. 

DALCQ 1988 C. DALCQ, "L’imputation des paiements”, JT 1988, 77-79. 

DALCQ 1996 C. DALCQ, "De l’imputation des intérêts produits par une dette de 
valeur en matière contractuelle” (noot onder Cass. 28 oktober 1993), 
RCJB 1996, 136-155. 

DALCQ 2001 R.-O. DALCQ, "Les clauses pénales et les clauses abusives. Rapport 
belge" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution 
des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, 435-450. 

DAMBRE 1995 M. DAMBRE, “De nieuwe handelsagentuurovereenkomst”, RW 1995-
96, 1393-1414. 

DANET/LORVELLEC 1982 J. DANET en L. LORVELLEC, "Les restitutions après l'annulation d'un 
contrat d'intégration soumis à la loi du 6 juillet 1964", D. 1982, 
chronique, 211-219. 

DARANKOUM 2002 E. DARANKOUM, “L’application des Principes d’Unidroit par les arbitres 
internationaux et les juges étatiques”, Revue Juridique Thémis 2002, 
421-480. 

DE ANGEL YAGÜEZ 1991 R. DE ANGEL YAGÜEZ, “Art. 1.106 y 1.107" in MINISTERIO DE JUSTICIA, 
Comentario del código civil. II, Madrid, Centro de publicaciones, 
1991. 

DE BOECK 2004 A. DE BOECK, “De precontractuele aansprakelijkheid” in 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer. Commentaar verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 
2004, losbl. 

DE BOECK 2008 A. DE BOECK, "Aansprakelijkheid voor gebrekkige dienstverlening” in 
Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, Mechelen, 
Kluwer, 2008, 70-93. 

DE BONDT 1993 W. DE BONDT, “Precontractuele aansprakelijkheid” in M. STORME (ed.), 
Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 147-
168. 

DE CALLATAŸ 2015 D. DE CALLATAŸ, “Choix des modes de réparation (capital, rente ou 
forfait) et barémisation des indemnités. Rapport belge” in 
B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans 
la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, 
Bruylant, 2015, 669-720. 

DE CONINCK 2001 J. DE CONINCK, “Het beding van wederinkoop”, NFM 2001, 244-299. 

DE CONINCK 2002 B. DE CONINCK, “Le droit commun de la rupture des négociations 
précontractuelles” in M. FONTAINE (ed.), Le processus de formation du 
contrat, Brussel, Bruylant, 2002, 17-137. 

DE CONINCK 2004 B. DE CONINCK, “Répétibilité et responsabilité civile: un arrêt de 
principe” (noot onder Cass. 2 december 2004), JT 2004, 684-685. 

DE CONINCK 2005 J. DE CONINCK, “L'hégémonie actuelle de la logique indemnisatrice" in 
H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Droit des contrats 



1138 
 

France, Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 197-213. 

DE CONINCK 2006 B. DE CONINCK, "Nouvel épisode de la 'saga' répétibilité, en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique", JT 2006, 343-344. 

DE CONINCK 2007 B. DE CONINCK, "La répétibilité des frais et honoraires d'avocat: aussi 
en matière de responsabilité aquilienne" (noot onder Cass. 16 
november 2006), JT 2007, 14-15. 

DE CONINCK 2009 J. DE CONINCK, "Over schade- en opzegbedingen: waarom de ene 
bedongen forfaitaire (schade)vergoeding de andere niet is. Waarom 
niet eigenlijk?" (noot onder Antwerpen 27 november 2006), RW 
2008-09, 1773-1776. 

DE CONINCK 2010 H. DE CONINCK, “Heeft een luchtreiziger ook recht op een morele of 
immateriële schadevergoeding? Ja, maar...", DCCR 2010, 116-119. 

DE CONINCK/CALLEWAERT 2015 B. DE CONINCK EN V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement 
amiable des indemnités. Rapport belge” in B. DUBUISSON en 

P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la 
responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 
2015, 885-930. 

DE CUPIS 1983 A. DE CUPIS, "In tema di rapporto causale e di prevedibilità del danno" 
(noot onder Cass.it. 19 juli 1982, nr. 4236), Giurisprudenza italiana 
1983, I, 1, 1525-1527. 

DEGAN/LAMBERT 1998 N.S. DEGAN en K.A. LAMBERT, “A practical guide to commercial damages 
in Louisiana", Loyola Law Review 1998, 257-287. 

DE GRYSE/DE GRYSE 2002 L. DE GRYSE en B. DE GRYSE, “Recht of feit: een hanteerbaar 
onderscheid?" in Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 
2002, 71-88. 

DE HIPPOLYTIS 2012 R. DE HIPPOLYTIS, noot onder Cass.it. 8 februari 2012, Il foro italiano 
2012, 1454. 

DE JONGHE 2006 S. DE JONGHE, "Notariële aansprakelijkheid" in Rechtskroniek voor het 
notariaat – deel 9, Brugge, die Keure, 2006, 31-69. 

DE JONGHE/SAMYN/VERLINDEN 2007 
 

S. DE JONGHE, L. SAMYN en J. VERLINDEN, "10 jaar Weens Koopverdrag in 
België: overzicht van de Belgische rechtspraak tussen januari 2002 
en augustus 2007", TBH 2007, 849-868. 

DE KEYSER/BEAUFILS 1996 PH. DE KEYSER en N. BEAUFILS, “Agence commerciale et représentation 
commerciale. La loi du 13 avril 1995”, JTT 1996, 1-13. 

DE KEZEL 2004 E. DE KEZEL, “Wrongful birth en wrongful life: een stand van zaken”, 
NJW 2004, 546-551. 

DE KEZEL 2012 E. DE KEZEL, "The protection and enforcement of private interest by 
(the recognition of U.S.) punitive damages in Belgium: limits and 
opportunities" in L. MEURKENS en E. NORDIN (eds.), The power of 
punitive damages – Is Europe missing out?", Antwerpen, Intersentia, 
2012, 213-241. 

DELFORGE 1999 C. DELFORGE, "Entre prudence et audace ...", RNB 1999, 594-624. 

DELI 2000 D. DELI, "Schadebedingen en moratoire interesten (wet van 23 
november 1998, B.S. 13 januari 1999)", W.Akte 2000, 29-35. 

DE LUCA 2012 A. DE LUCA, "Italy: a tale of successful resistance?” in M. REIMANN (ed.), 
Cost and fee allocation in civil procedure, Dordrecht, Springer, 2012, 
185-194. 

DELVAUX 2001 P.-H. DELVAUX, “Les effets en droit belge de la résolution des contrats 
pour inexécution” in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de 
l’inexécution des obligations contractuelles. Études de droit comparé, 
Brussel, Bruylant, 2001, 669-697. 

DEMARSIN 2011 B. DEMARSIN, "Actualia 'kleine contracten', recente ontwikkelingen 
inzake lening en dading" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Themiscahier 67 - Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 
2011, 141-185. 

DEMARSIN 2012 B. DEMARSIN, "Actualia inzake authenticiteits- en 
provenancegeschillen in de internationale kunsthandel", Themis 
2012, 71-140. 

DEMEYERE 1993 L. DEMEYERE, "Rechtshandelingen ter beëindiging van 
overeenkomsten" in L. CORNELIS en P. VAN OMMESLAGHE (eds.), De 



1139 
 

behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, Vlaams 
Pleitgenootschap Brussel, 1993, 11-54. 

DEMUYNCK 1994 I. DEMUYNCK, "Conventionele (schade)vergoedingsregelingen en de 
Wet op het consumentenkrediet", T.Vred. 1994, 3-43. 

DEMUYNCK 1995 I. DEMUYNCK, “De verkoop van andermans zaak en de 
aansprakelijkheid van de notaris terzake" (noot onder Gent 22 
oktober 1993), TBBR 1995, 54-73. 

DEMUYNCK 1999 I. DEMUYNCK, "De nieuwe wet op de strafbedingen: het matigingsrecht 
gelegaliseerd", RW 1999-00, 105-111. 

DEMUYNCK 2000 I. DEMUYNCK, "Schadebedingen in gemeenrecht en 
consumentenrecht" in Gandaius. Actueel V, Gent, Story-Scientia, 
2000, 53-98. 

DEMUYNCK 2002 I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten” (noot 
onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 
afl. 57, 68-81. 

DE POTTER DE TEN BROECK 2013 
 

M. DE POTTER DE TEN BROECK, "Imprevisieleer in artikel 79 CISG, The 
Sequel”, NJW 2013, 849. 

DEPREZ 1968 J. DEPREZ, “Les sanctions qui s’attachent à l’inexécution des 
obligations contractuelles en droit civil et commercial français” in 
Travaux de l’association Henri Capitant des amis de la culture 
juridique française, Parijs, Dalloz, 1968, 28-67. 

DE RAEDT 2013-I Q. DE RAEDT, "Loss of a chance in medical malpractice: a double 
application” (noot onder Antwerpen 11 maart 2011), JETL 2013, 314-
327. 

DE RAEDT 2013-II Q. DE RAEDT, "Het verlies van een kans op het verlies van een kans”, 
T.Gez. 2013, 229-233. 

DERAINS 1987 Y. DERAINS, "L’obligation de minimiser le dommage dans la 
jurisprudence arbitrale”, RDAI 1987, 375-382. 

DE REY 2016 S. DE REY, "Schadeherstel in natura wegens contractuele 
wanprestatie: over miskenning van de tewerkstellingsverbintenis in 
arbeidsovereenkomsten" (noot onder Arbh. Brussel 18 mei 2015), 
TBBR 2016, 259-269. 

DE RIEMAECKER 2001 X. DE RIEMAECKER, conclusie voor Cass. 17 mei 2001, Pas. 2001, 890-
892. 

DERRIDA 1951 F. DERRIDA, "L'évaluation du préjudice au jour de sa réparation", JCP 
1951, I, 918. 

DESHAYES 2008 O. DESHAYES, "Clauses limitatives de responsabilité contractuelle et 
répartition des risques d'inexécution", RDC 2008, 1008-1018. 

DE SOMER 2013-I L. DE SOMER, "Begroting van de schade" in Handboek Letselschade 
Gemeen Recht, Mechelen, Kluwer, 2013, losbl. 

DE SOMER 2013-II L. DE SOMER, “Bewijs van schade" in Handboek Letselschade Gemeen 
Recht, Mechelen, Kluwer, 2013, losbl. 

DE SOMER 2013-III L. DE SOMER, “Interesten en actualisatie", Handboek Letselschade 
Gemeen Recht, Mechelen, Kluwer, 2013, losbl. 

DESSARD 2008 D. DESSARD, “Transactions commerciales et honoraires d’avocat: un 
conflit de lois” (noot onder Luik 5 november 2007), JT 2008, 213-214. 

DE TAVERNIER 2012 P. DE TAVERNIER, “Le droit néerlandais" in P. PIERRE en F. LEDUC (eds.), La 
réparation intégrale en Europe. Études comparatives des droits 
nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 331-344. 

DE TEMMERMAN 1999 B. DE TEMMERMAN, "Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en 
onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een 
kritische beschouwing over de grondslagen van het Belgische 
schadevergoedingsrecht", TPR 1999, 1277-1451. 

DE TEMMERMAN 2000-I B. DE TEMMERMAN, "Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en 
onrechtmatige daad: kan de Hollandse nuchterheid bijdragen tot het 
vinden van een uitweg uit het Belgische labyrint?" in J. SMITS EN S. 
STIJNS (EDS.), Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 327-354. 

DE TEMMERMAN 2000-II B. DE TEMMERMAN, “Pleidooi voor een immateriële schadevergoeding 
op mensenmaat”, Juristenkrant 2000, afl. 3, 13. 



1140 
 

DE TEMMERMAN 2002 B. DE TEMMERMAN, "De weerslag van inflatie op de toekenning van 
compensatoire interest en de berekening van een gekapitaliseerde 
schadevergoeding", TBBR 2002, 259-273. 

DE TEMMERMAN 2003 B. DE TEMMERMAN, "De verhaalbaarheid van kosten van juridische of 
technische bijstand", TPR 2003, 1013-1076. 

DE TEMMERMAN 2004 B. DE TEMMERMAN, “De verhaalbaarheid van kosten van juridische 
bijstand op het knooppunt van aansprakelijkheidsrecht en 
procesrecht", RW 2004-05, 1401-1416. 

DE TEMMERMAN 2005 B. DE TEMMERMAN, “Rechtsvergelijkende variaties op een heikel 
thema" in F. EVERS en P. LEFRANC (eds.), De verhaalbaarheid van de 
kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de rechter?, 
Brugge, die Keure, 2005, 21-52. 

DE TEMMERMAN 2012 B. DE TEMMERMAN, "Begroting van schade door kapitalisatie: meer 
precies dan ex aequo et bono?", Rechtskroniek voor Vrede- en 
Politierechters 2012, 267-292. 

DE THEUX 1983 A. DE THEUX, "Résolution judiciaire: principes et applications en droit 
du travail" in E. VOGEL-POLSKY (ed.), Permanence du droit civil en droit 
du travail, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, 94-
175. 

DEURVORST 1999 T.E. DEURVORST, "Is winstafdracht een bruikbare sanctie?" in 
Privaatrecht en Gros, Antwerpen, Intersentia, 1999, 147-159. 

DEURVORST 2003 T.E. DEURVORST, "Artikel 109" in Schadevergoeding, Deventer, Kluwer, 
2003, losbl. 

DEURVORST 2010 T.E. DEURVORST, "Winstafdracht: einde aan slapend bestaan van 
artikel 6:104 BW", Vermogensrechtelijke Analyses 2010, afl. 3, 57-75. 

DEUTSCH 1998 E. DEUTSCH, "Über die Zukunft des Schmerzensgeldes", ZRP 1998, 
291-294. 

DEUTSCH 2001 E. DEUTSCH, "Schmerzensgeld für Vertragsverletzungen und bei 
Gefährdungshaftung", ZRP 2001, 351-355. 

DEUTSCHER BUNDESTAG I Deutscher Bundestag Drucksache 14/7752 van 7 december 2001, 
"Entwurf eines Zweites Gesetz zur Änderung 
schadensersatzrechtlicher Vorschriften", dip21.bundestag.de. 

DEUTSCHER BUNDESTAG II DEUTSCHER BUNDESTAG, “Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung 
des Schuldrechts”, Drucksache 14/6040, 14 mei 2001, 
dip21.bundestag.de. 

DEUTSCHER BUNDESTAG III Deutscher Bundestag Drucksache 14/8780 van 16 april 2002, 
"Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. 
Ausschuss)", dip21.bundestag.de. 

DE VALKENEER 2005 R. DE VALKENEER, "Réflexions sur le contrat d'adhésion" in C. BIQUET-
MATHIEU et al. (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 
2005, 161-179. 

DEVOS 1987 D. DEVOS, "La résolution d'un contrat aux torts réciproques des 
parties et l'indemnisation des préjudices respectifs" (noot onder 
Cass. 9 mei 1986), TBH 1987, 405-412. 

DE VRIES 1983 G.J.P. DE VRIES, “Enige rechten van de crediteur ter zake van de niet-
nakoming van verbintenissen volgens het NBW (II)”, Adv.bl. 1983, 
257-272. 

DE VULDER/ONGENA 2002 K. DE VULDER en S. ONGENA, "Contractuele uitsluiting van 'indirecte 
schade'", NJW 2002, 44-49. 

DE WAAL-VAN WESSEM 2011 I. DE WAAL-VAN WESSEM, “Privaatrecht” in O.A.P. VAN DER ROEST (ed.), 
Basisboek recht, Groningen, Noordhoff Uitgevers, 2011, 63-324. 

DHONDT/VAN COUTER 2007 H. DHONDT en Y. VAN COUTER, “Straf- en exoneratiebedingen in 
leasingovereenkomsten" in P. BESELAERE, O. LENAERTS, B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Leasing, Brugge, die Keure, 2007, 153-175. 

DIERCKX DE CASTERLÉ 2012 O. DIERCKX DE CASTERLÉ, “Les intérêts compensatoires en matière 
extracontractuelle: Aspects actuels de la jurisprudence de la Cour de 
cassation", VAV 2012, 364-376. 

DIEUX 1983 X. DIEUX, “Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la 
théorie de l’imprévision en droit privé” (noot onder Kh. Brussel 16 
januari 1979), RCJB 1983, 386-409. 



1141 
 

DIEZ SCHWERTER 2006 J.L. DIEZ SCHWERTER, “La resarcibilidad del daño no patrimonial en 
Chile, Colombia, Ecuador y el Salvador: del modelo de Bello a 
nuestros días”, Revista de Derecho – Universidad de Concepción 
2006, 129-156. 

DI MARZI 2009 M. DI MARZI, “Il danno non patrimoniale da inadempimento dopo le 
sezioni unite” (noot onder Rb. Trieste 8 januari 2009), 
Giurisprudenza di merito 2009, 2768. 

DIMATTEO 2010 L.A. DIMATTEO, "Enforcement of penalty clauses: a civil-common law 
comparison", Internationales Handelsrecht 2010, 193-202. 

DIRIX 1979 E. DIRIX, "De schadebeperkingsplicht van de benadeelde" (noot onder 
Rb. Hasselt 26 februari 1979), RW 1979-80, 2921-2929. 

DIRIX 1988-I E. DIRIX, "Exoneratiebedingen", TPR 1988, 1171-1204. 

DIRIX 1988-II E. DIRIX, "Over de beperkende werking van de goede trouw", TBH 
1988, 660-667. 

DIRIX 2001 E. DIRIX, "Abstracte en concrete schade", RW 2000-01, 1329-1335. 

DIRIX 2002 E. DIRIX, “De schade van het gehandicapt geboren kind” (noot onder 
Cass.fr. 13 juli 2001), TBBR 2002, 208-211. 

DIRIX 2009 E. DIRIX, “Verhaalbaarheid proceskosten en rechtscultuur", RW 2008-
09, 41-42. 

DIRIX/VAN OEVELEN 1981 E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, "Verbintenissenrecht (Gerechtelijke jaren 
1978-1979 en 1979-1980)", RW 1980-81, 2435-2478. 

DIRIX/WERY 2015 E. DIRIX en P. WERY, "Pour une modernisation du Code civil", JT 2015, 
625-626. 

DOMÍNGUEZ ÁGUILA 1994 R. DOMÍNGUEZ ÁGUILA en R. DOMÍNGUEZ BENAVENTE, “Daño moral en al 
responsabilidad contractual. Ausencia de norma excluyente de su 
reparación”, Revista de Derecho – Universidad de Concepción 1994, 
www.revistadederecho.com, 155-160. 

DOMÍNGUEZ ÁGUILA 2001 R. DOMÍNGUEZ ÁGUILA, “Comentarios de jurisprudencia. 1. Daño moral 
contractual. Examen de laboratorio por VIH”, Revista de derecho – 
Universidad de Concepción 2001, www.revistadederecho.com, 233-
238. 

DOMÍNGUEZ HIDALGO 2006 C. DOMÍNGUEZ HIDALGO, “La reparación del daño moral derivado de 
contrato en el derecho civil chileno: realidad y limites” in Cuaderno 
de Análisis Jurídico III. Temas de contratos 2006, Santiago, 
Universidad Diego Portales, 2006, www.udp.cl, 227-244. 

DORNIS 2014 T.W. DORNIS, "Particular Remedies for Non-performance” in S. LEIBLE 

en M. LEHMANN (eds.), European Contract Law and German Law, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2014, 451-470. 

DOWLING 2006 G. DOWLING, “How Good Corporate Reputations Create Corporate 
Value”, Corporate Reputation Review 2006, vol. 9, 134-143. 

DRAKE 1913 J.H. DRAKE, "The rule of certainty in damage and the value of a 
chance”, Michigan Law Review 1913, 392-394. 

DRAULANS/RASQUIN 2013 A. DRAULANS en J. RASQUIN, “Overmachts-, imprevisie- en hardship-
clausules" in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. 
TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. 
Gemeenrechtelijke clausules. Volume II, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 2013, 1191-1254. 

DREYER 2008 E. DREYER, "La faute lucrative des médias, prétexte à une réflexion sur 
la peine privée", JCP 2008, 201-211. 

DROLSHAMMER/SCHÄRER 1986 
 

J. DROLSHAMMER en H. SCHÄRER, "Die Verletzung des materiellen ordre 
public als Verweigerungsgrund bei der Vollstreckung eines US-
amerikanischen 'punitive damages-Urteils'", SJZ 1986, 309-318. 

DUBAERE 1978 J. DUBAERE, "Het principe van het monetaire nominalisme", Jura Falc. 
1978-79, 57-76. 

DUBUISSON 1988 A. DUBUISSON, “Quelques réflexions sur la présomption de mauvaise 
foi du vendeur professionnel”, Ann.dr.Louv. 1988, 177-210. 

DUBUISSON 1998 B. DUBUISSON, "Questions choisies en droit de la responsabilité 
contractuelle" in La théorie générale des obligations, Luik, CUP, 
1998, 95-134. 

DUBUISSON 2001 B. DUBUISSON, "Les clauses limitatives ou exonératoires de 



1142 
 

responsabilité ou de garantie en droit belge" in P. WÉRY (ed.), Les 
clauses applicables en cas d'inexécution des obligations 
contractuelles, Brussel, la Charte, 2001, 33-91. 

DUBUISSON 2003 B. DUBUISSON, "Responsabilité contractuelle et responsabilité 
extracontractuelle" in Responsabilités. Traité théorique et pratique. 
Volume 2. Livre 3bis, Waterloo, Kluwer, 2003, losbl. 

DUBUISSON 2007 B. DUBUISSON, "La théorie de la perte d’une chance en question: le 
droit contre l’aléa?”, JT 2007, 489-497. 

DUBUISSON 2015 B. DUBUISSON, “L’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2014 
sur la vie préjudiciable. L’être ou le néant: l’alternative légitime", JT 
2015, 209-219. 

DUBUISSON/COLSON 2015 B. DUBUISSON en P. COLSON, “Nomenclature des préjudices réparables. 
Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et 
sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 595-646. 

DUBUISSON/ESTIENNE/DE CALLATAŸ 2012 
 

B. DUBUISSON, N. ESTIENNE en D. DE CALLATAŸ, “Le droit belge" in P. PIERRE 

en F. LEDUC (eds.), La réparation intégrale en Europe. Études 
comparatives des droits nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 171-194. 

DUMAS 1913 A. DUMAS, "Les origines romaines de l’article 1150 du Code civil” in 
Etudes d’histoire juridique offertes à Paul Frédéric Gérard. Tome II, 
Parijs, Paul Geuthner, 1913, 95-124. 

DUPONT 2010 M. DUPONT, “La résolution unilatérale: (encore) une occasion 
manquée pour la Cour de cassation” (noot onder Cass. 16 februari 
2009), JT 2010, 341-345. 

DURANT 1995 I. DURANT, "L'article 1254 du Code civil: un texte moins clair qu'il n'y 
paraît" (noot onder Cass. 28 oktober 1993), JLMB 1995, 1236-1240. 

DURANT 2010-I I. DURANT, "La résiliation anticipée des baux de courte durée: une 
faculté qui reste discutée" (noot onder Vred. Landen 11 februari 
2009), T.Vred. 2010, 382-385. 

DURANT 2010-II I. DURANT, "Le dommage réparable dans les deux ordres de 
responsabilité" in S. STIJNS en P. WERY (eds.), De raakvlakken tussen de 
contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die 
Keure, 2010, 53-96. 

DURANT 2015 I. DURANT, “La réparation dite intégrale du dommage. Rapport belge” 
in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation 
dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, 
Bruylant, 2015, 441-492. 

DURANT/VERHEYDEN-JEANMART 2001 
 

I. DURANT en N. VERHEYDEN-JEANMART, "Les dommages et intérêts 
accordés au titre de la réparation d'un dommage contractuel" in M. 
FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution des 
obligations contractuelles. Études de droit comparé, Brussel, 
Bruylant, 2001, 307-360. 

DURRY 1983 G. DURRY, “La non-réparation du préjudice imprévisible en matière 
contractuelle” (noot onder Cass.fr. 11 mei 1982), RTDciv 1983, 145-
146. 

DURSIN 2009 E. DURSIN, “Beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst” in P. 
NAEYAERT en E. TERRYN (eds.), Beëindiging van overeenkomsten met 
handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, 155-205. 

DYSON/KRAMER 2014 A. DYSON en A. KRAMER, "There is no 'breach date rule': mitigation, 
difference in value and date of assessment", LQR 2014, 259-281. 

EIDENMÜLLER 2008 H. EIDENMÜLLER, F. FAUST, H.C. GRIGOLEIT, N. JANSEN, G. WAGNER en R. 
ZIMMERMAN, “The Common Frame of Reference for European Private 
Law – Policy Choices and Codification Problems”, OJLS 2008, 659-
708. 

EISENBERG 1982 M.A. EISENBERG, "The bargain principle and its limits", Harvard Law 
Review 1982, 741-801. 

EISENBERG 1992 M.A. EISENBERG, "The principle of Hadley v. Baxendale", California Law 
Review 1992, 563-613. 

EISENBERG 2004 M.A. EISENBERG, "The theory of efficient breach and the theory of 
efficient termination", Law and Economics Workshop 2004, 



1143 
 

escholarship.org, 1-68. 

EISENBERG 2005 M.A. EISENBERG, "Actual and virtual performance, the theory of 
efficient breach, and the indifference principle in contract law", 
California Law Review 2005, 975-1050. 

EISENBERG 2006 M.A. EISENBERG, "The disgorgement interest in contract law", 
Michigan Law Review 2006, 559-602. 

ELLAND-GOLDSMITH 1987 M. ELLAND-GOLDSMITH, "La ‘mitigation of damages’ en droit anglais”, 
RDAI 1987, 347-358. 

ELZAS 2010 R. PH. ELZAS, "Schadebeperkingsplicht. Over stokvissen en andere 
stokpaardjes" in F.T. OLDENHUIS (ed.), Schadebeperkingsplicht. Wie 
verwacht wat van wie?, Den Haag, BJU, 2010, 97-106. 

EMMERICH 2005 V. EMMERICH, "Aufwendungsersatz und Rentabilitätsvermutung" in W. 
BAUMANN et al. (eds.), Festschrift für Gerhard Otte zum 70. 
Geburtstag, München, Sellier, 2005, 101-111. 

ENGLER/HEYMAN 2011 M.L. ENGLER en S.B. HEYMAN, "The missing elements in contract 
damages", Temple Law Review 2011, 119-158. 

ENONCHONG 1996 N. ENONCHONG, “Contract Damages for Injury to Reputation”, The 
Modern Law Review 1996, 592-602. 

ERNST 2003 W. ERNST, "§ 284" in K. REBMANN, F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), 
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2a. 
Schuldrecht Allgemeiner Teil §§ 241-432, München, Beck, 2003. 

ESMEIN 1954 P. ESMEIN, “La commercialisation du dommage moral”, D. 1954, 113-
116. 

ESMEIN 1961 P. ESMEIN, "Peine ou réparation" in Mélanges en l'honneur de Paul 
Roubier, II, Parijs, Dalloz & Sirey, 1961, 37-42. 

ESTIENNE 2002 N. ESTIENNE, “L’évaluation judiciaire des indemnités: dommage aux 
choses” in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Waterloo, 
Kluwer, 2002. 

ESTIENNE 2005 N. ESTIENNE, "L’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2004: une 
chance perdue pour les victimes des fautes médicales?" (noot onder 
Cass. 1 april 2004), JT 2005, 359-361. 

ESTIENNE 2013 N. ESTIENNE, "La perte d’une chance dans la jurisprudence récente de 
la Cour de cassation: la procession d’Echternach (deux pas en 
arrière, trois pas en avant...)” in E. BOYDENS en R. DE BAERDEMAEKER 

(eds.), Justitie: vraagstukken en perspectieven voor morgen, Brugge, 
die Keure, 2013, 85-108. 

ESTIENNE 2015 N. ESTIENNE, “La réparation du dommage aux biens. Rapport belge” in 
B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans 
la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, 
Bruylant, 2015, 969-1008. 

EVATT 1997 P.L. EVATT, "A closer look at loss of chance under Nebraska Medical 
Practice Law: Steineke v. Share Health Plan", Nebraska Law Review 
1997, 979-998. 

EVRARD 2007 M. EVRARD, "L'aggravation de l'état de la victime - à l'épreuve de 
l'autorité de la chose jugée", T.Pol. 2007, 4-9. 

EYBEN 2005 C. EYBEN, "La théorie de perte d’une chance défigurée ou revisitée?”, 
TBBR 2005, 307-321. 

EYSKENS/DE GRAEVE 2002 M. EYSKENS en M. DE GRAEVE, "Handelstussenpersonen en distributie", 
Themis. Handels- en verzekeringsrecht, Brugge, Die Keure, 2002, 53-
97. 

FABRE-MAGNAN 2008-II M. FABRE-MAGNAN, "Réforme du droit des contrats: 'un très bon 
projet'", JCP 2008, afl. 43, 199. 

FAGES 2011-II B. FAGES, "Peines excessives" (noot onder Cass.civ.I.fr. 1 december 
2010), RTDciv 2011, 122-126. 

FAGNART 1983 J. FAGNART, “L’obligation de renseignement du vendeur-fabricant” 
(noot onder Cass. 28 februari 1980), RCJB 1983, 223-259. 

FAGNART 1986 J.L. FAGNART, "L'exécution de bonne foi des conventions: un principe 
en expansion" (noot onder Cass. 19 september 1983), RCJB 1986, 
285-316. 

FAGNART 2006 J.-L. FAGNART, “Les intérêts ou le prix de la patience", TBBR 2006, 191-



1144 
 

202. 

FAGNART 2010 J.-L. FAGNART, "La perte d'une chance dans la jurisprudence des Cours 
de cassation d'Italie et de Belgique. Convergences et divergences", 
Con.M. 2010, 99-102. 

FAGNART 2012 J.-L. FAGNART, “Le droit belge" in P. PIERRE en F. LEDUC (eds.), La 
réparation intégrale en Europe. Études comparatives des droits 
nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 195-217. 

FAGNART 2013 J.-L. FAGNART, “La peine privée: une réalité qui dérange?" in E. VAN DEN 

HAUTTE (ed.), Liber Amicorum François Glansdorff et Pierre Legros, 
Brussel, Bruylant, 2013, 133-167. 

FARBER 1980 D.A. FARBER, "Reassessing the economic efficiency of compensatory 
damages for breach of contract", Virginia Law Review 1980, 1443-
1484. 

FARNSWORTH 1970 E.A. FARNSWORTH, "Legal remedies for breach of contract", Columbia 
Law Review 1970, 1145-1216. 

FARNSWORTH 1996 E.A. FARNSWORTH, "A common lawyer's view on his civilian 
colleagues", Louisiana Law Review 1996, 227-237. 

FAURE 1988 M. FAURE, “Efficiënties van het foutcriterium in het Belgisch 
aansprakelijkheidsrecht”, RW 1987-1988, 1105-1119. 

FAURE 2000 M. FAURE, "Het verlies van een kans in België" in A. AKKERMANS, M. 
FAURE en T. HARTLIEF (eds.), Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag, 
BJU, 2000, 161-195. 

FAURE-ABBAD 2007 M. FAURE-ABBAD, “La présentation de l'inexécution contractuelle dans 
l'avant-projet Catala", D. 2007, 165-173. 

FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011 F. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, “Danni risarcibili e principi generali in tema di 
riparazione” in L. VACCA (ed.), Il danno risarcibile, Napels, Jovene, 
2011, 171-199. 

FERRARI 1993 F. FERRARI, “Comparative ruminations on the foreseeability of 
damages in contract law", Louisiana Law Review 1993, 1257-1269. 

FERRARI 2008 F. FERRARI, "Hadley v Baxendale v Foreseeability under Article 74 
CISG” in D. SAIDOV en R. CUNNINGTON (eds.), Contract Damages. 
Domestic and International Perspectives, Oxford, Hart Publishing, 
2008, 305-327. 

FERRARI 2009 F. FERRARI, “Hadley v. Baxendale. La prevedibilità dell'art. 74 CISG" in 
G. VISINTINI (ed.), Trattato della responsabilità contrattuale. Volume 
terzo. Il risarcimento del danno contrattuale. La responsabilità per 
ritardo e per fatto degli ausiliari, Padua, Cedam, 2009, 365-393. 

FEZER 1986 K.H. FEZER, "Aspekte einer Rechtskritik an der economic analysis of 
law und am property rights approach", JZ 1986, 817-824. 

FLEISCHER 1999 H. FLEISCHER, "Schadensersatz für verlorene Chancen im Vertrags- und 
Deliktsrecht", JZ 1999, 766-775. 

FOFARIA 2006 A. FOFARIA, "Excluding the recovery of 'consequential and indirect 
losses' in English and French laws", International Business Law 
Journal 2006, 597-613. 

FONTAINE 1990 M. FONTAINE, “La rétroactivité de la résolution des contrats pour 
inexécution fautive” (noot onder Cass. 8 oktober 1987), RCJB 1990, 
379-401. 

FONTAINE 1991 M. FONTAINE, "La mise en oeuvre de la résolution des contrats 
synallagmattiques pour inexécution fautive" (noot onder Cass. 16 
januari 1986), RCJB 1991, 12-44. 

FONTAINE 2001 M. FONTAINE, "Les sanctions de l'inexécution des obligations 
contractuelles: synthèse et perspectives" in M. FONTAINE en G. VINEY 
(eds.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles. 
Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2001, 1019-1097. 

FONTAINE 2004 M. FONTAINE, “Le droit des contrats à l’écoute du droit comparé” in Y. 
POULET, P. WÉRY en P. WYNANTS (eds.), Liber amicorum Michel Coipel, 
Brussel, Kluwer, 2004, 301-313. 

FORGES 1995 M. FORGES, “Principes applicables à la rupture et à l’aménagement 
conventionnel des pourparlers en droit belge”, Ann.Dr.Louvain 1995, 
439-462. 



1145 
 

FORIERS 1994 P.-A. FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en 
matière contractuelle", RCJB 1994, 189-240. 

FORIERS 2002 P.-A. FORIERS, “Conformité et garantie dans la vente ” in B. TILLEMAN en 
P.-A. FORIERS (eds.), De koop/La vente, Brugge, die Keure, 2002, 19-
58. 

FORIERS 2003 P.A. FORIERS, “Pacta sunt servanda (portée et limites)” in Tendensen in 
het bedrijfsrecht – De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel, 
Bruylant, 2003, 3-44. 

FORIERS 2005 P.A. FORIERS, “Les effets de la résolution des contrats pour 
inexécution fautive" in B. DUBUISSON en P. WÉRY (eds.), La mise en 
vente d'un immeuble. Hommage au professeur Nicole Verheyden-
Jeanmart, Brussel, Larcier, 2005, 223-263. 

FORTI 2013 V. FORTI, “La clausola penale in Francia” in S. CHERTI (ed.), La pena 
convenzionale nel diritto europeo, Napels, Jovene, 2013, 53-69. 

FOUNTOULAKIS 2013 C. FOUNTOULAKIS, "Art. 81 [CISG]" in I. SCHWENZER (ed.), Kommentar zum 
Einheitlichen UN-Kaufrecht, München, Beck, 2013, 1111. 

FOX 2001 D. FOX, "Restitutionary damages to deter breach of contract", 
Cambridge Law Journal 2001, 33-35. 

FRIEDMANN 1989 D. FRIEDMANN, "The efficient breach fallacy", JLS 1989, afl. 18, 1-24. 

FRIEDMANN 1995 D. FRIEDMANN, “The Performance Interest in Contract Damages”, Law 
Quarterly Review 1995, 628-654. 

FRIEDMANN 1997 D. FRIEDMANN, “Rights and remedies", LQR 1997, 424-426. 

FRUYTIER 2010 P.A. FRUYTIER, "De ruime benadering van de Hoge Raad bij 
schadebegroting op winst: een stap te ver?", MvV 2010, 272-278. 

FUENTES GUIÑEZ 2006 R.A. FUENTES GUIÑEZ, "El deber de evitar o mitigar el daño", Revista de 
derecho Universidad de Concepción 2005, 223-248. 

FULHAM-MCQUILLAN 2014 S. FULHAM-MCQUILLAN, "Judicial belief in statistics as fact: loss of 
chance in Ireland and England”, Journal of Professional Negligence 
2014, 9-31. 

FULLER/PERDUE 1936 L.L. FULLER en W.R. PERDUE, "The Reliance Interest in Contract 
Damages", Yale Law Journal 1936, 52-96. 

GALAND-CARVAL 2001 S. GALAND-CARVAL, “Non-pecuniary loss under French Law” in W.V. 
Rogers (ed.), Damages for non-pecuniary loss in a comparative 
perspective, Wenen, Springer, 2001, 87-108. 

GALLMEISTER 2011 I. GALLMEISTER, "Ordre public international: dommages-intérêts 
punitifs" (noot onder Cass.civ.I.fr. 1 december 2010), D. 2011, 423. 

GALLO 2004 P. GALLO, “Responsabilità precontrattuale: il quantum”, Rivista di 
diritto civile 2004, 487-520. 

GANDOLFI 2002 G. GANDOLFI, “La responsabilité contractuelle dans le projet "pavesan" 
d'un code européen des contrats" in Mélanges Jean-Pierre Sortais, 
Brussel, Bruylant, 2002, 205-219. 

GARCÍA MUÑOZ 2003 O. GARCÍA MUÑOZ, “Responsabilidad en el contrato de obra y daños 
morales”, InDret 2003, afl. 2, 1-5. 

GARDNER/MOORE 2007 D. GARDNER en B. MOORE, "La responsabilité contractuelle dans la 
tourmente", Les Cahiers de droit 2007, 543-578. 

GAROFALO 2011 L. GAROFALO, "Gratuità e responsabilità contrattuale" in L. GAROFALO 

(ed.), Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale, 
Cedam, Padua, 2011, 1-88. 

GAUDEMET-TALLON 2011 H. GAUDEMET-TALLON, "De la conformité des dommages-intérêts 
punitifs à l'ordre public" (noot onder Cass.civ.I.fr. 1 december 2010), 
RCDIP 2011, 93-101. 

GEBAUER 2009 M. GEBAUER, "Strafschadensersatz und italienischer ordre public", 
ZEuP 2009, 409-420. 

GEENSE 2010 S. GEENSE, “Vergoedbare schadevormen in het Engelse vervoerrecht 
en het leerstuk van 'remoteness of damage'", TVR 2010, 10-20. 

GEERS 1994 I. GEERS, “De schadebeperkingsplicht van de benadeelde verkoper" 
(noot onder Gent 29 oktober 1993), TGR 1994, 144-145. 

GELDHOF 2002 W. GELDHOF, "Bob heeft zware juridische kater", Juristenkrant 2002, 
afl. 49, 1 en 11. 



1146 
 

GELDHOF 2005 W. GELDHOF, "Het aansprakelijkheidsrecht en de verhaalbaarheid van 
de kosten en erelonen van technische en juridische raadslieden. 
Klokkenluider of oplossing?”, TBO 2005, 82-93. 

GELDHOF/CLAESSENS 2002 W. GELDHOF en B. CLAESSENS, “Advocatenhonoraria. Vergoedbare 
schade?", NJW 2002, 342-346. 

GENDREL 1961 M. GENDREL, "Influence de la dépréciation monétaire sur le droit de la 
responsabilité civile" in P. DURAND (ed.), Influence de la dépréciation 
monétaire sur la vie juridique privée, Parijs, LGDJ, 1961, 143-189. 

GENICON 2008 T. GENICON, “Les conséquences de la résolution pour inexécution: la 
question de l’indemnité d’usage de la chose restituée” (noot onder 
Cass.com.fr. 30 oktober 2007, nr. 05-17882 en Cass.civ.III.fr. 19 
december 2007), nr. 07-12824, RDC 2008, 255-261. 

GENICON 2011 T. GENICON, “Coup de théâtre: la résolution du contrat emporte avec 
elle la clause limitative de responsabilité!" (noot onder Cass.com.fr. 
5 oktober 2010), RDC 2011, 431-438. 

GENICOT 2009 G. GENICOT, "L’indemnisation de la perte d’une chance consécutive à 
un manquement au devoir d’information du médecin” (noot onder 
Luik 22 januari 2009), JLMB 2009, 1165-1182. 

GENICOT 2012 G. GENICOT, "Deux illustrations en demi-teinte du maniement délicat 
du concept de perte d'une chance", JLMB 2012, 1087-1091. 

GENICOT 2015 G. GENICOT, “Comparaison sans raison n’est pas solution” (noot onder 
Cass. 14 november 2014), JLMB 2015, 264-277. 

GERBAY 2011 N. GERBAY, "L’appréciation de la perte de chance de se pourvoir en 
cassation. À chaque décision suffit sa peine…” (noot onder 
Cass.civ.I.fr. 6 oktober 2011), JCP 2011, 2463-2465. 

GERMAIN 2014 J. GERMAIN, "Responsabilité contractuelle et remèdes à l’inexécution 
du contrat” in Droit des obligations. Notions et mécanismes en 
matière de responsabilité, Brussel, Bruylant, 2014, 107-158. 

GERMAIN/PLASSCHAERT 2003 J.-F. GERMAIN en E. PLASSCHAERT, “L'exécution des obligations 
contractuelles" in Obligations. Traité théorique et pratique, 
Waterloo, Kluwer, 2003, losbl. 

GHESTIN 1974 J. GHESTIN, "La faute intentionnelle du notaire dans l’exécution de ses 
obligations contractuelles", D. 1974, chr. 31-35. 

GHESTIN 1990 J. GHESTIN, “La notion de contrat”, D. 1990, 147-156. 

GHESTIN 1999 J. GHESTIN, “La résolution pour inexécution (en droit français)” in L. 
VACCA (ed.), Il contratto inadempiuto, Turijn, Giappichelli, 1999, 109-
135. 

GIARDINA 2009 F. GIARDINA, “La distinzione tra responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale" in G. VISINTINI (ed.), Trattato della responsabilità 
contrattuale. I. Inadempimento e rimedi, Milaan, Cedam, 2009, 73-
98. 

GINÈS I FABRELLAS 2008 A. GINÈS I FABRELLAS, “La compatibilidad entre la indemnización por 
resolución de contrato laboral y por daños y perjuicios”, InDret 2008, 
www.indret.com, 1-10. 

GLANSDORFF 2004 F. GLANSDORFF, “Recommandations aux avocats à la suite de l'arrêt de 
la Cour de cassation du 2 septembre 2004", JT 2004, 786. 

GLANSDORFF 2007 F. GLANSDORFF, “Réponse à Me Misson”, JT 2007, 361. 

GLANSDORFF 2010 F. GLANSDORFF, “Les obligations de restitution” in J.-F. GERMAIN (ed.), 
Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, 71-
112. 

GLÄTTLI 1997 E. GLÄTTLI, “Zum Schadenersatzanspruch bei Rücktritt”, SJZ 1997, 
233-243. 

GLANSDORFF 2010 F. GLANSDORFF, “Les obligations de restitution” in J.-F. GERMAIN (ed.), 
Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, 71-
112. 

GLÄTTLI 1997 E. GLÄTTLI, “Zum Schadenersatzanspruch bei Rücktritt”, SJZ 1997, 
233-243. 

GOEGEBUER 2002 A. GOEGEBUER, "Schade- en strafbedingen in rechtshistorisch en 
rechtsvergelijkend perspectief", RW 2001-02, 401-410. 

GOEGEBUER 2004-I A. GOEGEBUER, "Excessieve strafbedingen: brandstapel of guillotine?" 



1147 
 

(noot onder Cass. 6 december 2002), RW 2003-04, 704-709. 

GOEGEBUER 2004-II A. GOEGEBUER, “Strafbedingen" in Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2004. 

GOETZ/SCOTT 1977 C.J. GOETZ EN R.E. SCOTT, "Liquidated damages, penalties and the just 
compensation principle: some notes on an enforcement model and a 
theory of efficient breach", Columbia Law Review 1977, 554-594. 

GOETZ/SCOTT 1979 C.J GOETZ en R.E. SCOTT, "Measuring sellers' damages: the lost-profits 
puzzle", Stanford Law Review 1979, 323-374. 

GOLDBERG 1984 V.P. GOLDBERG, "An economic analysis of the lost-volume retail seller", 
Southern California Law Review 1984, 283-298. 

GOLDBERG 2004 V.P. GOLDBERG, "Protecting reliance”, Columbia Law Review 2014, 
1033-1081. 

GOMES 1989 J. GOMES, "Uma função punitiva para a responsabilidade civil e uma 
função reparatória para a responsabilidade penal?", Revista de 
Direito e Economia 1989, 105-144. 

GÓMEZ POMAR 2007  F. GÓMEZ POMAR, “El incumplimiento contractual en Derecho 
español”, Indret 2007, afl. 3, 1-49. 

GOOSSENS 2003 W. GOOSSENS, "Vertragingsbedingen in aannemingsovereenkomsten", 
NJW 2003, 654-659. 

GORDLEY 2011 J. GORDLEY, "The foreseeability limitation on liability in contract" in 
A.S. HARTKAMP, M.W. HESSELINK, E.H. HONDIUS, C. MAK en C. EDGAR DU 

PERRON (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Kluwer, 
2011, 699-714. 

GÖRÖG 2006 M. GÖRÖG, "Schadensersatz für immaterielle Schäden – die 
Neukodifikation des BGB in Ungarn unter Bezugnahme auf die 
Deutsche Regelung" in E. BALOGH (ed.), Ungarn auf der Schwelle in die 
EU, Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2006, 69-73. 

GOTANDA 2004 J.Y. GOTANDA, "Recovering lost profits in international disputes", 
Georgetown Journal of International Law 2004, 61-112. 

GOTANDA 2006 J.Y. GOTANDA, "Damages in lieu of performance because of breach of 
contract”, Villanova University School of Law 2006, paper 53, 1-138. 

GOTANDA 2011 J.Y. GOTANDA, “Article 75” in S. KRÖLL, L. MISTELIS en P.P. VISCASILLAS 

(eds.), UN-Convention on the International Sale of Goods (CISG), 
München, Beck, 2011. 

GOUDEN/PHILIPPE 2004 M. GOUDEN en D. PHILIPPE, "Les honoraires d’avocat et les frais d’expert 
constituent un élément du dommage” (noot onder Cass. 2 
september 2004), JLMB 2004, 1324-1331. 

GOYENS 2010 D. GOYENS, "Wederbeleggingsvergoeding: vergoeding op basis van 
artikel 1907bis BW of vergoeding van de 'funding loss'?" (noot onder 
Brussel 12 februari 2009), NFM 2010, 51-55. 

GRAPHIA 1998 G.P. GRAPHIA, “Nonpecuniary damages: a guide to damage awards 
under Louisiana civil code article 1998”, Louisiana Law Review 1998, 
797-814. 

GRAULUS 2000 P. GRAULUS, “Begroting en schadeloosstelling” in Handboek 
Letselschade Gemeen Recht, Mechelen, Kluwer, afl. 17, 1 december 
2000. 

GRAULUS 2001 P. GRAULUS, "Vergoedende interest en verwijlinterest" (noot onder 
Pol. Sint-Niklaas 14 juni 2000), T.Verz. 2001, 593-596. 

GRAULUS 2002 P. GRAULUS, "Hoe langzaam moet traag zijn"? (noot onder Pol. 
Mechelen 3 juni 2002), T.Verz. 2002, 972-975. 

GRAULUS 2009 P. GRAULUS, "Rentevoet van de vergoedende intresten 'revised'" (noot 
onder Rb. Gent 24 december 2007), T.Verz. 2009, 87-88. 

GRAVES 2012 J. GRAVES, "Penalty clauses as remedies: exploring comparative 
approaches to enforceability", Touro Law Review 2012-13, 681-694. 

GRAY 2013 A. GRAY, “Disgorgement damages”, Journal of Business Law 2013, 
657-678. 

GRAZIUSO 2010 E. GRAZIUSO, “Il danno da vacanza rovinata tra vecchi orientamenti e 
nuove prospettive”, Responsabilità civile e previdenza 2010 (De 
Jure), 1316-1323. 



1148 
 

GRAZIUSO 2012 E. GRAZIUSO, “Risarcimento del danno dal tour operator per una luni 
di miele irripetibile” (noot onder Cass.it. 11 mei 2012, nr. 7256), 
Diritto e Giustizia 2012, 430. 

GRECHENIG/GELTER 2008 K. GRECHENIG en M. GELTER, "Divergente Evolution des Rechtsdenkens 
– Von amerikanischer Rechtsökonomie und deutscher Dogmatik", 
RabelsZ 2008, 513-561. 

GRIDEL 2002 J.-P. GRIDEL, “La Cour de cassation française et les principes généraux 
du droit privé", D. 2002, 228-236. 

GRIGG/TROISS 2006 S. GRIGG en G. TROISS, "Die Reform des Schadenersatzrechts aus Sicht 
der Versicherungswirtschaft", Versicherungsrundschau 2006, 196-
202. 

GRONER 2002 R. GRONER, “Wirtschaftliche Argumentation des Bundesgerichts”, SJZ 
2002, 457-468. 

GROSS 2002 L.E. GROSS, “Time and tide wait for no man: should lost personal time 
be compensable?", Rutgers Law Journal 2002, 683-711. 

GROUTEL 2012 H. GROUTEL, “Le droit français" in P. PIERRE en F. LEDUC (eds.), La 
réparation intégrale en Europe. Études comparatives des droits 
nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 107-125. 

GRUNDMANN 2004 S. GRUNDMANN, “Der Schadensersatzanspruch aus Vertrag", AcP 2004, 
569-605. 

GRUNSKY 1994 W. GRUNSKY, "§ 249, 252 en 254 BGB" in H. HEINRICHS (ed.), Münchener 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2. Schuldrecht 
Allgemeiner Teil (§§ 241-432), München, Beck, 1994. 

GRYNBAUM 2008 L. GRYNBAUM, "Responsabilité et contrat: L'union libre. Variations sur 
la responsabilité contractuelle, le préjudice corporel et les groupes 
de contrats" in Mélanges en l’honneur de Philippe le Tourneau, 
Parijs, Dalloz, 2008, 409-437. 

GSELL 2006 B. GSELL, "Aufwendungsersatz nach § 284 BGB”, NJW 2006, 125-127. 

GUEGAN-LECUYER 2013 A. GUEGAN-LECUYER, “Quand la victime n'est pas tenue de limiter son 
préjudice dans l'intérêt du responsable" (noot onder Cass.civ.II.fr. 25 
oktober 2012), D. 2013, 415-419. 

GUEGAN-LECUYER 2015 A. GUEGAN-LECUYER, “Moment de l’évaluation judiciaire et variations 
du dommage. Rapport français” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), 
Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 311-358. 

GUERINONI 2002 E. GUERINONI, “L'interpretazione della Corte di Giustizia riguardo al 
danno da 'vacanza rovinata'" (noot onder HvJ 12 maart 2002, nr. 
168), Responsabilità civile e previdenza 2002 (De Jure), 363-379. 

GUITTARD 1978 M. GUITTARD, “La réparation du dommage en matière contractuelle”, 
Gaz.Pal. 1978, 1, doctrine, 10. 

GULDIX/WYLLEMAN 1999 E. GULDIX en A. WYLLEMAN, “De positie en de handhaving van 
persoonlijkheidsrechten in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1999, 
1589-1657. 

GUTT/LINSMEAU 1983 E. GUTT en J. LINSMEAU, “Droit judiciaire privé. Examen de 
jurisprudence (1971 à 1978).”, RCJB 1983, 63-172. 

GUYENOT 1978 J. GUYÉNOT, noot onder Cass.com.fr. 22 november 1977, D. 1978, I, 
645. 

HAAK/VERHEYEN 2011 K. HAAK en W. VERHEYEN, “De omvang van schadevergoeding onder de 
CMR in de Nederlandse en Belgische rechtspraak” in B. TILLEMAN en 

W. VERHEYEN (eds.), Transportrecht: wat dekt de lading?, Antwerpen, 
Intersentia, 2011, 43-97. 

HAANSTRA/SCHOLTEN 2014 K.C. HAANSTRA en A. SCHOLTEN, “De schadevergoedingsproblematiek bij 
ontbinding van een huurovereenkomst”, TvHB, 2014, 90-93. 

HAANSTRA/SCHOLTEN 2014 K.C. HAANSTRA en A. SCHOLTEN, “De schadevergoedingsproblematiek bij 
ontbinding van een huurovereenkomst”, TvHB, 2014, 90-93. 

HAAS/JANSEN 2008 D. HAAS en C. JANSEN, “Specific performance in Dutch law" in J. SMITS, 
D. HAAS EN G. HESEN (eds.), Specific performance in contract law: 
national and other perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2008, 11-
29. 

HACHEM 2011-II P. HACHEM, "Die Konturen des Prinzips Pacta Sunt Servanda" in A. 



1149 
 

BÜCHLER EN M. MÜLLER-CHEN (eds.), Festschrift für Ingeborg Schwenzer 
zum 60. Geburtstag, Bern, Stämpfli, 2011, 647-668. 

HALLEMEESCH 2013 N. HALLEMEESCH, "De niet-concurrentieverbintenis bij de overdracht 
van een handelsactiviteit", DAOR 2013, 18-68. 

HALSON 2007 R. HALSON, "Remedies for breach of contract” in A. GRUBB EN M. 
FURMSTON (eds.), The law of contract, Londen, LexisNexis 
Butterworths, 2007, 1573-1775. 

HANNEQUART 1958 Y. HANNEQUART, “La Condition” in Les Novelles. Droit civil, IV, vol. 2, 
Brussel, Larcier, 1958. 

HANNEQUART 1994 Y. HANNEQUART, “Le défaut de prévoyance en droit belge", RDPC 1994, 
288-303. 

HANOTIAU 1987 B. HANOTIAU, "Régime juridique et portée de l'obligation de modérer 
le dommage dans le droit de la responsabilité civile contractuelle et 
extracontractuelle", RGAR 1987, nr. 11289. 

HARDY 2012 R. HARDY, "Punitive damages for certain categories of breaches of 
contract?" in L. MEURKENS en E. NORDIN (eds.), The power of punitive 
damages – Is Europe missing out?", Antwerpen, Intersentia, 2012, 
357-380. 

HARMEL 1985 P. HARMEL, "Théorie générale de la vente. I. Droit commun de la 
vente" in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1985. 

HARRIS 1965 R.J. HARRIS, "A radical restatement of the law of seller’s damages: 
New York results compared”, Fordham Law Review 1965, 23-70. 

HARTLIEF 2000 T. HARTLIEF, "Proportionele aansprakelijkheid: een introductie" in A. 
AKKERMANS, M. FAURE en T. HARTLIEF (eds.), Proportionele 
aansprakelijkheid, Den Haag, BJU, 2000, 1-25. 

HARTLIEF 2007 T. HARTLIEF, "Gij zult handhaven!", NJB 2007, 915. 

HARTLIEF 2008 T. HARTLIEF, “Handhaving in het aansprakelijkheidsrecht. Op weg naar 
een betere samenleving", WPNR 2008, 769-777. 

HARTLIEF 2011 T. HARTLIEF, "Gezichtspunten, vingerwijzingen en vuistregels. Kan dat 
anders?", NTBR 2011, 25-28. 

HARTLIEF/TJITTES 1990 T. HARTLIEF en R.P.J.L. TJITTES, "De invloed van verzekeringen op de 
civiele aansprakelijkheid: privaatrechtelijke aspecten" in R. VAN DEN 

BERGH, L.M. FAURE, T. HARTLIEF en R.P.J.L. TJITTES (eds.), De invloed van 
verzekering op de civiele aansprakelijkheid, Lelystad, Vermande, 
1990, 55-115. 

HATZIS 2006 A.N. HATZIS, "Civil contract law and economic reasoning – an unlikely 
pair?" in S. GRUNDMANN en M. SCHAUER (eds.), The architecture of 
European codes and contract law, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 
2006, 159-191. 

HAUSMANINGER 1996 H. HAUSMANINGER, "Das Mitverschulden des Verletzten und die 
Haftung aus der lex Aquilia" in W. OGRIS en W.H. RECHBERGER (eds.), 
Gedächtnisschrift Herbert Hofmeister, Wenen, Manzsche, 1996, 235-
262. 

HAYOIT DE TERMICOURT 1952 R. HAYOIT DE TERMICOURT, conclusie voor Cass. 8 mei 1952, Pas. 1952, I, 
570. 

HAYOIT DE TERMICOURT 1957 R. HAYOIT DE TERMICOURT, "Dol et faute lourde en matière d’inexécution 
des contrats", JT 1957, 601-605. 

HEEB 2007 C. HEEB, "Heeft een verzekeringsmakelaar recht op een 
uitwiningsvergoeding en kan een handelsvennootschap zuiver 
morele schade lijden?" (noot onder Gent 23 mei 2007), DAOR 2007, 
469-482. 

HENRY 2005 P. HENRY, “Répétibilité et secret professionnel: le noeud gordien" 
(noot onder Rb. Brussel 25 februari 2005), JLMB 2005, 702-710. 

HENS 2009 T. HENS, “De gevolgen van de contractuele aansprakelijkheid”, 
Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 
losbl. 

HERBOTS 2001-I J. HERBOTS, "De nieuwe wet op de schadebedingen: het zogenaamde 
strafbeding" in S. STIJNS en H. VANDENBERGHE (eds.), Themis. 
Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2001, 39-53. 

HERBOTS 2001-II J. HERBOTS, “De punitieve vergoeding in het Engelse en het 



1150 
 

Amerikaanse recht van de onrechtmatige daad en van de 
contracten" in K. BERNAUW (ed.), Liber amicorum Y. Merchiers, Brugge, 
die Keure, 2001, 141-163. 

HERBOTS 2011 J. HERBOTS, “Why it is ill-advised to translated consequential damage 
by dommage indirect", ERPL 2011, 931-949. 

HERBOTS/CLARYSSE/WERCKX 1985 J. HERBOTS, D. CLARYSSE en J. WERCKX, “Overzicht van rechtspraak. 
Bijzondere overeenkomsten (1977-1982) ”, TPR 1985, 767-962. 

HERBOTS/STIJNS/DEGROOTE/LAUWERS/SAMOY 2002 J. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS en I. SAMOY, "Overzicht 
van rechtspraak (1995-1998). Bijzondere overeenkomsten”, TPR 
2002, 57-923. 

HESEN/HARDY 2008 G. HESEN en R. HARDY, “Is the system of contract remedies in the 
Netherlands efficient from a law and economics perspective?" in J. 
SMITS, D. HAAS en G. HESEN (eds.), Specific performance in contract law: 
national and other perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2008, 287-
326. 

HEVIA 2007 M. HEVIA, “Nota sobre Fuller en Perdue y las acciones por 
incumplimiento contractual en el common law”, Revista de derecho 
Universidad de Concepción 2007, 181-188. 

HINTEREGGER 2010 M. HINTEREGGER, "Schadenersatz für entgangene Urlaubsfreude", ZVR 
2010, 468-475. 

HOCQUET-BERG 2012 S. HOCQUET-BERG, "Conditions de la responsabilité: dommage 
prévisible. Avocat empêché d'assister son client à cause du retard 
d'un train" (noot onder Cass.civ.I.fr. 26 september 2012), RCA 2012, 
comm. 330. 

HOCQUET-BERG 2015 S. HOCQUET-BERG, “Caractère indemnitaire ou punitif des dommages-
intérêts. Rapport français” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le 
dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 215-236. 

HOEKS 2012 M.A.I.H. HOEKS, “'Walzen' in het luchtledige. Gelimiteerde 
aansprakelijkheid voor immateriële (zaak)schade in het 
luchtvervoer" in Verbindend recht. Opstellen aangeboden aan 
prof.mr. K.F. Haak, Deventer, Kluwer, 2012, 283-304. 

HOFFMANN 2010 L. HOFFMANN, "The Achilleas: custom and practice or foreseeability?", 
Edinburgh Law Review 2010, 47-61. 

HOL 2008 A.M. HOL, "Rechten en doeleinden. Enkele morele aspecten van 
juridische aansprakelijkheid" in M. ADAMS et al. (eds.), 
Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, 127-142. 

HOLISKY 1998 J.B. HOLISKY, "Finding the 'lost volume seller': two independant sales 
deserve two profits under Illinois Law", John Marshall Law Review 
1998, 363-387. 

HOLMES 1897 O.W. HOLMES, "The path of the law", Harvard Law Review 1897, 457-
478. 

HOLMES 2004 R. HOLMES, “Mental distress damages for breach of contract”, Victoria 
University of Wellington Law Review 2004, 687-710. 

HONDIUS 2009 E.H. HONDIUS, "De tanden van het privaatrecht" in E.F.D. ENGELHARD, I. 
GIESEN, C.G.P. MAHÉ en M.Y. SCHAUB (eds.), Handhaving van en door 
het privaatrecht, Den Haag, Boom, 2009, 51-63. 

HONSELL 1973 H. HONSELL, “Herkunft und Kritik des Interessebegriffs im 
Schadensersatzrecht", Juristische Schulung 1973, 69-75. 

HONSELL 2009 H. HONSELL, "Negatives oder positives Interesse wegen Verletzung der 
Aufklärungspflicht bei culpa in contrahendo und Delikt" in V. BEUTHIEN 

et al. (eds.), Perspektiven des Privatrechts am Anfang des 21. 
Jahrhunderts, Keulen, Wolters Kluwer, 2009, 181-197. 

HOOD 1996 P. HOOD, "Remoteness of damage in contract revisited", Edinburgh 
Law Review 1996, 127-135. 

HOUBBEN 2015 M. HOUBBEN, “Le devoir pour la victime de minimiser son dommage. 
Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et 
sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 513-566. 

HUBER 1999 U. HUBER, "Die Haftung des Schuldners und das Recht des Gläubigers 



1151 
 

zur Vertragsaufhebung nach den Unidroit Principles und den 
Principles of European Contract Law” in L. VACCA (ed.), Il contratto 
inadempiuto: realtà e tradizione del diritto contrattuale europeo, 
Giappichelli, Turijn, 1999, 393-411. 

HUBER 2009 U. HUBER, "Art. 7.3.6" in S. VOGENAUER en J. KLEINHEISTERKAMP (eds.), 
Commentary on the Unidroit Principles of International Commercial 
Contracts (PICC), Oxford, OUP, 2009, 857-863. 

HUBER 2010 U. HUBER, "Schadensersatz statt der Leistung", AcP 2010, 319-353. 

HUBER 2012 P. HUBER, “Art. 74/75 CISG” in Münchener Kommentar BGB, 
München, Beck, 2012. 

HUET 2007 J. HUET, "Observations sur la distinction entre les responsabilités 
contractuelle et délictuelle dans l'avant-projet de réforme du droit 
des obligations", RDC 2007, 31-43. 

HUYGENS 2012 A. HUYGENS, "Late zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor 
ongewenst bestaan" (noot onder Gent 3 november 2011), T.Gez. 
2011-12, 212-229. 

HUYGENS 2014 A. HUYGENS, "Wrongful-life-vordering overleeft cassatietoets niet" 
(noot onder Cass. 14 november 2014), T.Gez. 2014, 193-201. 

HUYSMANS/VAN DER GRAESEN 1991 
 

C. HUYSMANS en A. VAN DER GRAESEN, "Schadebeperkingsplicht", 
Limb.Rechtsl. 1991, 1-17. 

INDICATIEVE TABEL 2012 X, "Indicatieve tabel 2012", T.Pol. 2012, 97-125. 

IZORCHE 2000 M.-L. IZORCHE, “Le vendeur professionnel, entre vices cachés et 
jurisprudence hermétique" (noot onder Cass.civ.fr. 8 juni 1999), D. 
2000, 407-414. 

JACCARINI 2011 N. JACCARINI, “The quantification of damages under Maltese tort law”, 
Elsa Malta Law Review 2011, 266-277. 

JAFFERALI 2015 R. JAFFERALI, "La rétroactivité dans le contrat ou la recherche du juste 
milieu", TBBR 2015, 123-135. 

JAFFEY 2001 P. JAFFEY, “Restitutionary claims arising on contractual termination” 
in E.J.H. SCHRAGE (ed.), Unjust enrichment and the law of contract, 
Den Haag, Kluwer, 2001, 243-256. 

JAMBU-MERLIN 1948 R. JAMBU-MERLIN, "Essai sur la rétroactivité dans les actes juridiques", 
RTDciv 1948, 271-299. 

JAMIN 2005 C. JAMIN, "Que répondre à Éric Brousseau? (Je n'ai presque rien à dire 
à un économiste)", LPA 2005, afl. 99, 54-59. 

JANKE/LICARI 2012 B.W. JANKE en F.-X. LICARI, "Enforcing punitive damage awards in 
France after Fountaine Pajot", The American Journal of Comparative 
Law 2012, 775-804. 

JANSEN 1999 N. JANSEN, "The idea of a lost chance”, OJLS 1999, 271-296. 

JANSEN 2015-II S. JANSEN, "Actuele ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming van 
contracten" in Themis 95 – Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 
2015, 141-180. 

JANSEN 2016 S. JANSEN, "De opkomst van de prijsvermindering als algemene 
remedie ter bijsturing van contracten, RW 2016, 883-896. 

JASSOGNE 1988 C. JASSOGNE, "La garantie découlant de la vente: principes et clauses 
particulières", Ann.dr.Lg. 1988, 438-449. 

JASSOGNE 2008 C. JASSOGNE, “La crise et la notion d’imprévision”, RRD 2008, 175-178. 

JOCQUÉ 2010 G. JOCQUÉ, "Het Hof van Cassatie baseert zich op de indicatieve 
tabel", NJW 2010, 26. 

JOCQUÉ 2014 G. JOCQUÉ, "Actualia schade en schadeloosstelling", VAV 2014, afl. 3, 
3-18. 

JOLING/VERMEULEN 2011 J. JOLING en E.M. VERMEULEN, "De berekening van vermogensschade 
wegens gederfde winst of geleden verlies”, WPNR 2011, 641-652. 

JONGBLOED 2010 A.W. JONGBLOED, "Jurisprudentiebespreking" (noot onder HR 18 juni 
2010 Doerga / Ymere), TvHB 2010, 170-174. 

JONGEN 2002 F. JONGEN, “Préjudice moral, préjudice matériel et sécurité juridique” 
(noot onder Cass. 12 oktober 2001), JLMB 2002, 401-402. 

JOSSERAND 1926  L. JOSSERAND, noot onder Cass.Req.fr. 21 oktober 1925, D. 1926, I, 9. 

JOURDAIN 2001 P. JOURDAIN, "Les dommages-intérêts alloués par le juge" in M. 



1152 
 

FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de l'inexécution des 
obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Brussel, 
Bruylant, 2001, 263-305. 

JOURDAIN 2008 P. JOURDAIN, "A la recherche de la réfaction du contrat, sanction 
méconnue de l’inexécution" in Mélanges en l’honneur de Philippe le 
Tourneau, Parijs, Dalloz, 2008, 449-463. 

JOURDAIN 2011 P. JOURDAIN, "Une application indulgente de l’article 1150 du code 
civil au profit à la SNCF” (noot onder Cass.civ.I.fr. 28 april 2011), 
RTDciv 2011, 547-549. 

JUNG 2006 P. JUNG, “Die Generalklausel im deutschen und französischen 
Vertragsrecht" in C. BALDUS en P.-C. MÜLLER-GRAFF (eds.), Die 
Generalklausel im Europäischen Privatrecht, München, Sellier, 2006, 
37-61. 

KADNER GRAZIANO 2008-I T. KADNER GRAZIANO, "Ersatz für 'Entgangene Chancen' im 
europäischen und im schweizerischen Recht. Überlegungen 
anlässlich des Entscheids des Bundesgerichts vom 13.6.2007 und 
eind Lösungsvorschlag", Haftung und Versicherung 2008, 61-68. 

KADNER GRAZIANO 2008-II T. KADNER GRAZIANO, "Loss of a chance in European private law. ‘All or 
nothing’ or partial liability in cases of uncertain causation”, ERPL 
2008, 1009-1042. 

KAH LENG/LEONG 2002 T. KAH LENG en S.H.S. LEONG, “Contractual protection of business 
confidence”, Journal of Business Law 2002, 513-538. 

KALAMEES/SEIN 2015 P. KALAMEES en K. SEIN, “Price reduction in the system of contractual 
remedies", ERPL 2015, 263-280. 

KARAKOSTAS/EMMANOUIL 2009 
 

I.K. KARAKOSTAS en N.A. EMMANOUIL, “Die Anwendung des Grundsatzes 
der Verhältnismäβigkeit bei der Bemessung der Höhe der 
Geldentschädigung für immateriellen Schaden durch den Richter im 
griechischen Recht", ZEuP 2009, 348-367. 

KARCZEWSKI 2001 C. KARCZEWSKI, "Der Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung schadensersatzlicher Vorschriften", Versicherungsrecht 
2001, 1070-1081. 

KARNER 2005 E. KARNER, “§ 1293/1295 ABGB” in H. KOZIOL, P. BYDLINSKI EN R. 
BOLLENBERGER (EDS.), Kurzkommentar zum ABGB, Wenen, Springer, 
2005. 

KATZ 1988 A. KATZ, “Reflections on Fuller and Perdue’s The Reliance Interest in 
Contract Damages: A Positive Economic Framework”, University of 
Michigan Journal of Law Reform 1988, 541-560. 

KATZ 2012 A. KATZ, "Virtue ethics and efficient breach", Suffolk University Law 
Review 2012, 777-798. 

KATZENMEIER 2002 C. KATZENMEIER, "Die Neuregelung des Anspruchs auf 
Schmerzensgeld", JZ 2002, 1029-1036. 

KEIRSE 2002 A.L.M. KEIRSE, "Wie is bang voor de schadebeperkingsplicht? Over de 
grenzen die de schadebeperkingsplicht stelt aan (te) ruime 
toerekening bij personenschade", TvVP 2002, 69-79. 

KEIRSE 2004 A.L.M. KEIRSE, "Een prijskaartje van zelfbeschikking; over wrongful 
conception, wrongful birth, adoptie en abortus", AA 2004, 607-617. 

KEIRSE 2009-I A.L.M. KEIRSE, "Fraternalisme en trouw aan het gegeven woord", 
Contracteren 2009, 105-109. 

KEIRSE 2009-II A.L.M. KEIRSE, "Schadevoorkomingsplicht" in E.F.D. ENGELHARD, I. 
GIESEN, C.G.P. MAHÉ en M.Y. SCHAUB (eds.), Handhaving van en door 
het privaatrecht, Den Haag, Boom, 2009, 95-104. 

KEIRSE 2010 A.L.M. KEIRSE, "De schadebeperkingsplicht ingeleid" in F.T. OLDENHUIS 

(ed.), Schadebeperkingsplicht. Wie verwacht wat van wie?, Den 
Haag, BJU, 2010, 13-34. 

KEIRSE 2011 A.L.M. KEIRSE, "Why the proposed optional Common European Sales 
Law has not, but should have, abandoned the principle of all or 
nothing: a guide to how to sanction the duty to mitigate the loss", 
ERPL 2011, 951-976. 

KEIRSE 2012 A.L.M. KEIRSE, "Rethinking the treatment of the mitigation of loss 
under the Common European Sales Law" in A.L.M. KEIRSE en M.B.M. 



1153 
 

LOOS (eds.), Alternative Ways to Ius Commune. The Europeanisation 
of Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2012, 231-253. 

KEIRSE/WEYTS 2016 A.L.M. KEIRSE en B. WEYTS, "Schadebeperkingsplicht in 
rechtsvergelijkend perspectief”, TBBR 2016, 63-72. 

KELLY 1992 M.B. KELLY, “The phantom reliance interest in contract damages”, 
Wisconsin Law Review 1992, 1755-1846. 

KERHUEL 2006 C. KERHUEL, "La réparation de la perte de chance: commentaire 
comparé” (noot onder Cass.fr. 21 november 2006 nr. 05-15.674, 
JurisData nr. 2006-036009), www.legavox.fr, 1-3. 

KEUSTERMANS/DE MAERE 2009 J. KEUSTERMANS EN T. DE MAERE, "Foutbegrip en schadevergoeding in 
het auteursrecht: double damage?" (noot onder Gent 19 januari 
2009), AM 2009, 388-391. 

KHOURI 2002 N.C.Z. KHOURI, "Efficient breach theory in the law of contract: an 
analysis", Auckland University Law Review 2002, 739-763. 

KILESTE/BUYSSCHAERT/PENNING 1992 
 

P. KILESTE, D. BUYSSCHAERT en N. PENNING, “De l’application de la clause 
pénale en matière de contrats de leasing”, TBH 1992, 552-575. 

KING 1981 J.H. KING, "Causation, valuation, and chance in personal injury torts 
involving preexisting conditions and future consequences", Yale Law 
Journal 1981, 1353-1397. 

KIRCHNER 1991 C. KIRCHNER, "The difficult reception of law and economics in 
Germany", IRLE 1991, 277-292. 

KLASS 2012 G. KLASS, "To perform or pay damages", Virginia Law Review 2012, 
143-158. 

KLASS 2013 G. KLASS, "Efficient breach is dead; long live efficient breach", 
Scholarship@Georgetown law 2013, scholarship.law.georgetown. 
edu, 1-31. 

KNAEPEN 2013 P. KNAEPEN, “Le point sur la répétibilité des frais et honoraires de 
conseil technique” (noot onder Cass. 1 maart 2012), For.ass. 2013, 
15-17. 

KNAPP 1987 V. KNAPP, "Articles 74 en 77" in Bianca-Bonell Commentary on the 
International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, 538-548 en 559-567. 

KNOBBE-KEUK 1976 B. KNOBBE-KEUK, "Möglichkeiten und Grenzen abstrakter 
Schadensberechnung", VersR 1976, 401-411. 

KOHL 2015 B. KOHL, “Moment de l’évaluation et variation du dommage. Rapport 
belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa 
réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, 
Brussel, Bruylant, 2015, 359-402. 

KOMAROV 2008 A. KOMAROV, “The limitation of contract damages in domestic legal 
systems and international instruments” in D. SAIDOV en R. CUNNINGTON 

(eds.), Contract Damages. Domestic and International Perspectives, 
Oxford, Hart Publishing, 2008, 245-265. 

KORMAZER/LAMON 2009 F. KORMAZER en H. LAMON, “Het verhaal van de verhaalbaarheid: het 
Grondwettelijk Hof heeft gesproken" in CRB Jaarboek 2008-2009, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, 45-76. 

KÖRNER 2000 M. KÖRNER, "Zur Aufgabe des Haftungsrechts - Bedeutungsgewinn 
präventiver und punitiver Elemente", NJW 2000, 241-246. 

KORNHAUSER 1986 L.A. KORNHAUSER, "An introduction to the economic analysis of 
contract remedies", University of Colorado Law Review 1986, 683-
725. 

KORTMANN 1988 S.C.J.J. KORTMANN, "Exoneratiebedingen”, TPR 1988, 1205-1257. 

KOZIOL 1972 H. KOZIOL, "Die Schadensminderungspflicht", JBl 1972, 225-234. 

KOZIOL 1998 H. KOZIOL, "Rechtsfolgen der Verletzung einer 
Schadensminderungspflicht – Rückkehr der archaischen 
Kulpakompensation", ZEuP 1998, 593-601. 

KOZIOL 2001 H. KOZIOL, "Schadenersatz für den Verlust einer Chance?" in G. 
HOHLOCH, R. FRANK en P. SCHLECHTRIEM (eds.), Festschrift für Hans Stoll 
zum 75. Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 2001, 233-250. 

KOZIOL 2005 H. KOZIOL, "Reduction in damages according to article 77 CISG", 
Journal of Law and Commerce 2005-06, 385-391. 

KOZIOL 2008 H. KOZIOL, "Punitive damages - A European perspective", Lousiana 



1154 
 

Law Review 2008, 741-764. 

KOZIOL 2009 H. KOZIOL, "Geringfügigkeitsschwellen im Schadenersatzrecht?" in W. 
WIEGAND, T. KOLLER en H.P. WALTER (eds.), Festschrift für Eugen Bucher 
zum 80. Geburtstag, Bern, Stämpfli, 2009, 419-434. 

KRAMER 2008 A. KRAMER, "Remoteness: new problems with the old test” in D. 
SAIDOV en R. CUNNINGTON (eds.), Contract Damages. Domestic and 
International Perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2008, 276-304. 

KRAMER 2009 A. KRAMER, "The new test of remoteness in contract", LQR 2009, 408-
415. 

KREPPER 2008 P. KREPPER, “Affektionswert-Ersatz bei Haustieren”, AJP 2008, 704-
718. 

KRUITHOF 1983 R. KRUITHOF, “Overzicht van rechtspraak (1974-1980). 
Verbintenissen”, TPR 1983, 495-717. 

KRUITHOF 1984 R. KRUITHOF, "Contractuele aansprakelijkheidsregelingen", TPR 1984, 
233-298. 

KRUITHOF 1986 R. KRUITHOF, “Leven en dood van het contract”, RW 1985-86, 2731-
2768. 

KRUITHOF 1987 R. KRUITHOF, “Schadevergoeding wegens de geboorte van een 
ongewenst kind?”, RW 1987, 2737-2778. 

KRUITHOF 1989 R. KRUITHOF, "L'obligation de la partie lésée de restreindre le 
dommage" (noot onder Cass. 22 maart 1985), RCJB 1989, 12-55. 

KRUITHOF 1992 R. KRUITHOF, “Naar een 'Gouvernement des juges' in het Belgische 
verbintenissenrecht?” in Hulde aan Prof.Dr. R. Kruithof, Antwerpen, 
Maklu, 1992, 27-79. 

KRUITHOF 2011 M. KRUITHOF, "De vordering tot voordeeloverdracht", TPR 2011, 13-
74. 

KRUITHOF/BOCKEN 1994 R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. TEMMERMAN, "Overzicht van 
rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen”, TPR 1994, 171-721. 

KRUITHOF/MOONS/PAULUS 1975 R. KRUITHOF, H. MOONS en C. PAULUS, "Overzicht van rechtspraak 
(1965-1973). Verbintenissen", TPR 1975, 439-542 en 715-784. 

KUCKUK 2000 G. KUCKUK, "§ 254 BGB” in H.P. WESTERMANN (ed.), Erman Bürgerliches 
Gesetzbuch, Münster, Aschendorff Rechtsverlag, 2000. 

KULL 1992 A. KULL, "Reconsidering gratuitous promises", JLS 1992, 39-65. 

LACONTE 2005 P. LACONTE, “Les intérêts compensatoires et moratoires en matière 
contractuelle", JT 2005, 529-541. 

LAENENS 1987 J. LAENENS, "Kan een partij veroordeeld worden tot betaling van het 
ereloon van de advocaat van de tegenpartij” (noot onder Vred. Sint-
Gillis 1 oktober 1985), T.Vred. 1987, 53-56. 

LAITHIER 2008 Y.-M. LAITHIER, “La distinction entre “intérêt positif” et “intérêt 
négatif” à l’épreuve des avant-contrats” in O. DESHAYES, D. MAZEAUD, J. 
CARTWRIGHT en C. SERAGLINI (eds.), L’avant-contrat. Actualité du 
processus de formation des contrats, Parijs, PUF, 2008, 153-164. 

LAITHIER 2009 Y.-M. LAITHIER, "Clauses abusives – Les clauses de responsabilité 
(clauses limitatives de réparation et clauses pénales)", RDC 2009, 
1650-1662. 

LAITHIER 2011-I Y.-M. LAITHIER, "De l'art de dissimuler l'existence d'une clause pénale" 
(noot onder Cass.civ.III.fr. 26 januari 2011), RDC 2011, nr. 3, 817-822. 

LAITHIER 2011-II Y.-M. LAITHIER, "Qu'est-ce qu'une 'astreinte conventionnelle'?" (noot 
onder Cass.com.fr. 29 juni 2010), RDC 2011, 47-51. 

LAITHIER 2011-III Y.-M. LAITHIER, "L’article 1150 du Code civil à l’honneur" (noot onder 
Cass.civ.fr. 28 april 2011 en Cass.civ.fr. 23 juni 2011), RDC 2011, 
1156-1160. 

LAITHIER 2012 Y.-M. LAITHIER, "La défense de l’article 1150 du Code civil par la Cour 
de cassation” (noot onder Cass.civ.III.fr. 14 maart 2012), RDC 2012, 
768-772. 

LAMBERT 2007 P. LAMBERT, “La répétibilité des honoraires d'avocat et le secret 
professionnel" in Liber amicorum Paul Martens, Brussel, Larcier, 
2007, 353-362. 

LAMBERT-FAIVRE 2007 Y. LAMBERT-FAIVRE, “Les effets de la responsabilité (les articles 1367 à 
1383 nouveaux du Code civil)", RDC 2007, 163-170. 



1155 
 

LAMON 1995 H. LAMON, "Het herleiden van conventioneel vastgestelde intresten 
en schadebedingen: misschien billijk ... maar ook wettelijk?", 
Limb.Rechtsl. 1995, 97-114. 

LAMON 2003 H. LAMON, "Erelonen van advocaten: hoever geraken we met de 
billijke gematigdheid”, Ad rem 2003, 12-18. 

LAMON 2005 H. LAMON, "De terugvorderbaarheid van de advocatenkosten: een 
(tussentijdse) stand van zaken”, Ad Rem 2005, 23-31. 

LAMON 2006 H. LAMON, "Verhaalbaarheid van de verdedigingskosten een 
algemeen rechtsbeginsel", Juristenkrant 2006, afl. 130, 12. 

LAMON 2007 H. LAMON, “Verhaalbaarheid advocatenkosten", NJW 2007, 434-442. 

LAMON 2008 H. LAMON, "Rechtsplegingsvergoeding is geen ereloon”, Ad Rem 2008, 
43-44. 

LANDO 2009 O. LANDO, "Foreseeability and remoteness of damages in contract in 
the DCFR", ERPL 2009, 619-639. 

LAPOYADE DESCHAMPS 1997 C. LAPOYADE DESCHAMPS, "Le mythe de la responsabilité contractuelle 
en droit français" in F. ROSE (ed.), Failure of contracts. Contractual, 
restitutionary and proprietary consequences, Oxford, Hart 
Publishing, 1997, 175-194. 

LAPOYADE DESCHAMPS 1998 C. LAPOYADE DESCHAMPS, "La réparation du préjudice économique pur 
en droit français", RDIC 1998, 367-381. 

LARROUMET 1985 C. LARROUMET, "Detrimental reliance and promissory estoppel as the 
cause of contracts in Louisiana and comparative law", Tulane Law 
Review 1985, 1209-1230. 

LARROUMET 2001 C. LARROUMET, "Pour la responsabilité contractuelle" in Le droit privé 
français à la fin du XXe siècle. Études offertes à Pierre Catala, Parijs, 
Litec, 2001, 543-554. 

LARROUMET 2004 C. LARROUMET, "A propósito de la negación de la responsabilidad 
contractual en la doctrina francesa reciente" in W. CARLOS PIZARRO 

(ed.), Temas de responsabilidad civil, Santiago de Chile, Ediciones 
Universidad Diego Portales, 2004, www.udp.cl, 17-32. 

LAW COMMISSION 140 THE LAW COMMISSION, "Consultation Paper No 140. Damages for 
personal injury: non-pecuniary loss", lawcommission.justice.gov.uk, 
165 p. 

LAW COMMISSION 257 THE LAW COMMISSION, "Law Com No 257. Damages for personal injury: 
non-pecuniary loss", lawcommission.justice.gov.uk, 199 p. 

LEBON 2013-I C. LEBON, “Erkenning imprevisie via ruime interpretatie van 
overmacht”, NJW 2013, 34. 

LEBON 2013-II C. LEBON, “Bedrieglijke of opzettelijke contractbreuk zet strafbeding 
buiten spel" (noot onder Antwerpen 11 oktober 2012), NJW 2013, 
705-706. 

LEDUC 2006 F. LEDUC, "Régime de la réparation”, JurisClasseur Responsabilité civile 
et Assurances, Fasc. 201, 13 februari 2006. 

LEDUC 2010 F. LEDUC, "Faut-il distinguer le dommage et le préjudice?: point de 
vue privatiste", RCA 2010, afl. 3, dossier 3. 

LEDUC 2012 F. LEDUC, “La conception générale de la réparation intégrale" in P. 
PIERRE en F. LEDUC (eds.), La réparation intégrale en Europe. Études 
comparatives des droits nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 31-46. 

LEDUC 2015 F. LEDUC, “La réparation intégrale du dommage en matières 
contractuelle et extracontractuelle. Rapport français” in B. DUBUISSON 

en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la 
responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 
2015, 403-440. 

LEFEBVRE 1988 C. LEFEBVRE, “Les effets de la résolution judiciaire des contrats 
successifs”, RNB 1988, 226-238. 

LEFRANC 2005 P. LEFRANC, "Verhalen van kosten", TBBR 2005, 179-197. 

LEFRANC/EVERS 2007 P. LEFRANC en F. EVERS, “Leidt de verhaalbaarheid van de 
advocatenkosten tot een meer toegankelijke justitie?", TVMR 2007, 
afl. 4, 7-10. 

LEFRANC/EVERS 2008 P. LEFRANC en F. EVERS, “Verhaalbaarheid erelonen leidt niet tot 
goedkopere en meer toegankelijke justitie”, Juristenkrant 2008, 16 



1156 
 

januari, 14-15. 

LE GAC-PECH 2007 S. LE GAC-PECH, "Vers un droit des remèdes", LPA 2007, afl. 242, 7-26. 

LE GAC-PECH 2010 S. LE GAC-PECH, "La direction de la sanction" in S. LE GAC-PECH (ed.), 
Rémédier aux défaillances du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 123-
145. 

LÉGIER 1989 G. LÉGIER, "Responsabilité contractuelle”, Dalloz. Répertoire de droit 
civil 1989, 8-41. 

LEGRAND 2008 F. LEGRAND, “Enkele aspecten van de morele schade in twee 
buurlanden: Nederland en Frankrijk", Con.M. 2008, 18-27. 

LEHMANN 2014 M. LEHMANN, "Capitalization of Interest” in S. LEIBLE en M. LEHMANN 

(eds.), European Contract Law and German Law, Alphen aan den 
Rijn, Kluwer, 2014, 793-796. 

LEHMANN 2015 M. LEHMANN, "Damages and Interest" in J.P. PENADÉS en L.M. MARTÍNEZ 

VELENCOSO (eds.), European Perspectives on the Common European 
Sales Law, Heidelberg, Springer, 2015, 243-263. 

LELEU 2015 Y.-H. LELEU, "Refuser de comparer pour exonérer?” (noot onder Cass. 
14 november 2014), JLMB 2015, 278-284. 

LENAERTS 2013 A. LENAERTS, "Fraus omnia corrumpit: autonome rechtsfiguur of 
miskend correctiemechanisme?", RW 2013-14, 362-380. 

LEÓN 2006  L.L. LEÓN, “Actualidad de Jhering. La responsabilidad por el daño a la 
confianza en haber celebrado un contrato regular”, The Cardozo 
Electronic Law Bulletin 2006, www.jus.unitn.it, vol. 12, 1-27. 

LE PAUTREMAT 2006 S. LE PAUTREMAT, “Mitigation of damage: a French perspective", 
International and Comparative Law Quarterly 2006, 205-217. 

LETE/CARBALLO 2012 J. LETE en M. CARBALLO, “Le droit espagnol" in P. PIERRE en F. LEDUC 

(eds.), La réparation intégrale en Europe. Études comparatives des 
droits nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 275-286. 

LE TOURNEAU 1997 PH. LE TOURNEAU, „Du contrat d’assistance bénévole et des 
conséquences d’une pluralité de professionnels” (noot onder 
Cass.civ.III.fr. 3 juli 1996) JCP 1997, 22757. 

LETURMY 1998 L. LETURMY, "La responsabilité délictuelle du contractant", RTDciv 
1998, 839-872. 

LEVEL 1987 P. LEVEL, "Obligation de minimiser les pertes dans la pratique du 
contrat international de construction", RDAI 1987, 385-386. 

LEVENEUR 2000 L. LEVENEUR, noot onder Cass.civ.I.fr. 14 juni 2000, CCC 2000, nr. 156. 

LEVENEUR 2004 L. LEVENEUR, "L'acheteur tenu à restitution ne doit pas d'indemnité 
pour la seule occupation" (noot onder Cass.Ch.mixte.fr. 9 juli 2004), 
CCC 2004, comm. 168. 

LEVENEUR 2005 L. LEVENEUR, “Une fois le dommage, pas deux!” (noot onder 
Cass.civ.III.fr. 21 juni 2005, JurisData nr. 2005-029108), CCC 2005, 
comm. 189. 

LEVENEUR 2007 L. LEVENEUR, “Le transporteur avait stationné le camion de pastis de 
nuit sur une aire de repos près de Marseille" (noot onder 
Cass.com.fr. 26 september 2006), CCC 2007, afl. 1, comm. 3. 

LIBERT/BEKAERT 2007 H. LIBERT en J. BEKAERT, "Leasing van roerende goederen" in Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2007, losbl. 

LICARI 2010 F.-X. LICARI, noot onder Poitiers 26 februari 2009, JDI 2010, 1234-
1263. 

LICARI 2011 F.-X. LICARI, "La compatibilité de principe des punitive damages avec 
l'ordre public international: une décision en trompe-l'oeil de la Cour 
de cassation?", D. 2011, 423-427. 

LIEBSTER 2011 P.L. LIEBSTER, “Reputationsschaden im UN-Kaufrecht (CISG)” in A. 
BÜCHLER en M. MÜLLER-CHEN (eds.), Festschrift für Ingeborg Schwenzer 
zum 60. Geburtstag, Bern, Stämpfli, 2011, 1031-1048. 

LIERMAN 2005 S. LIERMAN, "Verlies van een kans bij medische ongevallen", NjW 
2005, 614-618. 

LIERMAN 2007 S. LIERMAN, "Causaliteit en verlies van een kans in een medische 
context”, T.Gez. 2006-07, 259-273. 

LIERMAN 2009 S. LIERMAN, "Het Hof van Cassatie, het paard "Prizrak" en het verlies 



1157 
 

van genezings- en overlevingskansen: een duurzame liaison à trois?” 
(noot onder Cass. 5 juni 2008), RW 2008-09, 796-799. 

LIMPENS/KRUITHOF 1969 J. LIMPENS en R. KRUITHOF, "Examen de jurisprudence (1964 à 1967)", 
RCJB 1969, 187-304. 

LIMPENS/VAN DAMME 1956 J. LIMPENS en J. VAN DAMME, "Examen de jurisprudence (1953 à 1955)", 
RCJB 1956, 199-239. 

LIMPENS/VAN DAMME 1961 J. LIMPENS en J. VAN DAMME, "Examen de jurisprudence (1956 à 1959)", 
RCJB 1960, 337-409. 

LINDENBERGH 2008-III S.D. LINDENBERGH, "PETL: Remedies, Damages", AV&S 2008, 221-228. 

LINDENBERGH 2010 S.D. LINDENBERGH, "Over wat schade is ... en waarom het bij de 
vaststelling daarvan in de praktijk zo dikwijls mis gaat", WPNR 2010, 
901-909, zoals geherpubliceerd bij Rotterdam Institute of Private 
Law Accepted Paper Series, 1-16. 

LINSSEN 1993 J.G.A. LINSSEN, "Van Nieuw BW naar BW XVI. Ontbinding van 
wederkerige overeenkomsten", Adv.bl. 1993, 86-92. 

LINZER 1981 P. LINZER, "On the amorality of contract remedies – efficiency, equity, 
and the second Restatement", Columbia Law Review 1981, 111-139. 

LIU 2005 C. LIU, "Price reduction for non-conformity: Perspectives from the 
CISG, Unidroit Principles, PECL and Case Law", 
www.cisg.law.pace.edu. 

LLAMAS POMBO 2007 E. LLAMAS POMBO, "Prevención y reparación, las dos caras del derecho 
de daños”, Revista de responsabilidad y seguro 2007, 35-60. 

LOOKOFSKY 2000 J. LOOKOFSKY, "The 1980 United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods" in J. HERBOTS en R. BLANPAIN (eds.), 
International Encyclopaedia of Laws - Contracts, 2000, 1-192. 

LOOKOFSKY 2007 J. LOOKOFSKY, "Consequential damages in CISG context", PILR 2007, 
63-88. 

LOOS 2002 M.B.M. LOOS, “Naar een gemeenschapsautonome interpretatie van 
het begrip ‘schade’: schadevergoeding voor immateriële schade bij 
pakketreizen”, NTER 2002, 157-161. 

LOPEZ DE GONZALO 2008 M. LOPEZ DE GONZALO, "Punitive damages e ordine pubblico", Rivista di 
diritto internazionale privato e processuale 2008, 77-90. 

LORENZ/PACHE 2015 S. LORENZ EN S. PACHE, “La réparation du dommage en droit allemand. 
Rapport allemand” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage 
et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 1009-1032. 

LOUVEAUX 2004 B. LOUVEAUX, “Huurschade en verkoop van het goed” (noot onder 
Cass. 30 januari 2004), Vastgoed Info 2004, afl. 16, 7-10. 

LOUVEAUX 2009 B. LOUVEAUX, "L'indemnisation due en cas de résolution d'une vente 
immobilière", Immobilier 2009, afl. 7, 1-4. 

LOUVEAUX 2014 B. LOUVEAUX, "La nullité des contrats d’entreprise: gare aux effets 
boomerang” (noot onder Luik 5 mei 2011), JLMB 2014, 1327-1329. 

LUNA YERGA 2005 A. LUNA YERGA, "Oportunidades perdidas. La doctrina de la pérdida de 
oportunidad en la responsabilidad civil médico-sanitaria", InDret 
2005, 1-18. 

LUQUIAU 2010 A. LUQUIAU, “Navire et autres bâtiments de mer. Contrat de 
construction navale. Obligations du constructeur: obligations de 
garantie et de déliverance conforme. Conventions relatives à la 
responsabilité”, JurisClasseur Civil Code 2010, fasc. 1062. 

LUTTE 2014 I. LUTTE, “L'état antérieur de la victime: vraie question ou faux 
débat?" in I. LUTTE (ed.), Droit médical et dommage corporel, Limal, 
Anthemis, 2014, 191-210. 

LYSENS/NAUDTS 2011 T. LYSENS en L. NAUDTS, "Aansprakelijkheid van de deskundige" in 
Bestendig Handboek deskundigenonderzoek, Diegem, Kluwer, 2011. 

MACIÁ GÓMEZÍ 2002 R. MACIÁ GÓMEZÍ, "La dualidad del daño patrimonial y del daño 
moral", Revista de responsabilidad civil y seguro 2002, 
www.asociacionabogadosrcs.org, 21-32. 

MACQUEEN 1997 H.L. MACQUEEN, “Remedies for breach of contract: the future 
development of Scots law in its European and international context", 
Edinburgh Law Review 1997, 200-226. 



1158 
 

MAEIJER 2009-I J.M.M. MAEIJER, “De beperkingen van aansprakelijkheid met het 
gehele vermogen en de matigingsbevoegdheid van de rechter. 
Inaugurele rede uitgesproken door Mr. G.J. Scholten” in C.D.J. 
BULTEN, C.J.H. JANSEN en G. VAN SOLINGE (eds.), Verspreide geschriften 
van J.M.M. Maeijer, Deventer, Kluwer, 2009, 65-71. 

MAEIJER 2009-II J.M.M. MAEIJER, “Matiging van schadevergoeding” in C.D.J. BULTEN, 
C.J.H. JANSEN en G. VAN SOLINGE (eds.), Verspreide geschriften van 
J.M.M. Maeijer, Deventer, Kluwer, 2009, 53-65. 

MAENHOUT 2002 K. MAENHOUT, "Verhaalbaarheid van erelonen en kosten van 
advocaten inzake handelstransacties na de wet van 2 augustus 
2002”, RW 2002-03, 613-617. 

MAGNUS 2012 U. MAGNUS, “Le droit allemand" in P. PIERRE en F. LEDUC (eds.), La 
réparation intégrale en Europe. Études comparatives des droits 
nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 137-149. 

MAGNUS 2013-I U. MAGNUS, "Art. 74 CISG" in U. MAGNUS en M. MARTINEK (eds.), J. von 
Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Wiener UN-Kaufrecht, 
Berlijn, Sellier-de Gruyter, 2013. 

MAGNUS 2013-II U. MAGNUS, "Art 75 CISG" M. MARTINEK (ed.), J. von Staudingers 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und 
Nebengesetzen, Berlijn, Sellier, 2013. 

MALINVAUD 1968 P. MALINVAUD, "La responsabilité civile du vendeur à raison des vices 
de la chose", JCP 1968, I, 2153. 

MALLIA BORG 2011 T. MALLIA BORG, “The quantification of damages before the Maltese 
courts”, Elsa Malta Law Review 2011, 249-254. 

MANCALEONI 2005 A.M. MANCALEONI, "Comment to Art. 9:305-9:401" in L. ANTONIOLLI en 

A. VENEZIANO (eds.), Principles of European contract law and Italian 
law, KLuwer, Den Haag, 2005, 425-442. 

MANKOWSKI 2009 P. MANKOWSKI, "Schuldnerverzug und Gläubigerspekulation", WM 
2009, 921-968. 

MARCHAND 2004 K. MARCHAND, "De geldigheid van het schadebeding en het 
verbrekingsbeding in de makelaarsovereenkomst", T.App. 2004, afl. 
4, 9-14. 

MARCHAND 2010 S. MARCHAND, "Indirect and consequential damages en droit suisse", 
RDIDC 2010, 545-570. 

MARCHESE 2010 D. MARCHESE, "'Indirect, special and consequential loss' in English 
law", RDIDC 2010, 454-470. 

MARELLA 2009 M.R. MARELLA, "Il risarcimento per equivalente e il principio della 
riparazione integrale" in G. VISINTINI (ed.), Trattato della 
responsabilità contrattuale. Volume terzo. Il risarcimento del danno 
contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari, 
Padua, Cedam, 2009, 29-110. 

MARKOVITS/SCHWARTZ 2011 D. MARKOVITS en A. SCHWARTZ, "The expectation remedy and the 
promissory basis of contract", Suffolk University Law Review 2011, 
799-825. 

MARTIN-CASALS/RUDA-GONZALEZ 2015 M. MARTIN-CASALS en A. RUDA-GONZALEZ, “La réparation du dommage. 
Rapport espagnol” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage 
et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 1033-1072. 

MARTY 1939 G. MARTY, "La relation de cause à effet comme condition de la 
responsabilité civile”, RTDciv 1939, 683-712. 

MARY 2007 G. MARY, “La répétibilité des frais et honoraires d'avocat", JT 2007, 2-
13. 

MASSCHELEIN 2011 M.A. MASSCHELEIN, “De concrete uitwerking van het verval van het 
aandeel in de verborgen gehouden goederen ex artikel 792 BW” 
(noot onder Gent 2 oktober 2008), TBBR 2011, 61-69. 

MATHEY 2006 N. MATHEY, “Vente commerciale. Obligations du vendeur. Garanties 
d’éviction. Article 1633 CC”, JurisClasseur Civil Code 2006, fasc. 320. 

MAXEINER 2012 R. MAXEINER, "The American ‘Rule’: assuring the lion his share” in M. 
REIMANN (ed.), Cost and fee allocation in civil procedure, Dordrecht, 



1159 
 

Springer, 2012, 287-303. 

MAZZAMUTO 2012 S. MAZZAMUTO, “Il danno non patrimoniale contrattuale", Europa e 
diritto privato 2012, 437-474. 

MAZEAUD 1955 H. MAZEAUD, "La responsabilité du vendeur-fabricant", RTDciv 1955, 
611-621. 

MAZEAUD 2011 D. MAZEAUD, "La perte de chance" in L. VACCA (ed.), Il danno risarcibile. 
Congresso internazionale Aristec, Napels, Jovene, 2011, 233-247. 

MCBRYDE 1996 W.W. MCBRYDE, "Remedies for breach of contract", Edinburgh Law 
Review 1996, 43-78. 

MCCAMUS 2008 J.D. MCCAMUS, “Mechanisms for restricting recovery for emotional 
distress in contract”, Loyola of Los Angeles Law Review 2008-2009, 
vol. 42, 51-90. 

MCCHESNEY 1999 F.S. MCCHESNEY, Tortious interference with contract versus 'efficient' 
breach: theory and empirical evidence”, JLS 1999, 131-186. 

MCGREGOR 2008 H. MCGREGOR, "The role of mitigation in the assessment of damages” 
in D. SAIDOV en R. CUNNINGTON (eds.), Contract Damages. Domestic and 
International Perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2008, 329-346. 

MCKENDRICK 2009 E. MCKENDRICK, "Art. 7.4.4 en 7.4.8" in S. VOGENAUER en J. 
KLEINHEISTERKAMP (ed.), Commentary on the Unidroit Principles of 
International Commercial Contracts (PICC), Oxford, OUP, 2009, 885-
888. 

MCLAUCHLAN 2007 D. MCLAUCHLAN, "Some issues in the assessment of expectation 
damages”, New Zealand Law Review 2007, 563-629. 

MCLAUCHLAN 2011 D. MCLAUCHLAN, "The redundant reliance interest in contract 
damages", LQR 2011, 23-27. 

MCLENNAN 1999 J.S. MCLENNAN, "Positive and negative damages for breach of 
contract: the confusion of labels", South African Law Journal 1999, 
521 e.v. 

MEADEL 2007 J. MEADEL, "Faut-il introduire la faute lucrative en droit français?", LPA 
2007, afl. 77, 6-21. 

MEDINA ALCOZ 2011 M. MEDINA ALCOZ, "Anatocismo, Derecho español y Draft Common 
Frame of Reference", InDret 2011, afl. 4, 1-59. 

MÉMETEAU 1986 G. MÉMETEAU, "Perte de chance en droit médical français”, McGill Law 
Journal 1986, 126-151. 

MERRETT 2009 L. MERRETT, "Costs as damages", LQR 2009, 468-490. 

MERTENS 2006 D. MERTENS, "Het strafbeding is dood, lang leve het strafbeding" (noot 
onder Cass. 22 oktober 2004), RW 2005-06, 460-462. 

MERTENS 2009 D. MERTENS, “Welke schade vergoedt de bijkomende vergoeding van 
de handelsagent?” (noot onder Brussel 19 maart 2008), RW 2008-09, 
1693-1697. 

METTETAL 2005 A. METTETAL, “L’obligation de modérer le préjudice en droit privé 
français”, RRJ 2005, 1889-1934. 

MEURKENS 2012 L. MEURKENS, "The punitive damages phenomenon in continental 
Europe: food for thought" in L. MEURKENS en E. NORDIN (eds.), The 
power of punitive damages – Is Europe missing out?", Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 3-62. 

MEURS/THIERY 2015 T. MEURS EN Y. THIERY, "Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle 
onderneming?” in Themis 93 – Aansprakelijkheids- en 
verzekeringsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 73-109. 

MISSON 2007 L. MISSON, “Répétibilité des coûts de défense: le projet de loi tel que 
préparé est-il illicite?”, JT 2007, 360-361. 

MOENS/VERKEMPINCK 2016 H. MOENS en M. VERKEMPINCK, “Verhuis naar buitenland om 
professionele redenen als buitengewone omstandigheid bij niet-
nakoming van opzeggingsmotief van eigen gebruik bij woninghuur” 
(noot onder Vred. Kortrijk 18 juni 2014), T.Vred. 2016, 204-209. 

MOLINIER 1963 H. MOLINIER, noot onder Cass.civ.II.fr. 1 april 1963, D. 1963, 453. 

MÖLLER 2008 J.M. MÖLLER, “De uitleg van het schadebegrip in 
overnamecontracten", V&O 2008, afl. 2, 31-35. 

MONTANARI 2010 A. MONTANARI, “Risoluzione del contratto e risarcimento dell’interesse 
negativo”, Europa e diritto privato 2010, 785-833. 



1160 
 

MONTERO 1999 E. MONTERO, "Les conventions relatives à la réparation du dommage" 
in Responsabilités – Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 
1999, dossier 69, 1-49. 

MONTERO 2001 E. MONTERO, "Les clauses limitatives ou exonératoires de 
responsabilité" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de 
l'inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, 
Brussel, Bruylant, 2001, 393-434. 

MONTERO/DEMOULIN 2004 E. MONTERO en M. DEMOULIN, "La formation du contrat depuis le Code 
civil de 1804: un régime en mouvement sous une lettre figée" in P. 
WÉRY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire 
du code civil, Brussel, die keure, 2004, 61-120. 

MONTES 1998 V. MONTES, „Art. 81 [CISG]” in L. DIEZ-PICAZO en P. DE LEON (eds.), La 
compraventa internacional de mercaderías, Madrid, Civitas, 1998, 
660. 

MORANÇAIS-DEMEESTER 1993 M.-L. MORANÇAIS-DEMEESTER, “La responsabilité des personnes 
obligées à restitution”, RTDciv 1993, 757-787. 

MOREAU-MARGREVE 1976 I. MOREAU-MARGREVE, "Pour un certain pouvoir de révision des clauses 
pénales", JT 1976, 637-643. 

MOREAU-MARGREVE 2000 I. MOREAU-MARGREVE, "Variations sur un thème récurrent: la clause 
pénale" in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, 
Bruylant, 2000, 191-219. 

MOREO ARIZA 2007 J. MOREO ARIZA, "La compleja configuración del daño en la 
responsabilidad civil del abogado", InDret 2007, 1-24. 

MORTIER 1999 P. MORTIER, "Vergoedende interest", VR 1999, 235-241. 

MOUGENOT 2009-II D. MOUGENOT, “Indemnité de recouvrement et indemnité de 
procédure” in M. BERLINGIN et al. (eds.), Les conditions générales. 
Questions particulières, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, 119-132. 

MOULOUNGUI 1998 C. MOULOUNGUI, "Fasc. 330: Vente commerciale - Garanties des vices 
de la chose", JurisClasseur Contrats - Distribution, 1998. 

MOUSINHO DE FIGUEIREDO 2013 I. MOUSINHO DE FIGUEIREDO, “La clausola penale nel diritto portoghese” 
in S. CHERTI (ed.), La pena convenzionale nel diritto europeo, Napels, 
Jovene, 2013, 217-232. 

MOŽINA 2012 D. MOŽINA, "Damages and interest” in R. SCHULZE (eds.), Common 
European Sales Law (CESL). Commentary, Baden-Baden, Nomos, 
2012, art. 159-171 CESL. 

MÜLLER-LAUBE 1995 H.-M. MÜLLER-LAUBE, "Vertragsaufwendungen und Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung”, JZ 1995, 538-544. 

MURIÁ TUÑÓN 1998 A. MURIÁ TUÑÓN, "The Actio Quanti Minoris and Sales of Goods 
between Mexico and the U.S.: An analysis of the remedy of 
reduction of the price in the UN Sales Convention, CISG Article 50 
and its civil law antecedents", www.cisg.law.pace.edu. 

MUSGRAVE 2009 T.D. MUSGRAVE, "Comparative Contractual Remedies”, University of 
Western Australia Law Review 2009, 300-372. 

NAEYAERT 2013 P. NAEYAERT, "Acte équipollent à rupture en bijkomende 
schadevergoeding in het handelsagentuurrecht" (noot onder Brussel 
10 juni 2013), DAOR 2013, 386-399. 

NAEYAERT 2015 P. NAEYAERT, "Bijkomende schadevergoeding bij de beëindiging van 
een handelsagentuurovereenkomst” (noot onder Brussel 31 januari 
2014), RABG 2015, 653-656. 

NAGY 2012 C.I. NAGY, "Recognition and enforcement of US judgments involving 
punitive damages in continental Europe", Nederlands Internationaal 
Privaatrecht 2012, 4-11. 

NAVAS NAVARRO 2010 S. NAVAS NAVARRO, “Responsabilidad contractual, animales y daño 
moral” (noot onder Audiencia Provincial Valencia 25 maart 2010), 
Derecho Animal 2010 (www.derechoanimal.info), 1-6. 

NAVEZ 1999 F. NAVEZ, "Les clauses d'exclusivité et d'irrévocabilité: comparaison et 
nuances" (noot onder Rb. Luik 2 februari 1999), JLMB 1999, 1360-
1362. 

NEUDÖRFLER/BODINGER 2006 E. NEUDÖRFLER EN C. BODINGER, "Schmerzengeld und immaterieller 
Schadenersatz im ungarischen Recht", ZfRV 2006, 31-35. 



1161 
 

NGUYEN-THANH-BOURGEAIS 1973 D. NGUYEN-THANH-BOURGEAIS, “Contribution à l’étude de la faute 
contractuelle: la faute dolosive et sa place actuelle dans la gamme 
des fautes”, RTDciv 1973, 496-521. 

NIEDERLÄNDER 1960 H. NIEDERLÄNDER, "Schadensersatz bei Aufwendungen des 
Geschädigten vor dem Schadensereignis", JZ 1960, 616-621. 

NIERENGARTEN 2012 N.N. NIERENGARTEN, "Fee-shifting: the recovery of in-house legal fees", 
Mitchell Law Review 2012, 227-244. 

NIEUWENHUIS 1976 J.H. NIEUWENHUIS, "Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk 
oordeel", Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1976, 494-515. 

NIEUWENHUIS 2002 J.H. NIEUWENHUIS, "Eurocausaliteit. Agenda voor het Europese debat 
over toerekening van schade", TPR 2002, 1695-1735. 

NIHOUL 1999 M. NIHOUL, "La répétibilité des honoraires de l’avocat: les tribunaux 
n’ont pas toujours nié l’évidence”, JT 1999, 478. 

NOËL 2005 M.-P. NOËL, “La délimitation des règles applicables aux clauses de 
dédit” (noot onder Brussel 1 januari 2004), JLMB 2005, 1496-1500. 

NOLAN 1997 R. NOLAN, “Remedies for Breach of Contract: Specific Enforcement 
and Restitution" in F. ROSE (ed.), Failure of Contracts: Contractual, 
Restitutionary and Proprietary Consequences, Oxford, Hart 
Publishing, 1997, 35-59. 

NORDIN 2011 E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit 
het perspectief van artikel 6 EVRM" in J. ROZIE, A. VAN OEVELEN en S. 
RUTTEN (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 
Intersentia, 2011, 147-172. 

NORDIN 2014 E. NORDIN, "The penalty clause bias", Maastricht Journal of European 
and Comparative Law 2014, 162-187. 

NORDIN/WUYTS 2012  E. NORDIN en D. WUYTS, "The insurability of punitive damages under 
Belgian Law" in L. MEURKENS en E. NORDIN (eds.), The power of punitive 
damages – Is Europe missing out?", Antwerpen, Intersentia, 2012, 
415-436. 

O’BYRNE 2005  S.K. O’BYRNE, “Damages for mental distress and other intangible loss 
in a breach of contract action”, The Dalhousie Law Journal 2005, 
311-351. 

OETKER 2003 § 249 BGB H. OETKER, "§ 249 BGB" in W. KRÜGER (ed.), K. REBMANN, F.J. SÄCKER en R. 
RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch. Band 2a. Schuldrecht Allgemeiner Teil §§ 241-432, 
München, Beck, 2003. 

OETKER 2003 § 253 BGB  H. OETKER, "§ 253" in K. REBMANN, F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), 
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2a. 
Schuldrecht Allgemeiner Teil §§ 241-432, München, Beck, 2003. 

OGINO2012 N. OGINO, "La réforme du droit des obligations au Japon: les sujets du 
débat sur la responsabilité contractuelle", LPA 2012, afl. 67, 5-9. 

OGUS 1989 A. OGUS, "Remedies. 1. English Report" in D. HARRIS en D. TALLON 

(eds.), Contract Law Today. Anglo-French Comparisons, Oxford, 
Clarendon Press, 1989, 245-262. 

OGUS 2008  A. OGUS, "The economic basis of damages for breach of contract: 
inducement and expectation” in D. SAIDOV en R. CUNNINGTON (eds.), 
Contract Damages. Domestic and International Perspectives, Oxford, 
Hart Publishing, 2008, 125-139. 

OLIARI 2007 S. OLIARI, "I danni punitivi bussano alla porta: la Cassazione non apre" 
(noot onder Cass.it. 19 januari 2007), La nuova giurisprudenza civile 
commentata 2007, 983-990. 

OLTHOF 1991  M.M. OLTHOF, “Uitsluiting van ontbinding in de transportakte”, WPNR 
1991, 329-331. 

ONGENA/VANPETEGHEM 2003 S. ONGENA en V. VANPETEGHEM, "Betalingsachterstand bij 
handelstransacties. De wet van 2 augustus 2002", NJW 2003, 366-
375. 

OPHOF 1970 H.P.J. OPHOF, "De problematiek van de schadebeperkende 
maatregelen d.m.v. reserve-materieel en de abstracte 
schadeberekening", WPNR 1970, 523-525. 

ORTU 2009  N. ORTU, “Il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Gli 



1162 
 

orientamenti della dottrina e della giurisprudenza” (noot onder Rb. 
Cagliari 30 oktober 2008), Responsabilità civile e previdenza 2009 
(De Jure), 2531-2542. 

OSTERLING PARODI 1985  F. OSTERLING PARODI, "La indemnización de daños y perjuicios" in Libro 
Homenaje a José León Barandiarán, Cuzco, Cultural Cuzco, 1985, 
www.osterlingfirm.com, 397-416. 

PALMER 2010 A.M. PALMER, "Kemper v. Gordon: the Kentucky Supreme Court 
forecloses the loss-of-chance doctrine in medical-malpractice cases", 
University of Louisville Law Review 2010, 639-663. 

PANIS 2009 S. PANIS, "L'action en grossesse préjudiciable (wrongful pregnancy)" 
(noot onder Luik 22 januari 2009 en Rb. Antwerpen 23 april 2009), 
T.Gez. 2009-10, 217-229. 

PAPART 2008  T. PAPART, "Coup de projecteur sur les intérêts dans le contentieux de 
la réparation du dommage", VAV 2008, 471-475. 

PARDOLESI 2007  P. PARDOLESI, "Danni punitivi: frustrazione da 'vorrei, ma non posso'?", 
Rivista critica del diritto privato 2007, 341-358. 

PARMENTIER/PATART 2003 C. PARMENTIER en D. PATART, "La loi du 2 août 2002 concernant la lutte 
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales", 
TBH 2003, 217-226. 

PASCARIELLO 1997  R. PASCARIELLO, "Schadebeding en misbruik van recht" (noot onder Rb. 
Hasselt 23 oktober 1996), AJT 1996-97, 390-392. 

PASCARIELLO 1998  R. PASCARIELLO, "De verbrekingsvergoeding als tegenprestatie voor het 
eenzijdig beëindigingsrecht van de schuldenaar" (noot onder Cass. 6 
december 1996), AJT 1997-98, 104-106. 

PATOCCHI/FAVRE-BULLE 1998 P.M. PATOCCHI en X. FAVRE-BULLE, “Les principes Unidroit relatifs aux 
contrats du commerce international. Une introduction”, SJ 1998, 
569-616. 

PEARCE/HALSON 2008 D. PEARCE EN R. HALSON, “Damages for breach of contract: 
compensation, restitution and vindication", OJLS 2008, 73-98. 

PEEL 2005 E. PEEL, "Loss of a chance in medical negligence", Law Quarterly 
Review 2005, 364-370. 

PEEPERKORN 2000 D. PEEPERKORN, "Het feest van de gedaagden, kritiek op de 
proportionele leer" in A. AKKERMANS, M. FAURE en T. HARTLIEF (eds.), 
Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag, BJU, 2000, 59-83. 

PEERAER 2013  F. PEERAER, "Het volledige verbod op herziening van onrechtmatige 
bedingen: de botte bijl van het Hof van Justitie?" (noot onder HvJ 14 
juni 2012), TBBR 2013, 320-331.  

PEETERS/VANACKERE 2007  N. PEETERS en C. VANACKERE, "Interest" in Bestendig Handboek 
Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2007, losbl. 

PERALES VISCASILLAS 2001  P. PERALES VISCASILLAS, "El contrato de compraventa internacional de 
mercancías (Convención de Viena de 1980)", 
www.cisg.law.pace.edu, 2001. 

PÉREZ VELÁZQUEZ 2015  J.P. PÉREZ VELÁZQUEZ, "La carga de evitar o mitigar el daño derivado del 
incumplimiento del contrato”, InDret 2015, 1-63. 

PERILLO 2000  J.M. PERILLO, "Misreading Oliver Wendell Holmes on efficient breach 
and tortious interference", Fordham Law Review 2000, 1085-1106. 

PEROVIC 2010 J. PEROVIC, "Étendue et limitation de la responsabilité contractuelle 
selon la Convention de Vienne sur les contrats de vente 
internationale de marchandises – Quid en particulier des clauses 
excluant les consequential damages?", RDIDC 2010, 571-604. 

PETIT 2000 J. PETIT, "Over de rentevoet bij compensatoire interest" (noot onder 
Cass. 6 oktober 1999), R.Cass. 2000, 249-250. 

PETTIT 1987 M. PETTIT, “Private advantage and public power: reexamining the 
expectation and reliance interests in contract damages”, Hastings 
Law Journal 1987, 417-469. 

PETRELLI 1999 P. PETRELLI, "Il danno non patrimoniale. Criteri di valutazione" in G. 
VISINTINI (ed.), Il risarcimento del danno contrattuale ed 
extracontrattuale, Milaan, Giuffrè, 1999, 281-299. 

PHANG 2003  A. PHANG, “The crumbling edifice? The award of contractual damages 
for mental distress”, Journal of Business Law 2003, 341-388. 



1163 
 

PHILIPPE 1994 D. PHILIPPE, "L'obligation pour la victime de limiter son propre 
dommage" (noot onder Cass. 14 mei 1992), JLMB 1994, 49-52. 

PHILIPPE 2010  D. PHILIPPE, “À propos du dommage indirect et imprévisible et des 
clauses s'y rapportant", RDIDC 2010, 497-544. 

PHILIPPE 2012 D. PHILIPPE, “Performance and non-performance of obligations and 
corresponding rights in the DCFR" in in V. SAGAERT, M.E. STORME en E. 
TERRYN (eds.), The Draft Common Frame of Reference: national and 
comparative perspectives, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2012, 35-
52. 

PHILIPPE 2013 D. PHILIPPE, "Quelques réflexions sur la perte d'une chance et le lien 
causal", TBH 2013, 1004-1013. 

PHILIPPE 2014-I D. PHILIPPE, “Le juge et la révision du contrat: le bouleversement de 
l’économie contractuelle” in B. ALLEMEERSCH (ed.), Le juge et le contrat 
– De rol van de rechter in het contract, Brussel, die Keure, 2014, 373-
407. 

PHILIPPE 2014-II D. PHILIPPE, "Perte de chance et détermination du dommage" (noot 
onder Kh. Brussel 4 februari 2014), DAOR 2014, 78-80. 

PHILIPPE 2014-III D. PHILIPPE, “Préjudice économique et financier (rapport provisoire). 
Séminaire UCL Paris I”, www.philippelaw.eu, 2014, 1-38. 

PHILIPPE 2015 D. PHILIPPE, “Préjudice économique et financier. Rapport belge” in B. 
DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la 
responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 
2015, 797-846. 

PICHONNAZ 2004 P. PICHONNAZ, "Le devoir du lésé de diminuer son dommage" in F. 
WERRO (ed.), La fixation de l'indemnité - Colloque du droit de la 
responsabilité civile 2003 - Université de Fribourg, Bern, Stämpfli, 
2004, 109-132. 

PICHONNAZ 2013 P. PICHONNAZ, “Le dommage contractuel et la question de la 
prévisibilité" in F. WERRO en P. PICHONNAZ (eds.), Le dommage dans 
tous ses états. Sans le dommage corporel ni le tort moral, Bern, 
Stämpfli, 2013, 33-67. 

PICHONNAZ 2014 P. PICHONNAZ, “Prévisibilité du dommage et damnum extra rem" in R. 
VAN DEN BERGH, G. VAN NIEKERK, P. PICHONNAZ et al. (eds.), Meditationes 
de iure et historia. Essays in honour of Laurens Winkel, Kaapstad, 
Fundamina, 2014, www.unifr.ch, 702-718. 

PIERRE 2012  P. PIERRE, “La mise en oeuvre de la réparation intégrale" in P. PIERRE 

en F. LEDUC (eds.), La réparation intégrale en Europe. Études 
comparatives des droits nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 46-63. 

PIERROUX 2012  E. PIERROUX, “Avec la SNCF, gare au dommage imprévisible!” (noot 
onder Cass.civ.I.fr. 26 september 2012), Gaz.Pal. 2012, afl. 327, 9-17. 

PIERS 2007  M. PIERS, “Class actions. Verenigde Staten v. Europa. 
Rechtsvergelijkende beschouwingen naar aanleiding van de Wal-
Martzaak”, NJW 2007, 825-837. 

PINORI 1998 A. PINORI, “Il principio generale della riparazione integrale dei danni", 
Contratto e impresa 1998, 1144-1169. 

PINORI 2009 A. PINORI, “La regola della cd. causalità giuridica. Le conseguenze 
immediate e dirette e i danni prevedibili" in G. VISINTINI (ed.), Trattato 
della responsabilità contrattuale. Volume terzo. Il risarcimento del 
danno contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli 
ausiliari, Padua, Cedam, 2009, 313-363. 

PINORI/CORRADI 1999  A. PINORI en E. CORRADI, "Il principio della riparazione integrale dei 
danni" in G. VISINTINI (ed.), Il risarcimento del danno contrattuale ed 
extracontrattuale, Milaan, Giuffrè, 1999, 41-72. 

PINORI/PETRELLI 1999 A. PINORI en P. PETRELLI, “Il criterio della prevedibilità del danno 
contrattuale" in G. VISINTINI (ed.), Il risarcimento del danno 
contrattuale ed extracontrattuale, Milaan, Giuffrè, 1999, 129-158. 

PIRSON 2001  V. PIRSON, "Les sanctions de la garantie des vices cachés en matière 
de vente", TBBR 2001, 416-441. 

PLETZER 2007  R. PLETZER, "Vorteilsausgleich beim Schmerzengeld?", JBl 2007, 409-
433. 



1164 
 

PLIBERSEK 1991 R. PLIBERSEK, "Assessment of damages for breach of confidence in 
England and Australia", European Intellectual Property Review 1991, 
283-287. 

POELMANS 2014 O. POELMANS, "Le droit des obligations au Luxembourg – chronique de 
jurisprudence (2012) – première partie”, DAOR 2014, 30-80. 

PONTECORVO 1997 A. PONTECORVO, "La responsabilità per perdita di chance", Giustizia 
civile 1997, 447-459. 

PORCHY-SIMON 2015 S. PORCHY-SIMON, “Barémisation des indemnisations, choix des modes 
de réparation (capital, rente). Rapport français” in B. DUBUISSON en P. 
JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 647-668. 

POSNER 1979 R.A POSNER, "Utilitarianism, economics, and legal theory", JLS 1979, 
103-140. 

POSNER 2003 E.A. POSNER, "Economic analysis of contract law after three decades: 
succes or failure?, Yale Law Journal 2003, 829-880. 

POUND 1945  R. POUND, "Individual interests of substance – promised advantages", 
Harvard Law Review 1945, 1-42. 

POZZI 2007  C. POZZI, “Tipologia e quantificazione del danno da ritardo nel 
transporto aereo” (noot onder Vred. Carinola 23 februari 2006), 
Responsabilità civile e previdenza 2007 (De Jure), 159-173. 

PÜTZ/MONTERO 2006 A. PÜTZ en E. MONTERO, "La perte d’une chance d’éviter la réalisation 
d’un risque: un préjudice illusoire?" (noot onder Cass. 1 april 2004 en 
Bergen 10 oktober 2005), JLMB 2006, 1085-1092. 

QUÉZEL-AMBRUNAZ 2010  C. QUEZEL-AMBRUNAZ, “La causalité dans le droit de la responsabilité 
civile européenne”, seminarie GERC, 26-27 maart 2010, Genève, 
grerca.univ-rennes1.fr, 1-25. 

RABITTI 2004  M. RABITTI, “Il danno non patrimoniale da inadempimento 
contrattuale", Responsabilità civile e previdenza 2004, 340-367. 

RADE 1999 C. RADE, "Fasc. 10: Droit à réparation. Conditions de la responsabilité 
contractuelle. Dommage", JurisClasseur Civil Code 1999, losbl. 

RADE 2008  C. RADE, "Caractère prévisible du dommage” (noot onder Dijon 29 
januari 2008, JurisData nr. 2008-355413), RCA 2008, afl. 5, comm. 
158, 1-4. 

RADOUANT 1964 J. RADOUANT, “Les dommages-intérêts dus par le vendeur dans la 
garantie des vices cachés de la chose en droit français” in Mélanges 
Secrétan, Montreux, Corbaz, 1964, 241-248. 

RAKOFF 1991  T.D. RAKOFF, “Fuller and Perdue’s The Reliance Interest as a work of 
legal scholarship", Wisconsin Law Review 1991, 203-246. 

RAVARANI 2007 G. RAVARANI, "Panorama de jurisprudence en matière d'indemnisation 
du dommage", Pas.lux 2007, 77-224. 

RAVARANI 2012 G. RAVARANI, "Chronique de jurisprudence en matière 
d'indemnisation du dommage", Pas.lux 2012, 287-477. 

RAZ 1982  J. RAZ, "Promises in morality and law", Harvard Law Review 1982, 
916-938. 

REA 1982 S.A. REA, “Nonpecuniary loss and breach of contract”, JLS 1982, 35-
53. 

REGIS 2013 N. REGIS, “Le préjudice économique des entreprises", Bulletin 
d'information. Cour de cassation, 1 mei 2013 
(www.courdecassation.fr), 1-19. 

REIFEGERSTE/WEISZBERG 2004 REIFEGERSTE en G. WEISZBERG, "Obligation de minimiser le dommage et 
"raissonable" en droit du commerce international", RDAI 2004, 181-
197. 

REIM 2003 U. REIM, “Der Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach § 284 BGB”, 
NJW 2003, 3662-3667. 

REISCHAUER 2002 R. REISCHAUER, "§ 1293, 1295 en 1325 ABGB" in P. RUMMEL (ed.), 
Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, Wenen, 
Manzsche, 2002. 

REMIEN 2012 O. REMIEN, "Schadensersatz und Zinsen nach EU-Kaufrecht" in M. 
SCHMIDT-KESSEL (ed.), Ein einheitliches europäisches Kaufrecht? Eine 
Analyse des Vorschlags der Kommission, München, sellier, 2012, 503-



1165 
 

527. 

RÉMILLARD 2005 G. REMILLARD, "Codification et mondialisation", Les Cahiers de droit 
2005, 601-612. 

REMINGTON 1999  C.A. REMINGTON, "Intentional interference with contract and the 
doctrine of efficient breach: fine tuning the notion of the contract 
breacher as wrongdoer", Buffalo Law Review 1999, 645-711. 

RÉMY 1996 PH. RÉMY, "Critique du système français de responsabilité civile", 
Droit et Cultures 1996, 31-49. 

RÉMY 1997 PH. RÉMY, "La “responsabilité contractuelle”: histoire d’un faux 
concept”, RTDciv 1997, 323-355. 

RÉMY 2001 PH. RÉMY, “Observations sur le cumul de la résolution et des 
dommages et intérêts en cas d’inexécution du contrat” in La 
sanction du droit: Mélanges offerts à Pierre COUVRAT, Parijs, PUF, 
2001, 121-131. 

RÉMY 2009 PH. RÉMY, “Les dommages et intérêts" in F. TERRE, Pour une réforme 
du droit des contrats. Réflexions et propositions d'un groupe de 
travail sous la direction de François Terré, Parijs, LGDJ, 2009, 281-
289. 

RÉMY-CORLAY 2005 P. RÉMY-CORLAY, “Exécution et réparation: deux concepts?”, RDC 
2005, afl. 1, 13-30. 

RÉMY-CORLAY 2009  P. RÉMY-CORLAY, “Damages, loss and the quantification of damages in 
the Avant-projet de réforme" in J. CARTWRIGHT, S. VOGENAUER en S. 
WHITTAKER (eds.), Reforming the French law of obligations, Oxfort, 
Hart Publishing, 2009, 305-324. 

RÉMY-CORLAY 2011 P. REMY-CORLAY, "Dommages et intérêts punitifs et ordre public 
international: contrôle de proportionnalité" (noot onder Cass.civ.I.fr. 
1 december 2010), RTDciv 2011, 317-336. 

RENARD-DECLAIRFAYT 2005  M. RENARD-DECLAIRFAYT, "La modalisation de la force exécutoire de 
l'acte notarié à propos de la clause pénale" in C. BIQUET-MATHIEU et al. 
(eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 753-763. 

RESCIGNO 1984 P. RESCIGNO, "Valutazione equitativa: profili comuni" in G. VISINTINI 

(ed.), Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, 
Milaan, Giuffrè, 1984, 81-89.  

RIBEIRO DE FARIA 2001 J. RIBEIRO DE FARIA, “A natureza da indemnização no caso de resolução 
do contrato. Novamente a questão” in Estudos em comemoração 
dos cinco anos (1995-2000) da faculdade de direito da universidade 
do Porto, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, 11-62. 

RICCIO 2009  A. RICCIO, "I danni punitivi non sono, dunque, in contrasto con 
l'ordine pubblico interno", Contratto e impresa 2009, 854-881. 

RIGALLE-DUMETZ 2005  C. RIGALLE-DUMETZ, “Le rejet de la résolution partielle ou la lecture 
normative de la règle résolutoire” in Droits des contrats France, 
Belgique, Brussel, Larcier, 2005, 125-155. 

RIJNHOUT 2010  R. RIJNHOUT, "Kroniek Schadevergoedingsrecht", Aansprakelijkheid, 
verzekering en schade 2010, 227-240. 

ROBERTS 2008-I C.L. ROBERTS, “A Commonwealth perspective on restitutionary 
disgorgement for breach of contract”, Washington and Lee 
University School of Law 2008, 945-991. 

ROBERTS 2008-II C.L. ROBERTS, “Restitutionary disgorgement for opportunistic breach 
of contract and mitigation of damages”, Loyola of Los Angeles Law 
Review 2008, 131-176. 

ROBERTS 2009 C.L. ROBERTS, “Restitutionary disgorgement as a moral compass for 
breach of contract”, University of Cincinnati Law Review 2009, 991-
1026. 

RODRIGUEZ 2014 M. RODRIGUEZ, "Het foutbegrip in het burgerlijk recht en het strafrecht 
en de implicaties voor het gezag van strafrechtelijk gewijsde” (noot 
onder Gent 7 februari 2013), TBBR 2014, 397-404. 

RODRÍGUEZ GUITIÁN 2007 A.M. RODRÍGUEZ GUITIÁN, “La indemnización del daño moral en el 
incumplimiento contractual", Revista jurídica Universidad Autónoma 
de Madrid 2007, www.repositorio.uam.es, 239-263. 

RODRÍGUEZ GUITIÁN 2008  A.M. RODRÍGUEZ GUITIÁN, “La reparación del daño moral en la 



1166 
 

contratación inmobiliaria”, Revista de derecho 2008, 141-163. 

ROGGE 1998  J. ROGGE, "Productenaansprakelijkheid naar huidig Belgisch recht”, 
TPR 1988, 717-727. 

ROIJACKERS 2009 C. ROIJACKERS, “Voordeel door schadevergoeding, in het bijzonder bij 
gebitsschade” (noot onder Rb. Amsterdam 24 september 2008), L & 
S 2009, 70-72. 

ROME 2011  F. ROME, "Irresponsabilité de la SNCF: c’est de nouveau possible!”, D. 
2011, 1745-1747. 

ROMEO 2004  C. ROMEO, "Inadempimento doloso e risarcimento del danno 
imprevedibile", Responsabilità civile e previdenza 2004, 972-1002. 

RONSE 2008  C. RONSE, "Enige overwegingen bij de schadeloosstelling voor 
auteursrechtelijke inbreuken in het licht van de Wet van 10 mei 2007 
betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van 
intellectuele eigendomsrechten" (noot onder Luik 29 februari 2008), 
AM 2008, 213-218. 

ROUHETTE 2007  T. ROUHETTE, "The availability of punitive damages in Europe: growing 
trend or nonexistent concept?", Defense Counsel Journal 2007, 320-
342. 

ROUVIERE 2009 F. ROUVIERE, “L’évaluation des restitutions après annulation ou 
résolution de la vente”, RTDciv 2009, 617-638. 

ROWE 1982  T.D. ROWE, "The legal theory of attorney fee shifting: a critical 
overview", Duke Law Journal 1982, 651-680. 

RÜΒMANN 2012  H. RÜΒMANN, "§ 249 BGB" in Juris PraxisKommentar BGB, 
Saarbrücken, Juris, 2012, online. 

RUTTEN 2006  S. RUTTEN, “De begroting van de opzeggings- en schadevergoeding” in 
Huur van diensten – Aanneming van werk, Gent, Larcier, 2006, 315-
346. 

SABARD 2012  O. SABARD, “La forme de la réparation" in P. PIERRE en F. LEDUC (eds.), 
La réparation intégrale en Europe. Études comparatives des droits 
nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 77-84. 

SAGAERT 2007  V. SAGAERT, "Wat als het vermogen gaat schuiven? Casuïstiek rond 
zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde 
verrijking", Verbintenissenrecht, Themis nr. 41, Brugge, die Keure, 
2007, 71-94. 

SAGAERT/SAMOY 2002 V. SAGAERT en I. SAMOY, "De wet van 2 augustus 2002 betreffende de 
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Een 
verwittigd betaler is er twee waard...", RW 2002-2003, 321-334. 

SAGAERT/SAMOY 2003  V. SAGAERT en I. SAMOY, "Recente ontwikkelingen van contractenrecht. 
De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties" in Verslagboek 10e 
VRG-Alumnidag. Recht in beweging, Leuven, KUL, 2003, 113-133. 

SAGAERT/SAMOY 2004  V. SAGAERT en I. SAMOY, "Kosten en erelonen van de advocaat: de 
wetgever is aan zet”, RW 2003-04, 837-839. 

SAGAERT/SAMOY 2009 V. SAGAERT en I. SAMOY, “Kroniek verhaalbaarheid erelonen" in CRB 
Jaarboek 2008-2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 1-43. 

SAIDOV 2002  D. SAIDOV, "Methods of limiting damages under the Vienna 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods", PILR 
2002, 307-377. 

SAIDOV/CUNNINGTON 2008  D. SAIDOV en R. CUNNINGTON, "Current themes in the law of contract 
damages: introductory remarks” in D. SAIDOV en R. CUNNINGTON (eds.), 
Contract Damages. Domestic and International Perspectives, Oxford, 
Hart Publishing, 2008, 1-29. 

SAINT-PAU 2007  J.C. SAINT-PAU, "Art. 1146 à 1155", JurisClasseur Civil Code 2007. 

SALVADOR CODERCH 1990  P. SALVADOR CODERCH en J. SANTDIUMENGE, “La influencia del Avant-
projet de révision du Code civil belga de François Laurent en el 
Código civil español de 1889" in Centenario del Código civil (1889-
1989). Tomo II, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, 
1921-1965. 

SAMOY 2001  I. SAMOY, "De geoorloofdheid van schadebedingen na de wet van 23 
november 1998: de figurantenrol van de werkelijk geleden schade 



1167 
 

en van de nietigheidssanctie" (noot onder Cass. 26 januari 2001), 
R.Cass. 2001, 342-354. 

SAMOY 2002 I. SAMOY, "Gebruiksaanwijzing voor verborgen gebreken? Het gebruik 
van de gebrekkige zaak en gevolgen van het keuzerecht tussen 
ontbinding en prijsvermindering" (noot onder Kh. Hasselt 10 juli 
2000), RW 2001-02, 1032-1035. 

SAMOY 2010 I. SAMOY, “La dissolution des contrats multipartites. Vers une 
reconnaissance générale de la résolution partielle temporelle, 
matérielle et personnelle, grâce au critère de l’(in)divisibilité et 
fondée sur la fonction modératrice de la bonne foi” in J.-F. GERMAIN 

(ed.), Questions spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 
2010, 195-216. 

SAMOY 2013 I. SAMOY, "Zuiver economische schade: hoe de pleinvrees overwinnen 
...", TBH 2013, 1039-1049. 

SAMOY/AGUIRRE 2010 I. SAMOY m.m.v. M. AGUIRRE, "De raakvlakken tussen de contractuele 
en de buitencontractuele aansprakelijkheid. Schadeherstel, 
schadevergoeding en interesten" in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De 
raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele 
aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2010, 97-135. 

SAMOY/DANG VU 2012 SAMOY/DANG VU 2012  I. SAMOY en T. DANG VU, “Performance and non-performance in the 
DCFR. Perspectives from the Belgian law" in V. SAGAERT, M.E. STORME 

en E. TERRYN (eds.), The Draft Common Frame of Reference: national 
and comparative perspectives, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2012, 
53-112. 

SAMOY/HOUTMEYERS 2014 I. SAMOY en A.-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, 327-344. 

SAMOY/MAES 2011 I. SAMOY en A. MAES, "De ontbinding van 
meerpartijenovereenkomsten na het cassatiearrest van 17 oktober 
2008" (noot onder Cass. 17 oktober 2008), TBBR 2011, 189-199. 

SAMOY/RONSIJN 2014 I. SAMOY en K. RONSIJN, "Verlies van een geringe kans: geen minimum 
waarschijnlijkheid vereist” (noot onder Cass.fr. 16 januari 2013), 
TBBR 2014, 125-127. 

SAMOY/SAGAERT 2008 I. SAMOY en V. SAGAERT, “De wet van 21 april 2007 betreffende de 
verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat", RW 
2007-08, 674-698. 

SAMOY/SAGAERT 2012 I. SAMOY en V. SAGAERT, "Everything costs its own cost, and one of our 
best virtues is a just desire to pay it. An analysis of Belgian law” in M. 
REIMANN (ed.), Cost and fee allocation in civil procedure, Dordrecht, 
Springer, 2012, 79-88. 

SAMOY/STIJNS/JANSEN 2015 I. SAMOY, S. STIJNS en S. JANSEN, “Dommages et intérêts compensatoires 
et moratoires. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le 
dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 145-214.  

SAMOY/VANDERSCHOT 2006 I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, “Nietigheid van ongeoorloofde 
schadebedingen in het gemene recht: welles nietes..." (noot onder 
Antwerpen 20 september 2004), RW 2006-07, 797-801. 

SAMOY/VAN LOOCK 2013  I. SAMOY en S. VAN LOOCK, “Interestbedingen" in G.-L. BALLON, H. DE 

DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), 
Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume II, 
Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 1427-1459. 

SAMOY/VERJANS 2012  I. SAMOY en E. VERJANS, "Recente ontwikkelingen bij de 
aansprakelijkheid en alternatieve vergoedingsregelingen" in C. VAN 

SCHOUBROECK, I. SAMOY en S. STIJNS (eds.), Themis 72 – 
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die Keure, 2012, 
93-129. 

SAMOY/VERJANS 2015  I. SAMOY en E. VERJANS, "Actualia gronden van aansprakelijkheidsrecht 
2012-2015” in Themis 93 – Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, 
Brugge, die Keure, 2015, 1-36. 

SANA-CHAILLÉ DE NÉRÉ 2005  S. SANA-CHAILLÉ DE NÉRÉ, "La responsabilité contractuelle en droit 



1168 
 

international privé”, JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances, 
Fasc. 255-20, 2005. 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2006  P. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “El daño moral. Una aproximación a su 
configuración jurídica", Revista de derecho privado 2006, 27-54. 

SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA 2011 
 

I. SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, “La moderna regulación de la 
indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual 
en el nuevo derecho de la contratación: el triángulo de Las 
Bermudas” in K.J. ALBIEZ DOHRMANN (ED.), Derecho privado y 
modernización del derecho contractual en España, Barcelona, 
Atelier, 2011, 448-484. 

SANTOS JÚNIOR 2007  E. SANTOS JÚNIOR, “'Mitigation of damages', redução de danos pela 
parte lesada e 'culpa do lesado'" in Prof. Doutor Inocêncio Galvão 
Telles: 90 anos. Homenagem da faculdade de direito de Lisboa, 
Lissabon, Almedina, 2007, 349-367. 

SAPIO 1998  G. SAPIO, “Lesione della sfera psico-affettivo-emotiva e responsabilità 
contrattuale” (noot onder Pretura di Salerno 17 februari 1997), 
Giustizia civile 1998, I, 2037. 

SAVATIER 1954  R. SAVATIER, noot onder Cass.civ.fr. 2 juli 1953, D. 1954, 73. 

SAVATIER 1970 R. SAVATIER, “Une faute peut-elle engendrer un dommage sans l’avoir 
causé?”, D. 1970, chron., 123-126. 

SAVAUX 1999 E. SAVAUX, "La fin de la responsabilité contractuelle?", RTDciv 1999, 1-
17. 

SAVAUX 2007 E. SAVAUX, "Brèves observations sur la responsabilité contractuelle 
dans l'avant-projet de réforme du droit de la responsabilité", RDC 
2007, 45-56. 

SAVAUX 2011 E. SAVAUX, "Les effets de la caducité du contrat sur la clause pénale", 
RDC 2011, 826-830. 

SCALISE 2007  R.J. SCALISE, "Why 'no efficient breach' in the civil law? A comparative 
assessment of the doctrine of efficient breach of contract", The 
American Journal of Comparative Law 2007, 721-763. 

SCHAMPS 1994 B. SCHAMPS, "La prévisibilité du dommage en responsabilité civile. De 
son incidence sur la faute, et sur le rapport de causalité", RDPC 1994, 
375-394. 

SCHEFFEN 1999  E. SCHEFFEN, "Tendenzen bei der Bemessung des Schmerzensgeldes für 
Verletzungen aus Verkehrsunfällen, ärztlichen Kunstfehlern und 
Produzentenhaftung", ZRP 1999, 189-193. 

SCHELHAAS 2000 H. SCHELHAAS, "Het boetebeding in Nederland en België" in J. SMITS en 
S. STIJNS (eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands 
contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2000, 295-325. 

SCHELHAAS 2005 H. SCHELHAAS, "Opzegbeding versus strafbeding" (noot onder Bergen 
22 oktober 2003), TBBR 2005, 102-109.  

SCHIEMANN/MARTINEK 2005 G. SCHIEMANN en M. MARTINEK, "§ 249-254 BGB" in G. SCHIEMANN en M. 
MARTINEK (eds.), J. von Staudingers Kommentar zur Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2. Recht 
der Schuldverhältnisse. §§ 249-254, Berlijn, Sellier-de Gruyter, 2005. 

SCHILLER 2010 S. SCHILLER, "Les remèdes à l'inexécution contractuelle en droit des 
affaires" in S. LE GAC-PECH (ed.), Rémédier aux défaillances du contrat, 
Brussel, Larcier, 2010, 65-78. 

SCHLECHTRIEM 1997 P. SCHLECHTRIEM, "Schadensersatz und Schadensbegriff”, ZEuP 1997, 
232-254. 

SCHLECHTRIEM 2005 P. SCHLECHTRIEM, "Damages and performance interest" in Festschrift 
für Apostolos Georgiades zum 70. Geburtstag, Athene, 2005, 
www.cisg.law.pace.edu.  

SCHLECHTRIEM 2006  P. SCHLECHTRIEM, "Schadenersatz und Erfüllungsinteresse" in M. 
STATHOPOULOS et al. (eds.), Festschrift für Apostolos Georgiades zum 
70. Geburtstag, München, Beck, 2006, 382-402. 

SCHLECHTRIEM 2007 P. SCHLECHTRIEM, “Non-Material Damages – Recovery under the 
CISG?”, PILR 2007, 89-102. 

SCHMID 2009  J. SCHMID, “Vertragshaftung und Voraussehbarkeit des Schadens. 
Schweizerisches Obligationenrecht und Rechtsvergleichung" in W. 



1169 
 

WIEGAND, T. KOLLER en H.P. WALTER (eds.), Tradition mit Weitsicht. 
Festschrift für Eugen Bucher zum 80. Geburtstag, Bern, Schulthess, 
2009, 663-682. 

SCHMIDT 1974 J. SCHMIDT, "Vorsorgekosten und Schadensbegriff", JZ 1974, 73-84. 

SCHNEIDER 1987  M.E. SCHNEIDER, “Résumé de la discussion sur l’obligation de 
minimiser les pertes dans la pratique du contrat international de 
construction le 1er décembre 1986 à Paris", RDAI 1987, 387-391. 

SCHOENTJES-MERCHIERS 1969 Y. SCHOENTJES-MERCHIERS, "Strafbeding – Boetebeding", TPR 1969, 51-
72. 

SCHOENTJES-MERCHIERS 1970 Y. SCHOENTJES-MERCHIERS, "Schadevergoeding voor laattijdige betaling 
van een vreemdegeldschuld na devaluatie van het vreemde geld", 
RW 1969-70, 1957-1963. 

SCHÖNLE 1977  H. SCHÖNLE, “Remarques sur la responsabilité causale du vendeur 
selon les art. 195 al. 1 et 208 al. 2 CO”, SJ 1977, 465. 

SCHÖNLE/KOLLER 2010 H. SCHÖNLE en TH. KOLLER, “Art. 74” in H. HONSELL (ed.), Kommentar zum 
UN-Kaufrecht, Salzburg, Springer, 2010. 

SCHOLLEN/VAN ORSCHOVEN 2005 
 

P. SCHOLLEN en P. VAN ORSCHOVEN, “De verhaalbaarheid van 
advocatenkosten beslist? Een kort bezwaar vanuit een groot 
beginsel" in F. EVERS en P. LEFRANC (eds.), De verhaalbaarheid van de 
kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de rechter?, 
Brugge, die Keure, 2005, 263-266. 

SCHOORDIJK 2002 H.C.F SCHOORDIJK, “Het gebruik van open normen naar Belgisch en 
Nederlands privaatrecht" in E. DIRIX, W. PINTENS, P. SENAEVE en S. STIJNS 

(eds.), Liber Amicorum Jacques Herbots, Kluwer, Deurne, 2002, 325-
350. 

SCHRAEYEN 2001 J. SCHRAEYEN, "Het gemeenrechtelijk strafbeding getoetst", Jura Falc. 
2000-01, 523-566. 

SCHRYVERS 1999  J. SCHRYVERS, "Les règlements tardifs de dommages corporels et la 
proposition de loi du député J. Ansoms" (noot onder Pol. Aarlen 14 
januari 1997), RGAR 1999, nr. 13069. 

SCHUERMANS/SCHRYVERS/SIMOENS/VAN 

OEVELEN/SCHAMP 1984 
L. SCHUERMANS, J. SCHRYVERS, D. SIMOENS, A. VAN OEVELEN en H. SCHAMP, 
"Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad - schade en 
schadeloosstelling (1977-1982)", TPR 1984, 511-868. 

SCHUMANN 1985  E. SCHUMANN, "Mitverschulden und Schadensminderungspflicht – 
Treu und Glauben im Haftungsrecht", NJW 1985, 1130-1134. 

SCHWARTZ 1979  A. SCHWARTZ, "The case for specific performance", Yale Law Journal 
1979, 271-306. 

SCHWARTZ/SCOTT 2003  A. SCHWARTZ en R.E. SCOTT, "Contract theory and the limits of contract 
law", Yale Law Journal 2003, 541-620. 

SCHWENZER 2003  I. SCHWENZER, "Aufwendungsersatz bei nicht durchgeführten 
Vertragen" in Festschrift für Peter Schlechtriem, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2003, 657-676. 

SCHWENZER 2008  I. SCHWENZER, "Rechtsverfolgungskosten als Schaden?" in P. GAUCH, F. 
WERRO en P. PICHONNAZ (eds.), Mélanges en l'honneur de Pierre 
Tercier, Schulthess, Zürich, 2008, 417-426. 

SCHWENZER 2013 I. SCHWENZER, "Art. 74/75" in I. SCHWENZER (ed.), Kommentar zum 
Einheitlichen UN-Kaufrecht, München, Beck, 2013. 

SCHWENZER/HACHEM 2008 I. SCHWENZER en P. HACHEM, "The scope of the CISG provisions of 
damages” in D. SAIDOV en R. CUNNINGTON (eds.), Contract Damages. 
Domestic and International Perspectives, Oxford, Hart Publishing, 
2008, 91-107. 

SCHWENZER/MANNER 2008 I. SCHWENZER en S. MANNER, "The pot calling the kettle black: the 
impact of the non-breaching party's (non-)behaviour on its CISG-
remedies" in C.B. ANDERSEN en U.G. SCHROETER (eds.), Sharing 
international commercial law across national bounderies: Festschrift 
for Albert H. Kritzer on the occasion of his eightieth birthday, Wildy, 
Simmonds & Hill Publishing, 2008, 470-488. 

SCOGNAMIGLIO 2009-I  C. SCOGNAMIGLIO, “Il sistema italiano in materia di risarcimento del 
danno contrattuale" in G. VISINTINI (ed.), Trattato della responsabilità 
contrattuale. Volume terzo. Il risarcimento del danno contrattuale. 



1170 
 

La responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari, Padua, 
Cedam, 2009, 9-28. 

SCOGNAMIGLIO 2009-II C. SCOGNAMIGLIO, “Le perdite di chances" in G. VISINTINI (ed.), Trattato 
della responsabilità contrattuale. Volume terzo. Il risarcimento del 
danno contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli 
ausiliari, Padua, Cedam, 2009, 219-236. 

SCOGNAMIGLIO 2011  C. SCOGNAMIGLIO, “Il danno risarcibile tra interesse negativo ed 
interesse positivo”, www.personaedanno.it, 1-8. 

SEBERT 1986 J.A. SEBERT, "Punitive and nonpecuniary damages in actions based 
upon contract: toward achieving the objective of full compensation", 
UCLA Law Review 1986, 1565-1678. 

SEFTON-GREEN 2010 R. SEFTON-GREEN, "Breach of contract: signification et conséquences 
en droit anglais" in S. LE GAC-PECH (ed.), Remédier aux défaillances du 
contrat, Brussel Larcier, 2010, 33-44. 

SEGALERBA 1999 A. SEGALERBA, "Il criterio dell'evitabilità delle conseguenze dannose da 
parte del creditore/danneggiato" in G. VISINTINI (ed.), Il risarcimento 
del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milaan, Giuffrè, 1999, 
111-128. 

SERINET 2001  Y.-M. SERINET, “L'effet rétroactif de la résolution pour inexécution en 
droit français” in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de 
l’inexécution des obligations contractuelles. Études de droit comparé, 
Brussel, Bruylant, 2001, 589-668. 

SERRA 2000  T. SERRA, “Inadempimento del contratto di viaggio e danno da 
vacanza rovinata”, Giustizia civile 2000, I, 1205-1207. 

SHAPIRO 1991 R. SHAPIRO, “The Most-Cited Articles from The Yale Law Journal”, Yale 
Law Journal 1991, 1449-1514. 

SHARP 1941  M.P. SHARP, "Pacta sunt servanda", Columbia Law Review 1941, 783-
798. 

SHAVELL 1980 S. SHAVELL, "Damage measures for breach of contract", The Bell 
Journal of Economics 1980, 466-490. 

SHAVELL 2006 S. SHAVELL, "Is breach of contract immoral?", Emory Law Journal 
2006, 439-460. 

SHEPHERD 2005 G.B. SHEPHERD, "The impacts of the European rule for fee-shifting on 
litigation behavior” in H.-E. RASMUSSEN-BONNE, R. FREER, W. LÜKE en W. 
WEITNAUER (eds.), Balancing of Interests. Liber amicorum Peter Hay 
zum 70. Geburtstag, Frankfurt am Main, Verlag Recht und 
Wirtschaft, 2005, 381-389. 

SHIFFRIN 2009  S. SHIFFRIN, "Could breach of contract be immoral?", Michigan Law 
Review 2009, 1551-1568. 

SIEMS 2003  M. SIEMS, "Disgorgement of profits for breach of contract: a 
comparative analysis", Edinburgh Law Review 2003, 27-59. 

SIMAR 2015  N. SIMAR, "Prédispositions pathologiques et état antérieur: une 
tempête dans un verre d'eau", RGAR 2015, nr. 15150, 1-12. 

SIMAR/DE ZUTTER 2013 N. SIMAR en L. DE ZUTTER, "Le régime légal de l'évaluation du 
dommage" in J. FAGNART (ed.), Responsabilités. Traité théorique et 
pratique, Waterloo, Kluwer, 2013, losbl. 

SIMAR/SIMAR 2008  N. SIMAR en S. SIMAR, “Le dommage moral", Con.M. 2008, 3-11. 

SIMOENS 2001 D. SIMOENS, "Berekening van de compensatoire interesten als 
onderdeel van een gemeenrechtelijke schadeloosstelling die ex 
aequo et bono is begroot: een wijziging in de cassatierechtspraak? 
Draagwijdte van deze wijziging?" (noot onder Cass. 5 oktober 2000), 
TBBR 2001, 444-451. 

SIMOENS 2002 D. SIMOENS, "Begroting van de gemeenrechtelijke schadeloosstelling 
bij verergering, door de onrechtmatige daad, van voorafbestaande 
schade", RW 2001-02, 73-83. 

SIMOENS 2003 D. SIMOENS, "Latere gebeurtenissen, al dan niet vreemd aan de 
schade: alternatieven voor de vaste cassatieregel" (noot onder Cass. 
2 mei 2001), TBBR 2003, 46-53. 

SIMOENS 2004-I D. SIMOENS, "Plicht tot schadeloosstelling en plicht tot 
schadebeperking: twee facetten van eenzelfde wetsvoorschrift", 



1171 
 

TBBR 2004, 425-428. 

SIMOENS 2004-II D. SIMOENS, "Recente ontwikkelingen inzake schade en 
schadeloosstelling" in B. TILLEMAN en I. CLAEYS (eds.), 
Buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2004, 277-
325. 

SIMOENS 2012 D. SIMOENS, "De indicatieve tabel: de belangrijkste innovatie in het 
Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht sinds 1804?" in 
J.-L. DESMECHT, TH. PAPART en W. PEETERS (eds.), Indicatieve Tabel 2012, 
Brugge, die Keure, 2012, 71-106. 

SIMONT/FORIERS 2014 L. SIMONT en P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1992-2010). Les 
contrats spéciaux”, RCJB 2014, 545-648 en 725-822. 

SIRENA 2009  P. SIRENA, “La restituzione dell’arricchimento e il risarcimento del 
danno”, Rivista di diritto civile 2009 (http://works.bepress.com), 65-
87. 

SLAWSON 1991  W.D. SLAWSON, "The role of reliance in contract damages", Cornell 
Law Review 1990-91, 197-237. 

SLAWSON 2003 W.D. SLAWSON, "Why expectation damages for breach of contract 
must be the norm: a refutation of the Fuller and Perdue 'Three 
Interests' thesis", Nebraska Law Review 2003, 839-867. 

SLIM 2011  H. SLIM, "La responsabilité des professionnels du droit", Journées 
Cambodge – Vietnam, 13-17 juni 2011 (www.henricapitant.org), 1-
30. 

SMITS 2000  J. SMITS, "De verkrijging van schadevergoeding bij niet-nakoming" in 
J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands 
contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2000, 115-140. 

SMITS 2003  J. SMITS, "Contractuele remedies in Nederland en Europa: 
eenwording en fragmentatie" in J. SMITS en G. LUBBE (eds.), Remedies 
in Zuid-Afrika en Europa, Antwerpen, Intersentia, 2003, 37-49. 

SNAUWAERT/VAN DER ELST 2011 
 

L. SNAUWAERT en C. VAN DER ELST, "Het onmogelijkheidscriterium inzake 
overmacht: Hoe onmogelijk is onmogelijk?", TPR 2011, 123-166. 

SOLÉ FELIU 2009  J. SOLÉ FELIU, “El daño moral por infracción contractual: principios, 
modelos y derecho español”, InDret 2009, 1-42. 

SOLER PRESAS 1998  A. SOLER PRESAS, "Art. 77 CV” in L. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LÉON (ed.), La 
compraventa internacional de mercaderías. Comentario de la 
Convención de Viena, Madrid, Civitas, 1998, 621-628. 

SONDAHL 2003 E. SONDAHL, "Understanding the remedy of price reduction – a means 
to fostering a more uniform application of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods", 
Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration 
2003 (www.cisg.law.pace.edu), 255-276. 

SPANGARO 2007  A. SPANGARO, “Il danno non patrimoniale da contratto: l’ipotesi del 
danno da vacanza rovinata”, Responsabilità civile e previdenza 2007 
(De Jure), 719-744. 

SPIER 1995 J. SPIER, "De ongerechtvaardigde consequenties van abstracte en 
concrete schadeberekening", WPNR 1995, 711-712. 

STAESSENS 2003  N. STAESSENS, "Analyse van voorstellen betreffende de toegang tot 
justitie”, Ad rem 2003, december, 4-23. 

STAPLETON 1997  J. STAPLETON, “The normal expectancies measure in tort damages", 
LQR 1997, 257-293. 

STAROSSELETS 2001  T. STAROSSELETS, "Effet de la dissolution ex tunc” in La fin du contrat, 
Luik, CUP, 2001, 193-260.  

STAROSSELETS 2003  T. STAROSSELETS, “Restitutions consécutives à la dissolution ex tunc”, 
TBBR 2003, 67-86. 

STAROSSELETS 2004 T. STAROSSELETS, “A propos de la restitution par équivalent" in Liber 
Amicorum Jean-Pierre de Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, 613-629. 

STAQUET 2015 P. STAQUET, "État antérieur de la victime: à dommage corporel simple, 
évaluation complexe?” in J.-L. FAGNART, P. STAQUET en J. VAN ZUYLEN 

(eds.), Actualités en droit de la responsabilité, Brussel, Bruylant, 
2015, 57-92. 

STEENNOT 2008  R. STEENNOT, “Beëindigings-, exoneratie- en schadebedingen bij 



1172 
 

bijzondere overeenkomsten" in Bijzondere overeenkomsten, 34e 
postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, 521-
581. 

STEINER 2001  I. STEINER, “Das “Kind als Schaden” – ein Lösungsvorschlag”, Zeitschrift 
der bernischen Juristenvereins 2001, 646-663. 

STEVENS 2009  F. STEVENS, “De CMR-vervoerder en schade aan andere dan de 
vervoerde goederen” (noot onder Cass. 16 januari 2009), RW 2009-
10, 739-743. 

STEVENS 2015 F. STEVENS, “Schadebegroting in het transportrecht: concreet, abstract 
of eigen recept?", TVR 2015, 50-57. 

STIJNS 2000-I S. STIJNS, “La résolution pour inexécution des contrats 
synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets” in X. DIEUX, J.-F. 
ROMAIN et al. (eds.), Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, 
375-459. 

STIJNS 2000-II S. STIJNS, “Ontbinding van wederkerige overeenkomsten bij 
wanprestatie” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Remedies in het Belgisch 
en Nederlands contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2000, 51-
114. 

STIJNS 2001 S. STIJNS, “La résolution pour inexécution en droit belge: conditions et 
mise en oeuvre” in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de 
l’inexécution des obligations contractuelles. Études de droit comparé, 
Brussel, Bruylant, 2001, 513-587. 

STIJNS 2002  S. STIJNS, "Contractualisering van sancties in het privaatrecht, 
inzonderheid bij contractuele wanprestatie", RW 2001-02, 1258-
1286. 

STIJNS 2003 S. STIJNS, “De buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie in 
wederkerige overeenkomsten: door het Hof van Cassatie erkend, 
doch tegelijk miskend”, TBBR 2003, 258-272. 

STIJNS 2006 S. STIJNS, “De sanctionering van de wilsgebreken” in R. VAN RANSBEECK 
(ed.), Wilsgebreken, Brugge, Die Keure, 2006, 131-168. 

STIJNS/GOETHALS/JANSEN 2013 
 

S. STIJNS, C. GOETHALS en S. JANSEN, “De ontbinding en de exceptie van 
niet-uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten" in I. SAMOY en P. 
WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, 
113-184. 

STIJNS/JANSEN 2013 S. STIJNS en S. JANSEN, “De basisbeginselen van het contractenrecht: 
kroniek van de recentste evoluties", TBBR 2013, 2-30. 

STIJNS/JANSEN/VANHOVE 2011 S. STIJNS, S. JANSEN en K. VANHOVE, “Contractual liability by non-
performance and termination by fault" in I. SAMOY en B. LAMBRECHT 

(eds.), Consortium agreements for research projects. Multiparty 
agreements under Belgian contract law, Cambridge, Intersentia, 
2011, 163-254. 

STIJNS/SAMOY 2007 S. STIJNS en I. SAMOY, “La confiance légitime en droit des obligations” 
in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De bronnen van niet-contractuele 
verbintenissen, Brugge, Die Keure, 2007, 47-98. 

STIJNS/TILLEMAN/GOOSSENS/KOHL/SWAENEPOEL/WILLEMS 

2008 
S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, 
"Overzicht van rechtspraak bijzondere overeenkomsten: koop en 
aanneming (1999-2006)", TPR 2008, 1411-1742. 

STIJNS/VAN GERVEN/WÉRY 1996 
 

S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence. Les 
obligations: les sources (1985-1995)", JT 1996, 689-752. 

STOCKMEYER 2003  N.O. STOCKMEYER, “Damages for breach of contract. Measurement and 
limitations”, Michigan Bar Journal 2003, www.michbar.org, 32-35. 

STOFFEL-MUNCK 2005 PH. STOFFEL-MUNCK, “Les diverses facettes du préjudice réparable en 
cas de dysfonctionnement informatique" (noot onder Amiens 27 juli 
2004), CCE 2005, afl. 4, comm. 70, 30-33. 

STOFFEL-MUNCK 2006-I PH. STOFFEL-MUNCK, “Le rétablissement tardif de la ligne téléphonique 
d'un cabinet d'avocat" (noot onder Parijs 20 oktober 2005), CCE 
2006, afl. 3, comm. 46, 32-33. 

STOFFEL-MUNCK 2006-II PH. STOFFEL-MUNCK, “Responsabilité civile", JCP 2006, 8 februari, nr. 6. 

STOLL 1997 H. STOLL, “Ersatz für Vertrauensschaden nach dem Einheitlichen 
Kaufrecht” in Emptio-Venditio Inter Nationes. Mélanges pour K.H. 



1173 
 

Neumayer, Basel, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1997, 313-333. 

STOLL 2003 H. STOLL, "Vorteilsausgleichung bei Leistungsvereitelung" in I. 
SCHWENZER en G. HAGER (eds.), Festschrift für Peter Schlechtriem, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, 677-696. 

STOLL/GRUBER 2005 H. STOLL en G. GRUBER, “Art. 74-77 CISG’ in P. SCHLECHTRIEM en I. 
SCHWENZER (eds.), Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods, Oxford, OUP, 2005. 

STOPPEL 2004  J. STOPPEL, “Der Ersatz frustrierter Aufwendungen nach § 284 BGB", 
AcP 2004, 81-114. 

STORCK 2007  M. STORCK, "Résolution judiciaire", JurisClasseur Civil 2007, Fasc. 10. 

STORME 1990 M.E. STORME, "Quelques aspects de la causalité en droit des 
obligations et des assurances”, T.Verz. 1990, 444-462. 

STORME 1991 M.E. STORME, "Het ingaan en de terugwerkende kracht van de 
ontbinding van wederkerige overeenkomsten", TBBR 1991, 101-119.  

STORME 1993 M.E. STORME, “De bindende kracht van de overeenkomst” in M.E. 
FRANKE, Beginselen in het vermogensrecht, Arnhem, Gouda Quint 
1993, 117-136, en versie op webh01.ua.ac.be/storme, 1-14. 

STORME 1994 M.E. STORME, "De ingebrekestelling ad futurum en haar gevolgen" 
(noot onder Cass. 25 februari 1993), TBH 1994, 141-145. 

STORME 2008 M.E. STORME, "Het contractsbegrip op dieet", TPR 2008, 305-319. 

STREMITZER 2008 A. STREMITZER, "Haftung bei Unsicherheit des hypothetischen 
Kausalitätsverlauf", AcP 2008, 676-698. 

STRENS-MEULEMEESTER 2010  J.A.M. STRENS-MEULEMEESTER, "Hoe gaan rechters om met de 
schadebeperkingsplicht?" in F.T. OLDENHUIS (ed.), 
Schadebeperkingsplicht. Wie verwacht wat van wie?, Den Haag, BJU, 
2010, 59-96. 

STROOBANTS 2009 B. STROOBANTS, "De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken voor 
de professionele verkoper van onroerende goederen", Nieuwsbrief 
Notariaat 2009, april, nr. 7. 

STURGESS 2005 R.H. STURGESS, "The 'loss of chance' doctrine of damages for breach of 
contract", Florida Bar Journal 2005, 29-32. 

SUTTON 1989  J.S. SUTTON, "Measuring damages under the United Nations 
Convention on the International Sale of Goods”, Ohio State Law 
Journal 1989, 737-752. 

SWERTS 2015 K. SWERTS, "Over de aard van de notariële aansprakelijkheid in de 
verhouding tot zijn cliënt” (noot onder Antwerpen 20 oktober 2014), 
RABG 2015, 785-791. 

SWERTS/VANACKERE/VEGA LEÓN 2011 K. SWERTS, C. VANACKERE en M.-A. VEGA LEÓN, "Enkele soorten 
verbintenissen" in Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2011, losbl. 

TACK 2005-I S. TACK, "Relatie advocaat-cliënt”, NJW 2005, 827-863. 

TACK 2005-II  S. TACK, “Verhaalbaarheid verdedigingskosten", NJW 2005, 1298-
1312. 

TAELMAN 1988 P. TAELMAN, "Gebruik en misbruik van procesrecht", TPR 1988, 89-
119.  

TAELMAN 2006 P. TAELMAN, "Verhaalbaarheid van kosten van (technische en/of 
juridische) bijstand", P&B 2006, 182-186. 

TAELMAN/VOET 2009 P. TAELMAN en S. VOET, "De verhaalbaarheid van de 
advocatenhonoraria: analyse van een aantal knelpunten na één jaar 
toepassing" in P. VAN ORSHOVEN en B. MAES (eds.), De 
procesrechtwetten van 2007...revisited!, Brugge, die Keure, 2009, 
125-208. 

TALLON 1987-I D. TALLON, "Art. 81 CISG" in C.M. BIANCA en M.J. BONELL (eds.), 
Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales 
Convention, Milaan, Giuffrè, 1987, 601-606. 

TALLON 1987-II D. TALLON, "Les Remèdes. I. Le droit français" in D. TALLON en D. HARRIS 
(eds.) Le contrat aujourd'hui: comparaisons franco-anglaises, Parijs, 
LGDJ, 1987, 271-297. 

TALLON 1989 D. TALLON, "Remedies. 2. French Report" in D. HARRIS en D. TALLON 

(eds.), Contract Law Today. Anglo-French Comparisons, Oxford, 



1174 
 

Clarendon Press, 1989, 263-289. 

TALLON 1994-I D. TALLON, "L'inexécution du contrat: pour une autre présentation", 
RTDciv 1994, 223-238. 

TALLON 1994-II D. TALLON, "Pourquoi parler de faute contractuelle?" in Écrits en 
hommage à Gérard Cornu, Parijs, PUF, 1994, 429-439. 

TALLON 1997 D. TALLON, "Les dommages-intérêts dans les Principes Unidroit relatifs 
aux contrats du commerce international" in J. BONELL en F. BONELLI 

(eds.), Contratti commerciali internazionali e principi Unidroit, 
Milaan, Giuffrè, 1997, 295-305. 

TALLON 1999 D. TALLON, “Le droit français de l'inexécution du contrat confronté 
aux instruments d'unification” in L. VACCA (ed.), Il contratto 
inadempiuto: realtà e tradizione del diritto contrattuale europeo, 
Turijn, Giappichelli, 1999, 379-387. 

TANGHE 2013  T. TANGHE, “Ontbindingsclausules" in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 
SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Contractuele 
clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume II, Antwerpen-
Cambridge, Intersentia, 2013, 1557-1575. 

TATON 2013 X. TATON, “Quelle méthode pour l'évaluation concrète du dommage 
économique? L'exemple des infractions au droit de la concurrence?", 
TBH 2013, 1050-1056. 

TAUPITZ 1996  J. TAUPITZ, "Ökonomische Analyse und Haftungsrecht – Eine 
Zwischenbilanz", AcP 1996, 114-167. 

TEBBENS 2009  H.D. TEBBENS, "Punitive damages: towards a rule of reason for U.S. 
awards and their recognition elsewhere" in G. VENTURINI en S. BARIATTI 

(eds.), Nuovi instrumenti del diritto internazionale privato, Milaan, 
Giuffrè, 2009, 273-290. 

TEMPLE 2008 A. TEMPLE, "Disgorgement damages for breach of contract”, Denning 
Law Journal 2008, 87-110. 

TERCIER 2004 P. TERCIER, “L’harmonisation du droit de la réparation du dommage 
immatériel”, Responsabilité et assurances 2004, 133-134. 

TER HEERDT 2001  J. TER HEERDT, "'Wrongful life' en 'wrongful birth', een 'never ending 
story': twee arresten die de controverse rond vorderingen tot 
schadevergoeding voor de geboorte van een ongewenst of 
gehandicapt kind weer volop in de schijnwerper plaatsen" (noot 
onder Luik 10 mei 2001), T.Gez. 2001-02, 250-255. 

THEEUWES/VAN WIJCK 2001 J.J.M. THEEUWES en P.W. VAN WIJCK, "Overeenkomsten" in B.C.J. VAN 

VELTHOVEN en P.W. VAN WIJCK (eds.), Recht en efficiëntie, Deventer, 
Kluwer, 2001, 117-155. 

THÉVENOZ 1999 L. THÉVENOZ, “Le contrat inexécuté en droit suisse” in L. VACCA (eds.), Il 
contratto inadempiuto: realtà e tradizione del diritto contrattuale 
europeo, Turijn, Giappichelli, 1999, 173-205. 

THÉVENOZ 2002 L. THÉVENOZ, “La perte d’une chance et sa réparation” in Quelques 
questions fondamentales du droit de la responsabilité civile: 
actualités et perspectives, Bern, Stämpfli, 2002, 237-276. 

THOMSON 2001 J. THOMSON, "Restitutionary and performance damages", Scots Law 
Times 2001, 71-75. 

THUNIS/FOSSÉPREZ 2015 X. THUNIS en B. FOSSÉPREZ, “Caractère indemnitaire ou punitif des 
dommages et intérêts. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN 

(eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 237-310. 

TICHÝ 2014  L. TICHÝ, "Die Wahrscheinlichkeit und das Beweismaβ im 
Schadensersatzrecht. Eine Skizze über die Änderung des Paradigmas 
im neuen Bürgerlichen Gesetzbuch der Tschechischen Republik" in P. 
MANKOWSKI en W. WURMNEST (eds.), Festschrift für Ulrich Magnus zum 
70. Geburtstag, München, Sellier, 2014, 709-721. 

TILLEMAN 2002 B. TILLEMAN, “Vrijwaring voor uitwinning bij koop" in B. TILLEMAN EN P.-
A. FORIERS (eds.), De koop/La vente, Brugge, die Keure, 2002, 87-169. 

TILLEMAN 2011 B. TILLEMAN, “Consumentenkoop" in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), 
Beginselen van Belgisch privaatrecht. XIII. Handels- en economisch 
recht. Deel 1. Ondernemingsrecht. Volume B. Ter gelegenheid van 



1175 
 

het emeritaat van Professor dr. Gabriël Luc Ballon, Mechelen, 
Kluwer, 2011, 1271-1361. 

TILLEMAN/VERBEKE 2006 B. TILLEMAN en A. VERBEKE, "Vrijwaring voor verborgen gebreken naar 
gemeen recht geïllustreerd aan de hand van de rechtspraak (1995-
2005)”, Themis 2005-06, 5-26. 

TISON/GELDHOF 2004 M. TISON en W. GELDHOF, "U zal uw facturen op tijd betalen. Nieuwe 
wetgeving rond de bestrijding van betalingsachterstand" in I. CLAEYS 

(ed.), Contractenrecht in beweging, Mechelen, Kluwer, 2004, 73-114. 

TJITTES 2008  R.J. TJITTES, “Viva voorzienbaarheid”, Themis 2008, 1-2. 

TJONG TJIN TAI 2007  T.F.E. TJONG TJIN TAI, "Directe schade in het contractenrecht", MvV 
2007, 226-231. 

TORSELLO 2006 M. TORSELLO, “Remedies for breach of contract” in J.M. SMITS (ed.), 
Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Aldereshot, Edward Elgar 
Publishing, 2006, 610-629. 

TOSI-DUPRIET 2014 I. TOSI-DUPRIET, “Consécration sans texte de la limitation au seul 
dommage prévisible de la responsabilité du transporteur aérien pour 
retard" (noot onder Cass.civ.I.fr. 2 april 2014), Gaz.Pal. 2014, afl. 
261, 24-26. 

TRAULLÉ 2015 J. TRAULLÉ, “Les dommages aux biens: réparation ou remplacement. 
Rapport français” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage 
et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 931-968. 

TREITEL 2007 G.H. TREITEL, "Assessment of damages for wrongful repudiation", LQR 
2007, 9-18. 

TRIMARCHI 2002  P. TRIMARCHI, "Interesse positivo e interesse negativo nella risoluzione 
del contratto per inadempimento”, Rivista di diritto civile 2002, 637-
648. 

TUNC 1963 A. TUNC, "Obligations et contrats spéciaux", RTDciv 1963, 718-749. 

TUNC 1996  A. TUNC, "Evolution du concept juridique de responsabilité", Droit et 
Cultures 1996, 19-29. 

TURCO 2007  C. TURCO, "L’interesse negativo nella culpa in contrahendo”, Rivista di 
diritto civile 2007, 165-195. 

ULEN 1984 T.S. ULEN, "The efficiency of specific performance: toward a unified 
theory of contract remedies", Michigan Law Review 1984, 341-403. 

ULRICHTS 2002 H. ULRICHTS, ""Quod interest" of "wat belang heeft"!", RW 2001-02, 
1147-1151. 

ULRICHTS 2004 H. ULRICHTS, "Le taux des intérêts compensatoires: il ne s'agit pas 
d'une donnée statique" (noot onder Cass. 8 mei 2003), T.Verz. 2004, 
539-541. 

ULRICHTS 2013 H. ULRICHTS, "Vergoedende interesten: impact dalende rentevoeten", 
T.Verz. 2013, 519-520. 

VAEL 2004  L. VAEL, “Beschouwingen over het imprevisieleerstuk: omtrent de 
eventuele ontsluiting van de overeenkomst in geval van een 
gewijzigd contractueel verhoudingskader”, TPR 2004, 703-752. 

VALCAVI 2005 G. VALCAVI, “Sobre la previsibilidad del daño por incumplimiento 
culposo contractual" in G. VALCAVI, Textos jurídicos de derecho civil, 
Varese, 2005, www.fondazionegiovannivalcavi.it, 40-57. 

VANASSCHE/VAN DEN BROECK 2015 P. VANASSCHE en K. VAN DEN BROECK, “De bijkomende schadevergoeding 
bij de beëindiging van een handelsagentuurovereenkomst kan geen 
cliënteelvergoeding omvatten” (noot onder Brussel 21 oktober 
2013), RABG 2015, 636-644. 

VAN BELLINGHEN 2008  F. VAN BELLINGHEN, “Commentaar bij art. 19 W. 16 februari 1994” in 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, 
losbl. 

VAN BIJNEN 2007  R.H.J. VAN BIJNEN, "Contractenrecht" in W.C.T. WETERINGS (ed.), De 
economische analyse van het recht. Rechtseconomische 
beschouwingen, Den Haag, Boom, 2007, 47-69. 

VAN BOOM 2001 W.H. VAN BOOM, "C.H. Sieburgh, Toerekening van een onrechtmatige 
daad, recensie", WPNR 2001, 335-341. 



1176 
 

VAN BOOM 2007  W.H. VAN BOOM, "Effectuerend handhaven in het privaatrecht", NJB 
2007, 982-991. 

VAN BOOM 2009 W.H. VAN BOOM, "De minimis non curat praetor", NTBR 2009, 169. 

VAN BOOM 2011-I W.H. VAN BOOM, "Beter schadevergoedingsrecht begint bij beter 
onderscheid", NTBR 2011, 163-165. 

VAN BOOM 2011-II W.H. VAN BOOM, "Twee arresten over 'winstafroming' ex artikel 6:104 
BW", AA 2011, 118-125. 

VAN BOOM 2012 W.H. VAN BOOM, "Ontbinding zonder formaliteiten" (noot onder HR 8 
juli 2011), AA 2012, 366-371. 

VAN BOOM/PINNA 2008 W.H. VAN BOOM en A. PINNA, "Le droit de la responsabilité civile de 
demain en Europe. Questions choisies" in B. WINIGER (ed.), La 
responsabilité civile européenne de demain – Projets de révision 
nationaux et principes européens (Colloque international à 
l’Université de Genève), Zürich, Schulthess, 2008, 261-277. 

VAN CAUWELAERT 1980  W. VAN CAUWELAERT, noot onder Rb. Leuven 16 november 1979, RW 
1980-81, 203-210. 

VANCOPPERNOLLE 2015 T. VANCOPPERNOLLE, "Het lot van postcontractuele verbintenissen na 
ontbinding wegens wanprestatie", TPR 2015, 125-212. 

VAN DEN BERGH 2012 B. VAN DEN BERGH, "Bezint eer ge begint? Over de professionele 
aansprakelijkheid van de advocaat wegens een gestrande actio 
mandati" (noot onder Antwerpen 28 september 2009), RW 2012-13, 
260-263. 

VANDEN BERGHE 2003 O. VANDEN BERGHE, "Bedingen en schadevergoeding: strafbedingen, 
opzegbedingen en exoneratiebedingen" in S. STIJNS (ed.), Themis. 
Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2003-2004, 43-70. 

VANDEN BERGHE 2004 O. VANDEN BERGHE, “Het toepassingsgebied van artikel 1231 B.W. 
betreffende overdreven strafbedingen: een kritische analyse", TBBR 
2004, 62-83. 

VANDEN BERGHE 2009 O. VANDEN BERGHE, "Take or pay clausules naar Belgisch 
contractenrecht", TBH 2009, 859-868. 

VANDEN BERGHE 2010 O. VANDEN BERGHE, “Exoneratiebedingen anno 2010 in nationale en 
internationale overeenkomsten" in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK 

(eds.), Themis 56. Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, 73-
103. 

VANDENBERGHE/BAUDONCQ/GUFFENS/VIAENE 2005  H. VANDENBERGHE, F. BAUDONCQ, V. GUFFENS en T. VIAENE, "Recente 
ontwikkelingen bij de foutaansprakelijkheid" in H. COUSY en H. 
VANDENBERGHE (eds.), Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, 
Brugge, Die Keure, 2005, 47-82. 

VANDENBERGHE/HOSTENS 2013 O. VANDENBERGHE en M. HOSTENS, “Exoneratieclausules" in G.-L. BALLON, 
H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), 
Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume II, 
Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 1321-1367. 

VAN DEN BON 2009  L. VAN DEN BON, "Vrijwaring wegens uitwinning, bedrog, dwaling en 
exoneratie bij verkoop van onroerend goed” (noot onder Gent 28 
mei 2009 en Rb. Gent 21 april 2009), T.Aann. 2009, 251-260. 

VAN DEN BRANDE 2005  B. VAN DEN BRANDE, “De praktische toepassing van een 
gemeenrechtelijk strafbeding", M & D Seminars 2005 
(www.mdseminars.be), 1-17. 

VAN DEN DAELE 2015 B. VAN DEN DAELE, "La responsabilité de l'avocat dans les cadres 
contractuel, quasi délictuel et déontologique" in A. BEUSCART, G. 
DAVID, P. DEMOLIN et al. (eds.), Responsabilité(s) de l'avocat, Brussel, 
Anthemis, 2015, 11-24. 

VAN DEN EYNDE 1999 S. VAN DEN EYNDE, “Schadevergoeding bij schade aan zaken: reparatie, 
vervanging, minderwaarde. Schadebegroting met twee maten en 
twee gewichten?", Jura Falc. 1999-2000, 371-404. 

VAN DEN HAUTTE 2013 E. VAN DEN HAUTTE, “Schadebedingen" in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 
SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Contractuele 
clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume II, Antwerpen-
Cambridge, Intersentia, 2013, 1393-1426. 

VAN DER GRAAFF 2011  N.J. VAN DER GRAAFF, “Restitutionary damages: schadevergoeding 



1177 
 

zonder schade?" in W.H. VAN BOOM, J.H. VAN DAM – LELY en S.D. 
LINDENBERGH (eds.), Rake remedies, Den Haag, BJU, 2011, 87-104. 

VANDERHAEGHEN 2009  A. VANDERHAEGHEN, “Verhaalbaarheid advocatenkosten en kosten voor 
de bijstand van een technisch adviseur" (noot onder Grondwettelijk 
Hof nr. 15/2009 van 5 februari 2009), NJW 2009, 274. 

VANDERMERSCH 1994  M. VANDERMERSCH, “Trois aspects de la responsabilité contractuelle" 
(noot onder Bergen 29 juni 1993), JLMB 1994, 63-66. 

VAN DER POEL 2010 R.M.A. VAN DER POEL, “Causaliteit in de CISG: een internationaal 
perspectief" in R.M.A. VAN DER POEL, D.A. SCHEENJES en T.B.D. VAN DER 

WAL (eds.), Causaliteit. Top-down en bottom-up in Nederlands en 
transnationaal perspectief, 2010, Antwerpen, Maklu, 184 p. 

VANDERSCHOT 2003-I K. VANDERSCHOT, "De sanctionering van ongeoorloofde 
schadebedingen" (noot onder Rb. Hasselt 12 oktober 2002), TBBR 
2003, 638-643. 

VANDERSCHOT 2003-II K. VANDERSCHOT, “Rechtsverwerking en rechtsmisbruik: een stand van 
zaken, in het bijzonder met betrekking tot de opeising van 
verwijlinteresten" (noot onder Luik 17 juni 2002), TBBR 2003, 448-
453. 

VANDERSCHOT 2005  K. VANDERSCHOT, “De sanctionering van abusieve partijbeslissingen 
genomen bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes 
van de matigende werking van de goede trouw", TBBR 2005, 87-99. 

VAN DER WIEL 2011 B.T.M. VAN DER WIEL, “Rechtens relevante schade", NTBR 2011, 351-
352. 

VAN DE SYPE 2015-I N. VAN DE SYPE, “Aansprakelijkheid van de advocaat bij het laten 
verstrijken van een beroepstermijn” (noot onder Antwerpen 16 april 
2012), RABG 2015, 811-815. 

VAN DE SYPE 2015-II N. VAN DE SYPE, “Geen vergoeding voor wrongful life” (noot onder 
Cass. 14 november 2014), RW 2014-15, 1617-1622. 

VAN DE SYPE 2015-III N. VAN DE SYPE, "Morele schade en de begroting ervan" (noot onder 
Antwerpen 14 mei 2014), NJW 2015, 22-23. 

VAN DIJK 2000 C. VAN DIJK, "Onzeker causaal verband in de rechtspraak" in A. 
AKKERMANS, M. FAURE en T. HARTLIEF (eds.), Proportionele 
aansprakelijkheid, Den Haag, BJU, 2000, 27-41. 

VAN DONINCK/WIJNS 2015 J. VAN DONINCK EN S. WIJNS, “De aansprakelijkheid van de arbiter voor 
zijn rechtsprekende functie” (noot onder Rb. Brussel 13 november 
2014), RABG 2015, 835-838.  

VAN DRIESSCHE 2008-I  D. VAN DRIESSCHE, “Rechtmatige schadebedingen: geen ontkomen 
aan?" (noot onder Vred. Torhout 21 december 2004), TBBR 2008, 
33-39. 

VAN DRIESSCHE 2008-II D. VAN DRIESSCHE, “De keuze tussen verbreking en ontbinding in 
aannemingscontracten: ‘Bezint eer ge begint’” (noot onder Kh. 
Dendermonde 10 mei 2007), TBBR 2008, 612-622. 

VANDROOGHENBROECK/DE CONINCK 2008 J.F. VAN DROOGHENBROECK en B. DE CONINCK, “La loi du 21 avril 2007 sur 
la répétibilité des frais et honoraires d'avocat", JT 2008, 37-60. 

VAN DUNNÉ 1999  J.M. VAN DUNNÉ, "Liability for pure economic loss: rule or exception? 
A comparatist's view of the civil law - common law split on 
compensation of non-physical damage in tort law", ERPL 1999, 397-
428. 

VAN DUNNÉ 2003 J.M. VAN DUNNÉ, "Ruime opvatting van alternatieve causaliteit: als 
kans op veroorzaking van gehele schade. Amerikaanse toestanden?" 
(noot onder HR 31 januari 2003), AA 2003, 765-772. 

VAN GERVEN 1977 W. VAN GERVEN, "Matiging van verhogingsbedingen I", RW 1976-77, 
1379-1382. 

VAN GERVEN 2012 D. VAN GERVEN, "Het beroepsgeheim van de advocaat", TPR 2012, 
1413-1506. 

VAN KOOTEN 2005 H.J. VAN KOOTEN, “The Structure of Liability for Unjustified Enrichment 
in Dutch Law, with References to German, French and Italian Law” in 
R. ZIMMERMAN (ed.), Grundstrukturen eines Europäischen 
Bereicherungsrechts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, 221-241. 

VAN KRALINGEN 2013 H.-J. VAN KRALINGEN, "Justinianus' valbijl, de duplum-regel van C.7,47", 



1178 
 

AA 2013, 399-408. 

VAN LEYENHORST 2005 M.C. VAN LEYENHORST, “Gederfde winst en positief contractsbelang”, 
Juridisch up to date, 24 november 2005, www.legaltree.nl, 1-3. 

VAN LOOCK 2008 S. VAN LOOCK, “De eenzijdige ontbinding van het contract wegens 
wanprestatie en de anticipatory breach. Een vergelijking tussen het 
Belgische en Nederlandse recht”, Jura Falc. 2008-09, 529-556. 

VAN LOOCK 2013 S. VAN LOOCK, "De imprevisieleer in België: Quousque tandem abutere 
patientia nostra?”, TBBR 2013, 446-464. 

VAN LOOCK 2015-I S. VAN LOOCK, "De hervorming van het Franse verbintenissenrecht: Le 
jour de gloire, est-il arrivé?”, RW 2014-15, 1562-1572. 

VAN LOOCK 2015-II S. VAN LOOCK, “Hervorming van het Frans verbintenissenrecht uit de 
startblokken. Le nouveau droit des obligations est presque arrivé", 
TBH 2015, 619-622. 

VAN MAANEN 2000 G. VAN MAANEN, "Proportionele schadevergoeding bij asbestclaims. De 
zaak Schaier/De Schelde" in A. AKKERMANS, M. FAURE en T. HARTLIEF 

(eds.), Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag, BJU, 2000, 43-57. 

VAN MALDEREN 2009  G. VAN MALDEREN, “Toestemming” in Bestendig Handboek 
Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, losbl. 

VAN OEVELEN 1991 A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- 
en contractenrecht” in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene 
rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 95-157. 

VAN OEVELEN 1994 A. VAN OEVELEN, "De zgn. schadebeperkingsverplichting van de 
benadeelde in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht" (noot 
onder Cass. 14 mei 1992), RW 1993-94, 1395-1397. 

VAN OEVELEN 1995 A. VAN OEVELEN, "Actuele jurisprudentiële en legislatieve 
ontwikkelingen inzake de sancties bij niet-nakoming van 
contractuele verbintenissen", RW 1994-95, 833-842. 

VAN OEVELEN 1996 A. VAN OEVELEN, "La modération de la réparation du dommage dans le 
droit belge de la responsabilité civile extra-contractuelle” in J. SPIER 

(ed.), The Limits of liability, Antwerpen, Kluwer, 1996, 65-74. 

VAN OEVELEN 1999 A. VAN OEVELEN, "Rechterlijke matiging van schadebedingen voor 
vertraging in de nakoming van de verbintenis bij een gedeeltelijke 
uitvoering van die verbintenis" (noot onder Cass. 10 april 1997), RW 
1998-99, 1248-1250. 

VAN OEVELEN 2004 A. VAN OEVELEN, “Schadebedingen" in L. DE MEYERE, A. VAN OEVELEN en F. 
WALSCHOT (eds.), Nuttige tips voor goede contracten, Mechelen, 
Kluwer, 2004, 60-74. 

VAN OEVELEN 2005-I A. VAN OEVELEN, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-2004)”, 
RW 2004-05, 1641-1670. 

VAN OEVELEN 2005-II A. VAN OEVELEN, "Het nieuwe begrip 'conformiteit'" in S. STIJNS en J. 
STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
29-52. 

VAN OEVELEN 2007 A. VAN OEVELEN, "Enkele recente ontwikkelingen inzake schade en 
schadebegroting in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht" 
in Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 
schadevergoedingssystemen, Mechelen, Kluwer, 2007, 327-369. 

VAN OEVELEN 2008  A. VAN OEVELEN, “Overmacht en imprevisie in het Belgische 
contractenrecht”, TPR 2008, 603-633. 

VAN OEVELEN 2009 A. VAN OEVELEN, “Interesten bij niet-nakoming van contractuele 
verbintenissen en in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht” 
in CRB (ed.), CRB Jaarboek 2008-2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 
153-212. 

VAN OEVELEN 2014 A. VAN OEVELEN, "Schade door fout van een advocaat bij de 
behandeling van een fiscale zaak: verlies van een kans of integrale 
vergoeding van de ten onrechte betaalde belasting?" (noot onder 
Brussel 15 oktober 2013), TFR 2014, 996-997. 

VAN OEVELEN 2015 A. VAN OEVELEN, "Overmacht en imprevisie in het Belgische 
contractenrecht" in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), 
Overmacht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 1-35. 

VAN OEVELEN/JOCQUÉ/PERSYN/DE TEMMERMAN 200 A. VAN OEVELEN, G. JOCQUÉ, C. PERSYN en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht 



1179 
 

van rechtspraak. Onrechtmatige daad: schade en schadeloosstelling 
(1993-2006), TPR 2007, 933-1529.  

VAN OMMESLAGHE 1975 P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1968 à 1973). Les 
obligations", RCJB 1975, 421-538 en 597-736. 

VAN OMMESLAGHE 1984  P. VAN OMMESLAGHE, "La sanction de l'inexécution du contrat" in X. 
DIEUX, M. FONTAINE, P.-A. FORIERS, F. 'T KINT, C. PARMENTIER en P. VAN 

OMMESLAGHE (eds.), Les obligations contractuelles, Brussel, Editions 
du Jeune Barreau, 1984, 197-232. 

VAN OMMESLAGHE 1986 P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1974 à 1982). Les 
obligations", RCJB 1986, 33-259. 

VAN OMMESLAGHE 1994 P. VAN OMMESLAGHE, "Les clauses limitatives ou exonératoires de 
responsabilité en droit belge" in Les obligations en droit français et 
en droit belge, Brussel, Bruylant, 1994, 181-222. 

VAN OMMESLAGHE 2008 P. VAN OMMESLAGHE, "Lien de causalité et dommage réparable: dérives 
et corrections” in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Brussel, 
Bruylant, 2008, 687-708. 

VAN OMMESLAGHE 2011 P. VAN OMMESLAGHE, "L'autonomie de volonté: du code civil à nos 
jours" in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, 
contractvrijheid en ondernemingscontracten. Welke toekomst 
beschoren?, Antwerpen, Intersentia, 2011, 1-24. 

VAN OMMESLAGHE 2014 P. VAN OMMESLAGHE, "Perte d'une chance et risque réalisé: cherchez 
l'erreur" in Droit médical et dommage corporel. État des lieux et 
perspectives, Brussel, Anthemis, 2014, 211-227. 

VAN ORSHOVEN 2004  P. VAN ORSHOVEN, "The loser’s standing small?”, Juristenkrant 2004, 
alf. 94, 9. 

VAN QUICKENBORNE 1988  M. VAN QUICKENBORNE, "Réflexions sur le dommage purement 
contractuel" (noot onder Cass. 14 oktober 1985), RCJB 1988, 344-
370. 

VAN QUICKENBORNE 1992  M. VAN QUICKENBORNE, "Réflexions sur la connexité objective justifiant 
la compensation après faillite" (noot onder Cass. 25 mei 1989), RCJB 
1992, 354-390. 

VAN QUICKENBORNE 2010  M. VAN QUICKENBORNE, "Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daad. 2000-2007.", TPR 2010, 283-359. 

VAN RAEMDONCK 1996  K. VAN RAEMDONCK, "Einde van de omzeiling van het verbod op 
strafbedingen via de bedongen vergoeding voor de uitoefening van 
een contractueel eenzijdig verbrekingsrecht bij overeenkomsten met 
opeenvolgende prestaties?" (noot onder Brussel 12 december 1995), 
RW 1996-97, 987-989. 

VAN RAVELS 2007  B.P.M. VAN RAVELS, "Grenzen van voorzienbaarheid", Themis 2007-1, 
39-42. 

VAN RUYMBEKE 1978 M. VAN RUYMBEKE, "Et si la résolution n'était plus judiciaire", RGAR 
1978, nr. 9850. 

VAN RYN 1980  J. VAN RYN, "Nature et fonction de la clause pénale selon le Code 
civil", JT 1980, 557-559. 

VANSTEENBEECK 2013 M. VANSTEENBEECK, “Concurrentieclausules" in G.-L. BALLON, H. DE 

DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), 
Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, 
Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 871-996. 

VANSWEEVELT 1985  T. VANSWEEVELT, "Het strafbeding en de redactie van de Code 
Napoléon", RW 1984-85, 2467-2474. 

VANSWEEVELT 1986 T. VANSWEEVELT, "Het lot der boetebedingen in geval van ontbinding 
van de (leasing)overeenkomst" (noot onder Brussel 30 oktober 1985, 
RW 1986-87, 949-950. 

VANSWEEVELT 1987 T. VANSWEEVELT, "Vergoeding van morele schade bij verlies van of 
schade aan zaken en dieren" (noot onder Vred. Brasschaat 23 april 
1986), RGAR 1987, nr. 11.238. 

VANSWEEVELT/PETITAT 2003 T. VANSWEEVELT en V. PETITAT, "De erkenning van feiten en van 
aansprakelijkheid door de verzekerde in het raam van een 
aansprakelijkheidsverzekering", RW 2002-03, 1481-1492. 

VANSWEEVELT/WEYTS 2014 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, "De Indicatieve Tabel 2012: van (te) 



1180 
 

normerend naar betwist?", RW 2014-15, 243-253. 

VAN WIJCK 2007  P. VAN WIJCK, “Nakoming of schadevergoeding?", 
http://media.leidenuniv.nl/legacy/pvw-2007-05.pdf, 1-11. 

VAN WIJCK 2011 P. VAN WIJCK, “Foreseeability" in G. DE GEEST (ed.), Contract law and 
economics, Cheltenham, Edward Elgar, 2011, 225-238. 

VANWIJCK-ALEXANDRE 1980  M. VANWIJCK-ALEXANDRE, “La réparation du dommage dans la 
négociation et la formation des contrats”, Ann.fac.dr.Lg. 1980, 17-
83. 

VANWIJCK-ALEXANDRE 1994  M. VANWIJCK-ALEXANDRE, “Les modalités de l'exercice de l'option 
conférée par l'article 1184 du Code civil" (noot onder Cass. 2 februari 
1989), RCJB 1994, 364-397. 

VEEL 2008  P.-E. VEEL, "Penalty clauses in Canadian contract law", University of 
Toronto Faculty of Law Review 2008, 229-264. 

VÉKÁS 2002 L. VÉKÁS, "The foreseeability doctrine in contractual damages cases", 
Acta Juridica Hungarica 2002 (www.cisg.law.pace.edu), 145-174. 

VELU 2002  S. VELU, "La 'non-répétibilité' des frais et honoraires de conseils est-
elle compatible avec les exigences d'un droit d'accès à un tribunal?" 
in Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 221-237. 

VERBRAEKEN/DE SCHOUTHEETE 1989 C. VERBRAEKEN en A. DE SCHOUTHEETE, "L'anatocisme", JT 1989, 101. 

VERCAMMEN-VAN DEN VONDER 2008 V. VERCAMMEN-VAN DEN VONDER, "Art. 1895 B.W." in Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer. I. Bijzondere overeenkomsten, Kluwer, 
Mechelen, 2008, losbl. 

VERHAEGEN/PURNAL 2009 D. VERHAEGEN en D. PURNAL, "De vervroegde terugbetaling van 
commerciële kredieten - de "funding loss"-vergoeding revisited" in 
Liber Amicorum Achilles Cuypers, Brussel, Larcier, 2009, 305-345. 

VERHEIJ 1997 A.J. VERHEIJ, "Punitive damages, immateriële schade en fundamentele 
rechtsbeginselen", AA 1997, 71-81. 

VERHEIJ 1998 A.J. VERHEIJ, “Een pleidooi voor de vergoeding van geringe 
immateriële schade”, RMThemis 1998, 339-350. 

VERHEYEN 2016 W. VERHEYEN, “Hof van Justitie breidt recht op schadevergoeding 
wegens vluchtvertraging uit naar werkgever”, De Juristenkrant 2016, 
24 februari, nr. 324, 4. 

VERKEMPINCK 2011  B. VERKEMPINCK, “Prijsbepaling van aandelen in de geschillenregeling: 
na vijftien jaar nog steeds een hemeltergend raadsel voor de 
initiatiefnemende aandeelhouders", DAOR 2011, 338-406. 

VERKEMPINCK 2013 B. VERKEMPINCK, "Factoringclausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 
SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), 
Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 665-729. 

VERKEMPINCK 2016 B. VERKEMPINCK, “The measure of damages in the French Contract Law 
Reform – Lessons from far more inspiring systems", Ius Commune 
Contract Law 2015. The French Contract Law Reform: Source of 
Inspiration?, Antwerpen, Intersentia, 2016, 157-201. 

VERKEMPINCK/PHILIPPE 2011 B. VERKEMPINCK en D. PHILIPPE, "De factoringovereenkomst" in Handels- 
en economisch recht. Deel 1. Ondernemingsrecht. Volume A+B. Ter 
gelegenheid van het emeritaat van Professor dr. Gabriël Luc Ballon, 
Mechelen, Kluwer, 2011, 1533-1658. 

VERJANS 2013  E. VERJANS, “Buitencontractuele aansprakelijkheid voor schending van 
persoonlijkheidsrechten”, RW 2013-14, 522-536. 

VEROUGSTRAETE 2011 I. VEROUGSTRAETE, "Slotwoord: de wilsautonomie, een algemeen 
rechtsbeginsel" in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, 
contractvrijheid en ondernemingscontracten. Welke toekomst 
beschoren?, Antwerpen, Intersentia, 2011, 449-456. 

VERVOORT 2002  I. VERVOORT, “Ontbinding en faillissement” (noot onder Cass. 9 maart 
2000), TBBR 2002, 587-594. 

VICENTE DOMINGO 2002 E. VICENTE DOMINGO, “El daño" in L.F. REGLERO CAMPOS, Tratado de 
responsabilidad civil, Cizur Menor, Aranzadi, 2002, 201-283. 

VIGNERON 1971  R. VIGNERON, "Le nouveau taux d'intérêt légal et le régime des intérêts 
octroyés en justice", Ann.dr.Liège 1971, 49-103. 

VIGNON-BARRAULT 2012  A. VIGNON-BARRAULT, "Les dommages et intérêts punitifs" in PH. PIERRE 



1181 
 

en F. LEDUC (eds.), La réparation intégrale en Europe, Brussel, Larcier, 
2012, 84-96. 

VILLA 2010  G. VILLA, “La quantificazione del danno contrattuale”, Danno e 
responsabilità 2010, afl. 11, 37-46. 

VINEY 1999 G. VINEY, “La responsabilité contractuelle en droit français (ou les 
remèdes à l'inexécution autres que la résolution et la suspension du 
contrat)” in L. VACCA (ed.), Il contratto inadempiuto: realtà e 
tradizione del diritto contrattuale europeo, Turijn, Giappichelli, 1999, 
135-159. 

VINEY 2001 G. VINEY, “La responsabilité contractuelle en question" in Études 
offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, Parijs, 
LGDJ, 2001, 921-947. 

VINEY 2005 G. VINEY, “L’appréciation du préjudice”, LPA 19 mei 2005, 89-96. 

VINEY 2015 G. VINEY, “Réparation en nature, cessation de l’illicite et mesures 
purement préventives. Rapport français” in B. DUBUISSON en P. 
JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 7-58. 

VISINTINI/PINORI 1999 G. VISINTINI en A. PINORI, "La nozione di danno e le tecniche 
risarcitorie" in G. VISINTINI (ed.), Il risarcimento del danno contrattuale 
ed extracontrattuale, Milaan, Giuffrè, 1999, 1-40. 

VIS 2011 G.G.J. VIS, "Wettelijke rente, tijd om het zwaard opnieuw te slijpen?" 
in W.H. VAN BOOM, J.H. VAN DAM – LELY en S.D. LINDENBERGH (eds.), Rake 
remedies, Den Haag, BJU, 2011, 147-168. 

VISSCHER 2007-I L. VISSCHER, “De rangorde van remedies voor wanprestatie: 
subsidiariteit en proportionaliteit versus efficiëntie", NTBR 2007, 
385-395. 

VISSCHER 2007-II  L.T. VISSCHER, "Schadevergoedingsrecht" in W.C.T. WETERINGS (ed.), De 
economische analyse van het recht. Rechtseconomische 
beschouwingen, Den Haag, Boom, 2007, 87-107. 

VISSCHER 2009 L. VISSCHER, "Rechtseconomische beschouwingen over 
rechtshandhaving" in E.F.D. ENGELHARD, I. GIESEN, C.G.P. MAHÉ en M.Y. 
SCHAUB (eds.), Handhaving van en door het privaatrecht, Den Haag, 
Boom, 2009, 65-94. 

VISSCHER 2012-I L. VISSCHER, "The law and economics of punitive damages" in L. 
MEURKENS en E. NORDIN (eds.), The power of punitive damages – Is 
Europe missing out?", Antwerpen, Intersentia, 2012, 471-498. 

VISSCHER 2012-II L.T. VISSCHER, "Vergoeding van 'verlies van tijd' als ander nadeel", 
Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 2012, 96-101. 

VOET 2014 S. VOET, "Samen sterk: Belgische consumenten class action is een 
feit", DCCR 2014, afl. 105, 5-22. 

VON BAR 2011-I  C. VON BAR, "The notion of damage" in A.S. HARTKAMP et al. (eds.), 
Towards a European Civil Code, Deventer, Kluwer, 2011, 387-399. 

VON BAR 2011-II C. VON BAR, “Ersatz von Nichtvermögensschäden auch zugunsten von 
juristischen Personen?" in M. HABDAS en A. WUDARSKI (eds.), Festschrift 
für Stanisława Kalus. Ius est ars boni et aequi, Frankfurt am Main, 
Peter Lang, 2011, 67-88. 

VON KUEGELGEN 2000  M. VON KUEGELGEN, "Réflexion sur le régime des nullités et des 
inopposabilités" in Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, 
569-628. 

VON MAYENBURG 2002  D. VON MAYENBURG, "Nur Bagatellen? Einige Bemerkungen zur 
Einführung von Schmerzensgeld bei Gefährdungshaftung im 
Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
schadensersatzlicher Vorschriften", Versicherungsrecht 2002, 278-
287. 

VRANCKEN 2014 I. VRANCKEN, "Punitive damages in het buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht”, TBBR 2014, 426-448. 

VULLIETY 2010  J.-P. VULLIETY, "Remarques introductives et brève présentation des 
contributions", RIDC 2010, 437-453. 

WADDAMS 1981  S. WADDAMS, "The date for the assessment of damages", LQR 1981, 
445-461. 



1182 
 

WAELKENS 2012 L. WAELKENS, "De oorsprong van de causaliteit bij contractuele 
verbintenissen" in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN 

LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2012, 
669-679. 

WALKER 2010 K. WALKER, “A Systematic Review of the Corporate Reputation 
Literature: Definition, Measurement, and Theory”, Corporate 
Reputation Review 2010, vol. 12, 357-387. 

WALTHER 2006  J. WALTHER, “Die Konkretisierung von Generalklauseln am Beispiel der 
französischen deliktischen Haftung" in C. BALDUS en P.-C. MÜLLER-
GRAFF (eds.), Die Generalklausel im Europäischen Privatrecht, 
München, Sellier, 2006, 63-80. 

WANDERS 2000 P. WANDERS, "Beroepsaansprakelijkheid en causaliteit" in A. 
AKKERMANS, M. FAURE en T. HARTLIEF (eds.), Proportionele 
aansprakelijkheid, Den Haag, BJU, 2000, 61-74. 

WARKOL 1998  C.S. WARKOL, "Resolving the paradox between legal theory and legal 
fact: the judicial rejection of the theory of efficient breach", Cardozo 
Law Review 1998, 321-353. 

WATTS 1997  P. WATTS, “Remedies for Breach of Contract: Specific Enforcement 
and Restitution – A Comment" in F. ROSE (ed.), Failure of Contracts: 
Contractual, Restitutionary and Proprietary Consequences, Oxford, 
Hart Publishing, 1997, 61-66. 

WEBB 2006 C. WEBB, "Performance and compensation: an analysis of contract 
damages and contractual obligation", OJLS 2006, 41-71. 

WEBB 2009 C. WEBB, "Justifying damages" in J.W. NEYERS, R. BRONAUGH en S.G.A. 
PITEL (eds.), Exploring contract law, Oxford, Hart Publishing, 2009, 
139-170. 

WEBER 1992 M. WEBER, “Einige Gedanken zur Konkretisierung von 
Generalklauseln durch Fallgruppen”, AcP 1992, 516-567. 

WEBER 2009 R.H. WEBER, “Art. 109” in Berner Kommentar, Bern, Stämpfli, 2009. 

WEINBERGER 2014  M.-D. WEINBERGER, "Funding loss ... in translation", BFR 2014, 3-29. 

WEIR 1999 T. WEIR, “Non-performance of a contractual obligation and its 
consequences in English Law” in L. VACCA (ed.), Il contratto 
inadempiuto: realtà e tradizione del diritto contrattuale europeo, 
Turijn, Giappichelli, 1999, 71-106. 

WEITEMEYER 2005 B. WEITEMEYER, “Rentabilitätsvermutung und Ersatz frustrierter 
Aufwendungen unter der Geltung von § 284 BGB", AcP 2005, 275-
296. 

WERMOES 2008 L. WERMOES, "De matiging van schadebedingen bij gedeeltelijke 
uitvoering van de verbintenis (om iets niet te doen) en bij 
rechtsmisbruik" (noot onder Gent 1 maart 2007), RW 2008-09, 1005-
1008. 

WERRO 2011 F. WERRO, “L’arrêt Leitner et son impact sur la définition du préjudice 
réparable. Quelques réflexions d’un point de vue suisse” in L. VACCA 

(ed.), Il danno risarcibile, Napels, Jovene, 2011, 297-317. 

WERY 1998  P. WERY, "L'adaptation judiciaire de la clause pénale, en cas 
d'exécution partielle de l'obligation" (noot onder Cass. 10 april 
1997), RCJB 1998, 619-657. 

WERY 2000-I P. WERY, "La mise en demeure en matière d'obligations 
contractuelles" in Les obligations contractuelles, Brussel, JBB, 2000, 
285-340. 

WERY 2000-II P. WERY, "Les pouvoirs du juge dans la nouvelle loi relative aux 
clauses pénales", JT 2000, 615-617. 

WERY 2001 P. WERY, "La clause pénale" in P. WERY (ed.), Les clauses applicables 
en cas d'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, la 
Charte, 2001, 249-324. 

WÉRY 2002-I P. WERY, "La bienfaisance en droit des obligations: la responsabilité 
des débiteurs bénévoles" in E. DIRIX, W. PINTENS, P. SENAEVE en S. STIJNS 

(eds.), Liber Amicorum Jacques Herbots, Kluwer, Deurne, 2002, 553-
577. 

WÉRY 2002-II P. WÉRY, "La clause de limitation de responsabilité en cas de perte ou 



1183 
 

de détérioriation d'un film photographique" (noot onder Vred. Luik 
20 december 2001), JLMB 2002, 1006-1011. 

WÉRY 2002-III P. WÉRY, "La clause de limitation de responsabilité en cas de perte ou 
de détérioriation d'un film photographique" (noot onder Vred. Luik 
20 december 2001), JLMB 2002, 1006-1011. 

WERY 2003-I P. WÉRY, "La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard 
de paiement dans les transactions commerciales et ses incidences 
sur le régime des clauses pénales", JT 2003, 869-882. 

WERY 2003-II P. WERY, "La sanction des clauses pénales comminatoires" (noot 
onder Cass. 6 december 2002), JLMB 2003, 1487-1492. 

WERY 2003-III P. WERY, “Le mobile illicite unilatéral, cause de nullité des actes 
juridiques” (noot onder Cass. 12 oktober 2000), RCJB 2003, 78-115. 

WERY 2004 P. WERY, "Les sanctions de l'inexécution des obligations 
contractuelles" in P. WERY (ed.), Le droit des obligations 
contractuelles et le bicentenaire du Code Civil, Brugge, die Keure, 
2004, 287-352. 

WERY 2006 P. WÉRY, "Les contrats de service gratuits" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE 

(eds.), Knelpunten Dienstencontracten, Antwerpen, Intersentia, 
2006, 59-95. 

WERY 2008 P. WERY, "Les rapports entre responsabilité aquilienne et 
responsabilité contractuelle" in B. KOHL (ed.), Droit de la 
responsabilité, Luik, Anthemis, 2008, 7-52. 

WERY 2010 P. WERY, "La réduction du prix dans les contrats à titre onéreux: une 
hypothèse loin d’être exceptionnelle" in J.-F. GERMAIN (ed.), Questions 
spéciales en droit des contrats, Brussel, Larcier, 2010, 13-69. 

WÉRY 2011-II P. WÉRY, "L'inexécution des obligations contractuelles et les 
"moyens" dans le projet de cadre commun de référence", JT 2011, 
333-341. 

WÉRY 2012 P. WÉRY, "La réparation en nature du dommage en matière de 
responsabilité civile extracontractuelle” (noot onder Cass. 5 mei 
2011), TBBR 2012, 249-257. 

WÉRY 2013 P. WÉRY, "Le contrat, la clause pénale, le juge et l'équité" (noot onder 
Cass. 28 april 2011 en 7 september 2012), TBBR 2013, 90-98. 

WÉRY 2014-I P. WÉRY, "L'agencement des sanctions applicables à un manquement 
contractuel" in Liber amicorum François Glansdorff et Pierre Legros, 
Brussel, Bruylant, 2014, 441-460. 

WÉRY 2014-II  P. WÉRY, "L'agencement des sanctions dans le contentieux de 
l'inexécution contractuelle" in S. STIJNS en P. WERY (eds.), De rol van de 
rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 429-469.  

WÉRY 2015-I P. WÉRY, “Les condamnations non pécuniaires dans le contentieux de 
la responsabilité. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), 
Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 2015, 59-128. 

WÉRY 2015-II P. WÉRY, “Mutations et défis du droit belge des obligations”, 
Rev.dr.ULg 2015, 203-230. 

WESSELS/CASTRO 2000 U. WESSELS en W.H.M. CASTRO, "Ein Dauerbrenner: das 'HWS-
Schleudertrauma'", Versicherungsrecht 2000, 284-289. 

WESSNER 2001  P. WESSNER, "Les sanctions de l'inexécution des contrats: questions 
choisies. Exposé du droit suisse et regard comparatif sur les droits 
belge et français" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de 
l'inexécution des obligations contractuelles. Études de droit comparé, 
Brussel, Bruylant, 2001, 891-968. 

WESSNER 2015 P. WESSNER, “La réparation des dommages. Rapport suisse” in B. 
DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la 
responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Brussel, Bruylant, 
2015, 1073-1113. 

WESTER-OUISSE 2010 V. WESTER-OUISSE, "Responsabilité délictuelle et responsabilité 
contractuelle: fusion des régimes à l'heure internationale", RTDciv 
2010, 419-433. 

WESTER-OUISSE/THIEDE 2012 V. WESTER-OUISSE en T. THIEDE, "Punitive damages in France: a new 



1184 
 

deal?" (noot onder Cass.fr. 1 december 2010), Journal of European 
Tort Law 2012, 115-122. 

WETERINGS 2007 W.C.T. WETERINGS, "De economische analyse van het recht" in W.C.T. 
WETERINGS (ed.), De economische analyse van het recht. 
Rechtseconomische beschouwingen, Den Haag, Boom, 2007, 1-18. 

WETERINGS 2012 W.C.T. WETERINGS, “De rechtseconomische benadering van het 
contractenrecht. Opmerkingen naar aanleiding van en bespreking 
van G. de Geest (Ed.), Contract Law and Economics, Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing 2011", Contracteren 2012, september, afl. 3, 
111-126. 

WEYTS 2005 B. WEYTS, "Kapitalisatie van schade" (noot onder Gent 18 september 
2003), RABG 2005, 1120-1125. 

WEYTS 2006  B. WEYTS, “Lucratieve fouten in het aansprakelijkheids- en 
verzekeringsrecht. The winner takes it all.”, RW 2005-2006, 1641-
1652. 

WEYTS 2008 B. WEYTS, “De ene opzettelijke fout is de andere niet. Over opzet in 
het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht" in Liber amicorum 
Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 363-377. 

WEYTS 2011 B. WEYTS, “Punitieve elementen in het buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht" in J. ROZIE, A. VAN OEVELEN en S. RUTTEN (eds.), 
Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2011, 
173-203. 

WEYTS 2013-I B. WEYTS, "Economische schade", TBH 2013, 1014-1038. 

WEYTS 2013-II B. WEYTS, "Het leerstuk van de voorbeschiktheid tot schade als 
loutere toepassing van de regel van integrale schadeloosstelling" 
(noot onder Cass. 2 februari 2011), RW 2012-13, 301-303. 

WEYTS 2014-I B. WEYTS, "Compensation for the loss of small chances in (Belgian and 
French) tort law”, ERPL 2014, 1065-1068. 

WEYTS 2014-II B. WEYTS, “Bewijsproblemen bij de begroting van economische 
schade" (noot onder Antwerpen 5 september 2012), TBBR 2014, 
267-271. 

WEYTS/DE RAEDT 2013 B. WEYTS en Q. DE RAEDT, "De verlies van een kans-theorie” in E. 
BOYDENS en R. DE BAERDEMAEKER (eds.), Justitie: vraagstukken en 
perspectieven voor morgen, Brugge, die Keure, 2013, 67-83. 

WHALEY 1992  D.J. WHALEY, “Paying for the agony: the recovery of emotional 
distress damages in contract actions”, Suffolk University Law Review 
1992, 935-958. 

WHITTAKER 2009  S. WHITTAKER, “Termination for contractual non-performance and its 
consequences: French law reviewed in the light of the Avant-projet 
de réforme” in J. CARTWRIGHT, S. VOGENAUER en S. WHITTAKER (eds.), 
Reforming the French Law of Obligations, Oxford, Hart Publishing, 
2009, 187-204. 

WIDMER/WESSNER/WINIGER 2012 P. WIDMER, P. WESSNER en B. WINIGER, “Le droit suisse" in P. PIERRE en F. 
LEDUC (eds.), La réparation intégrale en Europe. Études comparatives 
des droits nationaux, Brussel, Larcier, 2012, 477-490. 

WIJNE 2015 R.P. WIJNE, "Proportional liability and loss of chance in the 
Netherlands: difference, chances, problems and an opportunity”, 
Journal of Professional Negligence 2015, 49-67. 

WILL 1987 M. WILL, "Article 50 CISG" in Bianca-Bonell Commentary on the 
International Sales Law, Milaan, Giuffrè, 1987, 368-376. 

WILLEMS 1996  C. WILLEMS, "Le contrat d'agence commerciale. La formation et 
l'exécution du contrat", Or. 1996, 25-40. 

WINTERTON 2012  D. WINTERTON, "Money awards substituting for performance", LMCLQ 
2012, 446-470. 

WOLF 1976  E. WOLF, “Grundfragen des Schadensbegriffs und der Methode der 
Schadenserkenntnis” in G. LÜKE en O. JAUERNIG (eds.), Festschrift für 
Gerhard Schiedermair zum 70. Geburtstag, München, Beck, 1976, 
545-578. 

WYLLEMAN 1997  B. WYLLEMAN, "Matiging van schadebedingen bij gedeeltelijke 
uitvoering (art. 1231 BW): toepasselijkheid op schadebedingen 



1185 
 

wegens vertraging in de uitvoering" (noot onder Cass. 10 april 1997), 
TBBR 1997, 519-527. 

WYLLEMAN 1998 WYLLEMAN, "De wet van 23 november 1998 inzake schadebedingen 
en moratoire interest: aandachtspunten bij huur”, Huur 1998-99, 
116-119. 

WYLLEMAN 1999 B. WYLLEMAN, "Nieuwe wetgeving inzake strafbedingen en moratoire 
interest", AJT 1998-99, 701-708. 

WYMEERSCH 1973 E. WYMEERSCH, "Het strafbeding in leasingovereenkomsten", Bank.Fin. 
1973, 441-465. 

WYMEERSCH 1974  E. WYMEERSCH, "Strafbedingen zijn verboden, schadebedingen niet" 
(noot onder Cass. 8 februari 1974), RW 1973-74, 2432-2437. 

WYMEERSCH 1982 E. WYMEERSCH, "De betwistingen rond het strafbeding: een stand van 
zaken", BRH 1982, 428-454. 

WYMEERSCH 1991 E. WYMEERSCH, "Strafbedingen o.m. inzake enkele 
kredietovereenkomsten" in Liber amicorum E. Krings, Brussel, Story-
Scientia, 1991, 921-938. 

XOUDIS 1998  J. XOUDIS, "La mesure du dommage à réparer en cas de résolution du 
contrat pour inexécution" in F. WERRO (ed.), L’européanisation du 
droit privé. Vers un Code civil européen?, Freiburg, Éditions 
universitaires Fribourg, 1998, 203-218. 

YANG 2004 E. YANG, "Assessment of damages for breach of an option", Journal of 
Business Law 2004, 437-447. 

YORIO 1982  E. YORIO, "In defense of money damages for breach of contract", 
Columbia Law Review 1982, 1365-1424. 

YOUEGO 1999  C. YOUEGO, "Nature de l'obligation du transporteur à l'égard des 
clients d'un voyage organisé" (noot onder Cass.civ.I.fr. 3 juni 1998), 
JCP E 1999, 225-230. 

ZELLER 2007  B. ZELLER, "Mitigation of damages: Comparison between the 
provisions of the CISG (art. 77) and the counterpart provisions of the 
Principles of European Contract Law (art. 9:505)" in J. FELEMEGAS (ed.), 
An international approach to the interpretation of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) 
as Uniform Sales Law, Cambridge, CUP, 2007, 486-490. 

ZENO-ZENCOVICH 1984 V. ZENO-ZENCOVICH, “Danni non patrimoniali e inadempimento" in G. 
VISINTINI (ed.), Risarcimento del danno contrattuale ed 
extracontrattuale, Milaan, Giuffrè, 1984, 109-127.  

ZENO-ZENCOVICH 1987 V. ZENO-ZENCOVICH, “Interesse del creditore e danno contrattuale non 
patrimoniale”, Rivista del diritto commerciale 1987, 77-92. 

ZIEGEL 1984 J.S. ZIEGEL, "The Remedial Provisions in the Vienna Sales Convention: 
Some Common Law Perspectives" in N. GALSTON en H. SMIT (eds.), 
International Sales: The United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods, New York, Matthew Bender, 1984, 
9-43. 

ZILICH 2003 G.J. ZILICH, "Cutting through the confusion of the loss-of-chance 
doctrine under Ohio law: a new cause of action or a new standard of 
causation”, Cleveland State Law Review 2003, 673-701. 

ZIVIZ 2007 P. ZIVIZ, "Lo spettro dei danni bagatellari", Responsabilità e 
previdenza 2007, 517-527. 

ŽIVKOVIĆ 2010 D. ŽIVKOVIĆ, "Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal 
verband. Een wenselijk en toelaatbaar alternatief voor 'alles of 
niets'?" in R.M.A. VAN DER POEL, D.A. SCHEENJES en T.B.D. VAN DER WAL 

(eds.), Causaliteit. Top-down en bottom-up in Nederlands en 
transnationaal perspectief, Apeldoorn, Maklu, 2010, 35-59. 

ZWITSER 2005  R. ZWITSER, “Immateriële schadevergoeding bij opzet en daarmee 
gelijk te stellen bewuste roekeloosheid in het contractenrecht”, 
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2005, 72-79. 

 
 



 

1186 
 

Hoofdstuk IV. Trefwoorden 

A 
 
Aandelen  

Waardevermindering 233, 2792 
Zekerheidsstelling bij overdracht 2506 

Aangetekende zending 
Kosten 446, 2756 
Onvoorzienbare inhoud 1546 

Aanmaning 
Anatocisme 3118, 3121 
Kosten 446, 706, 2756, 3055 
Verwijlinterest 3012-3021 

Aanneming 
Abstracte winstdervingsbegroting 496  
Affectieschade 2351 
Btw-verhoging als schade 403 
Dekkingsovereenkomst 385 
Depressie 2331 
Extrinsieke schade 391 
Fysiek ongemak 1642-1643 
Huurkosten 597-598 
Immateriële schade 2368-2369 
Instorting van huis 398 
Mislopen huur 476 
Mislopen opdrachten 476 
Mislopen opportuniteiten 730 
Opzettelijke wanprestatie 1663 
Stress 1642-1643 
Vertragingsschade 426-427, 432, 586-587 
Voorzienbare conventionele boeten 432, 1597 
Voorzienbare schade 1551-1552, 1642-1643 
Waardeverschil 357 
Winstderving bij opbrengsteigendom 539 

Aansprakelijkheidsschade (subaansprakelijkheidskosten) 
Aansprakelijkheidsverval 2034-2037 
Aansprakelijkheidsverzekering 161 
Aansprakelijkheidsvoorwaarden 136 
Aantasting van belang 262, 348 
Aanwending van schadevergoeding 361 
Aanwervingskosten 

Negatief belang 683, 688, 704 
Schadebeperkingsplicht 1974 

Abortus 
Schadebeperking 274, 1937, 1956-1960 
Immateriële schade 2346 

Absolute schadebegroting 373 
Abstracte renteschade 494, 2973-2977 
Abstracte schadebegroting  

Advocatenkosten 2712, 2738 
Algemeen 97, 231, 2050-2051, 2707-2712, 2738 
Boven- of ondergrens 492 
Dekkingstransacties 2050-2051, 2710 
Immateriële schade 2708 
Nalatigheidsinterest 2711 
Renteschade 494, 2973-2977 
Vergoedende interest 2974 
Winstderving 490-497 
Zaakschade 2709 

Abwicklungsverhältnis (vereffeningsverhouding) 

Accountant 2766, 3260 
Achternageloop 703 
Acteur 

Bewijsproblemen 948 
Lucratieve fout 1339 
Negatief belang 686, 967 
Voorzienbare schade 1665 

Actiefvermindering 242, 352-403 
Actio aestimatoria (actio quanti minoris) 
Actio de in rem verso (ongerechtvaardigde verrijking) 
Actio de modo agri 1051 
Actio quanti minoris 367, 377, 1035 
Actio redhibitoria 354, 1056 
Actori incumbit probatio  

Advocatenkosten 2730-2740 
Bereddingskosten 2098 

  Causale onzekerheid 2145 
  Voorzienbare schade 1688 
  Winstvermoeden negatief belang 971-972 
Actualisering 2881-2883 
Actuele toestand bij ontbinding 290 
Actuele vermogensvermindering 242 
Addis-regel 2235-2236, 2274, 2285, 2302, 2375, 2475 
Adequatieleer 1451, 1463-1467, 1784 
Administratieve kosten  

Beslommeringen 2341 
Negatief belang 676 
Positief belang 413, 417, 634, 2756, 3055 

Adoptie als schadebeperking 274, 1956, 1960-1961 
Advertentiecontract  

Immateriële schade 1641, 2332, 2358 
Publicatie in verkeerde rubriek 358 

Advocaat  
Ereloonverlies 1516, 1596 
Kansverlies 2120, 2205 
Reputatieschade 1516, 1596 
Treinvertraging 1596 
Stress 1516, 1596 

Advocatenkosten (ook bijstandskosten) 
Algemeen 17, 442, 2738 

  Cumul met verwijlinterest 2750, 3057 
Aestimatio rei 250 
Affectieschade 

Algemeen 2347-2355 
Onderscheid met marktwaarde 2352 
Vennootschappen 2377 

Affectio contractus 1853 
Afgeleide schade 1753-1754 
Afhaalkosten 404, 417, 451, 711 
Afkeer 2424 
Aflopende overeenkomst 1133 
Afnameverplichting  

Dekkingsovereenkomst 384, 1801, 1972 
Matiging schadebeding 2582 
Schadebeding 2530 

Afromingsbelang (winstafdracht) 
Aftrek wegens vetusteit (nieuw-voor-oud-aftrek) 



 

 
 

Air Baltic (HvJ 17 februari 2016) 430 
Aktekosten 629, 1014 
Alarmsysteem  

Gebrekkige werking 398, 1159 
Preventiekosten 1993 

Albert & Son v Armstrong Rubber 1275 
Algemeen begrotingsmodel 57 
Alles-of-nietsbenaderingen  

Achterhaald 75 
Delingsmaatstaf schadebeperkingsplicht 2039 
Kansleer 2160  
Onbezoldigde lastgeving 936 
Nietigverklaring van schadebedingen 2560 
Buitenlandse veroordelingen 1408 
Voorzienbare schade 1606 

Alternatieve verbintenissen 807, 829-834 
Alterum non laedere 3, 4, 6, 76, 1802 
Altruïsme 928 
American rule 857 
Amputatiearrest (1984; kansleer) 2123-2124 
Anatocisme  

Algemeen 3111-3144 
Integraliteitsprincipe 3139-3144 
Positief belang 3134-3135 
Vergoedende interest 3122-3135 
Verwijlinterest 3136-3138 
Voorwaarden 3114-3121 

Ander nadeel (immateriële schade) 
Anesthesist 2118, 2405 
Anglia Television v Reed (negatief belang) 648, 967 

 
Angst 2341 
Anlageschaden (beleggingsschade) 
Après-annulation 1078 
Après-résolution 1078 
Arbeidsongeschiktheid 2842 
Arbor super interesse 248 
Architect  

Gebruiksderving 586 
Immateriële schade 1639 
Mislopen opdrachten 476 
Technische bijstandskosten 1767, 2766 
Verlies van winstkansen bij competitie 538 

Argumentatielijnen 67-69 
Arjona Camacho (HvJ 17 december 2015; preventie) 155 
Ars inveniendi 69 
Arts  

Algemeen 2118, 2140-2141, 2144 
Technische bijstandskosten 2766 

Attorney-General v Blake (winstafdracht) 1430-1431 
Austauschtheorie 1182-1183 
Auteur  
  Genotsderving 2358 

Kansverlies 2, 2107 
  Reputatieschade uitgever 1552 
  Verlieslatende overeenkomst 1252 
  Winstafdracht 1435 
  Winstderving uitgever 1552 
Avoidable loss rule 2034-2037 
 

B 
Bad bargain (verlieslatende overeenkomst) 
Bagatelgrens 212, 2419-2465 
Bagatelschade 122 
Balance of bargain 375 
Bank  

Immateriële schade 2331 
Verwerking van beurstransacties 585 
Voorzienbare schade 1573 

Bedongen interest 2905, 2916  
Beginselen van schadebegroting 56 
Begrafeniskosten 2418 
Begrafenisondernemer  

Affectieschade 2354-2355 
Schadebeding 2464 
Voorzienbare schade 1637 

Begrippenkader 122 
Belang bij nakoming overeenkomst (positief belang) 
Belang bij niet-sluiting overeenkomst (negatief belang) 
Belangenonderscheid 

Angelsaksische receptie 301-303, 335 
Basisrichtlijn 346 
Begrippen 307-323 
België 305-306 
Immateriële schade 2406-2408 
Introductiemogelijkheid 324-340 
Introductiewenselijkheid 341-349 
Oorsprong 296-306 
Overcompensatie 718 
Precontractuele aansprakelijkheid 339 
Romaanse receptie 304, 336 
Systeemongebonden karakter 333-336 

Universeel karakter 335-336 
Vervaging 717-720 

Beleggingsschade 592, 2968-2970 
Bemiddelingskosten 639 
Benadeelde schuldeiser 122 
Benadeeldeninertie 2064-2091 
Bepaalbare schade 2842 
Beperkt negatief belang  

Duitsland 322 
Omschrijving 321-322, 719 
Onbewust verborgen koopgebreken 1054 

Beperkte schade 2420 
Bereddingskosten  

Abnormale bereddingskosten 1979-1990 
Algemeen 440, 1962-1999 
Negatief belang 672-673, 697-698 
Ongebruikelijke bereddingskosten 1979-1990 
Overdreven bereddingskosten 1979-1990 
Uitgespaarde bereddingskosten 2026-2029 
Vergeefse bereddingskosten 2000-2007 
Voortijdige bereddingskosten 650, 1994-1999 
Voorzienbaarheid 1968 

Beroepsgeheim 2716, 2731-2732 
Beroepsverkopers  

Doorverkoopformule 1897, 1910, 1915 
Vermoeden van kwade trouw 1672 
Volumeverlies 1897, 1910, 1915 

Berokken een ander geen schade (alterum non laedere) 
Beschikkingsbeginsel  
  Herwaardering 2880 

Kansverlies 2139-2130, 2196-2202 



 

 
 

Moderne invulling 2200, 2954 
Vertragingsschade 2954-2957 
Vergoedende interest 2960 
Voorzienbaarheid 1685 

Beslagkosten 2756 
Bestemming van prestatie  
  Eigen gebruik 481-487 

Gebruiksderving 595 
Winstderving 480-484 

Bestraffing als doel van schadevergoeding 168-171 
Betalingsachterstand handelstransacties 153, 402, 3006 
Betekening van rechterlijke beslissing 
  Kosten 2756 

Negatief belang 706 
Positief belang 446 

Beurstransactie 585 
Bevoorradingskosten 683, 688 
Bevrijding na ontbinding 

Begroting 1007 
Geen positief-belangenplafond 1304-1305 
Nadeelcompensatie 1015 

Bewaargeving  
Affectieschade 2351 
Culpa levis in abstracto 1541 
Immateriële schade 2335 
Negatief belang 926 
Niet-toegelaten verhuur 1351 
Voorzienbare schade 1456, 1459-1466, 1600, 
1637, 1660 
Voorzienbare immateriële schade 1597, 1642 

Bewaringskosten 417, 450 
Bewijs van schade (schadebewijs) 
Bewijslastomkering 2166-2167 
Bewijsverlaging 2168-2169 
Bijstandskosten  

Aanvullende schadevergoeding 2743-2746 
Adviesverlening 2755 
Algemeen 2713-2767 
American rule 2717-2720 
Andere technische bijstandskosten 2760-2767 
Andere advocatenkosten 2752-2755 
Buitengerechtelijke inningskosten 2756-2757 
Concrete begroting 2730-2733 
Expertisekosten 2760-2767 
Gelijkheidsbeginsel 2749 
Handelstransacties 2726, 2752-2754 
In personam verschijning 2758-2759 
Inkomstenverlies 2759 
Noodzakelijkheid 2734-2735 
Onderhandelingskosten 2755 
Positief belang 2713-2716, 2747-2751 
Procesrecht 2737-2738 
Procesrechtsmisbruik 2744-2745 

Rechtsplegingsvergoeding 2742 
Rechtsvergelijking 2721-2723 
Regelingsgesprekken 2755 
Unierecht 2723, 2736 
Vergoedbare verdedigingskosten 2752-2767 
Verhaalgrond advocatenkosten 2739-2742 
Verwijlinterest 2750 

Billijkheid  
Kansverlies 2160-2163 
Schadebeperkingsplicht 1851 
Bereddingskosten 1969 
Voorzienbaarheidslimiet 1603-1606 

Billijkheidsbegroting  
Immateriële schade 2390-2400, 2769-2770 
Intellectuele eigendom 2776 
Kansverlies 2207-2209, 2773-2774 
Nadelen 88 
Rechtsbasis 2775-2777 
Subsidiariteit 2781 
Toekomstige schade 2773-2774 
Voorwaarden 2778-2786 
Winstderving 498-499, 2771-2772 
Buitensporige kosten 664-669 

Bindende kracht  
Efficiënte wanprestatie 835-841 
Gedeeltelijke ontbinding 2533 
Kosteloze dienstcontracten 946-947 
Nakomingsplicht 889-890 
Ondermaats schadebeding 2602 
Positief belang 888-902 
Precontractuele aansprakelijkheid 893 
Retroactieve ontbinding 1088-1093 
Schadebeding 2486, 2490-2491, 2574 

Bodemattest 678 
Boekhouder 1552, 1597 
Boetebeding 2496 
Boswachtersarrest (Cass. 27 mei 1909) 427 
Bouwvergunning (vergunningskosten) 
Breach-date-rule 2835-2838, 2847 
Bruikleen 926 
Bruto positief belang 312-313 
Btw  

Btw-verhoging bij vertraagde nakoming 403 
Matiging schadebeding 424 
Negatief belang 678 
Niet-betaalde btw 420-425 
Tevergeefs betaalde btw 419-425 
Vergoedbaarheid 210-211 

Built-in mitigation (ingebouwde schadebeperking) 
Buitensporige schade  

Bereddingskosten 1979-1990 
Negatief belang 657-669 
Voorzienbaarheid 1718-1719 

 

C 
 
C & P Haulage v Middleton (verlieslatend contract) 1277 
Carrièrekansen 2117 
Cassatietoezicht op schadebegrip 26-27 
Casuïstisch denkmodel 85-88 
Casum sentit dominus 3 
Cateringovereenkomst  

Genotsderving 2358 
Negatief belang 962 

Causaliteit (oorzakelijk verband) 
Chaplin v Hicks (kansverlies in common law) 2138-2139 
Charter v Sullivan (doorverkoopformule) 1893, 1907 
Clause-index (indexeringsclausule) 



 

 
 

Clausule tot toekomstige interestkapitalisatie 3119 
Cliënteelverlies  

Handelsagent 433 
Laattijdige levering 526 
Voorzienbare schade 1552 
Wanbeheer van hotel 526 

Coase-theorema 801 
Coherent systeemdenken (coherentiebeginsel) 
Coherentiebeginsel 73, 93-94, 825-862, 2041-2044 
Collaterale schade (extrinsieke schade) 
Collaterale voordelen (volumeverlies) 
Collectieve schade (strooischade) 
Commerciële overeenkomsten  
  Kwalificatie 1644 

Immateriële schade 1640, 1644-1645 
Commerciële schade 475 
Commissaris van vennootschap 461 
Commissievergoeding 560 
Commonwealth of Australia v Amann Aviation 1312 
Compensatie als doel van schadevergoeding 144-148 
Compensatiegedachte (integraliteitsprincipe) 
Compensatoire interest (vergoedende interest) 
Compensatoire schadevergoeding 122 
Compensatory damages (positieve schadevergoeding) 
Competitieve markt  

Definitie 739 
Eenvoudiger bewijs positief belang 790-792 
Fusie van positief en negatief belang 742 
Winstvermoeden 740-741 

Complexiteit schadebegroting 264-265, 734-736, 917 
Compound interest (anatocisme) 
Computer  

Gebrek 503 
Gegevensverlies 1865 
Voorzienbare schade 1696 

Conceptueel denkmodel 70-84 
Concrete schadebegroting  

Algemeen 14, 227-230 
Immateriële schade 230, 2400-2405 
Ontbinding 1000 
Winstderving 479-489 

Condemnatio pecuniaria 1479 
Consequential damage (gevolgschade) 
Consideration 941 
Consistentiedenken (coherentiebeginsel) 
Consolidatiedatum 2884, 2944, 2951 
Consternatie 1640 
Consumentencontracten 1364-1365 
Consumentenkrediet 561, 566, 568, 1364 
Consumentensurplus 486-487, 2357-2359 
Contaminatieschade 394, 396 
Contractprijs (impact op schadevergoeding) 1705-1720 
Contractsveld 1511, 1515-1516 
Contractueel belang 875 
Contractueel evenwicht 840 
Contractuele aansprakelijkheid  

Bestaan extra schade 1530 
Conceptbetwisting 124-128 
Conceptbevestiging 129-142 
Dual performance thesis 830 

Contractuele dwangsom 2503-2504 
Contractuele interest 122 
Contractuele remedies 52, 3317 
Contractuele risicoverdeling  

Positief-belangenplafond 1289-1297, 1318 
Precontractuele kosten 641, 654 
Voorzienbaarheid 1513-1516, 1601-1602, 1677 

Contributory negligence 2035 
Conventionaliteitslimiet (schadebeding) 
Conventionele boete 432, 1597 
Conventionele verwijlinterest (interestbeding) 
Correspondentiekosten 413 
Cost of cure 356, 359 
Crediteursinterest 3159-3161 
Cullinane v British Rema Manufacturing 1321 
Cullinanebeginsel 1320-1321 
Culpa lata 931 
Culpa lata dolo equiparatur 1658-1661, 2612 
Culpa lata dolo non equiparatur 1662-1663, 2612 
Culpa levis in abstracto 932, 1541 
Culpa levis in concreto 932, 1541 
Cumulverbod positief en negatief belang 1320-1321 

 

D 
 
Da mihi factum, dabo tibi ius 2200, 2954 
Daadwerkelijk geleden schade (werkelijke schade) 
Dading 2924 
Dagvaarding 
  Gerechtelijke interest 2914   

Kosten 446, 706 
  Schade bij laattijdigheid 2185 
  Secundaire geldschulden 3022 
Damnum emergens (geleden verlies) 
Damnum remotum 1772 
Danno da risoluzione (ontbindingsschade) 
Danno ulteriore 2626 
De minimis non curat praetor (ook bagatelgrens) 212 
Deficitaire overeenkomst (verlieslatende overeenkomst) 
Deflatie 2858 
Dekkingshuur 1819, 2054, 2060 
Dekkingsovereenkomst 384-385, 1822, 1870-1878, 
1892-1895, 1918, 2050, 2053-2063 

Dekkingstransactie (dekkingsovereenkomst) 
De-minimisvereiste (bagatelgrens) 
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Dubbele schadevergoeding 214 
Duplum-regel 1481-1483 
Duurovereenkomsten  

Algemeen 1132-1141 
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Extrinsieke vervoerschade 394, 396 
Extrinsieke winstderving 488-489, 1572-1575 
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Voorzienbaarheid 1457-1458, 1577, 1626 
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Gemiste opportuniteiten (mislopen opportuniteiten) 
Genegenheidsband (affectieschade) 
Genera non pereunt 3002 
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Geschillencommissie Reizen 2361-2365, 2397 
Gevalsvergelijking 2398-2400 
Gevolgschade 387 
Gewinnabschöpfung (winstafdracht) 
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Point of no return 339, 411, 893, 910, 1166 
Positief belang  

Actiefvermindering 352-403 
Anatocisme 3134-3135 
Belang bij uitvoering 309, 313, 405, 1177 
Bijstandskosten 2713-2716, 2747-2751 
Geleden verlies 352-451 
Huurontbinding 1058 

Inflatieverrekening 2876 
Laattijdige levering 1059 
Morele nakomingsplicht 874-876 
Nakomingsstimulans 863-869 
Niet-integrale bescherming 876-877 
Objectieve norm als grondslag 901 
Omschrijving 307-313 
Omvang 1248 
Overcompensatie 879 
Partijwil 898 
Passiefvermeerdering 404-451 
Precontractuele aansprakelijkheid 910 
Punitieve regel 879 
Queer kind of compensation 879 
Rechtszekerheid 899-902 
Schadebeperkingsplicht 894 
Transactiestimulans 870-873 
Voordeelstoerekening 452-473 
Vrijwaring wegens uitwinning 1060 
Waarborging van economische orde 872-873 
Wilsautonomie 894 
Winstderving 474-613 

Positieve belangenschade (positief belang) 
Positieve rechtseconomische analyse 799 
Positieve schade 241 
Positieve schadevergoeding 241, 308 
Post-contractual reliance 637 
Potentiële schade 

Algemeen 2560, 2567-2568, 2595 
Definitie 122 
Hoogste potentiële schade 1560, 2681-2684 
Potentiële renteschade 3078 

Pre-contractual reliance (precontractuele kosten) 
Precontractuele aansprakelijkheid  

Bindende kracht overeenkomst 893 
Negatief belang 909-911 
Nutteloze kosten 626 
Point of no return 339, 411, 893, 910, 1166 
Positief belang 893, 910, 1166 
Sowiesokosten 343, 411-413 

Precontractuele informatie-uitwisseling 1517-1518 
Precontractuele kosten  

Negatief belang 638-656 
Nietigheid 643, 645-646 
Voorzienbaarheid 653 

Predispositie van slachtoffer (predispositieleer) 
Predispositieleer  

Algemeen 229-230, 1553, 1941-1942, 1946 
Onvoorzienbaarheid 1553, 1946 
Schadebeperkingsplicht 1941-1942, 1946, 1989 

Prefentiële toerekening op interest  
Algemeen 3145-3167 
Vergoedende interest 3156-3164 
Verwijlinterest 3151-3154 

Préjudice de déception (teleurstelling) 
Préjudice de résolution (ontbindingsschade) 
Préjudice réfléchi (afgeleide schade) 
Pressos Compania Naviera 838, 1160 
Prestatiebestemming (bestemming van prestatie) 



 

 
 

Presumption of breaking even 651, 952-959 
Pretium affectionis (affectieve schade) 
Preventie  

Beperkingen 158-163 
Kansleer 2164-2165 
Positief belang 865-869, 1180 
Punitieve vergoeding 2559 
Schadebeding 2484 
Schadebeperkingsplicht 1808 
Schadevergoeding 149-164 
Winstafdracht 1352-1353, 1434 
Zuiver schadebeding 2510 

Prijs per maat 367 
Prijsdalingen 2801 
Prijsstijging  

Verrekening 2801, 2804 
Voorzienbaarheid 1616 
Prijsstijging na uitspraakdatum 2829 

Prijsvermindering  
Actio de modo agri 367 
Actio quanti minoris 367, 377 
Bad bargain 375 
Berekeningsformule 373-375 
Buitengerechtelijke prijsvermindering 383 
Burgerlijk Wetboek 354, 367, 369 
Consumentenkoop 367, 378 
Cumul met schadevergoeding 55 
Geen schadevereiste 370 
Gerechtelijke prijsvermindering 383 
Huur 369, 379 
Internationale koop 368 
Interne koop 367 
Irrelevantie integraliteitslimieten 372 
Overmacht 370, 383 
Pacht 369 
Positief belang 380 
Proportionele berekening 373-380, 382 
Reiscontracten 369 
Verborgen koopgebreken 367, 377 
Verschillen met schadevergoeding 370-374 

Prima-faciebegroting 56-57 
Primaire causaliteit (feitelijke causaliteit) 
Primaire geldschulden (verwijlinterest) 3005-3006 
Primauteit van concrete schadebegroting 228 
Principle of full compensation (integraliteitsbeginsel) 
Private dwangsom (contractuele dwangsom) 
Private sanctie (schuldgraad) 
Private straf  

Definitie 2277 

Immateriële schade 2276-2296 
Schadebeding 2278, 2560-2561, 2644-2688 

Prizrakarrest (kansverlies) 1768, 2130-2132 
Probert v Baker (belangenkeuze bij ontbinding) 1244 
Procedurefout (kansverlies) 2120 
Procedurele termijn (resultaatsverbintenis) 1453 
Procesrechtsmisbruik 2744-2745 
Procesrisico 2741, 2748, 2751 
Processuele limieten 2704-2786 
Procesvloedrisico  

Bagatelgrens 2430-2433 
Immateriële schade 2273-2275, 2410 
Kansverlies 2158-2159 
Efficiënte wanprestatie 860 
Strooischade 3041 
Verwijlinterest 3040 

Productaansprakelijkheid  
Aansprakelijkheidsverhaal 433 
Extrinsieke schade 392 

Productiedaling 587 
Productieschade 476, 585, 587, 1455, 1498 
Productieve kosten 634 
Productiviteitsvermindering 417 
Proportionaliteitsvereiste (evenredigheidsvereiste) 
Proportionele aansprakelijkheid 2155, 2219 
Proportionele berekening van prijsvermindering 373 
Provisies gedeeltelijke vergoeding van schade 3146 
Pseudo-wiskundige bewijzen 69 
Psychische schade  

Autonome schade 2343 
Immateriële schade 2341-2346 
Medische contracten 2344-2345 
Wrongful birth 2346 

Punitieve schadevergoeding  
Begripsduiding 1377-1379 
Bezwaren 1393-1398 
Contractuele afwijzing 1383-1390 
Definitie 122 
Doelstellingen 1378 
Buitenlandse veroordelingen 1399-1411 
Historiek 1380-1381 
Internationale openbare orde 1399-1411 
Preventief effect 157, 1353 
Punitieve elementen privaatrecht 1412-1418 
Samenloop onrechtmatige daad 1385-1386 
Verhaal 439 
Wenselijkheid 1391-1392 

Punitive damages (punitieve schadevergoeding) 
Pure reliance interest (zuiver negatief belang) 
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Quanti ea res est 244, 1480 
Quasi-ontbinding 1187 

Queer kind of compensation 879 
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Rake remedies 149, 1391 
Ratio contractus (contractueel evenwicht) 
Rebus-sic-stantibusclausule 839 
Receptiviteit van slachtoffer (predispositieleer) 

Rechtens relevante schade (juridisch schadebegrip) 
Rechtmatig alternatief 2109 
Rechtsevolutie 35 
Rechtsgelijkheid 36, 97, 3225 



 

 
 

Rechtsgeschiedenis 120 
Rechtsmisbruik  

Benadeeldeninertie 2082-2085 
Gedeeltelijke ontbinding 2533 
Interestbeding 3086-3091 
Ondermaats schadebeding 2620-2621 
Ontbreken van werkelijke schade 2598 
Schadebeding 2590-2600, 2636-2638 
Schadebeperkingsplicht 1841-1842 
Vervreemdingsverbod 2597 
Wederverhuringsvergoeding 2597 

Rechtspersoon (morele schadevergoeding) 2377 
Rechtsplegingsvergoeding (advocatenkosten) 
Rechtsrealisme 1708, 1711, 2168 
Rechtsstaat 2716 
Rechtsterminologie  

Immateriële schade 2243-2247 
Indirecte schade 1794, 1799 
Schadebeding 2499 

Rechtstreekse schade 1745-1747 
Rechtsvergelijking 100-116 
Rechtsvordering tot collectief herstel (groepsvordering) 
Rechtszekerheid  

Algemeen 27, 36, 97 
Consistente wetgeving 3225 
Gezag van gewijsde 2799, 2828-2829 
Positief belang 867, 899-902 
Retroactieve ontbinding 1129 
Terminologie 3097 
Verwijlinterest 3044 
Winstafdracht 1434 

Reclamekosten 408, 414, 500, 688 
Recoupment of expenditure (winstvermoeden) 
Redactiekosten 639, 676-677 
Reële rentevoet 2991, 2998 
Referentie-interestvoet 153 
Referentieperiode voor winstderving  

Algemeen 547-572 
Schadebeperking 567-570 
Voordeelstoerekening 571-572 
Wettelijke beperkingen 563-566 

Referentiestelsels voor rechtsvergelijking 109-116 
Reflexschade (afgeleide schade) 
Registratierechten 413, 629, 678-679, 1014 
Reiscontract  

Genotsderving 2361-2365 
Minderwaardige accommodatie 357 
Schadebeperkingsplicht 1951, 1990 
Voorzienbaarheid van reisgenotsderving 1637 

Reiskosten 688 
Relatieve berekening van prijsvermindering 373 
Relativiteit van overeenkomsten 427, 845 
Reliance interest (negatief belang) 
Reliance limited by expectation 321, 1247-1319 
Remise du gain (winstafdracht) 
Remuneratoire interest  

Algemeen 2905, 2916, 3152-3153 
Definitie 122 
Verwijlinterest 3017-3021 

Rentabilitätsvermutung 652, 952-959 
Rente op rente (anatocisme) 
Rentelast (schadebeperking) 1971, 1986 
Renteschade (abstracte begroting) 494, 2974 

Rentevoet  
Algemene rentevoet 2911 
Bijzondere rentevoet 2911 

Reputatieschade  
Immateriële schade 2371-2380 
Preventieve werking 161 
Vennootschappen 2373-2378 
Vergoedende interest 2961 

Res perit domino 3 
Resale formula (doorverkoopformule) 
Rescission 1150, 1153, 1217 
Reservemateriaal (voortijdige bereddingskosten) 
Restaurant (niet-afname van menu) 1901 
Restituties na ontbinding  

Aanvulling door schadevergoeding 1076 
Begroting 1007 
Correctie via negatief belang 710-711 
Correctie via positief belang 451 
Geen vergoedend oogmerk 1008 
Gemeenrechtelijke regeling 1078 
Indirecte bescherming negatief belang 1075 
Invloed op schadevergoeding 289, 1006-1020 
Kosten 448-451, 708-711 
Overgedragen elementen 629 
Positief-belangenplafond 1171, 1301-1303 
Schuldneutraliteit 628, 711 
Spiegelverhouding 1013 
Vergoedend effect 1009 
Verschillen met schadevergoeding 1011-1014 
Concrete begroting 594 

Restitutio in integrum 1011 
Restitutionary damages (winstafdracht) 
Restwaarde  

Doorverkoop 455 
Negatief belang 624-625 
Niet-doorverkoop 456 

Resultaatsverbintenis 1453, 2009-2010 
Retroactieve ontbinding  

Afschaffing 1128 
Afstand van contractuele nakoming 1072-1073 
Afzwakking voorwaardeconstructie 1123-1128 
Algemeen 1064-1153 
Behoud van contractuele norm 1088-1093 
Bindende kracht van overeenkomst 1088-1093 
Duurovereenkomsten 1132-1141 
Fictief karakter van retroactiviteit 1129-1132 
Geen obstakel voor positief belang 1083-1121 
Geen ontkenning van contract 1084-1087 
Geldingsbereik van retroactiviteit 1100-1108 
Impact op schadevergoeding 1152-1153 
Invloed op schadevergoeding 1107-1108 
Negatief restitutieherstel 1074-1076 
Paradox met positief belang 1065-1071 
Rechtszekerheid 1129 
Relativering van retroactiviteit 1122-1153 
Schadevergoeding als aanvulling 1097-1099 
Uniformisering 1077-1081 
Verklaring restituties na ontbinding 1100-1108 
Verschil met restitutief effect 1104-1105 
Verschil met gedwongen uitvoering 1119-1121 
Verschil ontbinding en nietigheid 1109-1118 
Verschil met negatief belang 1095-1096 
Voortbestaan van clausules 1142-1144 



 

 
 

Wereldwijde terugloop 1145-1151 
Revaluatie 2858 
Risicowissel 1314-1318 
Robinson v Harman (1848) 297, 780 

Roerende voorheffing 2982-2984 
RTM-arrest (voortijdige bereddingskosten) 1995 
Ruilovereenkomst 1156 
Ruim negatief belang (zuiver negatief belang) 

 

S 
 
Samengestelde interest (anatocisme) 
Sanctiebeding 2615 
Scafom-arrest (imprevisieleer) 839, 1470 
Schade  

Andere goederen dan gebrekkig goed 392 
Door terugkaatsing (afgeleide schade) 
Drieledig schadebegrip 2253 
Duaal schadebegrip 237-239, 2252-2253 
Feitelijk schadebegrip 12-14 
Gemengd schadebegrip 23-29 
Moeilijke definieerbaarheid 234-235 
Rechtsbegrip 15-22, 61 
Taalkundige definitie 12, 236 

Schadebeding  
Aansprakelijkheidsbeperking 2546-2547 
Accidentele integraliteitsdoorbraak 2485 
Afstemming op werkelijke schade 2667 
Bestraffende functie 2544, 2494 
Bewijsverlichtende functie 2493, 2538-2539 
Billijkheidsmatiging 2641-2643 
Bindende kracht 2490-2491, 2574 
Combinatie met interestbeding 2953 
Exoneratiebeding 2518 
Functies 2538-2547 
Gelijkheidsbeginsel 2701 
Gemengd schadebeding 2496, 2502 
Geschilvoorkoming 2540-2542 
Herkwalificatie als opzegbeding 2672-2675 
Historiek van matigingsrecht 2549-2563 
Integraliteitslimieten 2659-2662 
Intentionele integraliteitsdoorbraak 2484 
Matiging bij gedeeltelijke uitvoering 459, 
2574-2589, 2687-2688 
Matiging bij overdrevenheid 2564-2573 
Matiging bij rechtsmisbruik 2590-2600, 2636-
2638, 2676-2678 
Matigingsdrempel 2569-2573 
Maximale potentiële schade 2681-2684 
Morfologie 2519-2537 
Neerwaartse integraliteitsdoorbraak 2601-
2643 
Niet-betwisting overdreven schadebeding 
2647 
Nietigverklaring zuiver strafbeding 2500-2513, 
2557, 2639-2640 
Niet-kennelijk overdreven schadebeding 2653-
2658 
Nut van overmatig schadebeding 2696 
Ondermaats schadebeding 2602-2634 
Ontbinding 2526-2537 
Onzuiver schadebeding 2626 
Opwaartse integraliteitsdoorbraak 2644-2688 
Overleven bij ontbinding 1112 
Parameters 2523-2524 
Peildatum 2661 

Potentiële schade 2560, 2567-2568, 2595 
Preventief effect 156, 2543, 2698 
Punitief element 2697-2699 
Schadebeperkingsplicht 1915, 1922, 2659-
2661, 2667 
Second Look Doctrine 2662, 2685-2686 
Soevereine beoordeling 2650-2652 
Suppletief integraliteitsprincipe 2486-2491 
Tenietgaan bij nietigheid 1112 
Terminologie 2495-2499 
Verbintenis om niet te doen 2520 
Verbintenistypes 2519-2521 
Vergoedende functie 2493 
Vergoedende interest 2953 
Verhouding met integraal herstel 2478-2480 
Verschil met opzegbeding 2515-2517 
Verschil met strafbeding 2492-2499 
Vertragingsbeding 2521 
Verzaking aan matiging 2648 
Volumeverlies 1915 
Werkelijke schade 2570-2573, 2663-2671, 
2700-2703 
Zuiver schadebeding 2501 
Zuiver strafbeding 2503-2514 

Schadebegroting  
Feitenkwestie 13, 26 
Tweestapsbenadering 56-58 

Schadebeïnvloedende gebeurtenissen  
Aan wanprestatie en schade vreemde 
gebeurtenissen 2810-2812 
Cumulatieve voorwaarden 2805-2816 
Illustraties 2801, 2804, 2809, 2811-2812, 2824 
Kritiek op klassieke stelregel 2817-2826 
Na uitspraak toegenomen schade 2828-2829 
Nieuwe en andere schade na uitspraak 2830 
Nieuwe relatie benadeelde 2811, 2823-2824 
Pensioen van benadeelde 2812, 2823 
Periode na uitspraak 2827-2834 
Schadegebonden gebeurtenissen 2808-2809 
Toekomstige schade 2831-2834 
Tussen wanprestatie en uitspraak 2799-2826 
Uitzonderlijke schadebeperking 2813-2828 
Wanprestatiegebonden gebeurtenissen 2806-
2807 

Schadebeperkingskosten (bereddingskosten) 
Schadebeperkingsplicht  

Abnormale bereddingskosten 1979-1990 
Abstracte schadebegroting 2050-2052 
Algemeen 1800-2106 
Belgische aanvaarding 1822-1824 
Bewijslast 2098-2100 
Billijkheid 1851 
Codificaties 1830 
Draagkrachtregel 1938-1953 
Drie hoofdregels 1810-1811 



 

 
 

Extra schade 2033-2049 
Fout van slachtoffer 1858-1867 
Franse afwijzing 1826-1828 
Fysieke integriteit 1954-1955 
Geen klassieke verbintenis 2022 
Geen natuurlijke verbintenis 2023 
Geen risicoplicht 1944 
Geldgebrek 1938-1953 
Geslaagde schadebeperking 1868-1999 
Goedkoopste maatregel 1985-1990 
Grens aan positief belang 1805-1807 
Grondslagen 1839-1867 
Handelingsvrijheid 2020 
Historiek 1812-1824 
Immateriële schade 1807 
Indirectheid 1848-1850 
Ingebouwde schadebeperking 2050-2063 
Initiële schade 2032 
Invloed op peildatum 2844-2849 
Lening 1947-1949 
Medische ingrepen 2021 
Middelenverbintenis 2009-2011 
Mislukte schadebeperking 2000-2014 
Negatief belang 754-758 
Niet-verhaal vermeden schade 1868-1923 
Niet-verhaal vermijdbare schade 2030-2049 
Nuttige uitgaven 2000-2002 
Obliegenheit 2024-2025 
Onafdwingbaar karakter 2015-2021 
Ongebruikelijke bereddingskosten 1979-1990 
Onredelijke dekkingstransactie 2059-2063 
Onvoorzienbaarheid 1846-1847 
Overdreven bereddingskosten 1979-1990 
Overleg met wanprestant 1934-1936 
Peildatum 2096 
Preventieve werking 164, 1808 
Processuele aspecten 2092-2100 
Prospectieve peildatum 2012-2013 
Rechts- en feitenkwestie 2092-2095 
Rechtsmisbruik 1841-1842 
Rentelast 1971, 1986 
Romeins recht 1812-1814 
Schadebeding 1915, 2543, 2659-2661, 2667 
Schadebeperking door wanprestant 1951-1953 
Schadebeperkingsreflex 1800-1801 
Schadebeperkingsurgentie 1989 
Schadetoename 1990, 2006-2007 
Schadevoorkoming 1927 
Schorsing nalatigheidsinterest 2064-2091 
Spoor in huurrecht 1819 
Stelplicht 2097 
Stimulans 2014 
Transnationaal beginsel 1825-1838 
Uitblijven dekkingstransactie 2053-2058 
Uitgespaarde bereddingskosten 2026-2029 
Uitvoering te goeder trouw 1852-1857 
Vergeefse bereddingskosten 2000-2007 
Vergoeding bereddingskosten 1962-1999 
Vergoeding onvermijdbare schade 1923-1961 
Verhulde schadebeperking 2050-2063 
Vermijding middelenverspilling 1809 
Vermoeden van schadebeperking 2056 
Voorschot 1936, 1951-1953 

Voortijdige bereddingskosten 650, 1994-1999 
Voorzorgskosten 650, 1994-1999 
Waarschuwingsplicht 1950-1953 
Wederverhuring 1819, 2054 
Zaakwaarneming 1843-1845 

Schadebewijs  
Algemeen 135-136, 240, 429, 514, 988-990 
Immateriële schade 2266-2275 
Vergoedende interest 2966-2971 
Vrijstelling bij verwijlinterest 3029-3033 

Schadecategorieën 57 
Schadeduo geleden verlies en gederfde winst 237-239 
Schadelijder (benadeelde) 
Schadeloosstelling 145 
Schadensausgleich (integraliteitsbeginsel) 
Schadensersatz statt der Leistung (§ 283 BGB) 299, 955 
Schadeoverstijgende remedies  

Consumentencontracten 1364-1365 
Consumentenkrediet 1364 
Immateriële schadevergoeding 1370-1372 
Oneerlijke handelspraktijken 1365 
Prijsvermindering 1373-1374 
Rechtsplegingsvergoeding 1368 
Uitzettingsvergoeding bij huur 1369 
Verwijlinterest handelstransacties 1366-1367 

Schadeposten  
Geleden verlies en gederfde winst 349 
Kwalificatie door partijen 349 
Niet-limitatieve opsomming 348 

Schadevereiste  
Oneigenlijke winstafdracht 1424-1425 
Ontbinding 988-990 
Winstafdracht 1344-1345 

Schadevergoeding als uitvoeringsmodaliteit 137 
Schadevergoeding bij ontbinding 

Aanvulling van restituties 1097-1098 
Algemeen 984-1246 
Beperkingen integraliteitsprincipe 1004-1005 
Bescherming verwachtingen 1155-1162 
Bijzondere regelingen 1034 
Buitencontractuele aard 995 
Combinatie met bevrijding 1175-1177 
Combinatie met restituties 1168-1174 
Concrete schadebegroting 1000 
Contractuele aard 996-998 
Definitie 122 
Doctrinale lacune 987 
Dominantie van positief belang 1204-1220 
Fictief overeenkomstbehoud 1181-1195 
Geen keuzerechtbeperking 1196-1202 
Illustraties 1026-1033 
Immateriële schade 1000 
Negatief belang in België 1231-1234 
Negatief belang Romaanse civil law 1226-1230 
Negatief belang in Zwitserland 1221-1225 
Ontbinding als feit van benadeelde 1196-1197 
Ontbinding als gedwongen keuze 1198-1200 
Opportunisme bij positief belang 1171-1174 
Positief belang ontbinding ex nunc 1235-1236 
Positief belang in België 1204-1209, 1240-1242 
Positief belang in civil law 1210-1216 
Positief belang in common law 1217-1218 
Belang naargelang retroactiviteit 1139-1141 



 

 
 

Sanctionerend karakter ontbinding 1201-1202 
Schadevereiste 988-990 
Subsidiaire rol van negatief belang 1243-1246 
Syllogisme 1082 
Uitspraakdatum als peildatum 1001 
Zwitserland 300, 1221-1225 

Schadevergoeding bij koopgebreken 1034-1062 
Schadevergoeding in natura 53 
Schadevergoeding wegens discriminatie 155 
Schadeverwekker (wanprestant) 
Schattingskosten 684 
Scheiding van privaatrecht en strafrecht 1396 
Schenking 926 
Schmerzensgeld (smartengeld) 
Schooljaar (kansverlies) 2117 
Schuldgraad  

Algemeen 205, 219 
Impact op schadevergoeding 168-169 
Matiging 1728 
Verhouding met integraliteitsprincipe 2283 

Schuldindifferente schadebegroting (schuldgraad) 
Schuldverklaring 165-166 
Second Look Doctrine 2662, 2685-2686 
Secundaire causaliteit (juridische causaliteit) 
Secundaire geldschulden 3007-3009 
Sekwester 929, 2119 
Sempra Metals v IRC (Engeland 2008; renteschade) 2966 
Shockschade 2342 
Slachtofferbescherming 1589, 1802, 2313-2317 
Slijtageverrekening (nieuw-voor-oud-aftrek) 
Sluitings- en uitvoeringskosten   

Negatief belang 675-694 
Positief belang 72, 278, 404-415 

Smartengeld (immateriële schade) 
Snepp v United States (1980; winstafdracht) 1429 
Sociale huurwoning (verboden onderhuur) 1350 
Sociale koopwoning (verboden doorverkoop) 1360 
Soevereine beoordeling  

Begrotingsmethode 228 
Bestaan en omvang van schade 13, 26 
Billijkheidsbegroting 2783 
Immateriële schade 2271, 2458 

Schadebeding 2650-2652 
Softwareproblemen 503, 696, 704 
Sowiesokosten  

Algemeen 72, 343, 404-415, 418, 500-507 
Precontractuele aansprakelijkheid 411-413 
Stadthallenfall (BGH 10 december 1986) 408 
Verbintenis tot optreden 414 
Verborgen koopgebreken 410 

Spanning 2360 
Specialiteitsbeginsel 2374 
Speculatieve winstderving (hypothetische winstderving) 
Split claims 1323-1326 
Splitsingsmethode 2950-2953 
Sponsoringcontract 2520 
Stadthallenfall (BGH 10 december 1986) 408, 958 
Standaardwerken inzake schadebegroting 65-66 
Stelplicht (vertragingsschade) 2954-2957 
Sterilisatie 1637 
Stigma damages 2375 
Stilstandschade 587 
Stipulatio poenae 2497 
Stomerij (voorzienbaarheid van schade) 1637 
Strafbeding 2496 
Strafervaring bij schadevergoeding 170 
Strafschadevergoeding (schuldgraad) 
Stress 1516, 1642 
Strooischade 122, 163, 2446-2447, 3041 
Stroomonderbreking 1704, 2370 
Studiekosten 677 
Sturgeon-arrest (HvJ 19 november 2009) 2437 
Subaansprakelijkheid  

Buitencontractuele aansprakelijkheid 435-436 
Contractuele aansprakelijkheid 430-434 
Negatief belang 699-702 
Positief belang 426-439 
Voorbehoud 2833 
Voorzienbaarheid 438-439, 1575 

Substantial damages 217 
Substitute performance (uitvoering bij equivalent) 
Subwanprestant (subaansprakelijkheidskosten) 
Successierechten 281 
Surrogationstheorie (Austauschtheorie) 
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Taxichauffeur  

Schade 1737 
Schadebeperking 1990 
Schadevoorzienbaarheid 1699-1700 

Teacher v Calder (afwijzing winstafdracht) 1427 
Technische bijstandskosten  

Algemeen 2760-2767 
Negatief belang 707 
Positief belang 443-444  

Tekortgeschoten contractpartij (wanprestant) 
Tekortschatting registratierechten 271, 281, 284 
Tekortschietende schuldenaar (wanprestant) 
Telefooncontract (genotsderving) 2358 
Telefoonkosten 413, 2756 
Teleurgestelde contractant 67, 2419 
Teleurstelling 1087, 2341, 2409, 2419, 2457, 2461 
Tenzij-clausule van artikel 1149 BW 200 

Termination 1150, 1217 
Teruggave verkregen prestatie 449 
Teruggaveverplichtingen ontbinding (restitutiekosten) 
Terugname van eigen prestatie 449 
Tevergeefs gemaakte kosten (nutteloze kosten) 
The Heron II (voorzienbaarheidsgraad) 1557 
The wrongdoer must take the victim as he finds him 
(predispositieleer) 
Theorie van adequate oorzaak (adequatieleer) 
Third party claims (subaansprakelijkheidskosten) 
Thompson v Robinson (1955; volumeverlies) 1904  
Tiense-Suiker-arrest (vervoerschade) 394, 396 
Tijd (invloed op schadevergoeding) 2787 
Tijdverlies 450, 639, 676-677, 684, 703-704, 1973, 2341 
Toegang tot rechter 2716 
Toekomstige schade  

Algemeen 2831-2834 



 

 
 

Billijkheidsbegroting 2773-2774 
Definitie 122 
Inkomstenverlies 2895 
Muntontwaarding 2888-2900 
Schadevoorkoming 1927 
Winstderving 511-524 

Toekomstige winstderving  
Abstracte begroting 520-522 
Bestaande activiteit 513-517 
Cliënteelverlies 525-527 
Deskundigenadvies 516 
Disconto 524 
Exploitatieresultaten als indicatie 514 
Extrapolatie eerdere activiteiten 522 
Extrapolatie soortgelijke activiteiten 521 
Kapitalisatie 523 
Nieuwe activiteit 518-522 

Toerekening naar redelijkheid 1507 
Toestandsvergelijking  

Aansprakelijkheidsoverkoepelende 
formulering 172, 178 
Basisrichtlijn 266 
Beginselverklaring 266 
Begrotingsinstructie 247, 282-286 
Bruikbaarheid 263-286 
Buffer tegen overcompensatie 276-281 
Buitencontractuele toepassing 272 
Immateriële schade 261-262, 267, 2472-2477 
Internationale aanhang 268-272 
Knelpunten 257-262 

Ontbinding 290 
Oorsprong 248-250 
Oorzakelijk verband 51, 256 
Praktijk 260 
Preciseringsbehoefte 287-294 
Technische schadevaststelling 273-275 
Toepassingsproblemen 258-259 
Toetssteen 266 
Vermogensgerelateerde invulling 251-254 
Voordeelstoerekening 224 
Wrongful-lifevordering 274-275 

Toetredingsovereenkomst (voorzienbaarheid) 1578 
Totalreparation (integraliteitsbeginsel) 
Totstandkomingskosten (negatief belang) 675-680 
Tractatus de eo quod interest 1486, 1772, 1815 
Transactiestimulans (positief belang) 870-873 
Transparantie 97 
Transportkosten (vervoerskosten) 
Transversaal denken 73-79 
Treinvertraging  

Ereloonverlies van advocaat 1596 
Mededeling bijzondere omstandigheden 1578 
Mislopen van lucratieve overeenkomst 1596 
Schadevoorzienbaarheid 1516, 1596 
Stress en agitatie 1596 
Verhouding met contractprijs 1709 

Triviale schade 2420 
Tussenpersonen (informatie-uitwisseling) 1577 
Tweedehands voorwerp 466 
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Uitgebleven prestatie 386 
Uitgespaarde kosten 460, 762-766 
Uitgeverij  

Genotsderving 2358 
Kansverlies 2, 2107 

  Reputatieschade uitgever 1552 
  Verlieslatende overeenkomst 1252 
  Winstafdracht 1435 
  Winstderving uitgever 1552 
Uitkering door verzekeraar (vergoedende interest) 2943 
Uitkering door ziekenfonds (vergoedende interest) 2943 
Uitspraakdatum (voorzienbaarheid van schade) 1615 
Uitspraakdatum als peildatum (peildatum) 
Uitvoering bij equivalent  

Algemeen 67, 783 
Definitie 122 
Misleidende term 141 
Synoniem contractuele aansprakelijkheid 138 

Uitvoering in natura  
Beste benadering van positief belang 309 
Crediteurvriendelijk 139, 828 
Cumul met schadevergoeding 55 
Ondergeschikte remedie in common law 111 
Samenhang met positief belang 786 

Uitvoering te goeder trouw  

Aanvullende werking 1854 
Gelding na wanprestatie 1853 
Rechtsmisbruik 2082 
Schadebeperkingsplicht 1852-1857 

Uitvoeringsbelang (positief belang) 
Uitvoeringskosten  

Bewaring tegenprestatie 692-694 
Ontvangst tegenprestatie 687-691 
Verrichting eigen prestatie 682-686 

Uitwisselingsleer (Austauschtheorie) 
Uitzettingsvergoeding bij huur 1369 
Uitzonderlijke omstandigheden 

Uitzonderlijk hoog schadebeding 439 
Uitzonderlijk lucratieve overeenkomst 1718-1719 
Uitzonderlijke schadebeperking 1881-1887, 2813-
2828 
Uitzonderlijke winst 1624 

Ultra-petitaverbod 2955 
Unieke goederen (doorverkoopformule) 1892, 1897 
Uniformiseringstendens  

Aansprakelijkheid 79, 126-128, 3229-3230 
Moratoire en vergoedende interest 77 
Ontbinding en nietigverklaring 78 

Utilitarisme 800 
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Vage schadenormen (open schadenormen) 
Valutaruilovereenkomst 1641, 2332, 2359 
Vaste kosten (negatief belang) 639 
Vastgoedmakelaar 2197, 2208 
Vaststelling van feitelijke schade 56-57 
Vennootschappen (immateriële schade) 2374-2378 
Ver afgelegen schade 1758-1763 
Verbintenis om niet te doen  

Schadebeding 2520 
Voorzienbaarheid 1457 
Winstafdracht 1347 

Verbintenis van mindere intensiteit (Obliegenheit) 
Verbod tot onderhuur 1347, 1350 
Verbod tot onderpacht 1349 
Verborgen koopgebreken  

Extrinsieke schade 398 
Vermogensgerelateerde schadeopvatting 254 
Voorzienbaarheid 1459 

Verbouwingskosten (negatief belang) 688 
Verbruiklening (nominalisme) 2863 
Verbruikstoename 417 
Verdelende gerechtigdheid 878 
Verdere gevolgen van wanprestatie 386 
Verdriet 2349 
Vereenvoudigingstendens 95-99, 231, 258, 1329, 1587, 
2531, 2708, 2709, 2738, 2974, 3030, 3191 
Vereffeningsverhouding 1146-1147, 1149 
Vergeefse kosten 

Bereddingskosten 2000-2007 
Positief belang 416-425 

Vergelding (bestraffing) 
Vergevorderde onderhandelingen (point of no return) 
Vergoedende interest  

Abstracte begroting 2972-2977 
Berekeningsbasis 2938-2939 
Betaalde kredietrente 2968-2969 
Billijkheidsbegroting 2978-2981 
Concrete begroting 2966-2971 
Deel van schadevergoeding 2933-2934, 3028 
Definitie 122 
Eindpunt 2948-2953 
Globale schadevergoeding 2960-2961 
Inflatiecorrectie 2985-2999 
Looptijd 2940-2953 
Mislopen beleggingsrente 2968, 2970 
Nettorendement 2982-2984 
Rentevoet 2954-2999  
Roerende voorheffing 2982-2984 
Samenhang integraliteitsprincipe 2935-2937 
Soevereine beoordeling 2940-2941 
Speculatieve beleggingsrente 2971 
Splitsingsmethode 2950-2953 
Vergoedend karakter 2931-2939 
Vertrekpunt 2942-2947 
Vóór uitspraak begrote schade 2854 

Vergunningskosten 691 
Verhogingsbeding 2746 
Verhuiscontract  

Immateriële schade 2353 
Negatief belang 688 
Verkeerd gedeclareerde waarde 1646 
Voorzienbare schade 1641, 1659-1660 

Verkeerslichten (ouderdomsaftrek) 471 

Verlies van winstkansen  
Billijkheidsbegroting 543-544 
Kansberekening 537-546 
Zekerheidsvereiste 528-536 

Verlieslatende overeenkomst  
Bewijslast 1306-1313 
Hoger negatief belang 577-578, 1247-1319 
Illustratie 1251-1252 
Invloed op schadevergoeding 574-576 
Negatief belang 923-924 
Opportunistisch keuzerecht 1171-1174 

Verlustgeschäft (verlieslatende overeenkomst) 
Vermeden schade 1868-1923 
Vermijdbaarheidslimiet (schadebeperkingsplicht) 
Vermijdbare schade 122, 2030-2049 
Vermoeden van winstrealisatie (winstvermoeden) 
Vermogensgerelateerd schadebegrip 251 
Vermogensschade 262 
Verplaatsingskosten  

Negatief belang 639, 676 
Positief belang 413, 418 

Verrijkingsverbod 224 
Verruimd negatief belang (zuiver negatief belang) 
Verschilberekening (toestandsvergelijking) 
Vertaling  

Extrinsieke schade 391, 396, 1529 
Vertaalkosten 639 
Prijsvermindering kwaliteitsgebrek 369, 383 
Wanverhouding met schadevergoeding 1713 

Vertraging in nakoming (matiging schadebeding) 2583 
Vertragingsbeding 2521 
Vertragingsrente (nalatigheidsinterest) 
Vertragingsschade  

Aanneming 402 
Algemeen 400-403 
Geldverbintenissen 402, 3005-3006 
Handelstransacties 3006 
Immateriële schade 2379 
Interest 2902 
Matiging schadebeding 2583 
Niet-geldverbintenissen 402 

Vertragsabschlusskosten (totstandkomingskosten) 
Vertrauensinteresse (negatief belang) 
Vertrouwensbelang (negatief belang) 
Vertrouwenssfeer in contractenrecht 863-864 
Vertrouwensvereiste bij negatief belang 618-620 
Vertue v Bird 1804, 1834 
Vervangende schadevergoeding  

Algemeen 67, 769-989 
Definitie 122 
Misleidende term 141 

Vervangingsmodel (doorverkoopformule) 
Vervangkosten (overschrijding van herstelkosten) 365 
Vervangwaarde van goed 364 
Vervoersovereenkomst  

Affectieschade 2353 
Immateriële schade 2331 
Mislopen opdracht 1796 
Negatief belang 683, 688 
Uitzonderlijk hoge schade 1719 
Vervoerkosten 450 
Voorzienbaarheid 1456, 1552, 1557, 1642 

Vervreemdingsverbod  



 

 
 

Schadebeding 2584 
Sociale koopwoning 1360 
Winstafdracht 1347, 1349-1350 

Verwachtingen (autonome waarde) 878-882 
Verwijlinterest  

Advocatenkosten 2750 
Andere schade 3050-3057 
Cumul met advocatenkosten 2750, 3057 
Definitie 122 
Geldsommen in vreemde munt 3064-3066 
Handelstransacties 1366-1367 
Meerdere renteschade 3045-3049 
Mindere renteschade 3043-3044 
Ontbreken schadebewijs 3029-3033 
Opzettelijke wanprestatie 3058-3063 
Procesvloedrisico 3040 
Ratio van forfaitair karakter 3037-3041 
Voordeelstoerekening 3044 
Voorwaarden 3010-3026 
Wettelijke rentevoet 3034-3036 

Verzekering 
Affectieschade 2354-2355 
Beperking preventief vergoedingseffect 160 
Matiging 1728 
Verzekeringskosten 450, 688 

Verzekeringsmakelaar (kansverlies) 2119 
Verzekeringsrecht  

Opzet 1670 
Schadebeperkingsplicht 1820, 1844 
Vrije beschikking over schadevergoeding 209 

Verzendingskosten 446, 450, 639 
Verzugszinsen 3176 
Vetusteitsaftrek (nieuw-voor-oud-aftrek) 
Vloet-arrest (HR 16 september 2005) 457 
Vlucht  

Annulatie 1894 
Bagageverlies 2349 
Bagatelgrens 2437-2438 
Genotsderving 2360 
Immateriële schade 2317, 2332 
Ongemak 2442 
Overboeking 806 
Vertraging en extra kosten werkgever 391 

Vochtproblemen 377, 417, 602 
Voertuigschade 362-363 
Volumeverlies  

Algemeen 1897-1922 
Schadebeding 1915 
Winstderving 606 

Von Jhering 296, 298-299, 339, 721 
Von Kries (adequatieleer) 1464 
Vóór rechterlijke uitspraak vaststaande schade 
(indexering) 2882-2883 
Voorbehoud voor toekomst 437, 2832-2834 
Voorbereidingskosten 408, 676-677 
Voorbeschiktheid van slachtoffer (predispositieleer) 
Voorbije muntontwaarding 2878-2888 
Voordeelsafdracht (winstafdracht) 
Voordeelsafgifte (winstafdracht) 
Voordeelstoerekening  

Algemeen 223-226, 453-462 
Alternatieve inzet materiaal en personeel 456, 
604, 624 

Cumul herstel niet-conform geleverde zaak en 
niet-betaling koopprijs 462 
Definitie 122 
Gebruiksderving 604 
Gedeeltelijke ontvangst prestatie 458-459 
Gedeeltelijke uitvoering 458 
Immateriële schade 2414-2418 
Immateriële voordelen 463 
Impact van doorverkoop 455, 1892 
Nederlandse regeling 225 
Nieuw-voor-oud-aftrek 464-473 
Onbetaald deel van contractprijs 453 
Positief belang 452-473 
Recuperatie of niet-levering prestatie 453-455 
Vermogensafname 460-462, 760-766 
Vermogenstoename 453-459, 767-768 
Verrekening restwaarde 456-457, 624-625 
Verwijlinterest 3044 

Voorkeurrecht 482 
Voorkooprecht 1769, 2332 
Voorlopige schadevergoeding 2832-2834 
Voorschot 702, 3146 
Voorspelbaarheid 27, 36, 97, 342, 3225 
Voortijdige bereddingskosten 650, 1994-1999 
Voorwaardeconstructie (ontbinding) 1123-1128 
Voorzienbaarheidslimiet  

Aard van overeenkomst 1564 
Afschaffing 1474-1475, 1690-1694 
Algemeen 1448-1736 
Algemene matigingsgrond 1721-1731 
Bereddingskosten 1968 
Betaalde prijs 1564 
Bewijslast 1685-1689 
Bewoordingen van overeenkomst 1564 
Buitencontractuele gelding 1449-1451, 1460-
1461 
Common law 1496 
Contractuele risicoverdeling 1701-1720 
Definitie 122 
Duplum-regel 1481-1483 
Evenredigheidsvereiste 1698-1720 
Extrinsieke schade 1528-1537, 1568 
Feitelijke neergang 1471-1475, 1690-1691 
Feitelijke voorzienbaarheid 1561-1580 
Foutbegrip 1449-1453 
Geldgebrek voor schadebeperking 1945-1946 
Geldingsbereik 1456-1462 
Grondslagen 1509-1524 
Handelsgebruiken 1564 
Historiek 1476-1490 
Immateriële schade 1629-1645 
Intrinsieke schade 1525-1527 
Maximaal voorzienbare schade 1560 
Middeleeuwen 1484-1490 
Milderingsgedachte als grondslag 1519-1522 
Nietigheid 1460 
Objectieve voorzienbaarheidstest 1538-1560 
Ongebruikelijke schade 1562, 1566 
Opzet 1646-1672 
Peildatum 1676-1679 
Prestatiegerelateerde invulling 1525-1537 
Rechts- en feitenkwestie 1673-1675 
Redelijke schuldenaar 1524-1553 



 

 
 

Risicoverdeling als grondslag 1513-1516 
Romeins recht 1479-1483 
Schadebegrip 1454-1455 
Schuldgerelateerde invulling 1646-1672  
Stelplicht 1685-1689 
Subjectieve voorzienbaarheidstest 1561-1580 
Toekomst 1474-1475, 1690-1736 
Transactiestimulans 1523-1524 
Transparantiestimulans 1517-1518 
Uitbreiding voorwerp 1732-1736 
Uitspraakdatum 1615 
Uitzonderlijk hoge schade 1624, 1627-1628, 
1718-1719 
Verklaringen van contractpartijen 1564 
Vermoeden van voorzienbaarheid 1579 
Verschil met adequatieleer 1463-1467 
Verschil met imprevisieleer 1468-1470 
Verspreiding 1491-1508 

Voorzienbaar schadetype 1583-1597 
Voorzienbaarheidsgraad 1554-1560 
Voorzienbaarheidssubject 1680-1684 
Voorzienbaarheidsvoorwerp 1581-1628 
Voorzienbare schadeomvang 1598-1628 
Wilsautonomie als grondslag 1510-1512 
Zware fout 1657-1663 

Voorzorgskosten 650, 1994-1999 
Vorhaltekosten (voorzorgskosten) 
Vorrang des Rücktrittsrechts 632 
Vorsorgekosten (voorzorgskosten) 
Vorvertragliche Aufwendungen (precontractuele kosten) 
Vreemde munt (geldschommelingen) 2870-2872 
Vrije beschikking schadevergoeding 209-211, 361, 421 
Vrije verplichting (Obliegenheit) 
Vrijwaring voor uitwinning 1050, 1060, 1590-1591, 
1594, 1605, 1620-1622 
Vrijwillig gemaakte kosten (negatief belang) 621-623 
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Waardebeveiligingsclausules 2867-2869 
Waardeschuld 2873-2900, 2926-2930 
Waarde-uitdrukking van schade 2857-2858 
Waardevermindering van aandelen 233 
Waardeverschil 353-358 
Waarschijnlijkheidstheorie (adequatieleer) 
Walging 2424 
Walz v Clickair (immateriële wanprestatieschade) 2325 
Wanbeheer hotel (cliënteelverlies) 526 
Wanprestant 122 
Wanprestatie als aansprakelijkheidsvoorwaarde 136 
Wanprestatiekosten (negatief belang) 695-704 
Wanprestatieslachtoffer (benadeelde) 
Wanprestatievergoeding 122 
Warnungsobliegenheit 1712 
Wederbeleggingsvergoeding  

Ingebouwde schadebeperking 568, 2052 
Negatief belang 672 
Referentieperiode 561, 563-566, 568, 2052 

Wederkerige ontbinding 1002-1004, 1417-1418 
Wederverhuring 558, 1819, 2054 
Wederzijdse ontbinding 629, 1417 
Wederzijdse schadevergoeding 629, 1417 
Weerslag wanprestatie op andere transacties 427 
Weerslagschade (afgeleide schade) 
Wegvervoerder 393-394 
Welvaartmaximalisatie 800 
Werkelijke schade 122 
Wet Breyne (Woningbouwwet) 
Wetenschappelijkheid 62 
Wettelijke interest  

Definitie 122 
Interestbeding 3079-3081 
Bewijs meerdere of mindere schade 98, 3191 

Wettelijke rentevoet 2996-2997 
Wettig gemaakte kosten contract 969, 1038-1039, 1050 
Whiten v Pilot Insurance (bestraffing) 171, 1387-1388 
Wildschade 152 
Wilkes v Wood (punitieve vergoeding) 1381 
Wilsovereenstemming 885-886 
Windfall 1395, 1433, 1436 

Winstafdracht  
Algemeen 612-613, 1330-1441 
Conventionele winstafdracht 1359-1360 
Definitie 122, 1331-1332 
Fonds voor slachtofferhulp 1437 
Intellectuele eigendom 1355-1356 
Nalatigheidsinterest 1357-1358 
Ongerechtvaardigde verrijking 1345 
Potentieel nut 1336-1353 
Preventief effect 157, 1347, 1352-1353 
Rake remedie 1337-1346 
Sporen in Belgisch recht 1355-1360 
Subsidiaire remedie 1438-1439 
Surrogaat voor positief belang 1346-1351 
Verbintenis om niet te doen 1347 
Verschil met punitieve vergoedingen 1335 
Verschil met restituties 1334 
Verschil met schadevergoeding 1332 
Verschil met voordeelstoerekening 1333 
Zaakwaarneming 1344 

Winstderving  
Benadeeldenfocus 508-509 
Billijkheidsbegroting 245, 2771-2772 
Definitie 122, 243-244 
Historiek van vergoedbaarheid 244 
Moeilijker bewijs 245 
Referentieperiode 547-572 

Winstderving onder negatief belang  
Bewijstemperingen 734-749 
Frequentie mislopen overeenkomst 738-745 

 Kansverlies 746-749 
Schadebeperkingsplicht 754-758 
Vergoedbaarheidsbeperkingen 753-768 
Voordeelstoerekening 759-768 
Winst mislopen overeenkomst 713-730 
Winst niet-nagekomen overeenkomst 731-733 
Zware bewijslast 734-736 

Winstderving onder positief belang  
Abstracte begroting 490-497 
Bestemming van prestatie 480-484 
Bestemming voor eigen gebruik 481-487 



 

 
 

Billijkheidsbegroting 498-499 
Cliënteelverlies 525-527 
Concrete begroting 479-489 
Definitie 474 
Gebruiksderving 579-605 
Heterogeen karakter 476 
Impact monopolie 483 
Impact neventransacties 488-489, 1572-1575 
Nettowinstmarge 500-507 
Toekomstige winstderving 511-524 
Verlies van winstkansen 528-546 
Verlieslatende contracten 573-578 
Verwante begrippen 475 
Volumeverlies 606 
Winstderving over langere periode 547-572 
Winstvermoedens 607 

Winstderving over langere periode  
Algemeen 547-572 
Leasing 549, 559 
Niet-nakoming bij schadeherstel 553-554 
Overeenkomsten bepaalde duur 557-561 
Overeenkomsten onbepaalde duur 555-556 
Vertraging geldverbintenissen 552, 3000-3068 

Vertraging niet-geldverbintenissen 550-551 
Winstvermoeden  

Door wanprestant gemaakte winst 612-613 
Negatief belang 610-611, 952-959 
Overeenkomsten met immaterieel oogmerk 
956-959 
Vermoeden van dekkingscontract 608-609 

Wisselkoersschade 3062 
Woede 2424 
Woeker 3112, 3135 
Woningbouw  

Abstracte schadebegroting 497 
Ondermaats schadebeding 2633 
Vertragingsbeding 403 

Woninghuur van korte duur 558, 1819 
Wraak 1380 
Wrongful birth  

Gerechtelijke zekerheid over schade 534 
Immateriële schade 2346 
Schadebeperking 1956-1961 
Voordeelstoerekening 2416 

Wrongful life 84, 274-275 
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X-1 transacties 1900, 1922 
 

Y 
 
Ymere-arrest (HR 18 juni 2010; verboden onderverhuur) 1423 
 

Z 
 
Zaakgerelateerde invulling van schadebegrip 251 
Zaakschade 2801, 2840 
Zaakwaarneming  

Schadebeperkingsplicht 1843-1845 
Winstafdracht 1344 

Zekere schade 2842 
Zekerheid  

Gerechtelijke zekerheid winstderving 533-536 
More probable than not 2142 
Oorzakelijk verband 2110-2111 
Schade 2842 

Winst uit overeenkomsten met derden 532 
Winstderving 528-536 

Zelfbepaling 659, 1826, 1931, 1954-1955, 2020 
Zinsezinsen (anatocisme) 
Zonder enig nut gemaakte kosten (vergeefse kosten) 
Zorgvuldigheidssurplus 1879-1880 
Zuiver negatief belang 321, 323, 724, 1327 
Zuiver schadebeding 2496 
Zur Lehre von dem Interesse 248 
Zwaarwichtigheid van wanprestatie (schuldgraad) 
Zware fout (voorzienbaarheid) 1657-1663 

 
 
 
 
 


