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I. Algemene principes BW



Structuur Boek 1
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1.1 Bronnen
1.2 Toepassing van de wet in de tijd
1.3 Rechtshandeling
1.4 Wilsuiting
1.5 Kennisgeving
1.6 Tijdsbepaling en voorwaarde
1.7 Berekening termijnen
1.8 Vertegenwoordiging
1.9 Subjectieve goede trouw
1.10 Rechtsmisbruik
1.11 Oogmerk om te schaden
1.12 Afstand van recht



Structuur Boek 5
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•Titel 1. Inleidende bepalingen (art. 5.1 - 5.3)

• Art. 5.1 Verbintenis
• Art. 5.2 Natuurlijke verbintenis
• Art. 5.3 Bronnen van verbintenissen en draagwijdte van de bepalingen

•Titel 2. Bronnen van verbintenissen (art. 5.4 - 5.137)

• Ondertitel 1. Rechtshandelingen (art. 5.4 - 5.126)
• Ondertitel 2. Rechtsfeiten (art. 5.127 - 5.137)

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1074
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-804
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-805
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-806
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1075
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1076
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1112


Structuur Boek 5

7

•Titel 3. Algemeen regime van de verbintenis (art. 5.138 - 5.270)

•Ondertitel 1. Inleidende bepaling (art. 5.138)
•Ondertitel 2. Modaliteiten van de verbintenis (art. 5.139 - 5.155)
•Ondertitel 3. Verbintenissen met pluraliteit van voorwerpen of subjecten (art. 
5.156 - 5.173)
•Ondertitel 4. Overdracht van verbintenissen (art. 5.174 - 5.193)
•Ondertitel 5. Nakoming van de verbintenis (art. 5.194 - 5.223)
•Ondertitel 6. Niet-nakoming van de verbintenis (art. 5.224 - 5.241)
•Ondertitel 7. Maatregelen ter bescherming van de rechten van de schuldeiser 
(art. 5.242 - 5.243)
•Ondertitel 8. Gronden van tenietgaan van de verbintenis (art. 5.244 - 5.270)

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1117
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1118
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1119
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1122
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1130
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1137
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1145
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1153
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln210357&anchor=ln210357-1154


Burgerlijk wetboek regelt wat “in de handel
is”
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Artikel 5.47 en artikel 5.48 NBW:

“Mogelijkheid van het voorwerp 

De prestatie moet mogelijk zijn.

Voorwerpen in de handel 

Het voorwerp van een prestatie moet 
noodzakelijk in de handel zijn.”

Les choses hors commerce, J.T. 2023/1, n°6293

Type here the title of the presentation



“De voorgestelde teksten zijn geen loutere 
codificatie van de rechtspraak of een 
loutere technische aanpassing.”

Parl. St. Kamer 2020-21, 55-1806/001, p. 7



Nieuw BW: Krachtlijnen

• 85 % zelfde als huidig (oud) recht (Prof. S. De REY)

• Rechtszekerheid herstellen: lacunes opgevangen en paar innovaties

• Verduidelijking: moderne structuur, definities

• Nieuw evenwicht: Consensualisme en bescherming zwakke partij

• Mogelijkheid maatwerk (bij ontbinding of nietigheid)

• In beginsel aanvullend recht ! (artikel 5.3)

10



Andere ‘mindset’ bij redactie van overeenkomsten / AVWDN°
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NBW: Dwingend recht of suppletief recht ?
• Geen lijst wat van dwingend dan wel van suppletief recht zou zijn

“Met andere woorden, aangezien het kan zijn dat een regel ooit in de 
toekomst van openbare orde wordt, moeten we dat nu vooral niet aan de 
burger duidelijk maken. Men zou zich kunnen afvragen waarom we nog 
wetgeving nodig hebben. Wat een gemiste kans.”

Volgens artikel I. CLAEYS en E. LANGENAKEN, Het aankomende nieuwe 
verbintenissenrecht,  in BAECK, J. (ED.), CLAEYS, I. (ED.), WYLLEMAN, A. (ED.), 
Hervorming van het verbintenissen- en goederenrecht, Wolters Kluwer 
Belgium, Mechelen, 2022, 326 p..

12



NBW: Dwingend recht of suppletief recht ?

• Poging tot voorlopige lijst door Prof. Dr. I. Claeys aan de hand van de

bewoordingen van de artikels

• In principe geen afwijking van:

- Nietigheidsgronden

- Onrechtmatige bedingen

- Uitvoering te goeder trouw

- Verbod op rechtsmisbruik

- Schade- en bevrijdingsbedingen

- Respijttermijnen en anatocisme

- Opzegbaarheid overeenkomsten onbepaalde duur
13



NBW: Dwingend recht of suppletief recht ?
• Zeker dwingend recht (cfr. I. Claeys) – niet exhaustief !

• Art. 5.201. Respijttermijn

Art. 5.207. Anatocisme

Art. 5.29. Uitzonderingen op het beginsel van het consensualisme

Art. 5.33. Wilsgebreken

Art. 5.42. Gevolgen van de onbekwaamheid

Art. 5.51. Geoorloofdheid (Ook openbare orde)

Art. 5.52. Onrechtmatige bedingen

Art. 5.54. Vereiste

Art. 5.56. Geoorloofdheid (ook openbare orde)

Art. 5.57. Nietigheidsgronden

Art. 5.58. Indeling van de nietigheden

Art. 5.68. Herkwalificatie van het contract

Art. 5.73. Uitvoering te goeder trouw en verbod van rechtsmisbruik

Art. 5.75. Contract van onbepaalde duur

Art. 5.88. Schadebeding

Art. 5.89. Bevrijdingsbeding

•

14



NBW: Dwingend recht of suppletief recht ?
• Niet zeker of van dwingend recht (cfr. I. Claeys)

• Art. 5.66 interpretatieregel bij twijfel

• Artikel 5.92: “verplichte kennisgeving” voor de inwerkingstelling van ontbindend beding en 

“motivering vereist”

• Artikel 5.33 Wilsgebreken “tenzij de wet anders bepaalt is een contract aangetast door een 

wilsgebrek”

• Artikel 5.38 Benadeling “onevenwicht tussen prestaties van de partijen is geen nietigheidsgrond, 

tenzij de wet anders bepaalt.”

• ….

15
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Aard van de bepalingen Datum inwerkingtreding

Oneerlijke, misleidende en agressieve marktpraktijken 
(B2B-Wet)

Voor praktijken die zich gesteld (of voortgezet?) 
hebben vanaf 1 september 2019

Misbruik van economische afhankelijkheid
(B2B-Wet)

22 Augustus 2020 

Onrechmatige bedingen en algemene norm
(B2B-Wet)

Voor bedingen en contracten gesloten, hernieuwd of 
gewijzigd na 1 december 2020

Oneerlijke handelspraktijken in de 
voedselvoorzieningsketen

(EU RL)

25.12.2021
Overgangstermijn voor bestaande overeenkomsten van 
12 maanden (artikel 18 wet van 28 november 2021 –
28 november 2022 (bestaande overeenkomsten)

Boek I en Boek V van het Burgerlijk Wetboek 1 januari 2023 (sterke eerbiedigende werking 
bestaande overeenkomsten)
Cohabitation met oud Burgerlijk Wetboek



Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de non-
retroactiviteit van de wet, dat vervat is in artikel 1 
(oud artikel 2) Oud Burgerlijke Wetboek, is de nieuwe 
wet in de regel niet alleen van toepassing op 
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de 
oude wet ontstane toestanden die zich voordoen of 
voortduren onder de gelding van de nieuwe wet, 
voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten
Concl. Adv. Generaal Cass. 21 mei 2021 F.19.0137.N 

Algemeen principe inzake inwerkingtreding



Nieuw Burgerlijk Wetboek: Inwerkingtreding & overgangsrecht
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• Maximale rechtszekerheid in overgangsrecht

- Niet van toepassing op gevolgen van rechtshandelingen en – feiten plaatsgevonden voor 

inwerkingtreding (zelfs niet indien dwingend !)

- Niet van toepassing op rechtshandelingen en rechtsfeiten indien betrekking op rechtsfeit en 

rechtshandeling van voordien

• Zelfs niet op volgende rechtshandelingen en rechtsfeiten (MvT 2020-21 nr. 55 

1806/001, 296)

- Aanvulling contract, verlening en vernieuwing (!) <-> B2B Wet

- Uitvoering contract raamovereenkomst

- Overdracht van schuldvordering (nu expliciet wettelijke geregeld – artikelen 5.174 e.v. NBW)

- Uitdoving door opzegging vernietiging of ontbinding



             

 

 

 

 

               

 

 

 

              

 

 

 

                   

        

              

 

 

 

                 

Toepassing van Boek 5  

(Artikel 64 Wet 28 April 2022) 

 

Rechtsfeit of -handeling 

voor 01/01/2023  

(Art.64 §2) 

 

Rechtsfeit- of handeling 

na 01.01.2023  

(Art.64 §1) 

 

Toekomstige gevolgen 
Gevolgen van feiten en 

handelingen van voor 

01.01.2023 (e.g. betaling, 

beëindiging, nietigverklaring) 

Gevolgen verleden Ook bij (o.a.): 

Hernieuwing, verlenging 

aanpassing 

 

 

 

Uitdr. Afwijking Geen link met 

verleden 
Afwijking 

mogelijk (gms) 

NBW  
OBW en ‘oude’ 

rechtspraak (?) 
NBW 

OBW en ‘oude’ 

RS (?) 



“Ten slotte wordt opgemerkt dat telkens de 
oude wetsbepalingen van toepassing blijven, 
de rechtspraak op geen enkele wijze gehinderd 
wordt om rekening te houden met de nieuwe 
bepalingen om vragen op te lossen die betwist 
bleven onder het stelsel van de oude wet.”

Parl. St. Kamer 2020-21, 55-1806/001, p. 297

Toepassing principes nieuw BW op zaken met toepassing oud BW ?
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« Mais les juges de la nation ne 

sont, comme nous avons dit, que 

la bouche qui prononce les paroles 

de la loi; des êtres inanimés qui 

n'en peuvent modérer ni la force ni 

la rigueur. »

Montesquieu, De l’esprit des lois 1748



Discussie in de rechtsleer over toepassing NBW op oude situaties
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• Kritisch over deze werkwijze

L. Cornelis, “Rechtspraak en nieuw BW: vooruitlopen en teruggrijpen zijn aan de 
wetgevers voorbehouden”, RW 2020-21, 1437;

I. Claeys en T. Tanghe, “Nabeschouwing - Wetsvoorstel verbintenissen: anticiperend 
toepassen of interpreteren?”, RW 2020-21, 1477. 

• Voor een antwoord op deze kritiek

E. Dirix, “Rechtspraak en Nieuw BW: vooruitlopen en teruggrijpen”, RW 2020-21, 1158; 
E. Dirix, “Antwoord op de kanttekening van Ludo Cornelis”, RW 2020-21, 1439; C. 
Borucki en I. Samoy, “Anticipatie op de hervorming van het Burgerlijk Wetboek. 
Mogelijkheden en grenzen inzake het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht”, TPR 
2021, 425 e.v. 

• Toepassing anticipatieve werking -> nietigheidsregels



Anticipatieve werking NBW op recente
cassatierechtspraak

II. Nietigheid onder
OBW en NBW 
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Nietigheid in OBW en NBW 
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OBW NBW
Gerechtelijke nietigverklaring Buitengerechtelijke nietigverklaring (artikel 5.59 – tenzij auth. akte)

Schriftelijk

Geheel of gedeeltelijk

Verjaring na verloop 10 jaren na overeenkomst (artikel 1304
OBW – relatieve nietigheden)

Absolute nietigheid (artikel 2262 bis § 1 OBW)

Dubbelle verjaringstermijn (// buitencontractueel)

5 jaren (dynamisch afh. Grond)

20 jaren na contract (in ieder geval)

(artikel 5.60 eerste lid NBW)

Vordering restitutie (artikel 2262bis § 1 OBW) – 10 jaren na
nietigverklaring

Vordering restitutie (artikel 5.116)

10 jaren na nietigverklaring
Maatwerk

Gedeeltelijke nietigheid erkend door rechtspraak

Anticipatieve toep. (Cass. 22/01/201 – kritiek)

Gedeeltelijke nietigheid (artikel 5.63)

Ongeschiktheid nietigheid -> terzijde schuiven (artikel 5.57 tweede
lid)



Artikel  5.57 NBW 

“Een contract dat niet voldoet aan de geldigheidsvereisten is nietig. Het contract blijft evenwel 

geldig in de gevallen die door de wet zijn bepaald of wanneer uit de omstandigheden blijkt dat 

de nietigheidssanctie kennelijk ongeschikt zou zijn, gelet op het doel van de geschonden regel.”

• Doelmatige nietigheid 

• Nietigheidssanctie ,kennelijk ongeschikt zou zijn, gelet op het doel van de geschonden regel • 

Doorkruist traditionele benadering waarbij aard van de regel doorslaggevend was voor 

nietigheid (openbare orde

• Zie al Cass. 7 november 2019 met verwijzing naar wetsdoel

Nietigheid in (nieuw) Burgerlijk Wetboek

144



• Beperkte nietigheid voor zover het contract deelbaar is, rekening houdend met 

de bedoeling van de partijen en het doel van de geschonden regel, artikel 5.63.

• Facultatieve bevoegdheid

• Toepassing Cass. 9 september 2019: zelfs wanneer enkel de gehele vernietiging wordt 

gevorderd, miskent de rechter het beschikkingsbeginsel niet wanneer hij slechts partieel 

vernietigt

145

Nietigheid in (nieuw) Burgerlijk Wetobek



Geen nietigheid indien niet wenselijk: ‘anticipatieve’ toepassing onder
oud recht
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• Cassatie 22 januari 2021 (en advies adv. generaal)

- Kabelmaatschappijen sluiten concessieovereenkomst met Telenet zonder marktbevraging 

- Nietige overeenkomst miskenning gelijkheids- en transparantiebeginsel (artikel 49 en 56 VWEU) -> 

Openbare orde volgens advocaat-generaal hierin gevolgd door cassatie

- Quid nietigheidssanctie

- Actieve rol rechter bij nietigheidssanctie

- Kijken naar concrete gevolgen van de geschonden norm (niet de aard van de norm)

- Geen andere kandidaten voor opdracht -> geen nadelig gevolg + nietig = slecht voor algemeen 

belang



Geen nietigheid indien doel van de wet kan worden bereikt°
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• Cassatie  7 november 2019

- Huis niet gebouwd in overeenstemming met vergunning op 3 vlakken

- Ongeoorloofde overeenkomst kan in stand blijven indien ongeoorloofdheid kan 

ongedaan worden gemaakt

- Veronderstelling dat Hof meent dat “regularisatie” mogelijk is 

- Kritiek: “Gaat de rechter naderhand controleren ?” (T. TANGHE)

- Pro: “bouw in strijd met vergunning is niet aanwezig bij begin overeenkomst” + 

“algemeen niet omdat in strijd met O-O dat nietig is” (PEERAER)



Restitutieverplichtingen na nietigheid onder OBW 
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• Afwijzing op basis van twee grondslagen

• In pari causa (facultatief ?)

- In geval preventieve rol van nietigheid verloren zou gaan bij teruggave

- In geval van bescherming maatschappelijk belang

- Toepassing in terbeschikkingstelling van personeel (Cassatie 15.02.2016)

• Fraus omnia corrumpit

- Bedrog van contractpartij = geen aanspraak op restitutie

- Geen restitutie indien voordeel (niet facultatief in dit geval)

- Cassatie 30.09.2021 (leningovereenkomst)



Restitutieverplichtingen onder NBW 
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“De rechter kan restitutie geheel of gedeeltelijk weigeren aan de partij die bij de 
contractsluiting opzettelijk inbreuk heeft gepleegd op de openbare orde” (art. 5.123).

• Codificatie “in pari causa” (2020-21 nr. 55-1806/1, 155)

• Enkel O-O wordt geviseerd en niet dwingend recht…

• Grote beoordelingsbevoegdheid rechter

• Geen verwijzing naar fraus omnia corrumpit



Restitutieverplichtingen onder NBW (artikel 5.115 – 5.124)
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• Uniforme toepassing op: nietigverkalaring, ontbinding wegens niet-nakoming, 
definitieve en toerekenbare onmogelijkheid, verwezenlijking ontbindende
voorwaarde,…

• Noodzaak goede trouw bij nietigheid (artikel 5.117) – effectieve kennis

- Kennis van voorwerp dwaling bij koop -> geen restitutie

- Kennis van nietigheidsgrond -> geen restitutie ?

• Einde goede trouw schuldenaar restitutie (na IGS of soortg. situatie) 

• Volgorde van restituties (artikel 5.118)

• Restitutie in principe in natura (indien onmogelijk – waarde geraamd op dag van 
restitutie

• Restitutie van de vruchten en opbrengsten van de zaak (interesten vanaf moment SA 
niet meer te goeder trouw



A. Case study: nietigheden
ingevolge de niet naleving van de 
wet op de precontractuele
informatie inzake commerciële
samenwerkingsovereenkomsten

32
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Volledig 
ontbreken / 
laattijdig

Ontbreken van 
één bepaling-
info

Onjuist of 
onvolledig

Volledige 
over-
eenkomst

Volledige nietigheid 
(artikel X.30 lid 1 WER)

Partiële nietigheid 
(artikel X.30 lid 1 in fine 
WER)

Gemeen recht: 
wilsgebreken, 
precontractuele fout (Artikel 

X.30 lid 2 WER)

PID Deel I
(samenvatting contractuele 
bepalingen)

Volledige nietigheid 
(artikel X.30 lid 1 WER)

Partiële nietigheid
(artikel X.30 lid 1 in fine 
WER)

Gemeen recht: 
wilsgebreken, 
precontractuele fout (Artikel 

X.30 lid 2 WER)

PID Deel II
(economische gegevens ter 
beoordeling van de 
samenwerking)

Volledige nietigheid
(artikel X.30 lid 1 WER)

Gemeen recht: 
wilsgebreken, 
precontractuele fout 
(Artikel X.30 lid 2 WER)

Gemeen recht: 
wilsgebreken, 
precontractuele fout (Artikel 

X.30 lid 2 WER)

Wanneer nietigheid ?  
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Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 22 augustus 2022

• E-scooter app die toelaat om e-scooter te huren

• App-provider configureert en controleert de app

• E-Scooter verhuur wel door partner

• Commerciële samenwerkingsovereenkomst ? Ja,

• In casu geen nietigheid want 2 dagen na termijn van 2 jaren !

Materieel toepassinsgebied
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• Binnen de 2 jaren na ondertekening overeenkomst / begin 

samenwerking (voor de volledige nietigheid)

• Partiële nietigheid contractuele bepaling: Termijn van 2 of 10 

jaren ? Lange tijd discussie over o.i. ook na 2 jaren 

Cass. (3e k.) AR C.18.0516.F, 6 mei 2019 (Brasserie de 

Luxembourg Mousel-Diekirch / G.I.)

• Quid inroepen van nietigheid van alle individuele bepalingen 

: misbruik ?

Wanneer de nietigheid inroepen ? Afwijking NBW ! 
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Hoe de nietigheid inroepen ?

• Aan geen enkele vormvereiste onderworpen (Hof van Beroep Gent 08.11.2013, 

www.go-dis.eu bevestigd door Hof van Cassatie 17.09.2015, www.juridat.be)

• Bevestiging relatieve nietigheid door uitvoering overeenkomst: uitgesloten (Hof van 

Beroep Antwerpen 21.12.2015, onuitg. A.R. 2012/AR/1401)

• Nieuw: Afstand kan wel via uitdrukkelijke verklaring (Artikel X.30 lid 3 WER)

Hoe de nietigheid inroepen ?  
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• Nietigheid ex tunc, maar geen verrijking zonder oorzaak (proportionaliteit)

• Contractuele restitutieverplichtingen tenzij wederzijdse prestaties worden gecompenseerd

• Bijkomende schadevergoeding op grond van artikel 1382 B.W. (zeer betwistbaar) ?

• Rol van in pari causa – rechtsmisbruik ?

• Feitelijke afweging met reële beoordelingsmarge voor rechter leidt tot verdeelde

rechtspraak (Kh. Hasselt, 03.12.2010, D.A.O.R. 2011, 97, 130, Kh. Luik 14.05.2009, D.A.O.R 

2009, 92, 388 Gent 18.11.2013, www.go-dis.eu ) Antwerpen 21.12.2015 onuitg., Antwerpen 

15.06.2015, D.A.O.R 2016/1, 32)

Wat zijn de concrete gevolgen van de nietigheid ? Principes

http://www.go-dis.eu/
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Gevolgen van de nietigheid: principes 

• Volledige teruggave (bijna altijd)

• Toetredingsgeld, instap-fee 

• Overnameprijs handelsfonds 

• Kosten van inrichting (architect, aannemer, bouw)

• MAAR: mindering afschrijvingen ! (Antwerpen 15.06.2015, D.A.O.R 2016/1, 32)

• Geen teruggave (bijna altijd)

• Huurgelden voor handelspand / winkellokalen / handelsfonds

• Levering van goederen

• Proportionele teruggave (indien tegenprestatie door FG)

• Exploitatiebijdage, franchise fee, royalties (uitzonderlijk volledige teruggave)

• Bijdrage voor publiciteit / website / IT-infrastructuur

• Lot van accessoire overeenkomsten (met derden) ?

Wat zijn de concrete gevolgen van de nietigheid ?



138
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Gevolgen van de nietigheid

Or. Gent 26 april 2021

• Terugbetaling toetredingsrecht van 80.000 EUR  aan FN (“geen tegenprestatie”) 

• Betaling marketing, materiaal, meubilair, stock en uitvoering van werken aan FG

• Geen terugbetaling (niet ten gunste van FG)

• In kader van uitbating (facturen verschuldigd)

• Maandelijkse franchisevergoeding van 7.700 EUR 

• Teruggave bij equivalent (in verhouding ontvangen gelden)

• Kosten en schade ingevolge aangaan krediet

• Terugbetaling prijs aandelen (verkopende aandeelhouders niet inzake)

• Compensatie wegens samenhangende vordering (bedrag ten gunste FN – faillissement)
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Gevolgen van de nietigheid: Hetzelfde hof in paar maanden, 2 verschillende 
uitspraken

• Hof van Beroep Antwerpen 15.06.2015 (D.A.O.R. 2016/1, n°117, 31) 

• Flagship winkel van bekend kledingmerk in Brugge

• Franchiseovereenkomst nietig = geen precontractueel informatiedocument

• 80 % van entrance fee (niet afgeschreven deel)

• 90 % van de kosten voor inrichting (225.000 EUR !)

• Vergoeding voor goodwill van 50.000 EUR

• Vergoeding voor andere verliezen van 50.000 EUR (“damnum emergens”)
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Gevolgen van de nietigheid: Hetzelfde hof in paar maanden, 2 verschillende 
uitspraken

• Zelfde Hof van Beroep Antwerpen, een paar maanden later,…

• Franchiseovereenkomst nietig door niet naleving van respijttermijn van één maand

• Hof van Beroep Antwerpen 21.12.2015 (onuitg.):

• Terugbetaling entrance fee

• Terugbetaling van royalties – franchisebijdrage

• Terugbetaling reclamebijdrage

• Afwijzing vordering gederfde winsten andere activiteiten  

• Geen tegemoetkoming voor geleden exploitatieverliezen 

• Geen betaling voor goodwill

• Geen terugbetaling kosten oprichting vennootschap
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Gevolgen van de nietigheid: van een kale reis,…

• Geen enkele schadevergoeding of terugbetaling ondanks nietigheid (Or. Luik 
24.02.2017,onuitg.)):

“Franchisegever heeft aangetoond dat hij voldoende inspanningen heeft gedaan 
voor de ontvangen vergoedingen (entrance fee en royalties”) 

• Geen enkele schadevergoeding, integendeel “misbruik van recht” (Or. Brussel  
09.01.2017, onuitg.)

• Nietigheid kan niet meer worden gevorderd na 6 jaren

• Geen vergoeding, Franchisenemer zelf veroordeeld tot kosten en 
rechtsplegingsvergoeding ! 



Artikel 5.83 

Aanvullend recht ! Opt-out ?

Vergelijking OBW en NBW

III. Remedies &Sancties
bij niet-nakoming
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A. Verval in OBW en NBW

46

• Door wegvallen oorzaak

• Door wegvallen voorwerp

• Gevolgen

• Toepassing in recent vonnis



Verval van de overeenkomst in OBW 

47

• OBW: Geen algemene wettelijk vastgestelde regeling

- Verval wegens verdwijnen van voorwerp – aanvaard door rechtspraak

- Verval wegens verdwijnen oorzaak – normaal niet aanvaard door rechtspraak

- Vaak problemen bij samenhangende overeenkomsten 

- Kenmerkende verbintenis of ondeelbaar/onverbrekelijk geheel van samenhangende 

verbintenissen 



Verval van de overeenkomst in OBW 
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• Recent toepassingsgeval – Or. Luik (afd. Huy) 4 november 2020

- Onderaanneming tussen twee bedrijven om computers te maken voor Mediamarkt met niet-

concurrentiebeding

- Mediamarkt beëindigt contract met hoofdaannemer

- Mediamarkt gaat contract aan rechtstreeks met onderaannemer

- Vordering hoofdaannemer tegen onderaannemer voor schadevergoeding

- De onderaannemingsovereenkomst is ‘caduc’ doordat er geen opdrachten meer zijn voor 

Mediamarkt 

- Niet-concurrentiebeding is één en ondeelbaar verbonden met de rest van verplichtingen 

onderaannemingsovereenkomst

- Verval van de overeenkomst en niet-concurrentiebeding



Verval van de overeenkomst in NBW 
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“De verbintenis die onmogelijk nog kan worden nagekomen in natura om 
welke reden ook, zelfs al is de niet-nakoming toerekenbaar aan de 
schuldenaar, is van rechtswege vervallen, onverminderd de sancties die 
openstaan voor de schuldeiser” (artikel 5.265 NBW)

• Gevolgen -> gemeenschappelijke regels tenietgaan verbintenissen

- Niet toerekenbaar (artikel 5.100): van rechtswege ontbonden

- Toerekenbaar (artikel 5.90) -> vordering tot ontbinding t.a.v. nalatige partij

- Restititutieverbintenissen (-> regels artikel 5.115)



B. Principes van de (voorafgaande) ingebrekestelling

• Voorafgaandelijk

• Uitzonderingen

• Aankondiging sanctie / 
toepassing (schade)beding ?
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• = een duidelijke, ondubbelzinnige aanmaning uitgaande van de SE waarmee hij

• van zijn SA de nakoming van zijn verbintenis eist

• = in beginsel, behoudens vrijstelling, noodzakelijk vooraleer men toepassing wil

• maken van een sanctie, ongeacht of het om een (buiten)gerechtelijke sanctie gaat

• = inhoud is beslissend, niet de vorm:

• 1° aanmanend, gebiedend, dwingend

• 2° duidelijk de nakoming eisen,

• 3° voldoende ‘specifiek’ zijn = zeggen om welke verbintenis het gaat of om

• welke tekortkoming aan een verbintenis het gaat

• → maar: SE moet niet preciseren welke sancties hij zal toepassen
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Principes rechtspraak OBW –



- Principe van de voorafgaande ingebrekestelling (artikel 5.231)

- Noodzaak respijttermijn (‘indien goede trouw vereist’ - maar men kan dus afwijken –

belangrijk !)

- “De sancties bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, dienen te worden voorafgegaan door

een ingebrekestelling, overeenkomstig de artikelen 5.231 tot 5.233.” (artikel 5.83 en

artikel 5.224 BW)

- Vervroegde ingebrekestelling

- Uitzonderingen vereiste ingebrekestelling (artikel 5.233)
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Ingebrekestelling Nieuw BW (artikel 5.231)



• Cassatie 7 September 2020 : specifiteitsvoorwaarde

• Een aannemingsbedrijf eist van de bouwheer betaling van de werken, vermeerderd 

met de wettelijke interest. De bouwheer verweert zich door te stellen dat er geen 

IGS was verstuurd voor het bekomen van die interest.

• De appelrechter oordeelt dat er wel degelijk een IGS is geweest: hij stelt immers 

vast dat op 29/8/2015 een aangetekende brief was verzonden door de aannemer 

waarin hij de bouwheer

• “verzocht om tot de definitieve oplevering over te gaan.”

• → door bouwheer (eiser in cassatie) met succes aangevochten in cassatie
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Principes rechtspraak OBW –



• Cass. 28 mei 2020 (C.19.0128.N): geen aankondigingsplicht

• Budget Oil Belgium bvba had haar SA (Pump Service Automatic nv) per brief in 

gebreke gesteld om haar hoofdverbintenis tijdig na te komen. Bij vruchteloze IGS, 

maakte Budget Oil Belgium aanspraak op schadebeding.

• →appelrechter: de brief bevat geen IGS voor het schadebeding, de Budget Oil heeft 

niet aangekondigd zich op dit schadebeding te beroepen, dus kan er geen 

aanspraak op maken

• →Budget Oil gaat in cassatie en krijgt gelijk:

• Verschil met NBW ? Schadebeding staat niet in lijst sancties NBW maar toch

voorzichtigheid geboden.
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Principes rechtspraak OBW –



“Iedere eenzijdige substantiële of structurele verhoging 
of oplegging van de kosten is een handeling die 
gelijkstaat met verbreking van de 
handelsagentuurovereenkomst. Rekening houdend met 
de omstandigheden kan de rechter evenwel oordelen 
dat, wanneer de handelsagent gedurende een relatief 
lange periode zonder enig voorbehoud verhoogde 
kosten of een oplegging van de kosten aanvaardt, hij 
stilzwijgend instemt met de aldus toegepaste wijziging.”

Nieuw artikel X.13 § 2 WER

Niet enkel voor bank- en verzekeringssector !

Handelsagentuurwet: NIEUW Met verbreking gelijk gestelde daad



C. Ontbinding in OBW en NBW

• Buitengerechtelijk

• Eenzijdige kennisgeving

• Gedeeltelijke ontbinding

• Gevolgen ontbinding

• Onwerkzaamheid
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Ontbinding onder OBW en NBW
Oud BW Nieuw BW

Buitengerechtelijke ontbinding via kennisgeving
(artikel 1184 lid 3 oud BW – erkend door cassatie –
geïnspireerd door NBW)

(Cass. 23.05.2019 en 11.12.2020 )

Artikel 5.92 (uitdrukkelijk ontbindend beding)

Artikel 5.93 (Ontbinding door kennisgeving)

Noodzaak kennisgeving (niet stilzwijgend of
mondeling)

Noodzaak vermelding tekortkomingen

Voldoende ernstig (Cass. 23 mei 2019) Geen noodzaak aan ‘uitzonderlijke omstandigheden’
(bvb. hoogdringendheid <-> vervanging door een
derde*)

Uitwerking zolang niet onwerkzaam Uitwerking zolang niet onwerkzaam (artikel 5.94) –
ook in geval van uitdrukkelijk ontbindend beding

Gedeeltelijke ontbinding ? In principe niet – in
praktijk wel**

Wettelijke grondslag gedeeltelijke ontbinding Artikel
5.96 BW (temporeel, personeel en materieel)***

Uitgesloten bvb. artikel 1762bis oud BW Uitgesloten bvb. artikel 1762bis oud BW
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Ontbinding: Buitengerechtelijke ontbinding via kennisgeving
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• OBW: Beslecht door arresten van 23 mei 2019 en 11 december 2020 (Hof van

Cassatie)

• NBW: codificatie

- Uitdrukkelijk ontbindend beding (artikel 5.92)

- Ontbinding door kennisgeving van de schuldeiser (artikel 5.93)

“Nadat hij nuttige maatregelen heeft genomen om de niet-nakoming van de
schuldenaar vast te stellen, kan de schuldeiser het contract, op eigen risico, ontbinden
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar. Die vermeldt de
tekortkomingen die hem worden verweten”.

- Geen hoogdringendheid (!) – redenen oplijsten (disc.) – nuttige maatregelen



OBW : Onzeker statuut “gedeeltelijke ontbinding”
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• Kan beperkt worden tot afsplitsbare groepen van bedingen

• Duurovereenkomst kan ook ex nunc ontbonden worden (bvb. huur)

• Meerpartijenovereenkomsten -> ontbonden ten aanzien van één partij (Cass.

17/10/2008)

• Postcontractuele bedingen



NBW : Wettelijke erkenning gedeeltelijke ontbinding
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• Temporele ontbinding (artikel 5.95)

• Materiële ontbinding (artikel 5.96)

• Personele ontbinding (artikel 5.96)

• Mogelijk indien conform met bedoeling partijen gelet op aard en de strekking

van de overeenkomst

• Erkenning “postcontractuele bepalingen” (artikel 5.114 NBW)

• Redactietips: (On)deelbaarheidsclausules !



Ontbinding: Terugwerkende kracht ?
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• OBW: in principe terugwerkende kracht (artikel 1179 en 1183 oud BW) tenzij 

overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende verbintenissen

• NBW: in principe geen terugwerkende kracht (artikel 5.147 BW)

- Suppletief recht 

- Ook voor opschortende voorwaarde

- MAAR uitzonderingen (die dicht aanleunen bij huidige uitz. Rechtspraak…)



Case study: eenzijdige ontbinding op kennisgeving
bij een dadingovereenkomst
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Ontbinding op kennisgeving van een dading (vóór NBW)

63

Rb. Oost Vlaanderen Afdeling Gent 2 november 2021
“In geval van betwisting komt het de feitenrechter toe de draagwijdte te bepalen. De 
subjectieve werkelijke partijbedoeling gaat voor op de verklaarde wil. Het past de 
werkelijke intentie van de partijen te achterhalen zoals die bestond op het ogenblik 
van de rechtshandeling. Voorts past een restrictieve interpretatie. De feitenrechter 
kan derhalve bezwaarlijk de draagwijdte van de dading uitbreiden tot elementen 
waarover de contractpartijen geen regeling troffen.”

Artikel 2048 OBW (restrictieve interpretatie van de dading)



Ontbinding op kennisgeving van een dading (voor NBW)
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Cass. 23 mei 2019 (C.16.0254.F)

Het geschil kadert in een dading in 2013 gesloten tussen ICE nv en Lego Juris na een 
arrest van het hof van beroep te Brussel van 2012, dat ICE verbod oplegt om tekens te 
gebruiken die vergelijkbaar zijn met beschermde tekens van Lego. In de dading 
verbindt ICE zich ertoe in dat arrest van Brussel te berusten. In 2016 krijgt ICE van Lego 
het verwijt de dading te schenden en Lego laat het arrest van Brussel van 2012 aan ICE 
betekenen

➔ als reactie laat ICE weten dat Lego de partij is die de dading miskent en verzendt ICE 
een kennisgeving naar Lego waarin ICE de dading ontbindt wegens niet-nakoming. 

➔ vervolgens dient ICE een voorziening in cassatie in tegen het Brusselse arrest. Lego 
roept de onontvankelijkheid in en het Hof grijpt deze kans om … de ontbinding op 
kennisgeving te aanvaarden.   



Ontbinding op kennisgeving van een dading (voor NBW)
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“(…) De dading is een wederkerige overeenkomst waarop artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing is. 

Krachtens artikel 1184, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, moet de ontbinding van een 
wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte worden gevorderd.

Deze regel staat er niet aan in de weg dat in geval van een voldoende ernstige 
wanprestatie die een gerechtelijke ontbinding rechtvaardigt, de schuldeiser op eigen 
risico beslist het contract te ontbinden door een kennisgeving aan de schuldenaar. Deze 
eenzijdige rechtshandeling tot ontbinding heeft uitwerking tot op het ogenblik dat een 
rechter deze onwerkzaam heeft verklaard.

(…) Deze eenzijdige rechtshandeling is niet onderworpen geweest aan de appreciatie van 
de rechter; de dading is dan ook ontbonden; 

Het middel van onontvankelijkheid kan derhalve niet worden aangenomen.”



Ontbinding op kennisgeving van een dading (voor NBW)
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• Ontbinding op kennisgeving: ook voor dadingen

• Ondubbelzinnige en brede erkenning

• Slechts 2 toepassingsvoorwaarden: 1° voldoende ernstige tekortkoming in 
wederkerig contract; 2° kennisgeving.

• Die ontbinding is een eenzijdige rechtshandeling die rechtsgevolgen heeft, 
zolang ze niet ‘onwerkzaam’ wordt verklaard door een rechter. 

• ‘op eigen risico’ = controle a posteriori door rechter op regelmatigheid en 
rechtmatigheid, is steeds mogelijk.



Ontbinding op kennisgeving (nieuw) BW)
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Art. 5.93. Ontbinding 

(…) De ontbinding vloeit voort uit een gerechtelijke beslissing, uit de 
toepassing van een ontbindend beding of uit een kennisgeving van de 
schuldeiser aan de schuldenaar, overeenkomstig de volgende artikelen.

Art. 5.96. Ontbinding door kennisgeving van de schuldeiser

Nadat hij nuttige maatregelen heeft genomen om de niet-nakoming van de 
schuldenaar vast te stellen, kan de schuldeiser het contract, op eigen risico, 
ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de 
schuldenaar.  Die vermeldt de tekortkomingen die hem worden verweten.



Ontbinding op kennisgeving (nieuw BW)
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Art. 5.97. Onregelmatige of abusieve buitengerechtelijke ontbinding

De kennisgeving waarmee de schuldeiser het contract ontbindt, is 
onwerkzaam indien niet voldaan is aan de vereisten van de ontbinding of 
indien de ontbinding abusief is



Ontbindende voorwaarde
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Stilzwijgend én 
uitdrukkelijk (Nieuw en 
Oud BW – artikel 5.142 

BW)

• Bij overlijden, onbekwaamheid, insolvabiliteit

• Tenietgaan van ander contract waarvan partijen 
het lot van het eerste contract bedoelden te 
laten afhangen

NIEUW: Twee 
“voorbeelden” van 

stilzwijgende 
ontbindende 
voorwaarde



Ontbindende voorwaarde: terugwerkende kracht ?
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• OBW: in principe terugwerkende kracht (artikel 1179 en 1183 oud BW) tenzij 

overeenkomsten met opeenvolgende of voortdurende verbintenissen

• NBW: in principe geen terugwerkende kracht (artikel 5.147 BW)

- Suppletief recht 

- Ook voor opschortende voorwaarde

- MAAR uitzonderingen (die dicht aanleunen bij huidige uitz. Rechtspraak…)



D. Vervanging door een derde
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• Nieuwigheid ? (of enac toepassing ?)

• Uitsluiting of niet ?

• Wanneer ? 
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Nieuw BW: Vervanging door een derde ?
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• Art. 5.85, derde lid. Vervanging van de schuldenaar (eenzijdig)

“Bij hoogdringendheid of in andere uitzonderlijke omstandigheden en nadat hij 
nuttige maatregelen heeft genomen om de niet-nakoming van de schuldenaar 
vast te stellen, kan de schuldeiser, op eigen risico, de schuldenaar vervangen 
door middel van een schriftelijke
kennisgeving. 

Die vermeldt de tekortkomingen die hem ten laste worden gelegd en welke
omstandigheden de vervanging rechtvaardigen.

Geen ernstige wanprestatie vereist vs. regels ontbinding

Vervanging na vraag aan rechter (artikel 5.235 NBW) – geen 
hoogdringendheid

Ook hier Opt-in – Opt-out modulering



Oud BW en rechtspraak: Vervanging door een derde ?

73

Zelfde voorwaarden (NBW) - Cass., 18 juni 2020 (vervanging door een derde)

• Uitzonderlijke omstandigheden maken uitstelbevoegdheid van rechter nutteloos of onmogelijk,
waarvan hoogdringendheid slechts een voorbeeld is;

• Ingebrekestelling met toekenning van laatste redelijke uitvoeringstermijn;

• Voorafgaande vaststelling van tekortkoming, mits redelijke tegenspraak

• Kennisgeving waarin vervangingsbeslissing op ondubbelzinnige wijze kenbaar wordt gemaakt en
het motief hiervoor is opgegeven (verweten tekortkoming(en))

• Vergoeding schade (vs. Artikel 5.237 NBW – meer ?)

“Wanneer de schuldeiser de verbintenis zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging laat
uitvoeren door een derde, zonder dat daartoe grond bestaat of op een onzorgvuldige wijze, kan
de schuldeiser de gemaakte kosten niet verhalen op de schuldenaar, maar heeft hij slechts recht
op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie.”



E. Anticipatory Breach 
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• Nieuwigheid ? (of enac toepassing ?)

• Uitsluiting of niet ?

• Wanneer ? 
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NBW: Anticipatory Breach
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• Mogelijkheid tot schorsing (artikel 5.239 § 2 BW) en ontbinding
(artikel 5.90 tweede lid)

• In uitzonderlijke omstandigheden (uitz. Op algemene regel)

• IGS om voldoende waarborgen te bieden (schorsing)

• Gevolgen moeten voldoende ernstig zijn

• Aanmaning (ontbinding)

• Duidelijke niet tijdige nakoming

• Suppletief recht (MvT nr. 55-1806/1, 105) (-> mogelijk te
beperken of uit te sluiten)



F. Prijsvermindering
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• Echte nieuwigheid inzake sancties

• Uitsluiting of niet ?

• Wanneer ? 
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Prijsvermindering
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• “In geval van een niet-nakoming die onvoldoende ernstig is om de ontbinding te 

rechtvaardigen, kan de schuldeiser in rechte een prijsvermindering eisen” (artikel 5.97 

lid 1  NBW)

• Geen ernstige wanprestatie vereist

• Buitengerechtelijk

• Geen schadevergoeding bovenop compensatie door prijsverschil

• Redactietip: Ofwel uitsluiten ofwel moduleren !

• Niet helemaal ongekend -> artikel 1644 BW (verborgen gebreken bij koop verkoop)



Case study: verborgen gebreken in koop-verkoop overeenkomsten
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Verborgen gebreken 

Cass. (1ste Kamer) - 6 januari 2022. C.21.0165.N

“Wanneer de vordering op grond van artikel 1648 Oud Burgerlijk Wetboek wegens verborgen gebrek

laattijdig werd ingesteld en derhalve ontoelaatbaar is, dan kan de vordering op grond van de
artikelen 1604 en 1610 Oud Burgerlijk Wetboek omwille van de niet-conformiteit van de geleverde
zaak niet gegrond verklaard worden.”

Cass. (1ste Kamer.), 15 januari 2021

• De resultaatsverbintenis van de verkoper om de zaak zonder gebrek te leveren en

daartoe alle maatregelen te nemen om alle mogelijke gebreken op te sporen zodat hij,

indien het bestaan van een gebrek wordt aangetoond, de door de koper geleden schade

moet vergoeden, tenzij hij bewijst dat het gebrek onmogelijk kon worden opgespoord,

rust niet op elke professionele verkoper, maar op de fabrikant en op de gespecialiseerde

verkoper ongeacht of deze laatste een professionele verkoper is.
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Verborgen gebreken: Korte termijn 

Inachtneming alle omstandigheden van de zaak,

• aard van het verkochte goed,

• aard van het gebrek (dat zich al dan niet progressief kan manifesteren,

zoals bv. de verborgen gebreken van een alarmsysteem die pas aan het

licht komen bij een inbraak),

• gebruiken van de plaats van verkoop

• hoedanigheid van partijen

• de door hen verrichte (buiten)gerechtelijke handelingen
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Verborgen gebreken: Korte termijn 

Tijdstip van ontdekking zal zich ook later situeren wanneer een gebrek zich 
progressief manifesteert.

• Wateroverlast: één jaar na overstromingen (Luik 16 januari 2017)
• Wateroverlast kan aan verschillende oorzaken te wijten zijn zodat 
deskundigenonderzoek zich opdringt

• Geluidshinder:
• Niet te ontdekken bij werken, meestal van ingebruikname of verhuring (Rb. 
Leuven 8 februari 2017)

• Oxidatie van tegels (Orb. Antwerpen afd. Tongeren 15 januari 2020)
• Omvang pas duidelijk na verschillende klachten
• Oorzaak pas duidelijk na deskundigenonderzoek
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Verborgen gebreken 

Intrinsiek verborgen gebreken

- Afwijkend kenmerk dat te wijten is aan de samenstelling of de structuur van 
de verkochte zaak dat ieder normaal gebruik onmogelijk maakt of dit gebruik
zodanig vermindert dat de koper, indien hij het gebrek had gekend, de zaak
niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht

• Geluidsoverlast die te wijten is aan structuur van gebouw (zo niet is
geluidsoverlast burenhinder) (Rb Brussel 2 januari 2019)

• Sjoemel dieselsoftware (Rb. Brussel 5 april 2018)
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Verborgen gebreken 

Functioneel verborgen gebreken

- Ongeschiktheid van de zaak voor het gebruik waartoe ze bestemd welke dan
ook de oorzaak moge zijn. Niet of een of slecht functioneren. 

• Ontbreken van een (omgevings)vergunning of een stedenbouwkundige 
inbreuk
• Bodemverontreiniging die een (volledige) decontaminatie vereist (Gent 10 
juni 2014)
• Zelfs na sanering kan de historische bodemverontreiniging het verkochte 
goed een gebrek laten uitmaken in de mate dat dit de bestemming die de koper 
beoogde geheel of ten dele verhindert. (Gent 9 januari 2020)
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Verborgen gebreken 

Functioneel verborgen gebreken

- Belet of verhindert het normale gebruik van het goed of dermate dat indien de
koper het gebrek had gekend, hij de zaak niet of slechts aan een lagere prijs
zou hebben gekocht
• Geen vereiste bij niet-conforme levering (gemeen recht –
consumentenkoop)
• Is ieder functioneel gebrek niet ipso facto ernstig? 
• Ernst anders in te vullen in functie rechtsmiddel (ontbinding –
prijsvermindering)
• Impact van het gebrek relateren aan het gebruik of aan de waarde van het
verkochte goed
• 4000/260.000 EUR (Rb. Brussel 29 maart 2019) 

- 3% softwareaanpassing: geen verborgen gebrek – niet ernstig (Antwerpen 8 
februari 2017)
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Invloed B2B wet Grijze lijst: Beperking of uitsluiting rechten bij wanprestatie

“op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uit te sluiten of te
beperken in geval van volledige of gedeelde wanprestatie of gebrekkige uitvoering
door de andere onderneming van een van haar contractuele verplichtingen;”
(artikel VI.91/5 4° WER)

• Betreffen: recht op uitvoering, schadevergoeding, ontbinding, vrijwaring en
opschortingsrechten

• Verjaringsclausules, overmachtsclausules ?

• Exoneratieclausules voor (indirecte of “grote”) schade ?

85



G. Rechtsmisbruik – wettelijk verankerd artikel 1.10 Boek I NBW 
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Niemand mag misbruik maken van zijn recht.
Wie zijn recht uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen
te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht
door een voorzichtig en redelijk persoon in dezelfde
omstandigheden geplaatst, maakt misbruik van zijn recht.

De sanctie voor een dergelijk misbruik bestaat in de
matiging van het recht tot zijn normale rechtsuitoefening,
onverminderd het herstel van de schade die het misbruik
heeft berokkend.



Rechtsmisbruik bij verkoop aandelen (waarborgbeding)
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Cass. 20 december 2019 (C.19.0289.F., TBH 2020, 520, noot S. Somers en S. 
Jansen):

“Bij de beoordeling van de af te wegen belangen moet de rechter rekening 
houden met de omstandigheden bij de uitoefening van een recht dat uit een 
contract is ontstaan, hij mag evenwel geen rekening houden met de 
omstandigheden die het ontstaan van dit recht voorafgaan.

Het arrest dat misbruik van het recht om een waarborgbeding in te roepen 
in hoofde van de eiseres (de koopster van aandelen) afleidt uit de 
omstandigheden die het ontstaan van het recht zelf hebben bepaald, 
schendt voornoemde wettelijke bepaling.” (vrij vertaald)



Rechtsmisbruik opzegging kredietovereenkomst
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Cass. 18 oktober 2019 (C.19.0136.F.)

“Misbruik van recht bestaat in de uitoefening van dat recht op een wijze die kennelijk de grenzen 
van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam persoon te buiten 
gaat. Dit is inzonderheid het geval wanneer de veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot 
het voordeel dat de houder van dat recht beoogd of verkregen heeft. 

Bij de beoordeling van de belangen die in het geding zijn, moet de rechter rekening houden met 
alle omstandigheden van de zaak (…)

Het arrest dat, om het voordeel te bepalen dat de eiseres haalt uit de onmiddellijke opzegging van 
het krediet, oordeelt dat de wanverhouding moet worden beoordeeld louter in het licht van het 
bedrag dat in september 2011 onbetaald bleef door de verweerder, zonder rekening te houden 
met alle andere omstandigheden die de eiseres tot staving van haar opzegging had aangevoerd, 
verantwoordt zijn beslissing dat de kredieten “onrechtmatig werden opgezegd”, niet naar recht.”
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IV. Herziening van voorwaarden: imprevisie

• Erkenning van imprevisieleer

• Aanvullend recht

• Heronderhandelen of beëindigen

• Casestudy – inflatie en covid



“Elke partij moet haar verbintenissen nakomen, ook al zou 

de uitvoering ervan meer bezwarend geworden zijn ofwel 

doordat de kostprijs van de uitvoering is gestegen, ofwel 

doordat de waarde van de tegenprestatie is verminderd. De 

schuldenaar kan evenwel, aan de schuldeiser vragen om het 

contract opnieuw te onderhandelen met het oog op de 

aanpassing of beëindiging ervan indien aan de volgende 

vereisten is voldaan.”

Verandering van omstandigheden [(artikel 5.74 (nieuw) B.W. ] 
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Verandering van omstandigheden [(artikel 5.74 (nieuw) B.W.  

“1° een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het contract

buitensporig bezwarend, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan

worden geëist;

2° die verandering onvoorzienbaar was bij de contractsluiting;

3° die verandering ontoerekenbaar is aan de schuldenaar;

4° de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen;

5° de wet noch het contract die mogelijkheid uitsluiten. De partijen blijven hun

verbintenissen nakomen in de loop van de heronderhandelingen”
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NBW: Imprevisie (artikel 5.74  lid 2 NBW)

92

• Verandering van omstandigheden maakt de uitvoering
buitensporig bezwarend – uitvoering kan redelijkerwijze niet
worden gevraagd

• Verandering was onvoorzienbaar

• Verandering is ontoerekenbaar

• Schuldenaar heeft risico niet voor haar rekening genomen

• De wet noch het contract sluiten mogelijkheid uit (uitz. Weens
Koopverdrag, Wet van 1976,… !)



NBW: Imprevisie: 3 mogelijkheden (artikel 5.74  lid 3 en 4 NBW)
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• Heronderhandeling met oog op aanpassing of beëindiging van
contract

• Voortzetting tijdens heronderhandelingen

• Bij afwijzing of mislukking – naar rechter binnen redelijke termijn

• Procedure zoals in kort geding (!)

• Aanpassing wat partijen zouden overeengekomen zijn

• Beëindiging geheel of gedeeltelijk (evt. retroactief)



NBW: Imprevisie: Aanvullend karakter: Redactietips !°
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1. Modalisering

2. Vergemakkelijken

3. Verstrengen

4. Uitsluiten



Case Study : Impact inflatie op lopende overeenkomsten°
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Case study:  Onvoorzienbare omstandigheden: toepassing nieuw BW ? 

• Overgangsregeling: ruime eerbiedigende werking van lopende overeenkomsten

• Ook van toepassing op rechtshandelingen of feiten na NA 01.01.2023 die ontstaan zijn

uit een verbintenis van VOOR de inwerkingtreding !

• Nog zeer lange werking voor bepaalde raamovereenkomsten

• Aanvulling van een contract ook nog <-> B2B wet overgangsregeling
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Prijsverhoging : Eenzelfde plejade aan argumenten als voor covid 
en handelshuur

• Overmacht: niet absoluut onmogelijk om hogere prijzen te betalen (artikel 1147 OBW

• Rechtsmisbruik – Goede trouw

• Risicoleer (verdeling van de risico’s)?

• Verkoop met verlies (artikel VI.116 WER)

• Imprevisieleer (-> Nieuw BW – wel indien hardshipclausules voorzien)

• Andere middelen dan bij huur:

- Artikel 79 Weens Koopverdrag

- Ongeldigheid van automatische prijsindexeringsclausules (artikel 57 van de wet van 30 maart
1976 betreffende de economische herstelmaatregelen )
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Artikel 79 Weens Koopverdrag
Imprevisie in internationale koopcontracten

Een partij is niet aansprakelijk voor een tekortkoming 
in de nakoming van een van haar verplichtingen, indien 
zij aantoont dat de tekortkoming werd veroorzaakt 
door een verhindering die buiten haar macht lag en 
dat van haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht 
dat zij bij het sluiten van de overeenkomst met die 
verhindering rekening zou hebben gehouden of dat zij 
deze of de gevolgen ervan zou hebben vermeden of te 
boven zou zijn gekomen. 

Zeldzame toepassing  19.06.2019 Cassatie
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Artikel 57 § 1van de wet van 30 maart 1976 betreffende de 
economische herstelmaatregelen

“(…)elke formule van indexatie van de industriële 
en of commerciële prijzen, van de tarieven en de 
parameters van prijzenfluctuatieformules in 
functie van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen, of van enig ander indexcijfer, 
verboden. Elk beding of elke toepassing strijdig 
met dit verbod is van rechtswege nietig.”
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Artikel artikel 57 §2 van de wet van 30 maart 1976 betreffende
de economische herstelmaatregelen

“De contracten mogen slechts 
prijsherzieningsbedingen bevatten in de mate dat 
deze toepasselijk zijn tot een bedrag van 
maximum 80 pct. van de eindprijs en voor zover 
ze verwijzen naar parameters die de reële kosten 
vertegenwoordigen; ieder parameter is alleen 
toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat 
beantwoordt aan de kosten die het 
vertegenwoordigt,”
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Automatische prijsindexeringsclausules zijn absoluut nietig
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• Niet van toepassing op overeenkomsten met buitenlands element

• Elke koppeling aan een index is verboden (absolute nietigheid: Cass. 13 september
2001)

• 20 % moet vastblijven. Op 80 % van de prijs kan een herzieningsclausule worden
toegepast

• Op basis van parameters met reëele kosten

- Kostprijs van materialen en grondstoffen

- Energiekosten en lonen

- NIET algemene onkosten

• Belang van nauwkeurige en precieze prijsherzieningsformule



Misbruik van omstandigheden (artikel 5.37 BW)
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“Er is misbruik van omstandigheden wanneer bij de contractsluiting een

kennelijk onevenwicht bestaat tussen de prestaties als gevolg van het misbruik

door de ene partij van omstandigheden die verbonden zijn aan de zwakke

positie van de andere partij. In dit geval kan de benadeelde aanspraak maken

op de aanpassing van zijn verbintenissen door de rechter en, indien het

misbruik doorslaggevend is, op de relatieve nietigheid.”

• Codificatie leer van gekwalificeerde benadeling

• // Misbruik van economische afhankelijkheid en agressieve markpraktijken



Eenzijdige wijziging van de overeenkomst (artikel VI.91/5 1° WER)

“de onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden de prijs, de

kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen.”

(artikel VI.91/5 1° WER)

• Geldigheid prijsaanpassingsclausules

• Redactietip: Oplijsting van objectieve redenen en objectieve parameters

• Opgelet: ongeldigheid van automatische prijsindexeringsclausules (artikel 57
van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische
herstelmaatregelen )
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Case study: handelshuur en covid en impact BW ?



Rechtspraak en case study

1. Huurprijsvermindering tijdens Covid-19 – rechtspraak in hoger beroep: 
tendenzen ?

2. Handelshuurprijsherziening na Covid-19 en rappel principes ?



Case study: Huurprijsvermindering tijdens pandemie
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Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 30 juni 2021, TBO 2022, afl. 1., 28

“Rekening houdende met alle concrete omstandigheden en de contractueel bedongen
uitsluitende bestemming stelt de rechtbank vast dat het verhuurde goed slechts gedeeltelijk
juridisch tenietgegaan was tijdens de verplichte sluiting. Door de sluiting kon de verhuurder
geen fysieke toegang verlenen tot de winkel. De huurder heeft evenwel ook een online winkel.
De huurder gebruikte het huurgoed ook nog om zijn goederen te stockeren. Slechts een deel
van het goed was dus niet meer geschikt om gebruikt te worden volgens de overeengekomen
bestemming. De huurder kan dan ook een vermindering van de huurprijs vorderen voor de
periode van gedeeltelijk verval van het handelspand. De vermindering van de huurprijs is
verantwoord in evenredigheid met de vermindering van het huurgenot door het gedeeltelijk
tenietgaan van het handelspand voor zolang de genotsderving geduurd heeft.”



Case study: Huurprijsvermindering tijdens pandemie
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Rb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 15 november 2021  

• Rustig genot (artikel 1719 e.v. OBW)
“Aan de basis van de derving van het huurgenot die appellante thans aanvoert, lagen de
maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Artikel
1719, 3° van het Oud Burgerlijk Wetboek is op deze situatie niet van toepassing. Het
verstoorde genot was immers niet het gevolg van een gebrek in het verhuurde goed zelf
(artikel 1721 van het Oud Burgerlijk Wetboek).”

• Uitvoering ter goeder trouw overeenkomst (artikel 1134 OBW)
• 7 overwegingen (opvallend huurder = 100 winkels)
• « Partijen moeten gezamenlijk de gevolgen dragen en de schade verdelen »
• 50/50



Case study: Huurprijsvermindering tijdens pandemie
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De betalingsverbintenis van de handelshuurder tijdens de verplichte 
winkelsluiting: billijkheid primeert. J. DEL CORRAL, referendaris Hof van Cassatie, 
R.W. 2021-22, 16.04.2022, nr. 33.

• Geen financiële overmacht in hoofde van huurder

• Overmacht in hoofde van verhuurder – risicoleer
• Verplichte winkelssluiting = onmogelijkheid levering van goed met

bestemming – rustig genot (Verdeeldheid vrederechters en auteurs)

• Werking van de goede trouw



Case study: Handelhuurprijsherziening: Rappel principes
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Cass. (AR C.15.0019.F) 18 september 2015 

“Aangezien de artikel 6 Handelshuurwet bepaalde driejarige herziening van de
huur geen verband houdt met het voordelige of dure karakter van de
overeengekomen huurprijs maar met een verhoging of verlaging van ten minste
15 pct. van de normale huurwaarde van het gehuurde goed, moet de rechter,
die de totale normale huurwaarde van het gehuurde goed bepaalt met
verwijzing naar een waarde per vierkante meter, rekening houden met de
werkelijk gehuurde oppervlakte.”



Case study: Handelhuurprijsherziening: Rappel principes
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Cass. 24 december 2015 

“Onder nieuwe omstandigheden in de zin van artikel 6, eerste lid,
Handelshuurwet moeten worden verstaan, objectieve omstandigheden die de
huurwaarde van een handelspand duurzaam beïnvloeden, maar die niet
voorhanden waren bij het bepalen van de huurprijs en zich sedertdien
hebben voorgedaan, zodat er geen rekening mee kon worden gehouden bij
het bepalen van de huurprijs.”



Case study: Handelhuurprijsherziening: Rappel principes
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Cass. (AR C.16.0259.N) 10 maart 2017 

“Onder nieuwe omstandigheden in de zin van voormeld artikel moeten worden verstaan,
objectieve omstandigheden die de huurwaarde van een handelspand duurzaam
beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij het bepalen van de huurprijs en zich
sedertdien hebben voorgedaan, zodat er geen rekening mee kon worden gehouden bij
het bepalen van de huurprijs. Een stijging of daling van het algemeen peil van de
huurprijzen of van de huurprijzen in de omgeving van het gehuurde goed met meer
dan 15 pct. kan als een nieuwe omstandigheid worden beschouwd wanneer de rechter
vaststelt dat de partijen met deze stijging of daling geen rekening hebben kunnen
houden bij het bepalen van de huur.”



Case study: Handelhuurprijsherziening na covid ?
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COVID-19 maatregelen zijn geen nieuwe omstandigheden op zich ?
Zie inmiddels in die zin, geen nieuwe omstandigheden: 

Vred. Merksem 25 februari 2021 
Vred. Anderlecht 14 april 2021 
Vred. Hasselt 5 oktober 2021
Vred. Oostende 5 oktober 2021

Eiser(es) brengt vaak niet meer bij dan krantenartikels…

Mogelijk heeft de COVID-19-crisis wel een (duurzaam) effect op huurprijzen

Semantische discussie ?
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Wel nieuwe omstandigheden: 

Vredegerecht Sint Gillis 4 februari 2022

• Huur van 360.756,84 EUR – vraag herziening naar 200.000 EUR
• Fitness “de haute gamme”
• Eiser: 

• Telewerk zal duurzaam blijven toenemen
• Studie Cushman & Wakefield over kantorenmarkt en Robert Half over telewerk

• “La situation liée à la pandémie, la crise sanitaire, est sans précédent et est à considérer
comme une circonstance nouvelle laquelle n’a pû être prise en considération pour la 
fixation du loyer de base originaire…”

Case study: Handelhuurprijsherziening na covid ?
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Vredegerecht Sint Gillis 4 februari 2022

• “Le tribunal estime que la situation du coronavirus Covid-19 et son impact sur le télétravail
et la présence réduite des employés à Bruxelles et, par répercussion, la dimunition de la 
fréquentation de certains espaces commerciaux à Bruxelles tels que les salles de fitness, est
une circonstance nouvelle (…)”

• “XX apporte des éléments suffisament précis au sujet des circonstances nouvelles et les 
conclusions qu’elle en tire (sur la durée et la valeur locative normale), (…)”

In dezelfde zin Vredegerecht Luik 2de kanton 05.03.2021

Case study: Handelhuurprijsherziening na covid ?
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Case study: Handelhuurprijsherziening na covid ?
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Wanneer één van de partijen de keuze geboden bij artikel 1184 B.W. misbruikt 
om van de tegenpartij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst af te dwingen 
in plaats van de ontbinding ervan met schadevergoeding te eisen of te 
aanvaarden, kan het herstel van dat misbruik erin bestaan dat die partij het recht 
verbeurt om de gedwongen tenuitvoerlegging te verkrijgen. 

Verbreking door huurder, met redelijk opzeggingstermijn + vergoeding? Niet 
uitgesloten via rechtsmisbruik (cf. Vredegerecht. Genk 28 mei 2019– TBO 2019, 
467)

Case study: Handelhuurprijsherziening na covid ?°



Verschillen en gelijkenissen

Algemene norm

Eerste rechtspraak

V. Wisselwerking tussen BW
en B2B-Wet°
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“Laws are like 
sausages. It is better 
not to see them 
being made.” Otto von Bismarck

Kanselier van het Duitse
Rijk
1815-1895 
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“If you make 10,000 
regulations you 
destroy all respect 
for the law.”

Winston Churchill
British Prime Minister, 
Nobelprijs 1953 
1874-1965
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B2B Wet Nieuw Burgerlijk Wetboek

B2B (enkel tussen ondernemingen – artikel I.8, 39° WER)

Soms dus beter beschermd dan consument

Lex specialis principe

B2B

B2C

C2C

Uitsluiting financiële diensten en overheidsdopdrachten en daaruit
voortvloeiende contracten

Geen uitsluiting (ook op overheidsopdrachten en contracten)

Van toepassing op onderhandelde en niet onderhandelde
voorwaarden

Enkel van toepassing op niet onderhandelde voorwaarden

Algemene norm ‘kennelijk onevenwicht’ Algemene norm ‘kennelijk onevenwicht’

Lijst van zwarte en grijze bedingen Geen lijst van verboden bedingen

Geen beoordeling van kernbedingen (voorwerp en prijs – quid pro quo
)

Tenzij bvb. misbruik econ. Afhankelijkheid / agresseive en misleidende
marktpraktijken / gekwalificeerde benadeling

Geen beoordeling van de ‘hoofdprestaties’ en gelijkwaardigheid

Tenzij uiteraard de wilsgebreken, gekwalificeerde benadeling,
consumentenrecht (Boek VI WER),…

Uitdrukkelijke transparantievereiste Interpretatieregels en grotere bescherming voor zwakke partij bij twijfel

Dwingend recht tot openbare orde (rechter?) Over het algemeen van suppletief recht (wilsautonomie)

Van toepassing vanaf 1 december 2020 op overeenkomst die verlengd
of aangepast worden

Van toepassing vanaf 1 januari 2023 maar NIET op bvb ‘aanvulling van
een contract’

Sanctie: nietigheid en van dwingend recht (zelfs openbare orde – Parl.
Voorber. dus geen matiging mogelijk ~ nuance ?)

Sanctie: “voor niet geschreven gehouden” maar NBW voorziet in op
maat gemaakte sancties + veel suppletief recht

Gedeeltelijke ontbinding

Opzij schuiven nietigheidssanctie

Kijken of doel wordt bereikt ?



Algemene norm onrechtmatige bedingen
in  Artikel 5.52 B.W. 
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“Onrechtmatige bedingen: in een toetredingscontract is elk beding dat een kennelijk

onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van partijen onrechtmatig en wordt

zij voor niet geschreven gehouden. Bij de beoordeling van het kennelijk onevenwicht

wordt rekening gehouden met alle omstandigheden rond het sluiten van het contract.

Het eerste lid is noch van toepassing op de bepaling van de hoofdprestaties van het

contract, noch op de gelijkwaardigheid van deze hoofdprestaties.”
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“elk beding van een overeenkomst gesloten tussen

ondernemingen dat, alleen of in samenhang met één

of meer andere bedingen, een kennelijk onevenwicht

schept tussen de rechten en plichten van de partijen,

onrechtmatig.”

Algemene norm: artikel VI.91/3 WER



Beperking aansprakelijkheid – onevenwichtig ?
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• Cass, 12 februari 2021 en 10 feburari 2022
• Een beding tot beperking van de bijzondere aansprakelijkheid van architect

en aannemer voor ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw of
van een van de bestanddelen aantasten of in gevaar brengen, in geval van
samenlopende fouten van architect en aannemer, tot hun aandeel in de
totstandkoming van de schade, is nietig, ongeacht de al dan niet aanvaarding
van de werken.



Overdracht risicio

• Cass. (1re ch.), 29 mai 2020

De overdracht van de risico’s is verbonden aan de eigendomsoverdracht, die in de
regel plaatsheeft bij het uitwisselen van de instemmingen; wanneer de partijen een
uitgestelde eigendomsoverdracht overeenkomen, blijft de verkoper de daaraan
verbonden risico’s dragen , tenzij overeengekomen wordt om de risico-overdracht
te ontkoppelen van de eigendomsoverdracht.

- Kan zulke clausule binnenkort als onevenwichtig worden aangevochten ?
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“Indien de betrokken contractpartijen uitdrukkelijk een regeling
overeenkomen die normaliter onder een van de in de grijze lijst
opgesomde bepalingen zou vallen en toch welbewust zouden kiezen
voor een dergelijke regeling, het in dat geval gaat om een toepassing
van het principe van de contractvrijheid. In dit geval kan het
vermoeden van onrechtmatigheid weerlegd worden in zoverre kan
aangetoond worden dat de beide partijen werkelijk wilden komen tot
een dergelijke regeling.” (Parl. St. Kamer 2018, nr. 54-1451/3, p. 40)
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“Binnen de grenzen van het wettelijk toelaatbare, erkennen en
bevestigen Partijen uitdrukkelijk dat zij over elk beding van deze
Overeenkomst hebben onderhandeld en elk beding werkelijk hebben
gewild. Ingevolge de onderhandelingen, met bijstand van elke Partij
door een jurist, werd een evenwicht gevonden tussen de rechten en
plichten van Partijen, wat uitdrukking vindt doorheen deze gehele
Overeenkomst”
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Grijze lijst: Contractuele omkering economisch risico

“zonder tegenprestatie het economische risico op een partij leggen indien die
normaliter op de andere onderneming of op een andere partij bij de
overeenkomst rust;” (artikel VI.91/5 3° WER)

• Niet van toepassing op omkering juridisch risico ?

• Voorbeelden: risico verkoop snel bederfbare goederen, teruggave niet verkochte

goederen zonder betaling prijs,…

• Hoe bewijzen dat ongebruikelijk is in sector ? (Bewijslast ?)

• Redactietip: Risicoverdeling heeft meegespeeld bij bepaling van prijs ?

127



Kritiek in wetsvoorstel Boek 5 Verbintenissen op B2B wet°
“Het zal aan de wetgever zijn om, in het licht van de voorziene evaluatie van de wet van 4 april

2019 en de beoordeling ervan door de doctrine, te beslissen of deze wet moet worden

gehandhaafd dan wel of de belangen van de vennootschappen niet al voldoende worden

beschermd door de algemene bepaling die in Boek 5 is ingevoegd.”

Wetsvoorstel 24 februari 2021 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek (DOC 55,

1806/001)

“De B2B-wet is een nachtmerrie met zijn zwarte en grijze lijst.”

Prof. Dr. Sophie Stijns - 02.02.2022
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Reactie op nieuw B.W.  En pleidooi voor aanpak B2B-wet 

Een gemeenrechtelijke regeling inzake onrechtmatige bedingen: (g)een valabel substituut voor de B2B-

wet ? P. CAMBIE en R. FELTKAMP, R.W. 2021-22 4 juni 2022

• Kritiek van wilsautonomie houdt geen rekening met de realiteit

• “Contractuele vrijheid bestaat niet meer altijd” (overheid moet optreden – grondrecht voor individu)

• Geen analyse gemaakt of specifieke wanpraktijken zoals in B2C en B2B wet niet voorvallen tussen niet

professionelen

• Meerwaarde van lijsten in B2B en B2C

• Meer handhaving mogelijk in B2B en B2C
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B2B Wet : eerste rechtspraak°

Toepassing algemene norm en grijs beding opzegbaarheid (Or. Antwerpen, 22 
juni 2022)

De rechtbank werpt ambtshalve de onrechtmatigheid van het beding in de algemene voorwaarden
aangezien dit in strijd is met art. VI.91/3, § 1 Wetboek Economisch Recht en art. VI.91/4, 1° Wetboek
Economisch Recht.

Een beding dat voorziet in de onmogelijkheid voor de klant de overeenkomst voortijdig te beëindigen
terwijl deze mogelijkheid wel wordt voorzien voor degenen die de prestaties moet uitvoeren, maakt een
onrechtmatig beding uit in de zin van art. VI.91/4, 1° Wetboek Economisch Recht en schept bovendien
een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van partijen ( art. VI.91/3, § 1 Wetboek
Economisch Recht).

De rechter beslist om het evenwicht te herstellen.
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Waarom Bratislava juridisch gezien dichterbij is dan Tongeren ? 



B2B Wet : eerste rechtspraak°

Toepassing algemene norm op bevoegdheidsbeding (Or. Antwerpen, 9 mei 2022)

“Een forumbeding dat tot gevolg heeft dat een
onderneming uit Harelbeke door een Nederlandse
onderneming kan worden gedagvaard voor de rechtbank
te Tongeren louter en alleen omdat een tussenpersoon in
Tongeren zou zijn gevestigd, schept een kennelijk
onevenwicht tussen partijen en is onrechtmatig en in
strijd met artikel VI.91/3 Wetboek Economisch Recht.”
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Case study:  algemene voorwaarden

133

• BW vs. B2B Wet

• Niet onderhandeld

• Battle of the forms

Type here the title of the presentation



Concept van toetredingscontract Artikel 5.10 B.W. 
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“Een contract is een toetredingscontract wanneer het vooraf eenzijdig is opgesteld

door de ene partij en de andere geen invloed heeft kunnen hebben op de inhoud

ervan. Het feit dat sommige bedingen van het contract het voorwerp zijn geweest van

een afzonderlijke onderhandeling, sluit de toepassing van dit artikel op de rest van het

contract niet uit, indien de globale beoordeling leidt tot de conclusie dat het niettemin

gaat om een toetredingscontract.”

• Geen onderscheid in B2B-wet tussen verschillende soorten contracten (AVWDN, 

toetredingscontract, onderhandelde voorwaarden…)



Kennisname AVWDN Artikel 5.23 B.W. (lid 1 en lid 2) 
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“De opname van algemene voorwaarden van een partij in het contract vereist hun

effectieve kennis door de andere partij of ten minste de mogelijkheid voor deze om er

effectief kennis van te nemen, alsook hun aanvaarding. Bij conflict tussen de algemene

voorwaarden van een van de partijen en de onderhandelde voorwaarden, komt

voorrang toe aan deze laatsten.”



Battle of the forms : Knock out rule Artikel 5.23 B.W. (lid 3 en lid 4) 
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“Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan

komt het contract niettemin tot stand. Beide algemene voorwaarden maken deel uit van

het contract, met uitzondering van de onverenigbare bedingen.

In afwijking van het derde lid komt het contract niet tot stand indien een partij vooraf

of zonder onnodige vertraging na de ontvangst van de aanvaarding uitdrukkelijk, en niet

door middel van algemene voorwaarden, aangeeft dat zij niet wil gebonden zijn door

een dergelijk contract.

“Minst slechte oplossing” S. Stijns 07.02.2023



Rechtspraak voor battle of the forms regeling ?  
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Kh. Hasselt 8 juli 1998

De algemene voorwaarden op de facturen van de eisende partij zijn in
principe niet van toepassing.

De algemene voorwaarden op de bestelbon van de koper hebben voorrang op
de tegenstrijdige voorwaarden die pas later op de factuur van de verkoper zijn
opgenomen. Maar in casu zijn het deze voorwaarden op de factuur die van
toepassing zijn. De bestelbon heeft immers slechts betrekking op de
bestelling van kalenders die niet wordt betwist.



Rechtspraak voor battle of the forms regeling ?  
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Kh. Henegouwen 20 september 2018

“Volgens deze theorie moeten de tegenstrijdige bepalingen van de 
voorwaarden van de twee contracterende partijen worden verworpen. 
Aangezien de voorwaarden van beide partijen inderdaad clausules bevatten 
die onverenigbaar zijn met elkaar, zijn ze niet van toepassing.

Bijgevolg moeten de regels van het gemene recht worden toegepast. In 
principe is het de aannemer die het werk uitvoert, die de verplichtingen van 
de wettelijke bepalingen moet naleven. Bovendien is de materiële veroorzaker 
van de schade aansprakelijk.”



Case study: schadebedingen

BW vs. B2B Wet

Mogelijkheid matiging

Dwingend of suppletief recht ?



Toepassing schadebedingen BW vs. B2B wet

§1. De partijen kunnen vooraf overeenkomen dat in geval van toerekenbare niet-nakoming, de

schuldenaar als vergoeding gehouden is tot de betaling van een forfaitair bedrag of tot het leveren van

een bepaalde prestatie. In dit geval kan aan de andere partij geen grotere, noch kleinere vergoeding

worden toegekend.

§ 2. Niettemin matigt de rechter, ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, het schadebeding als het

kennelijk onredelijk is, waarbij hij rekening houdt met de schade en alle andere omstandigheden, in het

bijzonder met de rechtmatige belangen van de schuldeiser. [= criterium bij onredelijk hoge

schadebeding] Bij matiging kan de rechter de schuldenaar niet veroordelen tot een vergoeding die lager

is dan een redelijk bedrag of een redelijke prestatie. [= ondergrens]
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S. Stijns. 09.02.2023



Toepassing schadebedingen BW

➢ bevestiging: vergoedend karakter, onveranderlijkheid, matigingsbevoegdheid, in geld als in natura

➢modernere terminologie: geen ‘boeteding’ of ‘strafbeding’, maar schadebeding

➢ nieuw criterium van ‘kennelijke onredelijkheid’, soepeler dan ‘potentiële, voorzienbare schade’

➢ nieuw: rekening te houden met alle andere, concrete omstandigheden (bij co.sluiting en bij

uitvoering), zoals de werkelijke en potentiële schade, de rechtmatige belangen van SE

S. Stijns. 09.02.2023
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Toepassing schadebedingen BW
Art. 5.88 Schadebeding

§ 3. Wanneer interest is bedongen voor vertraging in de betaling van een geldsom, is paragraaf 2, eerste

lid, van overeenkomstige toepassing. Bij matiging kan de rechter de schuldenaar niet veroordelen tot een

interest die lager is dan de wettelijke interest.

§ 4. Wanneer zij opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van een toetredingscontract en

betrekking hebben op de niet-nakoming van een geldschuld, kan de Koning bij koninklijk besluit, overlegd

in Ministerraad, in afwijking van de tweede en derde paragraaf, het maximum bedrag van het

schadebeding en de maximale moratoire intrest vastleggen. Hij houdt hierbij rekening met het bedrag

van de verbintenis tot betaling van een geldsom, met de soort overeenkomst en de sector van de

betrokken activiteiten.

§ 5. Indien de verbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd, herleidt de rechter naar evenredigheid het

schadebeding dat betrekking heeft op de volledige niet-nakoming door de schuldenaar.
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Toepassing schadebedingen BW
Art. 5.88 Schadebeding

§ 6. Indien het schadebeding betrekking heeft op een onredelijk gering bedrag of geringe prestatie,

rekening houdend met de schade en alle andere omstandigheden, in het bijzonder de rechtmatige

belangen van de schuldeiser, is artikel 5.89 van overeenkomstige toepassing.

§ 7. Ieder beding dat strijdig is met de bepalingen van paragrafen 2, 3 of 5 wordt voor niet-geschreven

gehouden.

➢ § 6: sanctie voor onredelijk lage schadebedingen is niet verhoging, maar is herkwalificatie als

bevrijdingsbeding → regels over exoneratie zijn toepasselijk (ook B2C- en B2B-regels)

➢ § 7: wijst op dwingend recht van regels over

• matiging bij onredelijk hoge schadebedingen (para 2)

• matiging bij onredelijk hoge interestbedingen (para 3)

• herleiding bij gedeelte uitvoering van de verbintenis (para 5)
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Toepassing schadebedingen BW vs. B2B wet
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“Worden behoudens bewijs van het tegendeel vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen die
ertoe strekken:

(…)

in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de
andere partij, schadevergoedingsbedragen vast te stellen die kennelijk niet evenredig zijn
aan het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden;” (artikel VI.91/5 8° WER)

Elk onrechtmatig beding is verboden en nietig. De overeenkomst blijft bindend voor de
partijen indien ze zonder de onrechtmatige bedingen kan blijven voortbestaan (artikrl VI.
91/6 WER)

• Mogelijkheid tot matiging of niet ?

• Redactietip: verantwoording hoogte beding i.f.v. bepaalde factoren



Culpa in non contrahendo

V. Precontractuele
aansprakelijkheid
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Afbreken onderhandelingen – Bepalingen nieuw BW?

146

Art. 5.15 BW 

“De partijen zijn vrij precontractuele onderhandelingen aan te vatten, te voeren en af
te breken. Ze handelen hierbij in overeenstemming met de eisen van de goede trouw.”

Art. 5.17 BW: 

“…Wanneer het rechtmatig vertrouwen is gewekt dat het contract
zonder enige twijfel gesloten zal worden, kan deze het herstel van het verlies
van de verwachte netto-voordelen uit het niet gesloten contract inhouden.”



Toetsing bepalingen nieuw BW aan recente rechtspraak onder OBW
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• Constant terugkomen op gemaakte afspraken

• Schenden van een exclusiviteitsbeding in Letter of Intent

• Dreigende houding

• Chaotisch en niet-zakelijke onderhandelingsvoering

Antwerpen 4 maart 2020, DAOR 2020/4, 97)

“Het afbreken van de onderhandelingen is op zichzelf dan ook geen fout, maar de 

omstandigheden die samengaan met het afbreken van de onderhandelingen 

kunnen er wel een foutief karakter aan geven.”



Voorzorgen bij precontractuele onderhandelingen
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Beperken van eigen aansprakelijkheid

perken van eigen aansprakelijkheid

Finaliteit van onderhandelingen bepalen: contractsluiting

Vergroten aansprakelijkheid van tegenpartij vergroten 

Finaliteit van onderhandelingen bepalen: zien of contract mogelijk/wensbaar is

Exoneratiebeding

Vormvereisten opleggen

Totstandkomingsvoorwaarden

Modulering van aansprakelijkheid

Opschortende voorwaarde



Afbreken precontractuele onderhandelingen – schadevergoeding ?
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Or. Antwerpen Afd. Turnhout 23 maart 2020, TBH 2021/4, 463.

“Wie uit misgelopen contractonderhandelingen ongerechtvaardigd verarmd 
is, kan een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking instellen.  De 
verarming door kosten gemaakt in het kader van contractonderhandelingen is 
ongerechtvaardigd voor zover deze kosten het normale ondernemingsrisico te 
buiten gaan.”



Verrijking zonder oorzaak: voorwaarde voor terugbetaling
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• Investeringen in onroerend goed project door twee vennoten

• Project gaat uiteindelijk niet door

• Aandelen terug kosteloos overgedragen aan andere vennoot

• Investering van 21.000 EUR in onroerend goed terug te betalen ?

De verrijking is niet ongerechtvaardigd wanneer zij steunt op de wil van de verarmde, voor zover 
deze ertoe strekte een definitieve vermogensverschuiving in het voordeel van de verrijkte tot 
stand te brengen. Dit kan onder meer blijken uit de bedoeling de verrijkte te begunstigen, het 
speculatieve oogmerk of de omstandigheid dat de verarmde uitsluitend of hoofdzakelijk in zijn 
eigen belang handelde.

MAAR hier oorzaak valt weg / niet definitief / aanvaard terugbetaling

Cass 4 juni 2020, www.juportal.be

http://www.juportal.be/


VI. Actualia rechtspraak
en wetgeving

151



A. Koop-Verkoop
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Nieuwe wetgeving ?

1. B2B wet (onrechtmatige bedingen)

2. Hervorming van het Burgerlijk Wetboek I en V maar nog niet Boek
bijzondere overeenkomsten

3. Richtlijn 2019/633/EU Oneerlijke “handelspraktijken” in de landbouw -en 
voedselvoorzieningsketen (nieuw – implementatie 01.11.2021.) – Wet van 
15.12.2021 (toepassing vanaf 25.12.2021)

4. Wet van 14.08.2021 inzake aanpassing wet betalingsachterstand (maximum 
60 dagen – geen bepaling van “ontvangstdatum” of “verificatietermijn” 



Rechtspraak en case study koop-verkoop

1. Verborgen gebreken, rechtsmisbruik

2. Verkoopsweigering (ondermeer aan de hand van misbruik van 
economische afhankelijkheid)

3. Afbreken onderhandelingen



Verkoopsweigering

Via het nieuwe verbod op misbruik van 
economische afhankelijkheid

Type here the title of the presentation



Misbruik van economische afhankelijkheid via de weg  van de marktpraktijken

• Vz. Ondrb. Brussel 15 oktober 2020, Competitio 2021/1, 58.

• X²O (distributeur van badkamerproducten vs. Geberit (fabrikant) 

• X²O had overeenkomst met Geberit voor aankoop die normaal enkel aan groothandels 
verkoopt (werd opgezegd)

• Geen misbruik van economische afhankelijkheid want kan zich ook elders bevoorraden

• Eigen keuze om enkel via groothandelaars te verdelen (niet discriminatoir)

• Ook bevestigd in vonnis ten gronde in staking (11.02.2021)
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A. Misbruik van economische afhankelijkheid via de weg  van de 
marktpraktijken

Vz. Ondrb. Gent 28 oktober 2020, T.B.H. 2020

• Eerste veroordeling wegens misbruik van economische afhankelijheid in kader van een 
verkoopsweigering voor de stakingsrechter

• Tezamen ingeroepen met oernorm artikel VI.104 WER

• “Gaat om andere schade dan deze die volgt uit de zuivere contractuele niet nakoming” 
(toepassing samenloopleer. Contra: S. DE POURCQ)

• Weigering producent kinderkledij om te leveren aan handelaar eenzijdig en zonder 
aankondiging
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A. Misbruik van economische afhankelijkheid via de weg  van de 
marktpraktijken: twee toepassingen

Vz. Ondrb. Gent 28 oktober 2020, T.B.H. 2020

• Misbruik van positie om leveringen onmiddellijk te stoppen

• “Onmogelijk voor kleinhandelaar om zich bij alternatieve leveranciers te bevoorraden in 
september voor wintercollectie 2020”

• Andere elementen die meespeelden:

• Overmaken promotiemateriaal

- Leverancier was op de hoogte van chronische betalingsachterstand

- Werkelijke motieven = gewijzigde distributiepolitiek
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Vz. Or. Gent 28 oktober 2020, T.B.H. 2020

• Geen onderzoek naar “potentiële aantasting mededinging” maar stelt dat minstens strijdig 

is met algemeen verbod oneerlijke marktpraktijken

• Staking van de leveringsweigering op straffe van dwangsom

• Tegenvordering : bijkomende waarborgen levering afgewezen wegens “zuiver contractueel”

Kritiek
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Misbruik van economische afhankelijkheid via de weg  van de marktpraktijken

Vz. Ondrb.  Antwerpen 3 februari 2021 (Competitio 2021/3, 285)

• Kerkstoel Bouwmaterialen (handelaar) vs. Fingo (groothandelaar in welfsels)

• Geen stopzetting van levering maar een de novo leveringsweigering

• Geen afhankelijkheid want 6 jaar elders kunnen bevoorraden (loutere efficiëntere leveringen volstaan 

niet)

• Geen brede uitsluitingsstrategie – geen rechtsmisbruik

• Bevestigd door Antwerpen 20 oktober 2021 (nadruk van belang marktanalyse en belang derde 

criterium aantasting mededinging)
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Misbruik van economische afhankelijkheid via de weg  van de marktpraktijken

Vz. Ondrb.  Brussel 16 maart 2021 (Competitio 2021/2, 187)

• Diamantair (Brevan) vs. Bank (Fortis) 

• Opschorting van bankdiensten (nog voor inwerkingtreding basisbankdienst boek VII Wer (vanaf 1 mei 

2021)

• Geen alternatieven (twee weigeringen andere banken)

• Weigering zonder aanwijsbare en gegronde redenen

• Aantasting van mededinging tussen diamantairs
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Misbruik van economische afhankelijkheid via de weg  van de marktpraktijken

Vz. Ondrb.  Antwerpen afdeling Tongeren 16 april 2021 (T.B.H. 2021/3)

• Duitse fabrikanten van jachtgeweren 

• “Cut the middle man”

• Verbonden ondernemingen (distributeur en detailhandel)

• Relatieve marktmacht

- zeker wat betreft accessoires en onderdelen
- Stock die niet meer kan verkocht worden (indien geen continuïteit levering)
- 90 % van de omzet

• Grote naambekendheid en loyaal cliënteel

• Ernstig economisch nadeel / verlies handelszaak
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Misbruik van economische afhankelijkheid via de weg  van de marktpraktijken: 
twee toepassingen

Vz. Ondrb.  Antwerpen afdeling Tongeren 16 april 2021 (T.B.H. 2021/3)

• Verkoopsweigering is vorm van misbruik van economische afhankelijkheid

• Openlijke motivering weigering ingegeven door procedure door zusteronderneming die 

schadevergoeding op basis van concessiewet vraagt (represailles)

• Motieven vloeien niet voort uit marktomstandigheden

• Potentiële aantasting mededinging volstaat – oneerlijke marktpraktijk kan hierop wijzen
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Misbruik van economische afhankelijkheid via de weg  van de marktpraktijken: 
twee toepassingen

Kritiek twee stakingsvonnissen Tongeren en Gent

• Voor B2B-wet verkoopsweigering moeilijk verhaal: enkel indien rechtsmisbruik dat nu ruimer wordt 

ingevuld

• Maar kritiek door ongewenste negatieve reflexwerking (Stuyck – TBH 2021/5)

- Voorwaarde beperking mededinging in meeste gevallen niet onderzocht 

- Moet gaan om potentiële aantasting (veel onduidelijkheid – geen criterium inzake merkbaarheid zoals in klassiek 

mededingingsrecht)

- Iets wat niet verboden is onder mededingingsrecht (artikel IV 2 /1 WER) kan niet worden verboden onder 

marktpraktijkenrecht (artikel VI.104 WER) (Equiform – Cassatie 07.01.2000)
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Misbruik van economische afhankelijkheid via de weg  van de marktpraktijken: 
twee toepassingen

Vz. Or. Leuven 27 april 2021, Competitio 2021/3, 275.

• Distributeur van defibrillatoren vs. producten

• Misbruik prijsverhoging en leveringsweigering

• Distributeur reeds 15 jaren alleenverkoopconcessie – vrees beëindiging relatie indien prijsverhoging 

niet wordt aanvaard – geen mogelijkheid via andere kanalen

• Prijsverhoging = drukkingsmiddel onderhandelingen  - medediningsbeperkend door hem uit de handel 

te duwen

• Niet mededingingsbeperkend : slechts één van de 8 spelers, distributeur die gespecialiseerd is kan van 

leverancier veranderen
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Oneerlijke praktijken in verkoop in de voedselvoorzieningsketen

B2Boer
Bord tot Trog

Type here the title of the presentation



Case study – koop-verkoop in voedselvoorzieningsketen

• Bepaalde oneerlijke handelspraktijken (GEEN algemene norm ~ nationaal recht)

• Verkoop landbouwproducten door leveranciers met omzet van maximum van 350 miljoen 

EUR (maar bepaalde uitzonderingen  - infra. )

• Betreft producten die zijn opgenomen in Bijlage I van Europees Verdrag “alsook de 

producten die er niet zijn in vermeld maar die zijn verwerkt voor gebruik als levensmiddel”)

• Uitgesloten: druiven voor wijn en most voor wijnbereiding
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Totstandkoming in de EU:  Zwarte en grijze lijst OHP

• Zwarte lijst van 9 praktijken die per se verboden zijn 

(ex post  = per definitie efficiëntie verminderend)

• Grijze lijst van 6 praktijken die enkel verboden zijn indien ze niet voor het plaatsvinden ervan 
op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze zijn overeengekomen in de 
leveringsovereenkomst door de leverancier en afnemer  (artikel 3 (1) ) 

(ex ante = efficiëntie bevorderend)

• EU = verboden praktijken geen bedingen (subtiel onderscheid)
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Zwarte lijst – artikel VI.109/5 WER (artikel 3 (1) EU RL) 

1. Laattijdige betalingen 

2. Annulatie bestellingen (niet) bederfelijke landbouw- en voedingsproducten

3. Eenzijdige wijziging voorwaarden leveringsovereenkomst

4. Niet-gerelateerde betalingen

5. Risico-overdracht bederf of verlies

6. Weigering schriftelijke bevestiging

7. Onrechtmatige verkrijging, gebruik bedrijfsgeheimen

8. Dreiging vergeldingsmaatregelen

9. Vergoeding voor kosten klachtenbehandeling klanten
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Grijze lijst

1. Retournering onverkochte landbouw- en voedingsproducten zonder betaling

2. Vergoeding voor opslag, uitstalling, opname of aanbieding

3. Bijdragen (alle of deel van) kosten promotieactie

4. Reclamekosten & Marketingkosten voor landbouw- en voedingsproducten

5. Betaling personeel voor de inrichting van de ruimtes die voor verkoop van de producten van 
de leverancier worden gebruikt
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Grijze lijst: Principes 

• “verboden zijn tenzij zij eerder op duidelijke en ondubbelzinnige wijze zijn overeengekomen in de 
leveringsovereenkomst of in een daaropvolgende overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer”

• Duidelijk en ondubbelzinnig in B2C context betekent ook dat de economische gevolgen moeten 
kunnen worden ingeschat (maar verschil in positie en zal afhangen van welk type leverancier)

• Ook aanwezig in algemene B2B wet en ook daar vragen bij welke strikte toepassing en RS EHJ ?

• Mededeling DG Competition 12.04.2018: “voldoende dat er een common understanding is”

• In de grijze lijst zelf: geen bijkomende voorwaarden enkel mededeling 

• Cumulatief inroepen van algemene B2B-wet (of niet want lex specialis principe ? )
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Grijze lijst in EU Richtlijn en BE omzettingswet 
Food Supply Chain:

“enkel verboden indien niet op voorhand op een 

duidelijke en ondubbelzinnige wijze overeengekomen”

Grijze lijst in algemene B2B-Wet: 

“Worden behoudens bewijs van het tegendeel 

vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen die ertoe 

strekken” 



Conclusies 

• Risico non discriminatiebeginsel tav andere sectoren ? 

• Coherentie met bestaand regelgevend kader (B2B wet en (nieuw) Burgerlijk Wetboek)

• Sectorspecifieke reglementering die niet zomaar ingepast kan worden in bestaande 

nationale kaders 

• Praktijken van Richtlijn omvatten zowel contractuele als niet contractuele handelingen 

(verschil bedingen en praktijken) 

• Risico op goldplating
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B. Handelshuurovereenkomsten



Nieuwe wetgeving of initiatieven ?

1. Wetsvoorstel van 15.07.2020 tot wijziging van B.W. wat de opzegging van 
een handelshuurovereenkomst ingevolge het niet naleven van een
afnameverplichting betreft (DOC 55 1458/001)

2. Décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail commercial de courte durée –
Brusselse Ordonnantie handelshuur korte duur van 25.04.2019 – Pop-up 
huur (eerder in Vlaanderen: 17 juni 2016. - Decreet houdende huur van 
korte duur voor handel en ambacht

3. Al eerder. Waals Decreet ontkoppeling lot van de handelshuur en 
distributieovereenkomst. 



Handelshuur : impact B2B wet ?

177

• Beschouwingen brief aan het Notariaat nr. 3 2022

• Niet van toepassing op elke vzw zonder duurzaam economisch doel

• Bewijsbedingen (“perfecte staat zonder verdere beschrijving”) vgl. B2C 
Vred. Zomergem 14 maart 2008, JJP 2010, 555.)

• Exonoratiebedingen
• Afstand van verhaal tav verhuurder (artikel 1382 en 1721 en 1722 

OBW)

• Ongepaste beperking of uitsluiting van wettelijke rechten
• Opnieuw hier suppletief recht (artikel 1722 OBW)



Westvoorstel huur brouwerijcontracten
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• Verbod om de mogelijkheid een handelshuurovereenkomst op te zeggen 
ingevolge het niet naleven van een afnameverplichting

• Enkel indien het niet-nakomen van een afnameverplichting te wijten is aan een 
grove en opzettelijke tekortkoming van de huurder, zal het voor de verhuurder 
mogelijk zijn de handelshuur te beëindigen

.



Huuruitbating: Brouwerijcontracten

• « Gedragscode voor goede relaties tussen brouwers, drankenhandelaars en horecasector »

Van kracht vanaf 01.03.2016 op « alle niet-onmiddellijk opzegbare  drankenafnameovereenkomsten »

• Overgangsregeling:

- Bestaande contracten vanaf 01.03.2018

- Bestaande contracten met lening vanaf 01.01.2020

• Verboden bedingen:

- Bepalingen dat de huurovereenkomst kan verbroken worden indien niet voldaan wordt aan minimale afnameverplichtingen

- Geen controles in privé-woning horeca-uitbater

- Geen verplichtingen voor openings-uren en dagen

- MAAR: geen mogelijkheid om horecabestemming te wijzigen

• Verzoeningscommissie sinds februari 2017
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Verknochtheid Handelshuur en distributieovereenkomst 

• Beperkte en uiteenlopende rechtspraak (Opgelet dus in Wallonië aparte regeling)

• Geen echt nieuwe rechtspraak gekend ?

• Vredegerecht Gent (1ste kanton) 19 december 1997

- Bedingen over verknochtheid handelshuur- en franchiseovereenkomst 

- Clausule ivm verplichte overdracht handelsfonds ondanks toegekende hernieuwing 

- Conclusie: bedingen zijn nietig want voortijdige afstand door de handelshuurder

• Contra: Hof van Beroep Brussel 19.05.1998:

- Verhuurder mag specifieke bestemming geven (artikel 1728 en 1729 Burgerlijk Wetboek)

- Indien huurder dit niet kan naleven reden voor ontbinding

• Besluit ?! Goede trouw moet primeren en uitbater/franchisenemer moet correct worden vergoed (win-win)
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Vergelijking pop-up huur Vlaanderen en Wallonië
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.

Vlaams pop-updecreet
Waals pop-updecreet

Toepassingsgebied
Uitdrukkelijke huurovereenkomst (niet 
stilzwijgend maar zowel schriftelijk als 
mondeling).

Schriftelijke huurovereenkomst

Zonder belang op welke wijze het contact 
tussen de huurder en het publiek tot stand 
komt en of de huurder al dan niet eigenaar is 
van de door hem in het gehuurde goed 
uitgeoefende handelszaak.

Niet bepaald.

Verhouding tot langlopende
handelshuurovereenkomsten

Onder toepassingsgebied van de 
handelshuurwet van zodra op grond van 
opeenvolgende verlengingen de totale duur 
van de huur langer is dan één jaar.

Onder toepassingsgebied van de 
handelshuurwet van zodra de huurder bij het 
verstrijken van de eventueel verlengde 
overeengekomen termijn het goed blijft 
bewonen, zonder schriftelijk verzet van de 
verhuurder betekend binnen de maand volgend 
op de vervaldatum, zodat hij het goed voor een 
totale duur langer dan één jaar te rekenen 
vanaf het sluiten van de aanvankelijke 
huurovereenkomst bewoont.



Vergelijking pop-up huur Vlaanderen en Wallonië
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.Kosten en lasten

De kosten van de nutsvoorzieningen van 
het onroerend goed zijn ten laste van de 
huurder en kunnen met alle middelen 
bewezen worden.

Niet bepaald.

Uitvoering van werken door de huurder

Ingeval er werken door de huurder 
worden uitgevoerd zonder instemming 
of machtiging of zonder dat de 
bepalingen daarvan in acht worden 
genomen, kan de verhuurder de werken 
doen stopzetten ingevolge een 
eenvoudige beschikking van de 
vrederechter, gegeven op verzoekschrift 
en uitvoerbaar op de minuut en dit vóór 
registratie.

De verhuurder en, in voorkomend geval, 
de huurder kunnen zich binnen 10 dagen 
na ontvangst van de aangetekende brief 
verzetten tegen de werken om wettige 
redenen. Bij gebreke daarvan worden 
bedoelde werken geacht aanvaard te 
zijn.

Onderhuur en overdracht
Niet toestaan, geen mogelijkheid voor 
partijen om anders overeen te komen.

Niet toegestaan, tenzij de partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeenkomen.



Handelshuur : impact B2B wet ?
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Beschouwingen brief aan het Notariaat nr. 3 2022

• Niet van toepassing op elke vzw zonder duurzaam economisch doel

• Bewijsbedingen (“perfecte staat zonder verdere beschrijving) vgl. B2C Vred. 
Zomergem 14 maart 2008, JJP 2010, 555.)

• Exonoratiebedingen
• Afstand van verhaal tav verhuurder (artikel 1382 en 1721 en 1722 OBW)

• Ongepaste beperking of uitsluiting van wettelijke rechten
• Opnieuw hier suppletief recht (artikel 1722 OBW)



Shop in the shop

Cassatie 20 maart 2014 

“Om te bepalen of de huur van een ruimte binnenin een
grootwarenhuis om er als zelfstandige een kleinhandel uit te baten
onder het toepassingsveld valt van de Handelshuurwet, moet de
rechter nagaan of de huurder gelet op de bijzondere omstandigheden
en modaliteiten van de uitbating in de mogelijkheid is een eigen
cliënteel op te bouwen dat op beduidende wijze onderscheiden is van
dat van het grootwarenhuis.”



C. Handelsagentuur-
overeenkomsten
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Nieuwe wetgeving ?

1. Wetsvoorstel totwijziging van B.W. wat de opzegging van een
handelshuurovereenkomst ingevolge het niet naleven van een
afnameverplichting betref (DOC 55 1458/001)



“Iedere eenzijdige substantiële of structurele verhoging 
of oplegging van de kosten is een handeling die 
gelijkstaat met verbreking van de 
handelsagentuurovereenkomst. Rekening houdend met 
de omstandigheden kan de rechter evenwel oordelen 
dat, wanneer de handelsagent gedurende een relatief 
lange periode zonder enig voorbehoud verhoogde 
kosten of een oplegging van de kosten aanvaardt, hij 
stilzwijgend instemt met de aldus toegepaste wijziging.”

Nieuw artikel X.13 § 2 WER

Niet enkel voor bank- en verzekeringssector !



Antwerpen 19 November 2019, RABG 2020

- Bankagenten eerder werkzaam in volledige onafhankelijkheid krediet- en verzekeringsmakelaar

- Agenten werden geduwd naar exclusiviteit op vlak van kredieten en verzekeringsproducten

- Eenzijdge wijziging van financiële voorwaarden
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Eenzijdige wijziging (artikel X.6 WER en 1134 OBW)



Antwerpen 19 mei 2021, Limb. Rechtsl. 2021 afl. 4, 313

- Tijdstip bestaan en ernst van de feiten

- Onderzoek kan worden gevoerd (cfr. Dringende reden)

- Feit dat onderzoek eerder had kunnen worden ingesteld onvoldoende om tot laattijdigheid te

besluiten

- Termijn 7 dagen vangt aan op moment dat rechtspersoon (orgaan) kenis neemt
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Geldigheid en tijdigheid beëindiging (artikel X.19 WER)



Cassatie 11 juni 2021

- Berekeningsbasis uitwinningsvergoeding

- Ook rekening houden met onkostenvergoedingen

- Indien betrekking op handelsagentuur

- Ook met bemiddelde zaken in buitenland
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Uitwinningsvergoeding (artikel X.18 en X.20 WER)



Cassatie 18 juni 2021, www.juportal.be

- Vervolg Quenon arrest EHJ 03.12.2015 en Cassatie 27.05.2016 

- Bijkomende schadevergoeding indien uitwinningsvergoeding geleden schade niet dekt

- Moet betrekking hebben op kosten die werden gevraagd of geadviseerd door principaal (hier bank)

- Niet alle niet afgeschreven investeringskosten

- Indien geen enkel nut meer voor agent

- Restrictieve interpretatie ? 
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Bijkomende schadevergoeding (artikel X.19 WER)

http://www.juportal.be/


D. Concessie van 
alleenverkoop en
exclusieve distributie en
selectieve distributie

192



Nieuwe wetgeving ?

EU Verordening van 10.05.2022 die Verordening nr. 330/2010 herziet

• Van toepassing vanaf 01.06.2022

• Overgangstermijn voor bestaande overeenkomsten tot 31.05.2023

• Dual distribution (informatie uitwisseling – noodzakelijk en nuttig)

• Fulfillment contracten

• Online restricties

• Niet-concurrentie

• Platformen en prijspariteitclausules



Rechtspraak en case study
concessieovereenkomst, selectieve distributie

1. Opzegging / vergoeding / kwalificatie

2. Derde medeplichtigheid en selectieve distributie



Ondrb. Antwerpen (afd. Antwerpen)  6 december 2019

- Opzeggingstermijn dient niet om “gelijkwaardige of gelijkaardige concessie” te vinden

- In casu: autosector: veranderende markt : onmogelijkheid om iets gelijkaardig te vinden

- Belangrijk : grote investeringen afgeschreven ?

- Omzet van zowel verkoop als onderhoud ? Belangrijke verknochtheid
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Redelijke opzeggingstermijn 



Antwerpen 9 september 2019 (leidraad belangrijke verplichtingen)

- Er zijn geen belangrijke verplichtingen opgelegd aan de afnemer wanneer de opgelegde 

verplichtingen in verhouding staan tot de voordelen die de afnemer daaruit verkrijgt

- “De voormelde contractuele bepalingen zijn niet dermate obligatoir of stringent dat ze niet door elke verdeler

spontaan zouden worden opgenomen (dossiers, klantenregistratie, verkoopsrapporten, dienstverlening, personeel,

kantoor en ruimte voor dienstverlening); vele ervan zijn niet eens verplichtingen maar slechts raadgevingen of

richtlijnen en streefdoelen. Andere zijn in vage termen gesteld, zonder dat ervan enige concrete invulling voorligt

(verkoopsrapporten, opleidingshulpmiddelen) en zonder dat van enige controle of sanctionering van inbreuken

sprake is”
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Belangrijke verplichtingen in de zin van artikel X.35 WER 



Selectieve distributie  

Toenemende tendens tot deze distributievorm : meer controle 

Wat bij verkoop buiten het netwerk door erkende verdeler en de derde 
medeplichtige aan contractbreuk ?



• Tevens pleidooi door L. DUJARDIN (En attendant Godot, TBH 2020/4, 462 e.v.)

• Exclusiviteit is een achterhaald begrip aan het worden in tijden van e-commerce

• “Selectieve distributie neemt meer en meer de overhand en wordt de centrale notie in distributieovereenkomsten”

• Niet-exclusieve distributie die wel gebaseerd is op selectieve criteria kan wel vallen onder 

toepassingsgebied van artikel X.35 3 °WER (“belangrijke verplichtingen in hoofde van distribiteur”)
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Concessie/exclusieve distributie: Valt een overeenkomst van selectieve 
distributie onder de concessiewet ? 



199Retail & Distributieovereenkomsten : actuele topics

Selectieve distributie en de niet 
onwetende derde medeplichtige
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Selectieve distributie en de niet onwetende derde medeplichtige 

Luik 11 maart 2020 – Cassatie 3 December 2021 

Feiten

- Newpharma verkoopt de luxeproducten van Sisley 

- Newpharma is geen erkende verdeler

- Er worden foto’s en beschrijvingen gebruikt van Sisley

Beoordeling

- Schendingen van merkenrecht en auteursrecht

- Geen zuivere en eevnoudige herhaling van kenmerken van product

- Geen zuivere weerspiegeling product
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Selectieve distributie en de niet onwetende derde medeplichtige 

Luik 11 maart 2020 – Cassatie 3 December 2021 

Beoordeling inzake derde medeplichtigheid

- Er is ook geen aantasting van luxe-imago (Sisley verkoopt op zelfde soorte sites)

- Hof van Beroep : relatief kort: uitputting merkenrecht bewezen dus geen derde

medeplichtigheid (reflexwerking) – cassatieberoep

- Bewuste deelneming aan contractbreuk erkende verdeler GEEN uitzondering op uitputting

merkenrecht
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Selectieve distributie en de niet onwetende derde medeplichtige 

Einde van de controverse ? 

- De vraag is of een derde die weet dat hij contractbreuk meewerkt kan veroordeeld worden ?

- Verdeelde rechtspraak

Cassatie 17 oktober 1997 : 

- Zaak ging over doorverkoop met vermelding “erkende verdeler”

- Rechter ten gronde oordeelde: niet erkende verdeler bracht deze vermelding niet aan dus geen

schending -> werd gecasseerd

- Eerder op basis van misleidende reclame dan op principe derde medeplichtigheid

Vaststelling Stuyck en Keirsbilck (2018) in laatste overzicht over de materie VOOR arrest Sisley

“Na dit cryptische arrest blijven de stakingsrechters verdeeld”



IX. Leningovereenkomst
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Franchiseovereenkomsten



• Zal vaak niet het geval zijn want franchiseovereenkomst 99,9 % v/d gevallen van bepaalde duur van 

minstens 5 tot 10 jaren De toepassing van de concessiewet is nog steeds erg omstreden in rechtspraak 

en rechtsleer

- CONTRA: franchisecontract is sui generis en kan dus niet vallen onder concessiewet

- SOMS: indien verkoop van producten primeert op transfer van knowhow

- PRO: concessiewet gewoon van toepassing indien voorwaarden vervuld zijn
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Concessie/exclusieve distributie: Valt een franchiseovereenkomst soms 
onder de concessiewet ?



• Hernieuwd Pleidooi door L. DUJARDIN (En attendant Godot, TBH 2020/4, 462 e.v.)

• De franchisenemer heeft meestal een exclusieve territoriale zone waar hij opereert

• Bovendien dient de franchisenemer aan een hele reeks belangrijke verplichtingen te voldoen (artikel 

X.35 3° WER)

• Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 22 mei 2022 : recente toepassing !
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Concessie/exclusieve distributie: Valt een franchiseovereenkomst soms 
niet onder de concessiewet ? 



IX. Leningovereenkomst
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Aannemingovereenkomsten



Nieuwe wetgeving ?

1. Wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke
beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector

• Aanvulling van de wet van 31 mei 2017 met betrekking tot de verplichte
verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid in de bouwsector. Ze
verplicht de architect, landmeter, veiligheidscoördinator hun
beroepsaansprakelijkheid te verzekeren (buiten de tienjarige
aansprakelijkheid)



Cass. 28 juni 2019 (C.18.0410.N., NJW 2020, 122, noot A. COPPENS)

“Volgens art. 1794 BW kan de opdrachtgever 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 kunne winnen. 

Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de aanneming van een werk dat door zijn voorwerp of 
door een uitdrukkelijke tijdsduur bepaald is. 

Aldus vereist de eenzijdige beëindiging van een aanneming van onbepaalde duur door de 
opdrachtgever de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn. Bij ontstentenis van een 
redelijke opzeggingstermijn moet de opdrachtgever de aannemer een vergoeding betalen ter 
compensatie van de schade die de aannemer ingevolge het niet in acht nemen van een 

opzeggingstermijn lijdt.”
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Opzegging aanneming van onbepaalde duur



Grijze lijst B2B: bedingen inzake duur (verlenging, redelijke opzeg)

“een overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend te verlengen of te vernieuwen,
zonder opgave van een redelijke opzegtermijn.” (artikel VI.91/5 2° WER)

“onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, de partijen te verbinden

zonder opgave van een redelijke opzegtermijn” (artikel VI.91/5 5° WER)

• Wet: van toepassing op bepaalde en onbepaalde duur ! Slordigheid? (Kritiek RL)

• Parl. Voorb. : redelijke termijn afh. van sector, product, dienst, duurrelatie,…

• Redactietip: Voorzien van tijdige kennisgeving intenties verlenging
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Algemeen: rechtspraak
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• Grondwettelijk Hof 25 febrauri 2021 :

In het licht van de door de wetgever nagestreefde doelstelling om voor de intellectuele beroepen
in de bouwsector een verzekeringsplicht in te voeren met betrekking tot hun burgerlijke
beroepsaansprakelijkheid, berust het bekritiseerde verschil in behandeling op een objectief en
pertinent criterium van onderscheid. In tegenstelling tot wat het geval is voor de architect zijn de
door de aannemer van werken geleverde prestaties immers niet hoofdzakelijk van intellectuele
aard.

• Cass. , 20 mei 2021 :

• Le devoir de conseil et d'assistance de l'architecte l'oblige à informer le maître de l'ouvrage de la
réglementation relative à l'accès à la profession et des conséquences qui peuvent en résulter, et
à vérifier l'accès à la profession de l'entrepreneur lors de la conclusion du contrat d'entreprise



IX. Leningovereenkomst
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Mandaatovereenkomsten



Rechtspraak
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• Cassatie. (2de K.), 3 juni 2020, n° P.20.0302.F

Krachtens artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek geldt de verklaring van de 
advocaat op zich reeds als vermoeden van zijn volmacht om een partij in een 
procedure te vertegenwoordigen; dat vermoeden kan voor de strafgerechten niet 
worden omgekeerd, aangezien de artikelen 848 en 849 Gerechtelijk Wetboek niet 
van toepassing zijn



Rechtspraak
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• Brussel (7de Kamer), 3 november 2020, T. Verz./Bull. Ass. 2021/3-n° 416 – 437.

“Wanneer een klant een beroep doet op een verzekeringstussenpersoon met de
bedoeling een verzekeringsovereenkomst te sluiten of een bestaande overeenkomst te
wijzigen, dan handelt deze tussenpersoon als lasthebber van de klant en staat hij in voor
de fouten die hij bij de uitvoering van dit mandaat begaat.

De informatie- en adviesplicht van de makelaar zijn inspanningsverbintenissen.

Gaat het daarentegen om louter materiële handelingen, die geen creatieve tussenkomst
van de makelaar vereisen, dan gaat het om resultaatsverbintenissen. Dit geldt met
name voor de verzending van documenten naar de maatschappij of voor de controle om
na te gaan of het adres en de aard van het verzekerde risico correct worden vermeld en
beschreven in de onderschreven waarborg.”



IX. Leningovereenkomst
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Leningovereenkomsten



Funding loss: Kwalificatie van de kredietovereenkomst: nog steeds 
verdeeldheid over de interpretatie ? 
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Cass.  27 April en 2020 18 juni 2020 

• Toepassing van artikel 1907 bis BW niet hoger dan 6 maanden indien “lening op interest”

• Betwist dat criterium van opnemingsvrijheid doorsslaggevend is (CLAESSENS, BUYLE, Juristenkrant
21/10/2020 + belang van daadwerkelijke afgifte bedrag (zakelijke overeenkomst – lening op interest)

Antwerpen 17 september 2020

• Kwalficatie is niet bepalend -> gemeenschappelijke bedoeling

• Ging over onroerend goed transactie

• Er moet geen sprake zijn van een absolute openingsmvrijheid die kan gemoduleerd worden zonder
dat dit kwalficatie als kredietopening aantast

• Vrijheid had louter fictief karakter in strikt kader -> lening op interest
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