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Interpretatieve werking

1

Actualia omtrent de uitvoering te goeder trouw van verbintenissen

1. Interpretatieve werking

• Aanvulling op artikel 1156 OBW (gemeenschappelijke wil partijen)

• Bedingen krijgen de betekenis die partijen redelijkerwijze voor ogen hadden bij het
sluiten van de overeenkomst in het licht van de concrete omstandigheden

≠ wat hoort het beding te betekenen (volgens de interpretator)

• Blijkbaar niet hernomen in (ontwerp) boek 5 NBW – de bijzondere interpretatieregels
wel (art. 5.65 (ontwerp) NBW)
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Aanvullende werking

2

Actualia omtrent de uitvoering te goeder trouw van verbintenissen

2. Aanvullende werking – Loyauteitsplicht

• Loyauteits‐ en samenwerkingsplicht (Cf. art 1135 OBW)

Cass. 25 juni 2020*

• Grote vrijheid van de rechter < niet ingaan tegen aard overeenkomst

• Uitgebreide catalogus, bijv.:

• Contractspartij informeren, raad geven, waarschuwen, bijstaan, begeleiden

• Uitvoering van verbintenissen door wederpartij niet bemoeilijken

• Redelijke inspanningen hangende opschortende voorwaarde (cf. art. 1178 OBW)

• Schadebeperkingsplicht (‘obliegenheit’)
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2. Aanvullende werking – Loyauteitsplicht

*Loyauteits‐ en samenwerkingsplicht (Cass. 25 juni 2020)

• Ex‐bestuurder vennootschap start concurrerende activiteit

• HvB: 12m na mandaat geen concurrerende activiteit ogv goede trouw

• Cass. 25 juni 2020

• Tijdens mandaat: loyauteitsverplichting, tenzij anders overeengekomen

• Na mandaat: geen loyauteitsverplichting, tenzij anders overeengekomen

≈ oneerlijke marktpraktijken (art. VI.104 WER)
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2. Aanvullende werking – Aanwenden contractuele sancties
Loyaal kiezen en uitvoeren van (buitengerechtelijke) contractuele sancties

• Voldoende ernstige wanprestatie – niet zelf aan de oorzaak liggen

• Voorafgaande ingebrekestelling / kennisgeving*

• Heronderhandelingsverplichting?*

• Cass. 7 juni 2018:
“Uit de bepaling dat de overeenkomsten te goeder trouw moeten worden ten uitvoer gebracht, volgt
niet als algemene regel dat een partij bij een wederkerige overeenkomst die van de wederpartij de
nakoming vraagt van diens verbintenis, het bewijs dient te leveren dat hijzelf zijn verbintenis zal kunnen
uitvoeren wanneer de wederpartij omdat bewijs vraagt.”

• Sanctie
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2. Aanvullende werking – Aanwenden contractuele sancties

*Voorafgaande kennisgeving / ingebrekestelling ENAC (Cass. 13 januari 2017)

• Advocaat doet geen aangifte van schuldvordering in faillissement (€ 9.845,16)

• Toepassing ENAC wegens niet‐betalen provisie (€ 600), zonder voorafgaande kennisgeving

• Cass. 13 januari 2017:
• In beginsel geen voorafgaande kennisgeving vereist

• In bijzondere omstandigheden kennisgeving + wijzen op de gevolgen
• Bijv.: nakoming moet binnen een bepaalde termijn gebeuren waarna zij doelloos is en schuldenaar weet of behoort

te weten dat bij niet‐uitvoering onherroepelijke schade ontstaat

• Cf. art. 5.239, §3 (ontwerp) NBW

• Quid ingebrekestelling?
Cf. art. 5.83, 5.224 en 5.231 (ontwerp) NBW (neen)
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2. Aanvullende werking – Aanwenden contractuele sancties
*Voorafgaande kennisgeving / ingebrekestelling ontbinding (Cass. 23 mei 2019)

• Voorwaarden buitengerechtelijke ontbinding op eigen risico:
• Wederkerige overeenkomst

• Voldoende ernstige wanprestatie

• Schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar
• Cass. 11 december 2020 (impliciete / stilzwijgende kennisgeving is niet mogelijk)

• Inhoud kennisgeving?
Motieven van de ontbinding (cf. art. 5.93 (ontwerp) NBW)

• Ingebrekestelling?
• Cass. 16 februari 2009 (ja)

• Art. 5.83, 5.224 en 5.231 (ontwerp) NBW (ja)

• Contractuele of jurisprudentiële uitzondering (cf. art. 5.233 (ontwerp) NBW)

• Controle door de rechtbank nadien (regelmatigheid / abusief – art. 5.94 (ontwerp) NBW)
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2. Aanvullende werking – Aanwenden contractuele sancties

*Heronderhandelingsverplichting?

• Goede trouw ≠ verplichting om schuld niet op te eisen bij onvoorzienbare gewijzigde
omstandigheden sinds het sluiten van de overeenkomst die uitvoering ervan bemoeilijken (Cass.
14 april 1994; Cass. 20 april 2006).

• Heronderhandelingsplicht ogv aanvullende werking?

Cf. Vred. Houthalen‐Helchteren 28 juli 2020 (afgewezen)

• Onrechtstreeks via rechtsmisbruik door vorderen gedwongen uitvoering

Cass. 14 oktober 2010 en inframisbruik keuzerecht contractuele sancties

• Cf. Art. 5.74 (ontwerp) NBW
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Matigende werking
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3. Matigende werking – Algemeen kader

Algemeen criterium

• “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.” (cf. art. 1.10, lid 2 (ontwerp) NBW)

Subcriteria

• Exclusief oogmerk om te schaden

• Objectief: geen redelijk / voldoende belang waarbij schade wordt berokkend aan de andere partij

• Uit verschilende uitoefeningswijzen met hetzelfde nut kiezen voor de meest nadelige voor de andere
partij

• Proportionaliteitscriterium

• [Finaliteitscriterium] cf. doelgebonden bevoegdheden

• Vertrouwenscriterium
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3. Matigende werking – Algemeen kader

Sancties

• Matiging van het recht tot zijn normale rechtsuitoefening

• Cijfermatige vermindering (infra)

• Opleggen andere sanctie dan de gevorderde sanctie (infra)

• Niet mogelijk om zich op het recht te beroepen in de gegeven omstandigheden (infra)

• Contractdwang? (infra)

• Herstel van de schade bij equivalent indien matiging niet volstaat / mogelijk is

• Ontbinding van de (wederkerige) overeenkomst (1184, lid 2 OBW)
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3. Matigende werking – Toepassingsgebied

• Verbod op rechtsmisbruik is (enige) grondslag voor de matigende werking

• Rechtsmisbruik veronderstelt het bestaan van een recht (Cass. 20 December 2019)

• Verkoop aandelen, inclusief bepaalde “warranties” m.b.t. waardering vennootschap

• REA + HvB: kopers mogen zich niet beroepen op warranty wegens kennis waardering vóór het
sluiten van de SPA

• Cass.: geen rekening houden met elementen van vóór het ontstaan van het (misbruikte) recht

• Ook ‘vrijheden’ (om al dan niet te contracteren)

Cass. 7 oktober 2011 en Cass. 27 april 2020 (infra) +MvT art. 5.14 NBW

• Beslagrechter is bevoegd bij invordering dwangsommen (Cass. 7 September 2020; Cass. 19
December 2019* en Cass. 19 oktober 2018*)
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3. Matigende werking – Toepassingsgebied

*Bevoegdheid beslagrechter (Cass. 19 December 2019)

• 2007: veroordeling voor ongedaan maken bouwovertreding + dwangsom

• December 2014 – mei 2015: afspraken met gemeente over kosteloze overdracht grond + afbraak
opstallen door gemeente

• 3j later betalingsbevel stedenbouwkundig ambtenaar (55k) + verzet eigenaar

• Rechtsmisbruik: voordeel ambtenaar bij invordering (55k, i.e. gedwongen uitvoering na te streven) voor
desbetreffende periode staat niet in verhouding tot nadeel eigenaar (alsnog zelf overgaan tot afbraak
vóór overdracht)

*Sanctie (Cass. 19 oktober 2018)

• Bestreden arrest wijst invordering van de dwangsommen integraal af

• Cass.: Enkel matiging van de dwangsommen tot 0 indien het laten verbeuren van de dwangsommen
van bij de start rechtsmisbruik zou uitmaken
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3. Matigende werking – Respecteren vormvereisten

Vormvereisten hernieuwing handelshuur (Cass. 1 februari 2016)

• Aanvraag hernieuwing handelshuur overeenkomsting vormvereisten arikel 14, lid 1 HHW

• H krijgt bericht dat VH de brief niet is komen ophalen, en licht hem na het verlopen van de
antwoordtermijn in dat de hernieuwing tot stand is gekomen

• REA: H heeft rechtsgeldige aanvraag gedaan, maar misbruik gemaakt van diens recht door
de VH niet in te lichten voor het verlopen van de termijn

• Cass.: geen rechtsmisbruik Verbreking

• Cf. Cass. 24 oktober 1968 en Cass. 20 maart 1969
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3. Matigende werking – Respecteren vormvereisten

Vormvereisten wet precontractuele informatieverplichtingen (Ond. Gent 8 november
2018)

• Precontractuele informatieplicht “commerciële samenwerkingsovereenkomst” – sanctie:
nietigheid binnen twee jaar na afsluiten (art. X.30 WER)

• Principaal: schadevergoeding wegens schending niet‐concurrentiebeding

• Agent: overeenkomst is nietig wegens miskennen precontractuele infoplicht

• Principaal: rechtsmisbruik – enige doel is ontlopen sanctie

• Rb:

• Bedoeling wetgever was bescherming gedurende periode van twee jaar

• Ontwijken debat over niet‐concurrentiebeding dmv nietigheid ≠ rechtsmisbruik

• Doel wet is om verkrijger in te lichten, o.m. over bestaan niet‐concurrentieplicht

• Cf. Cass. 17 september 2015
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3. Matigende werking – Keuze contractuele sancties

Keuze tussen gedwongen uitvoering en ontbinding (Cass. 3 februari 2017)

• Huurovereenkomst bepaalde duur naar gemeen recht

• Opzeg door H na de termijn voorzien in de overeenkomst

• VH vordert gedwongen uitvoering (bij equivalent – 2 jaar huur)

• Rechtbank oordeelt dat VH rechtsmisbruik maakt

• VH heeft geen nieuwe huurder gezocht (cf. Vred. Nieuwpoort 24 november 2015)

• VH is niet ingegaan op voorstel om minnelijk te beëindigen

• Cass. 3 februari 2017: niet voldoende om rechtsmisbruik vast te stellen verbreking

Wel rechtsmisbruik gelet op bijzondere omstandigheden, bijv.:

• Cass. 6 januari 2011*

• Vred. Genk 28 mei 2019*

• Gent 3 februari 2014*

Cf. Art. 5.234 (ontwerp) NBW
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3. Matigende werking – Schadebedingen

Actualia omtrent de uitvoering te goeder trouw van verbintenissen

* Cass. 18 juni 2020
** Art. 5,52 (ontwerp) NBW: mogelijke beperking tot toetredingscontracten
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3. Matigende werking – Schadebedingen

Art. 5.88 (ontwerp) NBW

§ 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. Nietteminmatigt 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. Bij matiging kan de rechter de schuldenaar niet veroordelen tot een vergoeding die lager is dan een
redelijk bedrag of een redelijke prestatie.

§ 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.

§ 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.

§ 6. Indien het schadebeding betrekking heeft op een onredelijk gering bedrag of geringe prestatie, in acht genomen de
schade en alle andere omstandigheden, in het bijzonder de rechtmatige belangen van de schuldeiser, is artikel 5.89 van
overeenkomstige toepassing.
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3. Matigende werking – Contractweigering

Misbruik vrijheid contracteren (Cass. 27 april 2020) = Cass. 7 oktober 2011

• Verkoop stacaravan – campingeigenaar eist commissie op verkoop – VK weigert

• Nieuwe eigenaars vragen hernieuwing van de staanplaats – campingeigenaar weigert en
gaat over tot dagvaarding en eist de ontruiming

• Vred.: staanplaats moet ontruimt worden

• Rea: rechtsmisbruik

• Geldige overdracht caravan en huurovereenkomst

• Nieuwe camper – doet geen afbreuk aan standing camping

• Werkelijke reden voor weigering is dat geen commissie heeft gekregen

• Kopers hebben hun caravan met verlies moeten verkopen

 Vergoeding van verschil tussen aan‐ en verkoopprijs (7000 euro)

• Cass: voordeel weigering campingeigenaar ≈ nadeel kopers
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3. Matigende werking – Contractweigering

• Misbruik contractweigering algemeen aanvaard, maar niet steeds toegekend:

• Gent 2 mei 2016 (principe ok – vordering afgewezen)

• Antwerpen 27 oktober 2016 (principe ok – vordering afgewezen)

• Brussel 27 februari 2014 (principe ok – vordering afgewezen)

• MvT art. 5.14 (ontwerp) NBW

• Vz. Ond. Gent 28 Oktober 2020 (Art. IV.2/1 WER ≈ strikte toepassingsvoorwaarden)

• Sanctie (1382 / 1134, lid 3 OBW)

• Vergoeding (negatieve) contractbelang

• Contractdwang?
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3. Matigende werking – Vertrouwenscriterium

Rechtsverwerking

= objectief onverenigbare houding + schending rechtmatig vertrouwen

≠ zelfstandig rechtsmisbruikcriterium

Cass. 23 mei 2019

• Oktober 2007: dagvaarding achterstallige onderhoudsbijdrage vanaf 2005

• September 2014: activering procedure – rechtsdag mei 2015

• Loutere feit recht niet uit te oefenen gedurende bepaalde tijd ≠ rechtsmisbruik

• De uitzonderlijke inertie van de eiseres overschrijdt de grenzen van de normale uitoefening van het recht door
een bedachtzaam en voorzichtig persoon en heeft de verweerder schade berokkend

• Sanctie: vordering afgewezen voor wat betreft bijdragen vóór september 2014

Cass. 20 December 2019 (supra)

• Geen rekening houden met omstandigheden vóór ontstaan recht
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3. Matigende werking – Vertrouwenscriterium

Vb. vorderen van interesten op de hoofdsom na lange periode van stilzitten

• Cf. Schadebeperkingsplicht

• Cf. art. 1153 BW (Cass. 17 oktober 2002; Cass. 3 oktober 2013)

• Sanctie? 

• Antwerpen 10 oktober 2019: vermindering van 10% naar 6%

• Bergen 6 december 2005: vermindering van de periode dat interest loopt
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Dank voor uw aandacht
Wannes Buelens

Vragen?

0494/43.31.04 wannes.Buelens@uantwerpen.be
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