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Vooraf

▪ Wet 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van 
boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek:

▪ Invoering nieuw BW (bestaande uit 9 boeken)
▪ Invoering boek 8 “Bewijs” 

▪ Inwerkingtreding: 1 november 2020

▪ Sedert die datum: 

▪ BW van 21 maart 1804 = oud BW 
▪ BW van 13 april 2019 = BW 

> Artikel 2, laatste lid, wet 13 april 2019
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Krachtlijnen van boek 8 

▪ Modernisering van het bewijsrecht 
▪ Integratie van lijst van definities

▪ Aanpassing aan de moderne digitale wereld   

▪ Schrapping van archaïsche begrippen 

▪ Codificatie van het geldende bewijsrecht 
▪ Integratie van vaste (cassatie)rechtspraak en van in de rechtsleer aanvaarde principes  

▪ Bundeling van burgerlijk en ondernemingsbewijsrecht in één boek  

▪ Integratie van regeling inzake advocatenakte in BW 

▪ Uitklaren van knelpunten

▪ Géén revolutionaire wijzigingen   
▪ Behoud, maar versoepeling van het gereglementeerd bewijsrecht 
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Structuur boek 8 “Bewijs” 

▪ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
▪ Afdeling 1. Definities

▪ Afdeling 2. Aanvullend karakter van de bewijsregels

▪ Afdeling 3. Voorwerp van het bewijs

▪ Afdeling 4. Bewijslast

▪ Afdeling 5. Bewijsstandaard

▪ Afdeling 6. Wettelijke vermoedens 

▪ Hoofdstuk 2. Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen
▪ Afdeling 1. Algemene bepalingen

▪ Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel
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Structuur boek 8 “Bewijs” - Vervolg

▪ Hoofdstuk 3. Bewijsmiddelen

▪Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift

▪ Onderafdeling 1. Authentieke akte 

▪ Onderafdeling 2. Onderhandse akte 

▪ Onderafdeling 3. Onderhandse akte die mede wordt ondertekend door de advocaten van de partijen

▪ Onderafdeling 4. Andere geschriften 

▪ Onderafdeling 5. Afschriften

7



© Eubelius

Structuur boek 8 “Bewijs” - Vervolg

▪ Hoofdstuk 3. Bewijsmiddelen

▪ Afdeling 2. Bewijs door getuigen

▪ Afdeling 3. Bewijs door feitelijke vermoedens

▪ Afdeling 4. Bekentenis

▪ Afdeling 5. Eed
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Enkel gemeen burgerlijk bewijsrecht

▪ Beperkt tot bewijsregels uit het Burgerlijk Wetboek

▪ Bewijsregels in burgerlijke zaken, inbegrepen ondernemingszaken

▪ Klemtoon op verbintenisrechtelijke bewijsregels

▪ Van toepassing op privaatrechtelijke materies van vermogensrechtelijke aard

▪ Drie essentiële vragen komen aan bod 

▪ Wat moet in een geschil voor de rechter worden bewezen

▪ Wie moet bewijzen

▪ Hoe moet worden bewezen
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Niet inbegrepen

▪ Bewijsregels uit Ger.W. zijn niet betrokken in de codificatie:

▪ Een aantal belangrijke leerstukken ontbreken dus:

▪ Het recht op bewijs

▪ Het in rechte aanwenden van onrechtmatige of onrechtmatig verkregen bewijzen
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Opvallendste wijzigingen
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Opvallendste wijzigingen 

▪ Uitbreiding van het vrij bewijs:

▪ ↑ Drempel waarboven een schriftelijk bewijs vereist is: € 3.500 (€ 375) 

▪ Voor alle ondernemingen (handelaars)

▪ Nu ook voor alle eenzijdige rechtshandelingen (met uitz.)

▪ Nu ook voor het bewijs van rechtshandelingen tegen derden (met uitz.) 

▪ Introductie van twee nieuwe bewijstechnieken 

▪Verlaging van de bewijsstandaard 

▪Omkering van de bewijslast 
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Hoofdstuk 1
Algemene bepalingen
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Afdeling 1. Definities – art. 8.1 BW 

▪ 15 definities van bewijsmiddelen en aantal basisbegrippen uit bewijsrecht worden 
in de wet verankerd 

▪ Deels volledige nieuwe definities 

▪ Deels reeds bestaande definities

> Nu voortaan samengebracht in één wetsartikel, artikel 8.1 BW  
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▪ 15 definities:

15

Geschrift Feitelijk vermoeden

Handtekening Bekentenis

Elektronische handtekening Samengestelde bekentenis

Onderhandse akte Eed

Authentieke akte Toelaatbaarheid

Ondertekend geschrift Bewijswaarde

Begin van bewijs door geschrift Wettelijke bewijswaarde

Getuigenis

Afdeling 1. Definities – art. 8.1 BW (2)
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Wettelijke definities

▪ Geschrift

▪ Definitie conform art. XII.15 § 2, eerste streepje, WER 
▪ Geheel van alfabetische tekens (of van andere verstaanbare tekens) 

▪ Aangebracht op een drager

▪ Die de mogelijkheid biedt

▪ Toegang te hebben hiertoe gedurende periode afgestemd op doel waarvoor info moet dienen

▪ Waarbij de integriteit wordt beschermd

▪ Welke ook de drager is 

▪ Welke ook de transmissiemogelijkheden zijn

➢ Inhoud moet begrijpelijk zijn, een zekere duurzaamheid hebben en integriteit ervan moet worden beschermd

▪ Niet langer beperkt tot geschriften op papieren drager

▪ Geldt voor elke vorm van geschrift, ongeacht de drager, ook sms, e-mail, … 
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Wettelijke definities

▪ Handtekening

▪ Definitie
▪ Teken (of opeenvolging van tekens) 

▪ Aangebracht met de hand of elektronisch of via een ander procédé

▪ Waarmee een persoon zich identificeert (identificatiefunctie) en  

▪ Waaruit de wilsuiting blijkt

▪ Ofwel instemmen met de inhoud van het geschrift (confirmatiefunctie) – zo ja, onderhandse akte

▪ Ofwel andere vormen van wilsuiting, bijv. enkel voor ontvangst tekenen
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Wettelijke definities

▪ Elektronische handtekening
▪ Definitie

▪ Handtekening

▪ Conform EU-verordening nr. 910/2014 (eIDAS-Verordening) 

▪ “gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere
gegevens in elektronische vorm die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen”

▪ Drie types naargelang niveau van  beveiliging/betrouwbaarheid

▪ gewone elektronische handtekening
▪ bijv. ingescande versie van handgeschreven handtekening of e-mailhandtekening

▪ rechter beoordeelt betrouwheid ervan

▪ geavanceerde elektronische handtekening
▪ voldoet aan aantal bijkomende technische vereisten

▪ rechter beoordeelt betrouwbaarheid ervan: zijn twee constitutieve kenmerken van geschrift verenigd?   

▪ gekwalificeerde elektronische handtekening
▪ gecontroleerd met behulp van een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen – bijv. E-ID 

▪ = handgeschreven handtekening
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Wettelijke definities

▪ Onderhandse akte

▪ Definitie
▪ Geschrift

▪ Dat een authentieke akte is 

▪ Dat rechtsgevolgen beoogt

▪ Dat ondertekend is door de partijen

▪ Met de bedoeling in te stemmen met de inhoud ervan

▪ Enige essentiële vereiste is dat de betrokken partij haar handtekening heeft gezet (en dat deze
handtekening bovendien ook de instemming beoogt met dit geschrift) 

▪ Wat is irrelevant? 
▪ Wie geschrift heeft opgesteld, de partij zelf of een derde

▪ Waar de handtekening precies wordt geplaatst

▪ Of elk blad (van de akte) is ondertekend
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Wettelijke definities

▪ Authentieke akte
▪ Definitie is grotendeels overgenomen uit art. 1317 oud BW 

▪ Geschrift

▪ Dat is verleden in de wettelijke vorm

▪ Voor een openbaar ambtenaar (bijv. notaris) of een ministerieel ambtenaar (bijv. griffier, gerechtsdeurwaarder)  

▪ Die de bevoegdheid of hoedanigheid heeft om te instrumenteren

▪ Mag op elke drager worden geplaatst

▪ Ondertekend geschrift
▪ Elke onderhandse of authentieke akte

▪ Er is slechts sprake van een “akte” indien een geschrift ook de handtekening bevat van alle partijen
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Wettelijke definities

▪ Begin van bewijs door geschrift
▪ Elk geschrift

▪ Ongeacht in welke vorm, niet noodzakelijk ondertekend

▪ Dat uitgaat van diegene tegen wie moet worden bewezen (of van degene die hem vertegenwoordigt, 
zoals advocaat of technisch raadsman) 

▪ Waardoor de aangevoerde rechtshandeling waarschijnlijk wordt gemaakt
▪ Onlosmakelijk verbonden met bewijs van rechtshandeling

▪ Is immers opgevat als uitzondering op gereglementeerd bewijs

▪ Getuigenis
▪ Verklaring afgelegd door een derde

▪ Onder de voorwaarden voorzien in art. 915 e.v. Ger.W. (mondeling getuigenverhoor) of in art. 961/1 e.v. Ger.W. 
(schriftelijke getuigenis)  
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Wettelijke definities

▪ Feitelijk vermoeden
▪ Bewijsmiddel

▪ Waarbij de rechter

▪ Het bestaan afleidt

▪ Van één of meer onbekende feiten

▪ Uit het voorhanden zijn van één of meer bekende feiten

▪ Bekentenis
▪ De erkenning

▪ Door een persoon (of door haar bijzonder gevolmachtigde vertegenwoordiger) 

▪ Van één of meer feiten

▪ Die rechtsgevolgen kunnen hebben

▪ Tegen deze persoon
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Wettelijke definities

▪ Samengestelde bekentenis
▪ Definitie

▪ Bekentenis

▪ Die gepaard gaat met voorbehouden of verduidelijkingen

▪ Die van aard zijn om de rechtsgevolgen van deze bekentenis teniet te doen of te beperken

▪ Bestaat m.a.w. uit minstens twee onderdelen waarvan het ene onderdeel het andere onderdeel beperkt of 
teniet doet – bijv. 
▪ Ja, ik heb geld van u geleend, maar deze som heb ik nadien ook terugbetaald

▪ Ja, ik heb een huis van u gekocht, maar dit was wel onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening

▪ Eed

▪ Definitie
▪ Plechtige verklaring

▪ Van een partij

▪ Waarin zij de waarachtigheid bevestigt

▪ Van haar beweringen
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Wettelijke definities

▪ Toelaatbaarheid
▪ Definitie

▪ De verenigbaarheid van het bewijs

▪ Met de bewijsregels van boek 8 

▪ In zoverre deze regels bepalen

▪ Onder welke voorwaarden

▪ Een bepaald bewijsmiddel

▪ Het bewijs kan uitmaken

▪ Van een betwist (te bewijzen)

▪ Duidt aan of een bewijsmiddel al dan niet in rechte mag worden aangewend tot bewijs van een betwist
feit

▪ Sanctie indien bewijsmiddel niet is toegelaten? – uitsluiting daarvan door de rechter, maar niet van 
ambtswege

▪ Te onderscheiden van geoorloofdheid van aangewende bewijsmiddel – aangewend bewijsmiddel is 
geoorloofd indien het op zich rechtmatig is en bovendien rechtmatig werd verkregen
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Wettelijke definities

▪ Bewijswaarde
▪ Definitie

▪ De mate waarin een bewijselement de rechter overtuigt

▪ Het betreft dus de overtuigingskracht of de geloofwaardigheid van het bewijsmiddel

▪ Onderscheid tussen bewijsmiddelen met vrije bewijswaarde dan wel wettelijke bewijswaarde

▪ Vrije bewijswaarde
▪ De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van bijv. medische attesten, voor zover hij

de bewijskracht van die stukken niet miskent (= eerbiediging van de inhoud van het bewijsmiddel)  

▪ Wettelijke bewijswaarde
▪ De mate waarin een bewijsmiddel volgens de wet een bewijs oplevert

▪ En de rechter en de partijen gebonden zijn door dit bewijsmiddel

▪ Het betreft dus dwingende bewijswaarde

▪ De wettelijke regeling van de toegelaten bewijsmiddelen is in principe bindend voor de partij op wie de bewijslast
rust (behalve in geval van afwijkende overeenkomst) 
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Afdeling 2. Aanvullend karakter van de bewijsregels – art. 8.2 BW 

▪ Wettelijke verankering van het beginsel dat de bewijsregels in principe van aanvullend recht zijn

▪ Rechtsgevolgen? 

▪ Schending van bewijsregels kan niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden ingeroepen

▪ Partijen kunnen in de loop van het geding afstand doen van de toepassing van burgerlijke bewijsregels 

▪ Partijen kunnen bewijsovereenkomsten sluiten over alle aspecten van bewijsrecht 

▪ Voorbeelden 

▪ Conventionele regeling van bewijslast, bewijsstandaard, bewijswaarde en bewijsmiddelen 

▪ Bewijsvoorschriften versoepelen of verstrengen 

▪ Dwingende of bindende bewijswaarde toekennen aan deskundig advies  
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Bewijsrecht: suppletief recht

▪ Uitzonderingen waarin bewijsregels wel van dwingend recht zijn
▪ De wettelijke definities

▪ Geen conventionele definities mogelijk

▪ Indien de wet uitdrukkelijk anders bepaalt: 
▪ Overeenkomstig NBW 

▪ Art. 8.11, § 4, lid 2 BW (vrije bewijswaarde van aanvaarde facturen voor wie geen onderneming is) 

▪ Art. 8.17, lid 1 BW (dwingende bewijswaarde van authentieke vermeldingen)

▪ Art. 8.21 BW (wettelijke vormvereisten inzake eenzijdige verbintenis tot het betalen van een 
geldsom of tot het leveren van vervangbare zaken)

➢ Afwijkende bewijsovereenkomst  = nietig 

▪ Overeenkomstig WER inzake onrechtmatige bedingen

▪ Art. VI.83,21° (de bewijsmiddelen waarop een consument een beroep kan doen op ongeoorloofde
wijze beperken, dan wel hem een bewijslast opleggen die normaliter op andere contractspartij rust)

▪ Art. VI.91/5, 7°(de bewijsmiddelen waarop een andere onderneming een beroep kan doen, 
beperken) - tussen ondernemingen moet bewijs steeds met alle bewijsmiddelen kunnen worden
geleverd, zonder de mogelijkheid ervan af te wijken
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Afdeling 3. Voorwerp van het bewijs – art. 8.3 BW 

▪ Wettelijke verankering van het beginsel dat aangevoerde en betwiste
(rechts)feiten en rechtshandelingen moeten worden bewezen, behalve: 

▪ Niet betwiste feiten (materiële feiten en rechtsfeiten) en rechtshandelingen
▪ Wanneer is sprake van een betwist feit? 

▪ Indien dit formeel wordt tegengesproken (expliciete betwisting) 

▪ Indien andersluidende feiten worden aangevoerd (impliciete betwisting) 

▪ Zich gedragen naar de wijsheid – is vorm van betwisting 

▪ Wat bij verstek? – geldt voor verwerende partij als niet-betwisting (art. 806 Ger.W.)  

▪ Algemeen bekende feiten –bv. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid 

▪ Ervaringsregels – bv. Water bevriest bij 0° C 

▪ (Buitenlands) recht 
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Afdeling 4. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW 

5 stelregels: 

▪ Bewijs van een aanspraak in rechte

▪ Bewijs van bevrijding

▪ Medewerkingsplicht aan de bewijsvoering

▪ Bewijsrisico (bij twijfel)

▪ Rechterlijke bevoegdheid tot omkering van de bewijslast
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Afdeling 4. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (2)

Eerste en tweede algemene regels:  

▪ (1) “Hij die meent een ander in rechte te kunnen aanspreken, moet de 
rechtshandelingen of feiten bewijzen die daaraan ten grondslag liggen.” (lid 1) 

▪ = bewijs van een aanspraak in rechte  

▪ (2) “Hij die beweert bevrijd te zijn, moet de rechtshandelingen of feiten bewijzen die zijn 
bewering ondersteunen.” (lid 2)

▪ = bewijs van bevrijding 

➢Actori incumbit probatio-regel 

➢Cf. art. 1315 oud BW maar nu ruimer dan het strikte domein van het 
verbintenissenrecht, regeling geldt t.a.v. alle feiten, inbegreipen

➢“Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen. 
Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zien, het bewijs leveren van de betaling of van het 
feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.”
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Afdeling 4. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (3)

▪ Concrete toepassing: bewijs bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

▪ Bewijs door schadelijder: fout, schade en causaal verband

▪ Bewijs door aangesprokene

▪ Bewijs van rechtvaardigingsgrond

▪ Bewijs van bevrijdingsgrond

▪ Bewijsrisicoverdeling bij schending van informatieplichten: rechtspraak is niet eenduidig

▪ Cass. 16 december 2004, AR C.03.0407.N: de informatiegerechtigde (patiënt) moet bewijzen dat de 
informatieplichtige (arts) aan zijn verplichting te informeren (over alle risico’s in geval van vroegtijdig
verlaten van ziekenhuis) is tekortgeschoten

▪ Cass. 25 juni 2015, AR C.14.0382.F: de advocaat moet bewijzen dat hij zich van zijn plicht heeft
gekweten om zijn cliënt in te lichten

▪ Cass. 11 januari 2019 AR C.18.0210.N: bewijslast rust op informatiegerechtigde (patient)/ schuldeiser
van de informatieverplichting – weer in de andere richting? 

▪ Hof van Justitie (HvJ 18 december 2014, nr. C-449/13): de bewijslast rust op schuldenaar van de 
informatieverplichting (kredietgever)  
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Afdeling 4. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (4)

Derde algemene regel (tempering):   

▪ (3) Wettelijke verankering van het algemeen rechtsbeginsel dat partijen verplicht zijn om 
loyaal mee te werken aan de bewijsvoering:

▪ “Alle partijen zijn gehouden om mee te werken aan de bewijsvoering.” (lid 3) 

▪ Zelfs wanneer de rechter (nog) geen onderzoeksmaatregelen heeft bevolen

▪ Geen antwoord op de vraag hoe ver spontane bewijsmedewerking precies reikt 
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Afdeling 4. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (5)

Derde algemene regel:  

▪ (3) Wettelijke verankering van het algemeen rechtsbeginsel dat partijen verplicht zijn om 
loyaal mee te werken aan de bewijsvoering:
A. Preprocessuele medewerkingsplicht

▪ Partijen verzamelen vóór start van procedure bewijsmateriaal en laten cruciale elementen niet 
verloren gaan  

▪ Geen wettelijke grondslag, niet algemeen aanvaard, maar in rechtspraak impliciete verwijzingen 
hiernaar 

▪ Bijv. de door de verzekerde geschatte waarde van juwelen werd aangenomen omdat de VA zelf 
geen initiatief had genomen om verzekerde waarde van juwelen correct te bepalen 

B. Gemotiveerde betwistingslast of substantiëringsplicht 
▪ Procespartij op wie de bewijslast niet rust, moet preciseren welke feiten ze betwist en moet de 

motieven aangeven waarom ze die betwist  

▪ Bijv. verweerder die ongevalsversie van eiser betwist, moet aangeven waarom hij die betwist en ook 
zijn eigen versie naar voren schuiven – geen genoegen nemen zich te verschuilen achter bewijslast 
in hoofde van eiser  
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Afdeling 4. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (6)

Derde algemene regel:  

▪ (3) Wettelijke verankering van het algemeen rechtsbeginsel dat partijen verplicht zijn om loyaal 
mee te werken aan de bewijsvoering:
C. Bijzondere mededelingsplicht

▪ Indien eiser zich in toestand van bewijsnood (informatiedeficit, bewijsasymmetrie of situationele 
bewijsonmogelijkheid), moet verweerder de informatie geven over de feiten waarover hij beschikt – bijv. 
in medisch aansprakelijkheidsgeschil moet arts medisch dossier communiceren om na te gaan of er 
sprake is van fout, dan wel of schade een andere oorzaak heeft 

D. Gedeeltelijke omkering van de bewijslast 
▪ Wanneer de eiser voldoende aanwijzingen geeft betreffende de ter discussie staande feiten 

▪ Cass. 7 juni 2019, AR C.18.0523.N  

▪ Wanneer de eiser voldoende aanwijzingen geeft dat elke rechtsgrond voor betaling door overleden 
dame aan mantelzorger ontbreekt, moet verweerder op verrijkingsvordering het voorhanden zijn van 
rechtsgrond aantonen 

E. Medewerking aan de uitvoering van onderzoeksmaatregelen conform art. 972bis Ger.W.
▪ Indien verweerder weigert mee te werken aan uitvoering deskundigenonderzoek, kan rechter bewijslast 

omkeren 
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Afdeling 4. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (7)

Vierde algemene regel:  

▪ (4) Wettelijke verankering van de theorie van het bewijsrisico:

▪ “In geval van twijfel wordt hij die de door hem beweerde rechtshandelingen of feiten moet 
bewijzen, in het ongelijk gesteld, tenzij de wet anders bepaalt.” (lid 4) 

▪ Regels inzake bewijslast hebben slechts daadwerkelijk relevantie op het ogenblik dat de 
rechter oordeelt dat het vereiste bewijs niet geleverd is

▪ Regels inzake bewijslast duiden aan welke partij het risico draagt om bij gebrek aan bewijs het 
proces te verliezen
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Afdeling 4. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (8)

Vijfde algemene regel (tempering): 

▪ (!) (5) Invoering van de mogelijkheid voor de rechter tot omkering van de bewijslast (lid 
5): 
▪ Ultimum remedium

▪ Strikte voorwaarden:

▪ Rechter moet zijn beslissing bijzonder motiveren 

▪ Er moet sprake zijn van uitzonderlijke omstandigheden

▪ Er moet sprake zijn van kennelijke onredelijkheid van de toepassing van de normale basisregels (art. 
8.4, lid 1-4 BW) 

▪ Mits de dubbele voorwaarde dat:

▪ Alle nuttige onderzoeksmaatregelen zijn bevolen

▪ De rechter erover heeft gewaakt dat partijen meewerkten aan de bewijsvoering

> En beide methodes zonder succes gebleken zijn
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Afdeling 4. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (9)

▪ (!) (5) Invoering van de mogelijkheid tot omkering van de bewijslast (lid 5) –
vervolg: 

▪Geen omkering: 

▪ Louter materiële onmogelijkheid om het bewijs te leveren

▪ Louter bestaan economisch onevenwicht (bv. particulier vs. groot bedrijf)

▪ Beslissende bewijselement is in handen van de tegenpartij 

▪ …
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Afdeling 4. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (10)

▪ (!) (5) Invoering van de mogelijkheid tot omkering van de bewijslast (lid 5) –
vervolg:  

▪Wel omkering:

▪ Onwerkzame bewijsmedewerking – tegenpartij niet meer in staat om bewijs dat ze in handen heeft te 
leveren

▪ Bewijsobstructie door manipulatie, vernietiging of achterhouden van bewijsstukken  

▪ Aanzienlijk onevenwicht in de bewijsgeschiktheid 

▪ Bv. Levering van bepaald bewijs is buitensporig zwaar of duur

▪ Bv. Enkel de tegenpartij beschikt over bewijsstukken 

▪ In geval van verdwijning van bepaalde bewijsstukken t.g.v. tijdsverloop
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Afdeling 5. Bewijsstandaard – art. 8.5-6 BW

▪ Intensiteit waarmee bepaald feit moet worden bewezen 

▪ Enkel wanneer het vrije bewijs speelt

▪ 2 basisbeginselen:

▪ Algemene regel: 
▪ Normale bewijsstandaard = zeker bewijs (art. 8.5 BW)

▪ = een overtuiging die elke redelijke twijfel uitsluit

▪ Uitzondering:
▪ Verlaagde bewijsstandaard = bewijs door waarschijnlijkheid (art. 8.6 BW)
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Afdeling 5. Bewijsstandaard – art. 8.5-6 BW (2)

▪ Principe: zeker bewijs (art. 8.5 BW)

▪ Uitzondering: waarschijnlijkheid volstaat (art. 8.6 BW)

▪ Voor welke soort (te bewijzen) feiten?

▪ A. Negatieve feiten (codificatie cassatierechtspraak)

▪ Wettelijke definitie ontbreekt 

▪ Een feit waarvan moet worden bewezen dat dit zich niet heeft voorgedaan

▪ Ik heb die persoon nooit eerder gezien  

▪ Ik ben niet geïnformeerd over de risico’s van de ingreep

40



© Eubelius

Afdeling 5. Bewijsstandaard – art. 8.5-6 BW (3)

▪ Principe: zeker bewijs (art. 8.5 BW):

▪ Uitzondering: waarschijnlijkheid volstaat (art. 8.6 BW)

▪ Voor welke soort (te bewijzen) feiten?

▪ B. Voor positieve feiten waarvan het vanwege de aard zelf van het te bewijzen feit het niet mogelijk of 
niet redelijk is om een zeker bewijs te verlangen

▪ Diefstal van een voertuig

▪ Inhoud van een kluis

▪ Feiten (geldtransacties via overschrijving) die decennia geleden zijn gebeurd (en niet meer kunnen 
bewezen worden omdat banken slechts 10 jaar teruggaan met hun archieven)
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Afdeling 5. Bewijsstandaard – art. 8.5-6 BW (4)

▪ Principe: zeker bewijs (art. 8.5 BW):

▪ Uitzondering: waarschijnlijkheid volstaat (art. 8.6 BW) (tempering) 

▪ De notie ‘waarschijnlijkheid’ is een overwegende waarschijnlijkheid

▪ Zonder dat er sprake moet zijn van een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid

▪ Parlementaire voorbereiding spreekt van een waarschijnlijkheidsgraad van ‘minstens 75%’

▪ M.a.w. er moeten in het dossier voldoende ernstige elementen zijn

▪ Er kunnen weliswaar mogelijke tegenindicaties zijn in andere zin (die zouden kunnen doen 
besluiten tot het niet bewezen zijn) maar die lijken weinig geloofwaardig
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Afdeling 6. Wettelijke vermoedens – art. 8.7 BW 

▪ “Het wettelijk vermoeden dat een wet met bepaalde rechtshandelingen of feiten verbindt, 
wijzigt het voorwerp van het bewijs of stelt, in voorkomend geval, degene ten voordele 
van wie het vermoeden bestaat, ervan vrij het bewijs ervan te leveren.” (art. 8.7, lid 1 
BW)

▪ In tegenstelling tot feitelijke vermoedens, zijn wettelijke vermoedens geen bewijsmiddel 

▪ In principe weerlegbaar, tenzij (art. 8.7, lid 2 BW): 

▪ De wet anders bepaalt, bijv. art. 1384, eerste en derde lid oud BW inzake de aansprakelijkheid 
voor gebrekkige zaken en de aansprakelijkheid van aanstellers   

▪ Het vermoeden tot nietigheid van een rechtshandeling leidt (bv. 909 oud BW)

▪ Het vermoeden tot de onontvankelijkheid van een vordering in rechte leidt (bv. gezag van het 
rechterlijk gewijsde)
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Hoofdstuk 2 
Toelaatbaarheid van de 
bewijsmiddelen
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Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen

▪ Inleidende opmerkingen

▪ De toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen verschilt al naargelang het geval de partij tegen wie
moet worden bewezen al dan niet een onderneming is 

▪ Is die partij geen onderneming, dan geldt het bewijsstelsel in burgerlijke zaken

▪ In omgekeerde geval, is in de regel het bewijsstelsel in ondernemingszaken van toepassing dat
soepeler is op het vlak van de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen

▪ In geval van gemengde rechtshandelingen, geldt in principe een gemengd bewijssysteem

▪ De toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen is bovendien verschillend al naargelang het te
bewijzen feit een rechtshandeling, dan wel een louter materieel feit of rechtsfeit betreft

▪ Inzake rechtshandelingen geldt een strikter gereglementeerd bewijsstelsel

▪ Enkel tussen de bij de rechtshandeling betrokken partijen

▪ Enkel inzake rechtshandelingen, uitgezonderd de eenzijdige rechtshandelingen

▪ Enkel rechtshandelingen ter waarde van 3.500 EUR of meer

45



© Eubelius

Afdeling 1. Algemene bepalingen – art. 8.8-9 BW 

▪ Regel: vrij bewijs (art. 8.8 BW):

▪ Principes van het vrij bewijs: 

▪ Het bewijs kan geleverd worden met alle bewijsmiddelen

▪ Incl. alle hedendaagse bewijsmiddelen van de digitale maatschappij 

▪ De rechter mag in beginsel vrij/soeverein oordelen over de bewijswaarde (de overtuigingskracht) van 
de bewijsmiddelen

▪ Bv. bewijs door getuigen. De rechter beoordeelt vrij de geloofwaardigheid van de getuigen; hij mag 
bepaalde van de door een getuige afgelegde verklaringen als geloofwaardig in aanmerking nemen 
en de overige als niet geloofwaardig verwerpen.
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Afdeling 1. Algemene bepalingen – art. 8.8-9 BW (2) 

▪ Uitzondering: wettelijk/gereglementeerd bewijs (art. 8.9 BW):

▪ 5 fundamenten van het gereglementeerd bewijsstelsel:

▪ 1) Geldt enkel voor bewijs van rechtshandelingen

▪ 2) Geldt enkel voor bewijs tussen de partijen

▪ 3) Een ondertekend geschrift is vereist voor rechtshandelingen van zeker belang en waarde (> € 
3.500)

▪ 4) Een ondertekend geschrift is vereist om bewijs te leveren tegen of boven de inhoud van de akte

▪ 5) De vereiste van een ondertekend geschrift kan slechts worden vervangen door:

▪ Een beslissende eed

▪ Een bekentenis

▪ Een begin van bewijs door geschrift (verplicht aangevuld met een ander bewijsmiddel) 
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Afdeling 1. Algemene bepalingen – art. 8.8-9 BW (3)

▪ Uitzondering: wettelijk/gereglementeerd bewijs (art. 8.9 BW):

▪ §1, lid 1: Bewijs van rechtshandelingen waarvan som of waarde  ≥ € 3.500 (€ 375): 
ondertekend geschrift vereist

▪ Regels i.v.m. waardering (§2-3): 

▪ Vordering in rechte: waarde van de rechtshandeling die aan de vordering ten grondslag ligt, bepaalt 
of er al dan niet akte vereist is, niet waarde van de vordering

▪ Duur- of vervolgcontract: de totale waarde van de vergoedingen van de prestaties voor max. 1 jaar 
is bepalend  

▪ §1, lid 3: Bewijs boven of tegen een ondertekend geschrift (ongeacht waarde): ander 
ondertekend geschrift vereist
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Afdeling 1. Algemene bepalingen – art. 8.8-9 BW (4)  

▪ Uitzondering: wettelijk/gereglementeerd bewijs (art. 8.9 BW):

▪ Cf. art. 8.13 kan het ondertekend geschrift slechts vervangen worden door:

▪ Een bekentenis

▪ Een beslissende eed

▪ Een begin van bewijs door geschrift voor zover dit wordt aangevuld met een ander bewijsmiddel
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –

art. 8.10-14 BW 

▪ Regel: vrij bewijs (art. 8.8 BW)

▪ Uitzondering: wettelijk/gereglementeerd bewijs (art. 8.9 BW):

▪ 6 Uitzonderingen op het gereglementeerd bewijs (art 8.10-14 BW):

▪ Bewijs van eenzijdige rechtshandelingen (ongeacht waarde) (art. 8.10 BW)

▪ Bewijs tussen en tegen ondernemingen (ongeacht waarde) (art. 8.11 BW)

▪ Bewijs tussen echtgenoten (ongeacht waarde) 

▪ Bewijs door en tegen derden (ongeacht waarde) (art. 8.14 BW)

▪ Onmogelijk om het voorwerp van de rechtshandeling te waarderen (art. 8.9, §4 BW) 

▪ Onmogelijk om te bewijzen door ondertekend geschrift (art. 8.12 BW)

➢Geen ondertekend geschrift vereist, vrij bewijs

➢Ook al is de som of de waarde van de rechtshandeling > € 3.500 of voor bewijs boven of tegen een 
ondertekend geschrift                                                                                                        
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –

art. 8.10-14 BW (2)

▪ Eerste uitzondering: bewijs van eenzijdige rechtshandelingen (ongeacht waarde) (art. 
8.10 BW): vrij bewijs:

▪ Bijv. aanbod, aanvaarding, partijbeslissing, afstand, betaling, …

▪ ! Belangrijk, want vroeger hadden partijen voor bedragen > €375 in principe steeds een schriftelijke 
kwijting ondertekend of opgesteld door SE nodig

▪ Twee uitzonderingen op het principe van het vrij bewijs van eenzijdige rechtshandelingen: 

▪ Bewijs van een eenzijdige rechtshandeling houdende een eenzijdige verbintenis tot betaling van een 
geldsom of tot levering van vervangbare zaken (bewijs cf. art. 8.21 BW, zie hierna)

▪ Bewijs van de vaste datum van de eenzijdige rechtshandeling (bewijs cf. art. 8.22 BW, zie hierna) 
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –

art. 8.10-14 BW (3)

▪ Tweede uitzondering: bewijs tussen en tegen ondernemingen (ongeacht waarde) (art. 8.11 BW): 
vrij bewijs (grotendeels regeling van art. 1348bis BW):

▪ 3 basisprincipes:

▪ Zodra een partij geldt als onderneming in de zin van artikel I.1 WER is het ondernemingsbewijs op haar van 
toepassing (indien het bewijs moet worden geleverd tegen haar) 

▪ Geldt dus ook voor vrije beroepers, landbouwers, vzw’s

▪ Vrije bewijsvoering tegen de onderneming

▪ Door alle bewijsmiddelen

▪ Ongeacht de waarde van de rechtshandeling

▪ Ook voor bewijs boven of tegen een akte

▪ Deze vrije bewijsvoering geldt:

▪ Ongeacht de positie van de onderneming in het geding (eiser of verweerder)

▪ Ongeacht het rechtscollege voor hetwelk de zaak aanhangig is (niet beperkt tot ondernemingsrechtbank) 
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –

art. 8.10-14 BW (4)

▪ Tweede uitzondering: bewijs tussen en tegen ondernemingen (ongeacht waarde) (art. 
8.11 BW): vrij bewijs (grotendeels regeling van art. 1348bis BW) – vervolg: 

▪ Toepassingsgebied van de bewijsvrijheid bij ondernemingen: 

▪ Bij bewijzen tussen ondernemingen onderling

▪ Bij bewijzen tegen ondernemingen (hypothese dat bewijslast ligt bij een niet-onderneming)

▪ Uitzondering

▪ Wanneer het bewijs moet worden geleverd tegen een onderneming-natuurlijke persoon inzake 
het bewijs van een rechtshandeling die kennelijk vreemd is aan zijn onderneming (§ 1, lid 3)

• M.a.w. wanneer het duidelijk is dat de bewuste activiteit niets te zien heeft met de 
professionele activiteit

• In die hypothese speelt gereglementeerd bewijs
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –

art. 8.10-14 BW (5)

▪ Tweede uitzondering: bewijs tussen en tegen ondernemingen (ongeacht waarde) (art. 
8.11 BW): vrij bewijs (grotendeels regeling van art. 1348bis BW) – vervolg: 

▪ Speciale regels voor gemengde rechtshandelingen:

▪ Dit zijn rechtshandelingen waarbij enerzijds een onderneming en anderzijds niet-onderneming 
betrokken is 

▪ De zgn. beschermende werking van het bewijsrecht speelt

▪ Toepasselijk bewijsregime wordt bepaald in functie van de vraag tegen wie moet worden bewezen

▪ Bij bewijs tegen de onderneming: vrij bewijs – alle bewijsmiddelen

▪ Bij bewijs tegen niet-onderneming: gereglementeerd bewijs
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –

art. 8.10-14 BW (6)

▪ Tweede uitzondering: bewijs tussen en tegen ondernemingen (ongeacht waarde) (art. 
8.11 BW): vrij bewijs (grotendeels regeling van art. 1348bis BW) – vervolg: 

▪ Boekhouding als bewijsmiddel: 

▪ Kan ingeroepen worden tegen de onderneming zelf die ze heeft opgesteld (als een vorm van 
buitengerechtelijke bekentenis): onsplitsbaar, tenzij niet regelmatig gehouden (§ 2, lid 3) 

▪ Tegen niet-ondernemingen/derden (bijv. particulieren, de fiscus,…): géén wettelijke, dus vrije 
bewijswaarde (§ 2, lid 2) 

▪ Tegen een andere onderneming: pas wettelijke, dus dwingende bewijswaarde indien de vermeldingen 
in beide boekhoudingen overeenstemmend zijn – geldt slechts tussen partijen: 

▪ Indien geen overeenstemming: eenzijdig bewijsstuk → beoordeling bewijswaarde door de rechter 
(vrije bewijswaarde) (§ 2, lid 1) 
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –

art. 8.10-14 BW (7)

▪ Tweede uitzondering: bewijs tussen en tegen ondernemingen (ongeacht waarde) (art. 
8.11 BW): vrij bewijs (grotendeels regeling van art. 1348bis BW) – vervolg: 

▪Boekhouding als bewijsmiddel - vervolg: 
▪ Onderzoeksmaatregel van overlegging van de boekhouding (§ 3) (cf. artikel 877 e.v. Ger.W.) 

▪ In de loop van het geding

▪ Ambtshalve of op verzoek van de partijen 

▪ Van de gehele of een gedeelte van de boekhouding 

▪De rechter kan ook maatregelen nemen ter vrijwaring van de 
vertrouwelijkheid van de boekhouding:
▪ De nieuwe wet verduidelijkt dit niet verder

▪ Wat zijn de opties?

▪ Data-room

▪ Confidentialiteitsovereenkomst
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –
art. 8.10-14 BW (8)

▪ Tweede uitzondering: bewijs tussen en tegen ondernemingen (ongeacht waarde) 
(art. 8.11 BW): vrij bewijs (grotendeels regeling van art. 1348bis BW) – vervolg: 

▪Factuur als bewijsmiddel: 
▪ Onderscheid tussen bewijs tegen een cliënt die een onderneming / geen onderneming is 
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –
art. 8.10-14 BW (9)

▪ Tweede uitzondering: bewijs tussen en tegen ondernemingen (ongeacht waarde) 
(art. 8.11 BW): vrij bewijs (grotendeels regeling van art. 1348bis BW) – vervolg: 

▪Factuur als bewijsmiddel - vervolg: 
▪ Bewijs tegen een cliënt die een onderneming is: geldt als bewijs met wettelijke (= dwingende)  

bewijswaarde van een rechtshandeling (bestaan en voorwerp van de ovk, zoals deze blijkt uit de 
factuur):

▪ Voor zover deze factuur (uitdr. of stilzw.) aanvaard is of niet binnen een redelijke termijn is betwist 

▪ Behoudens tegenbewijs

▪ Dat er mondeling geprotesteerd werd 

▪ Dat eventuele expliciete aanvaarding toe te rekenen is aan fout van een werknemer

▪ Voor alle soorten overeenkomsten, niet alleen koop/verkoop 

➢Mogelijkheid tot het leggen van derdenbeslag (art. 1445 Ger.W.) aldus uitgebreid: aanvaarde 
factuur = onderhandse akte
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –
art. 8.10-14 BW (10)

▪ Tweede uitzondering: bewijs tussen en tegen ondernemingen (ongeacht waarde) 
(art. 8.11 BW): vrij bewijs (grotendeels regeling van art. 1348bis BW) – vervolg: 

▪Factuur als bewijsmiddel - vervolg: 
▪ Bewijs tegen een cliënt die geen onderneming is: 

▪ Stilzwijgen t.a.v. de factuur = aanvaarding indien omstandig stilzwijgen 

▪ Die – stilzwijgende – aanvaarding van een factuur geldt enkel als feitelijk vermoeden van 
overeenstemming tussen factuur en onderliggende ovk (met vrije bewijswaarde dus): 

▪ Opgepast: bewijs met feitelijke vermoedens t.a.v. niet-ondernemingen: enkel toegelaten voor 
ovk < € 3.500

• Bij betwisting over het bestaan van een ovk ≥ € 3.500: het bestaan van die ovk tegen 
een cliënt die geen onderneming kan niet bewezen worden door de aanvaarde factuur 

➢ Dwingende bewijsregel (geen afwijkende bewijsovereenkomst mogelijk)  
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –
art. 8.10-14 BW (11)

▪ Derde uitzondering: bewijs tussen echtgenoten (ongeacht waarde) (art. 1467 oud 
BW): vrij bewijs 
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –
art. 8.10-14 BW (12)

▪ Vierde uitzondering: bewijs door en tegen derden (ongeacht waarde) (art. 8.14 
BW): vrij bewijs: 

▪ Bewijs door derden van een rechtshandeling waarbij ze geen partij zijn: met alle 
bewijsmiddelen

▪ Bewijs door een partij van een rechtshandeling tegen derden: met alle bewijsmiddelen:

▪ Uitzondering: bewijs van de vaste datum (cf. art. 8.22 BW, zie hierna)
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –
art. 8.10-14 BW (13) 

▪ Vijfde uitzondering: onmogelijk om het voorwerp van de rechtshandeling te 
waarderen (art. 8.9, § 4 BW): vrij bewijs:

▪ Waarde is niet bepaald of bepaalbaar op het ogenblik van het ontstaan van de rechtshandeling
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Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel –
art. 8.10-14 BW (14)

▪ Zesde uitzondering: onmogelijk om te bewijzen door ondertekend geschrift (art. 
8.12 BW): vrij bewijs:

▪ Cf. art. 1348 oud BW

▪ Hypothesen:

▪ Materiële onmogelijkheid zich een ondertekend geschrift te verschaffen

▪ Bijv. dringende ziekenhuisopname 

▪ Morele onmogelijkheid zich een ondertekend geschrift te verschaffen

▪ Hoedanigheid van betrokken personen is doorslaggevend  

▪ Gebruik om geen ondertekend geschrift op te stellen

▪ Ondertekend geschrift is verloren gegaan door overmacht 

➢Bewijslast rust op degene die zich beroept op de onmogelijkheid om te bewijzen door ondertekend geschrift; 
mogelijk met alle bewijsmiddelen
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Hoofdstuk 3 
Bewijsmiddelen in 
burgerlijke zaken 
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Bewijsmiddelen

▪ Vooraf

▪ In hiërarchie van de toegelaten bewijsmiddelen op grond van de wettelijke bewijswaarde, 
kunnen drie niveaus worden onderscheiden

▪ Bewijsmiddelen met afdoende wettelijke bewijswaarde

▪ Volmaakte bewijsmiddelen, waarbij geen tegenbewijs mogelijk is

▪ Bekentenis en de gedingbeslissende eed

▪ Bewijsmiddelen met een bepaalde wettelijke bewijswaarde

▪ Tegenbewijs mogelijk op de door de wet voorgeschreven wijze

▪ Ondertekend geschrift – tegenbewijs met een ander ondertekend geschrift of door een bekentenis, 
een beslissende eed of een begin van bewijs door geschrift, aangevuld met een ander
bewijsmiddel

▪ De met onderhandse akten gelijkgestelde geschriften, bijv.  ondertekende brieven en e-mails  

▪ Bewijsmiddelen zonder wettelijke bewijswaarde

▪ Soevereine beoordeling van bewijswaarde door rechter – tegenbewijs steeds mogelijk

▪ Getuigenverklaringen, feitelijke vermoedens, gewone afschriften

65



© Eubelius

Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift 

▪ Ondertekend geschrift als bewijs vereist een geschrift dat volledig is en 
ondertekend is 

▪ Onderafdeling 1. Authentieke akte
▪ Definitie: “een geschrift dat in de wettelijke vorm is verleden voor een openbare of ministerieel 

ambtenaar die de bevoegdheid en hoedanigheid heeft om te instrumenteren” 
(art. 8.1, 5° BW; cf. art. 1317, lid 1 oud BW) 

▪ Art. 8.15 BW i.v.m. de drager van de AA: cf. art. 1317, lid 2-4 oud BW 

▪ Art. 8.16 BW i.v.m. de onregelmatige AA: cf. art. 1318 oud BW 

▪ Geldt als OA indien ondertekend door de partijen (zgn. ‘bewijsrechtelijke recuperatie’) 
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (2)

▪ Onderafdeling 1. Authentieke akte
▪ Art. 8.17 BW i.v.m. de wettelijke bewijswaarde van de AA: cf. art. 1319 oud BW: 

▪ Authentieke vermeldingen: wettelijke, dus dwingende bewijswaarde 

▪ Wat de openbare ambtenaar persoonlijk - de visu et de auditu – heeft vastgesteld/verricht

▪ Tegenbewijs enkel mogelijk via de valsheidsprocecure (eed en bekentenis zijn niet mogelijk om bewijs te 
leveren) 

▪ Bij betwisting van valsheid, kan rechter uitvoering van akte schorsen

▪ Dwingende bewijsregel (geen bewijsovereenkomst mogelijk) 

▪ Voor de niet-authentieke vermeldingen: 

▪ Geen wettelijke bewijswaarde, dus bewijswaarde van OA

▪ Tegenbewijs is mogelijk zonder valsheidsprocedure
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (3)

▪ Onderafdeling 2. Onderhandse akte
▪ Definitie: “een geschrift dat rechtsgevolgen beoogt, dat door de partij(en) ondertekend wordt 

met de bedoeling om met de inhoud ervan in te stemmen, en dat geen authentieke akte is” 
(art. 8.1, 4° BW)

▪ Vormvereisten: 

▪ Geschrift

▪ Irrelevant: wie het geschrift heeft opgesteld (partij of derde)

▪ Handtekening met de bedoeling om met de inhoud van het geschrift in te stemmen

▪ Irrelevant: waar de handtekening is geplaatst, of elke bladzijde is ondertekend, … 
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (4)

▪ Onderafdeling 2. Onderhandse akte
▪ Art. 8.18 BW i.v.m. de wettelijke bewijswaarde van de OA: 

▪ Onmiddellijke (wettelijke) bewijswaarde: “Een OA levert een bewijs op van de overeenkomst die erin 
vervat is tussen de ondertekenaars van de akte en ten aanzien van hun erfgenamen en 
rechtverkrijgenden.” 

▪ Geen erkenning vereist (schrapping van art. 1322 oud BW) 

▪ Tegenbewijs mogelijk op basis van art. 8.9 § 1, derde lid, BW juncto art. 8.13 BW
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (5)

▪ Onderafdeling 2. Onderhandse akte
▪ Art. 8.19 BW i.v.m. de ontkenning van schrift of handtekening van de OA: 

▪ “Tenzij de wet anders bepaalt, kan de partij tegen wie men zich erop beroept, haar handschrift of 
handtekening evenwel ontkennen.”

▪ In geval van ontkenning van handtekening: 

▪ Hij die zich beroept op OA, moet echtheid bewijzen overeenkomstig de procedure van 
schriftonderzoek, cf. art. 883 e.v. Ger.W. 

▪ De bewijswaarde van OA wordt alsdan (voorlopig) tenietgedaan 
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (6)

▪ Onderafdeling 2. Onderhandse akte
▪ Art. 8.20 BW i.v.m. de vormvereisten voor een OA die een wederkerige ovk vaststelt:

▪ Cf. art. 1325 oud BW 

▪ In zoveel originele exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang

▪ Ieder origineel moet het aantal exemplaren vermelden 

▪ Uitzonderingen op voormelde regel worden hernomen

▪ Bewijsrechtelijke recuperatie blijft mogelijk 

▪ Wanneer een OA nietig is wegens niet-naleving van de vormvereisten van art. 8.20, blijft ze 
niettemin geldig als begin van bewijs door geschrift
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift  (7)

▪ Onderafdeling 2. Onderhandse akte
▪ Art. 8.21 BW i.v.m. de vormvereisten voor een OA die een eenzijdige verbintenis tot betaling 

van een geldsom of tot levering van vervangbare zaken vaststelt (cf. art. 1326 oud BW): 

▪ Ongeacht de waarde van de rechtshandeling

▪ Levert een eenzijdige rechtshandeling houdende een eenzijdige verbintenis tot betaling van een 
geldsom of tot levering van vervangbare zaken

➢ Pas bewijs indien zij de handtekening bevat van de persoon die zich verbindt, alsmede de 
vermelding, door hemzelf geschreven, van de som of van de hoeveelheid voluit in letters uitgedrukt

➢ Van dwingend recht 

➢ Evenwel zonder afbreuk te doen aan de wettelijke uitzonderingen: bijv. kosteloze borgtocht 
(art. 2043quinquies, §3 BW)

▪ Art. 8.21 BW = achterhaald formalisme! 
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (8)

▪ Onderafdeling 2. Onderhandse akte
▪ Art. 8.22 BW i.v.m. de vaste datum: 

▪ Verruiming van het toepassingsgebied van art. 1328 oud BW

▪ Hypothesen:

▪ Datum van de dag waarop minstens één van de partijen de akte of de datum ervan niet langer kan 
wijzigen, o.m. ten gevolge van het overlijden van één van hen (bv. in geval van ziekte of ongeval) 

▪ Datum van de dag waarop de akte erkend is door de overheid (dag van registratie) of een 
ministerieel of openbaar ambtenaar (dag waarop de inhoud van de akte is vastgesteld in een AA) 

▪ Gekwalificeerde elektronische tijdstempel ≠ vaste datum
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (9)

▪ Onderafdeling 3. Onderhandse akte die mede wordt ondertekend door de 
advocaten van de partijen (‘advocatenakte’) 
▪ Integratie van de wet van 29 april 2013 betreffende de door de advocaten van de partijen 

medeondertekende onderhandse akte 

▪ O.m. volledig bewijs van het geschrift en van de handtekening van de bij de akte betrokken 
partijen 

▪ O.m. geen enkele bij wet opgelegde handgeschreven vermelding dient te worden aangebracht 
(tenzij uitdr. afwijkende bepaling)
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (10)

▪ Onderafdeling 4. Andere geschriften
▪ Schrapping van de bepalingen inzake huishoudelijke registers en papieren 

▪ Art. 8.24 BW en art. 8.27 BW voorzien een wettelijk, weerlegbaar vermoeden van betaling (of 
van een andere reden van bevrijding):

▪ Bij vermelding van betaling (of van een andere reden van bevrijding) door de SE  (art. 8.24 BW)

▪ op de originele akte die steeds in zijn bezit is gebleven 

▪ Of op het dubbel van de akte (mits dit in handen is van de SA) 

▪ Bij vrijwillige teruggave aan de SA van de titel houdende de schuld (art. 8.27 BW) 

▪ Onderhandse titel 

▪ Grosse van de titel 
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (11)

▪ Onderafdeling 5. Afschriften
▪ Geen definitie

▪ Letterlijke weergave of reproductie van het origineel document 

▪ Principes inzake afschriften:

▪ Bij gebrek aan betwisting: een afschrift heeft dezelfde bewijswaarde als het origineel

▪ Bij betwisting: de rechter kan de overlegging van het origineel eisen (voor zover het nog bestaat) 

▪ Maar: indien vaststaat dat het origineel niet meer kan worden overgemaakt, voorzien art. 8.25-26 BW 
in specifieke bewijsregels voor afschriften 
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (12)

▪ Onderafdeling 5. Afschriften
▪ Art. 8.25 BW i.v.m. juridisch statuut van een afschrift van een OA: 

▪ Afschrift (digitale kopie) d.m.v. een gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst: 

▪ Wettelijk (weerlegbaar) vermoeden dat het afschrift een getrouwe en duurzame weergave is van 
het (onderhands) origineel 

▪ Tegenbewijs door alle bewijsmiddelen  

▪ Zelfde wettelijke bewijswaarde als het (onderhands) origineel (tot bewijs van het tegendeel) 

➢Cf. art. 1334, lid 2 oud BW 

▪ Andere afschriften (tenzij afwijkende bepaling) = gewoon afschrift:

▪ Feitelijk vermoeden dan wel begin van bewijs door geschrift (vrije bewijswaarde)

▪ Geen zelfstandig bewijs voor rechtshandelingen ≥ €3.500
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (13)

▪ Onderafdeling 5. Afschriften
▪ Art. 8.26 BW i.v.m. juridisch statuut van een afschrift van een AA: cf. art. 1335-1336 oud BW

▪ Afschriften met dezelfde bewijswaarde als het origineel (§ 1, 1-2°):

▪ Grosse of eerste uitgifte

▪ Gedematerialiseerde afschriften van notariële akten verleden cf. art. 13 wet op het notarisambt en 
bewaard cf. art. 18 wet op het notarisambt 

▪ Afschriften afgeleverd door een rechter cf. art. 1372 e.v. Ger.W. 

▪ Afschriften (> 30 j) afgeleverd door de notaris voor wie de akte is verleden of zijn opvolger of door 
openbare ambtenaren die de minuten in bewaring hebben (zgn. ‘oude afschriften’) 
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Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (14)

▪ Onderafdeling 5. Afschriften
▪ Art. 8.26 BW i.v.m. juridisch statuut van een afschrift van een AA: cf. art. 1335-1336 oud BW

▪ Afschriften geldend als begin van bewijs door geschrift (§ 1, 2-3° en § 2):

▪ Afschriften (< 30 j) afgeleverd door de notaris voor wie de akte is verleden (of zijn opvolger of door 
openbare ambtenaren die de minuten in bewaring hebben) 

▪ Afschriften (ongeacht ouderdom) afgeleverd door anderen dan de notaris voor wie de akte is 
verleden (of zijn opvolger of door openbare ambtenaren die de minuten in bewaring hebben)

▪ Bij overschrijving van de AA in de openbare registers (mits voldaan is aan 2 voorwaarden)

79



© Eubelius

Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift (15)

▪ Onderafdeling 5. Afschriften
▪ Art. 8.26 BW i.v.m. juridisch statuut van een afschrift van een afschrift: cf. art. 1335 BW

▪ Bewijswaarde van een afschrift van een afschrift (§ 1, 4°): geldt louter als een ‘eenvoudige inlichting’ 
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Afdeling 2. Bewijs door getuigen 

▪ Art. 8.28 BW  

▪ Definitie: “een verklaring afgelegd door een derde onder de voorwaarden van de 
artikelen 915 en volgende en 961/1 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek”

(art. 8.1, 8° BW) 

▪ Enkel toelaatbaar in de gevallen waarin de wet het bewijs met alle 
bewijsmiddelen toelaat
▪ M.a.w.: 

▪ Niet toegelaten voor bewijs van rechtshandelingen met waarde hoger dan € 3.500 

▪ Niet toegelaten voor bewijs tegen en boven de inhoud van een ondertekend geschrift 

▪ Tenzij in gevallen waar uitzondering speelt op gereglementeerd bewijs  

▪ Beoordeling bewijswaarde door de rechter (vrije bewijswaarde)
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Afdeling 3. Bewijs door feitelijke vermoedens

▪ Art. 8.29 BW

▪ Definitie: “een bewijsmiddel waarbij de rechter het bestaan van één of meer 
onbekende feiten afleidt uit het voorhanden zijn van één of meer bekende feiten” 

(art. 8.1, 9° BW)  

▪ Enkel toelaatbaar in de gevallen waarin de wet het bewijs met alle 
bewijsmiddelen toelaat

▪ Beoordeling bewijswaarde door de rechter, die ze evenwel enkel zal aannemen 
indien zij op één of meer ernstige en precieze aanwijzingen berusten; indien het 
vermoeden op meerdere aanwijzingen steunt, moeten ze overeenstemmend zijn 
(vrije bewijswaarde)
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Afdeling 4. Bekentenis

▪ Definitie: bekentenis: “een erkenning door een persoon of door haar bijzonder 
gevolmachtigde vertegenwoordiger van een feit dat rechtsgevolgen tegen hem 
kan hebben” (art. 8.1, 10° BW) 
▪ Daad van beschikking 

▪ Door een persoon of door haar bijzonder gevolmachtigde vertegenwoordiger

▪ Bijzondere volmacht vereist als raadsman 
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Afdeling 4. Bekentenis (2)

▪ Definitie: samengestelde bekentenis: “een bekentenis die gepaard gaat met 
verduidelijkingen of voorbehouden die van aard zijn om de rechtsgevolgen ervan 
teniet te doen of te beperken” (art. 8.1, 10° BW) 
▪ Onsplitsbaar 

▪ De bekentenis moet in zijn geheel aangenomen worden, geen “cherry picking” toegelaten 
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Afdeling 4. Bekentenis (3)

▪ Art. 8.30 BW: “De bekentenis kan gerechtelijk of buitengerechtelijk, uitdrukkelijk 
of stilzwijgend, al dan niet intentioneel zijn.” 

▪ In principe altijd mogelijk 
▪ Ook voor rechtshandelingen waarvan de waarde minstens € 3.500 bedraagt 

▪ Tenzij in geval van een zuiver mondelinge bekentenis  
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Afdeling 4. Bekentenis (4)

▪ Art. 8.31 BW i.v.m. de buitengerechtelijke bekentenis: 
▪ Zuiver mondelinge buitengerechtelijke bekentenis: enkel toelaatbaar in de gevallen waarin de 

wet het bewijs met alle bewijsmiddelen toelaat (cf. art. 1355, lid 1 oud BW) 

▪ Kan voortvloeien uit het gedrag van één van de partijen (bv. de uitvoering van een ovk); dat 
gedrag kan met alle bewijsmiddelen worden aangetoond (codificatie RS) 

▪ Heeft “dezelfde wettelijke bewijswaarde als de gerechtelijke bekentenis” 
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Afdeling 4. Bekentenis (5)

▪ Art. 8.32 BW i.v.m. de wettelijke bewijswaarde van de bekentenis:
▪ Toepassingsgebied: zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke bekentenis 

▪ Definitief en onherroepelijk bindend, tenzij dwaling omtrent de feiten of andere 
nietigheidsgrond

▪ Wettelijke, dus dwingende bewijswaarde tegen hij die de bekentenis gedaan heeft, tenzij de 
bekentenis niet oprecht is 

▪ Samengestelde bekentenis: onsplitsbaar, tenzij een van de onderdelen ervan vals, 
onwaarschijnlijk of in tegenspraak is met het andere onderdeel (splitsing ten nadele van hij die 
de bekentenis heeft gedaan) 
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Afdeling 5. Eed 

▪ Definitie: “een plechtige verklaring van een partij voor een rechter waarbij zij de 
waarachtigheid van haar beweringen bevestigt” (art. 8.1, 12° BW) 

▪ Onderafdeling 1. Beslissende eed
▪ Volledig behoud van de huidige regels, behalve schrapping van art. 1363 oud BW

▪ Onderafdeling 2. Ambtshalve opgelegde eed

▪ Schrapping van de waardebepalende eed

88



© Eubelius

Excursus: ongeoorloofd bewijs

▪ Een aangewend bewijsmiddel is ongeoorloofd wanneer het is opgesteld in strijd met de 
wet (onrechtmatig bewijsmiddel) of wanneer het onrechtmatig verkregen is

▪ Vals verklaarde stukken

▪ Vaststellingen door middel van verborgen camera op de werkvloer

▪ Sinds toepassing van Antigoon-rechtspraak ook in burgerlijke zaken is bewijsuitsluiting
door de rechter als sanctie op het in rechte aanwenden van ongeoorloofde
bewijsmiddelen facultatief (tenzij de wet zelf in die sanctie voorziet) 

▪ Cass. 10 maart 2008

▪ Cass. 14 juni 2021 

▪ De rechter mag onrechtmatig (verkregen) bewijs enkel weren indien de onrechtmatigheid: 

▪ (i) de betrouwbaarheid van het bewijs doet wegvallen

▪ (ii) het recht op een eerlijk proces in het gedrang brengt

▪ ((iii) een op straffe van nietigheid voorgeschreven norm schendt)
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Overgangsbepalingen
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▪ Inwerkingtreding: 1 november 2020

▪ Toepassing gemeenrechtelijke regels inzake de werking in de tijd van de nieuwe 
wet

▪ Principe: nieuwe bewijsregels zijn onmiddellijk van toepassing op hangende 
gedingen

▪ Uitzonderingen:
▪ Preconstitutieve bewijsmiddelen (= bewijsmiddelen die vooraf (voor elke betwisting) worden opgesteld 

om als bewijs van een bepaald feit te dienen): toepassing van de wet van kracht op het ogenblik 
waarop het bewijsmiddel werd opgesteld 

▪ Wettelijke vermoedens: toepassing van de wet van kracht op het ogenblik waarop het feit waaraan het 
vermoeden wordt vastgeknoopt, zich voordeed 

▪ Art. 8.22, 3° BW (vaste datum OA) is slechts van toepassing op feiten die zich 
voordoen na 1 november 2020  
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Vier casussen
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Eerste casus 

▪ De verkoop van vastgoed via digitale weg

▪ ‘Een echtpaar doet een bod op een woning via sms of Whatsapp. Het bod wordt eveneens via sms of 
Whatsapp aanvaard door de kopers. Enkele dagen later trekt het echtpaar het bod terug in. Zij beweren
dat de verkoop van een onroerend goed niet tot stand kan komen via digitale weg. Daarnaast zou het al 
helemaal niet mogelijk zijn om de totstandkoming te bewijzen via een sms of Whatsapp-bericht”. 

▪ Kloppen die stellingen?

▪ Kan verkoop van onroerend goed via e-mail of sms tot stand komen? 

▪ Kan de eenvoudige uitwisseling van sms of Whatsapp-berichten kwalificeren als een ondertekend
geschrift? 
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Tweede casus 

▪ De elektronische verlenging van de termijn van een aankoopoptie
▪ In een overeenkomst van tijdelijke wederzijdse verkoop/aankoopbelofte is de volgende clausule

opgenomen: ‘De kandidaat-verkoper verbindt er zich toe om, gedurende een termijn, ingaand op heden
en eindigend op 1 april 2021 te 18 uur, het hierboven beschreven onroerend goed enkel aan de 
kandidaat-koper te verkopen en wel tegen de hierna bepaalde voorwaarden. De kandidaat-koper heeft
dus het recht dit eigendom tegen die voorwaarden aan te kopen mits hij, vóór het verstrijken van deze
termijn, de hem verleende verkoopoptie licht. Het bewijs dat deze termijn in onderling akkoord verlengd
werd, kan, indien hierover betwisting zou rijzen, enkel geleverd worden door een geschrift, ondertekend
door beide partijen.’ 

▪ De partijen vragen zich af of het toch niet mogelijk is om de termijn te verlengen via elektronische weg? 
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Derde casus 

▪ De ondertekening van een compromise of wederzijdse verkoopakte/aankoopbelofte via 
gescande handtekeningen

▪ “Na een ontwerpdocument een aantal keer over en weer te hebben gestuurd, bereiken partijen een
eensgezindheid over een compromise (of een wederzijdse verkoop/aankoopbelofte) voor de verkoop van 
een onroerend goed. Aangezien het voor partijen moeilijk ligt om fysiek bij elkaar te komen, besluiten zij
om het document te ondertekenen via gescande handtekeningen. De koper stuurt per e-mail een scan 
van het door hem ondertekende document en stuurt een scan terug naar de koper.”

▪ Er rijzen twee vragen: 

▪ Komt het document met de gescande handtekeningen in aanmerking als een onderhandse akte? 

▪ Kan op deze manier worden voldaan aan de vereiste van meervoudige originelen bij wederkerige
overeenkomsten? 
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Vierde casus  

▪ Het bewijs van een overeenkomst tussen een notariskantoor en een dienstverlener

▪ “Een notariskantoor is op zoek naar een medewerker-notarieel jurist. Een consultancybureau dat
gespecialiseerd is in de rekrutering van werknemers en zelfstandigen, contacteert het kantoor. Het 
consultancybureau stelt een potentiële kandidaat voor die, na een gesprek, in dienst wordt genomen. 
Nadien stuurt het consultancybureau via e-mail een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst naar het 
notariskantoor, waarin zij aangeeft een minimumbedrag van 7.500 EUR aan te rekenen voor haar
diensten. Het notariskantoor reageert daarop niet. Enige tijd later volgt ook een factuur voor dat bedrag. 
Naderhand betwist het notariskantoor ooit enige vergoedingswijze zijn overeengekomen en ooit te

hebben ingestemd met een bedrag van 7.500 EUR” 

▪ Loopt het notariskantoor het risico te moeten betalen? 
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Bedankt voor uw aandacht

Ann-Sofie Maertens

Vragen?

02/543 31 00 annsofie.maertens@eubelius.com
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