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Wilsgebreken bij dading: kleine opfrissing
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• Historische redenen: algemene geldigheidsvereisten voor overeenkomsten niet zonder meer van 
toepassing op dading. Wetgever wou mogelijkheden tot nietigverklaring zo beperkt mogelijk 
houden. Doel van een dading is geschillen beëindigen of voorkomen, niet nieuwe beginnen.

• Eigen regeling van dading (art. 2052 lid 2 en 2053 lid 1 BW): casuïstische en nogal verwarde 
bepalingen over de geldigheid van de dading, die vrij sterk afwijken van algemene regels (art. 1110 
BW).

• Wilsgebreken bedrog en geweld (art. 2053 lid 2 BW): in feite overbodige herhaling van algemene 
regels. 

• Benadeling: lichte afwijking van standaard. Geen grond tot nietigverklaring van een tussen 
meerderjarigen aangegane dading.
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Dwaling: voorwerp van het geschil (1)
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• Een dading kan worden vernietigd wegens dwaling omtrent de persoon of het voorwerp van het 
geschil, maar niet wegens dwaling over het recht.

• Voorwerp geschil = rechtsverhouding, waarover partijen van mening verschillen. 

• Voorwerp dading = geheel van rechten en plichten, dat partijen doen ontstaan om hun geschil 
definitief op te lossen.

• Niet letterlijk op te vatten. Cass 2018: “onder dwaling omtrent het voorwerp van het geschil […] 
wordt verstaan een dwaling omtrent de zelfstandigheid van de zaak, voorwerp van het geschil, met 
name een dwaling omtrent het bestaan of de aard van de subjectieve rechten, voorwerp van het 
geschil, maar niet een dwaling omtrent de omvang van die rechten”.
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Dwaling: voorwerp van het geschil (2)
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• Feiten: landmeter hield geen rekening met bepaalde naderhand ontdekte referentiepunten, 
waardoor vermeende omvang van het oorspronkelijke eigendomsrecht verkeerd bleek.

• Bestreden arrest: vergissing omtrent de omvang van de rechten op het moment van het sluiten van 
de dading betreft niet de zelfstandigheid van de zaak, voorwerp van het geschil; is eerder een 
toepassingsgeval van benadeling (uitgesloten bij dading).

• Cass. 21 december 2018, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181221.1, RW 2019-2020, 812.
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Geweld (1)
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• Wat indien contract, in dit geval dading, gesloten onder dwang (gebruik illegale software), vrijwillig 
(gedeeltelijk) wordt uitgevoerd? Is de initiële relatieve nietigheid dan bevestigd?

• In feite niet specifiek voor dading: algemeen verbintenissenrecht (art. 1111 e.v. BW), maar 
rechtspraak is zeer zeldzaam.
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Geweld (2)
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• Cass. 2017: “Afstand door een partij van het recht om de nietigheid van een overeenkomst op 
grond van geweld in te roepen, kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren. […] Dergelijke afstand 
wordt niet vermoed en kan enkel worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar 
zijn. Uit […] art. 1115 BW […] volgt dat de vrijwillige uitvoering van een overeenkomst die nietig is 
op grond van geweld, slechts als goedkeuring of bevestiging kan worden beschouwd wanneer de 
uitvoering dateert van na het ophouden van het geweld. Als de goedkeuring stilzwijgend gebeurt, 
kan ze enkel worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn en waaruit de 
zekere wil tot afstand blijkt.

• Vernietiging bestreden arrest: rechter moet nagaan of bevestiging gebeurde nadat het geweld een 
einde had genomen.

• Cass. 7 september 2017 (geen ECLI-nummer), NJW 2018, 345, noot N. PORTUGAELS, “Goedkeuring van een dading waarvan de 
toestemming door geweld was afgeperst”, RW 2019-2020, 140, noot N. PORTUGAELS en B. WEYTS, “Verhindert de (gedeeltelijke) 
uitvoering van een overeenkomst de toepassing van de nietigheidssanctie in geval van geweld?”.

Juristendagen 2021



Voorwerp en oorzaak van de dading: kleine opfrissing
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• Voorwerp dading te onderscheiden van voorwerp betwisting (zie ook al hierboven). Het geheel van 
de rechten en de plichten, dat door de dading tot stand komt, is het voorwerp van de dading. De 
rechtsverhouding, die de partijen verschillend beoordelen, is het voorwerp van de betwisting.

• Beide kunnen samenvallen, maar vaak is het voorwerp van de dading ruimer. Het voorwerp van de 
betwisting is dus per definitie steeds vervat in het voorwerp van de dading, maar in de dading 
kunnen allerlei schikkingen worden getroffen, die niets met de oorspronkelijke betwisting te 
maken hebben.

• De dading is nietig wegens gebrek aan voorwerp, wanneer er tussen de partijen überhaupt geen 
betwisting bestond. De zaak of de prestatie moet voldoen aan de algemene vereisten betreffende 
het voorwerp in het algemeen verbintenissenrecht.

• Oorzaak volgt de regels van het algemeen verbintenissenrecht.
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Voorwerp: rechten die voorwerp van dading kunnen uitmaken
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• Een gemeenrechtelijke dading is in principe niet mogelijk in belastingzaken, omdat de gelijkheid 
onder de burgers zou worden verstoord. In bijzondere wetten kan van deze regel worden 
afgeweken.

• In art. 263 AWDA is aan de Administratie Douane en Accijnzen een bevoegdheid tot “transigeren” 
toegekend.

• Cass. 2011: “Wanneer het bestuur transigeert in de door dat artikel bepaalde omstandigheden, is 
deze overeenkomst een dading zoals bedoeld in artikel 2044 Burgerlijk Wetboek. In zoverre zij 
rechtmatig is aangegaan, stelt de overeenkomst een einde aan de betwisting over de vrijgave van 
in beslag genomen goederen”. Aangezien de betwiste transactie wel degelijk een dading is, kan zij 
niet worden vernietigd wegens verschoonbare dwaling.

• Cass. 22 september 2011, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110922.4, Arr.Cass. 2011, 1865, concl. A-G D. THIJS, FJF 2012, 361, Pas. 2011, 
2015, RW 2012-2013, 427, noot E. VAN DOOREN, “De dading in douanegeschillen”.
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Dading: ongeoorloofde oorzaak (1)
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• Feiten. Dading waarbij particulier afstand doet van procedure vergunningsbetwisting tegen 
onderneming, die als tegenprestatie de bouwovertredingen van wederpartij zou gedogen. Voorts 
moet particulier de werf van onderneming voorzien van water en elektriciteit, met daaraan 
gekoppeld een strafbeding tot beloop van € 50.000. Particulier levert (volgens onderneming) geen 
water en elektriciteit en wordt gedagvaard tot betaling van € 50.000.

• Hof Gent wijst eis af: dading is absoluut nietig wegens ongeoorloofde oorzaak, nl. een met de 
openbare orde strijdige toestand in stand houden. 
Gent 4 januari 2019, 2015/AR/2532, onuitg.

• Vordering kon misschien ook worden afgewezen wegens gebrek aan rechtmatig belang. 
Zie bv. Antwerpen 5 april 2006, T.Verz. 2006, 440.

Juristendagen 2021



Dading: ongeoorloofde oorzaak (2)
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• Cass. 2020: “De oorzaak van een overeenkomst bestaat uit de determinerende beweegredenen die 
elke partij ertoe hebben bewogen om de overeenkomst te sluiten en die gekend waren of 
behoorden te zijn aan de andere partij [belangrijke nieuwe toevoeging betreffende oorzaak]. Zij is 
ongeoorloofd, wanneer zij strijdig is met de openbare orde of met dwingende wetsbepalingen. Een 
overeenkomst met een ongeoorloofde oorzaak is nietig en kan geen gevolg hebben”.

• Wanneer de rechter beslist “dat de partijen met het sluiten van de dadingsovereenkomst ‘het 
oogmerk hadden om een met de openbare orde strijdige toestand in stand te houden’, zodat de 
overeenkomst absoluut nietig is wegens een ongeoorloofde oorzaak”, geeft hij te kennen dat de 
dading in haar geheel behept is met een ongeoorloofde oorzaak, zodat de afwijzing van de 
vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van leveringsverbintenis naar recht 
verantwoord is.

• Cass. 7 mei 2020, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200507.1N.7, NJW 2020, 500, noot M. MEIRLAEN, “Ongeoorloofde oorzaak behoort 
gekend te zijn”, RW 2020-2021, 1500, TBO 2020, 355.
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Dading: onderscheid met verdeling (1)
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• Cass. 2017: “Uit de samenhang van de artikelen 887, lid 2, 888, lid 1, 2044, lid 1, en 2052 van het 
Burgerlijk Wetboek volgt dat een deelgenoot wegens benadeling van meer dan een vierde kan 
opkomen tegen een verdeling die ten onrechte als dading werd gekwalificeerd, maar dat deze 
mogelijkheid niet openstaat ten aanzien van een werkelijke dading, namelijk een wederkerige 
overeenkomst waarbij de partijen wederzijdse toegevingen doen om de onverdeeldheid te doen 
ophouden”.

• Art. 887 lid 2 BW: Wanneer een mede-erfgenaam bewijst dat hij voor meer dan een vierde is 
benadeeld, kan hij tegen de anderen een vordering instellen tot aanvulling van het gedeelte dat 
hem bij de verdeling is toegekend.

• Art. 2052 BW: Dadingen hebben tussen partijen kracht van gewijsde in hoogste aanleg. Men kan er 
niet tegen opkomen uit hoofde van dwaling omtrent het recht of uit hoofde van benadeling.

• Dilemma: als de verdeling plaatsvindt onder de vorm van een dading (waarbij de betrokkenen 
wederzijdse toegevingen doen), welke regel heeft dan voorrang? Zeer betwiste materie, al twee 
eeuwen lang…
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Dading: onderscheid met verdeling (2)
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• Met zijn arrest van 2017 maakt het Hof van Cassatie een bocht van 180°. Het Hof heeft in 
overweging genomen dat een loutere wanverhouding tussen de verplichtingen van de partijen de 
rechtsgeldigheid van een dading niet vermag aan te tasten; de rechtszekerheid, die de dading 
schept, is essentieel. “Het Hof [schrijft het Hof] komt hiermee terug op zijn eerdere rechtspraak”.

• Cass. 3 april 2017, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.1, JT 2017, 350, noot F. GLANSDORFF, “Transaction n’est point partage”,
Not.Fisc.M. 2017, 172, noot N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens
benadeling voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, NJW 2017, 653, noot F. BRULOOT,
“Vernietiging van een dading tot verdeling wegens benadeling”, RABG 2017, 1225, noot S. BROUWERS, “Over de ‘echte’ en de ‘niet
echte’ dading”, Rev.not.b. 2017, 559, noot D. STERCKX, “La transaction-partage consacrée comme pacte de stabilité”,
Rev.trim.dr.fam. 2018, 1044, noot, RW 2016-2017, 1600, RW 2018-2019, 185, noot, TBBR 2018, 82, noot J. VAN ZUYLEN, “La lésion
d’un partage transactionnel: échec et mat!”, T.Fam. 2017, 184, noot S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen tot verdeling
zijn vatbaar voor vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde”, TGR-TWVR 2017, 259, noot L. VAN DORPE, T.Not.
2017, 446, noot J. VERSTRAETE, “Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een deelgenoot kan niet opkomen
tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde”.

Juristendagen 2021



Dading: onderscheid met verdeling (3)
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• De vorige stand van zaken was helemaal niet oud en kwam voort uit een cassatiearrest van 2010, 
dat echter op heel wat kritiek was onthaald. H. Casman wees op niet te rechtvaardigen 
discrepanties met andere delen van het familierecht (bv. echtgenoten die bij een echtscheiding een 
dading sluiten), in die mate dat de vraag rees of de beslissing wel grondwettelijk was.

• Cass. 28 januari 2010, ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100128.3, Act.dr.fam. 2012, 161, noot A. VAN GYSEL, “Le règlement transactionnel
des biens et la lésion dans le partage”, Arr.Cass. 2010, 279, NJW 2010, 324, noot K. VANDENBERGHE, “Toepassing van artikel 888 lid
1 BW op een transactionele verdeling”, Pas. 2010, 278, RABG 2010, 755, noot B. VERLOOY, “De vernietiging van een dading wegens
benadeling”, Rec.gén.enr.not. 2012, 345, noot E. BEGUIN, “Un partage transactionnel peut-il être attaqué pour cause de lésion?”,
Rev.not.b. 2012, 484, noot H. CASMAN, “Le partage transactionnel, stable ou égalitaire avant tout?”, Rev.trim.dr.fam. 2010, 1324,
RW 2010-2011, 742, TGR-TWVR 2010, 245, T.Not. 2012, 247.
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Ontbinding: kleine opfrissing
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• Er heeft nooit twijfel over bestaan, dat in een dading een uitdrukkelijk ontbindend beding mag 
worden opgenomen. In elk wederkerig contract wordt echter de ontbindende voorwaarde ook 
stilzwijgend verondersteld. Het Hof van Cassatie heeft al in 1977 terecht beslist dat er geen enkele 
reden is om deze regel niet toe te passen op een dading, die een wederkerig contract is.

• In oudere rechtsleer werd voorgehouden dat het stilzwijgend ontbindend beding niet kon gelden bij een dading. De argumenten 
voor deze stelling luidden als volgt.

- De gelijkstelling tussen dading en vonnis laat geen ontbinding toe .

- Een opportuniteitsoverweging: het is onredelijk om de vaak moeilijk tot stand gekomen dading in haar geheel te laten verdwijnen 
omdat een bepaalde clausule niet wordt nageleefd. Dat kan echter van alle complexe contracten worden beweerd. Een partij 
vraagt de ontbinding maar omdat ze het niet uitvoeren van een bepaalde verplichting belangrijk acht.

- Een billijkheidsoverweging: door het ontbinden van de dading komt de betwisting, die de partijen wilden uitdoven, opnieuw tot
leven. Een partij, die te kwader trouw de dading niet uitvoert, zou hiervoor worden beloond, als de partij, die de ontbinding heeft 
bekomen en aldus de betwisting weer tot leven heeft gewekt, het daaropvolgende proces (dat logischerwijze toch zal volgen) 
verliest en daardoor geen of minder rechten krijgt dan in de ontbonden dading. Op het eerste gezicht heeft dit argument enige
merite: men mag niet toelaten, dat een partij de uitvoering van de dading kan saboteren en daarmee haar voordeel kan doen. 
Eigenlijk is dit een drogredenering: men is er immers niet toe verplicht de ontbinding te vorderen, men kan evengoed de 
gedwongen uitvoering eisen, eventueel met schadevergoeding. 
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Ontbinding: buitengerechtelijk (!)
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• Cass. 2019: Het Hof bevestigt (vanzelfsprekend) dat een dading een wederkerig contract is, waarop 
artikel 1184 BW van toepassing is, MAAR voegt eraan toe dat de regel, dat ontbinding wegens 
wanprestatie in rechte moet worden gevorderd, er niet aan in de weg staat, 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 
haar onwerkzaam heeft verklaard.

• Dit lijkt nu wel de definitieve erkenning in rechte van de rechtsfiguur van de buitengerechtelijke 
ontbinding (die overigens in het nieuwe BW wettelijk is ingevoerd).

• Cass. 23 mei 2019, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190523.14, JT 2020, 26, noot S. STIJNS en P. WERY, “La résolution par voie de 
notification, enfin admise par la Cour de cassation”, TBBR 2019, 474, noot S. STIJNS en S. JANSEN, “De buitengerechtelijke 
ontbinding eindelijk erkend: van het ontbonden beschouwen naar de ontbinding op kennisgeving”, TBH 2020, 497, noot S. VAN 
LOOCK, “Het Hof van Cassatie erkent de buitengerechtelijke ontbinding: driemaal is scheepsrecht”.
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Opzegging: neen
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• Cass. 2016: Het algemeen rechtsbeginsel dat overeenkomsten van onbepaalde duur op elk 
ogenblik en door elk van de partijen kunnen worden beëindigd, machtigt een partij bij een dading 
niet om een verbintenis, die zij daarin bij wijze van toegeving heeft aangegaan, eenzijdig te 
herroepen, zelfs al werd die verbintenis voor onbepaalde duur aangegaan (art. 2052 BW). De 
overeenkomst tussen twee samenwonenden (de ene vruchtgebruiker van een onroerend goed, de 
andere naakte eigenaar ervan), op grond waarvan de vruchtgebruiker beslist dat de blote eigenaar 
nu en in de toekomst kosteloos en voor onbepaalde duur het goed mag bewonen, is een dading 
(art. 2044 BW) en geen overeenkomst van bruikleen (art. 1875 BW), wanneer de partijen met deze 
overeenkomst de bestaande of toekomstige betwistingen hebben willen beëindigen.

• Cass. 10 november 2016, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161110.3, , JLMB 2017, 1600, RCJB 2020, 47, noot P. WERY, “Le principe général
du droit de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée”, RW 2017-2018, 1051.
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BEWAARGEVING

2

Type here the title of the presentation



Kwalificatie bewaargeving (1)
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• Cass. 2015: “Artikel 1915 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bewaargeving in het algemeen een 
handeling is waarbij men de zaak van een ander aanneemt, onder verplichting om die te bewaren 
en in natura terug te geven. Artikel 1921 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vrijwillige bewaargeving 
tot stand komt door de wederzijdse toestemming van de bewaargever en de bewaarnemer. 
Vrijwillige bewaargeving is een overeenkomst, waarvan de geldigheid de toestemming vereist van 
beide partijen tot het sluiten van deze overeenkomst. Tussen de partijen moet een 
wilsovereenstemming bestaan om daadwerkelijk rechtsgevolgen te doen ontstaan. De 
toestemming kan stilzwijgend zijn, indien zij volgt uit een gedraging die voor geen andere uitleg 
vatbaar is en dus derhalve de wil inhoudt om een overeenkomst te sluiten”.

• In de samenvatting op Juportal wordt vermeld dat A-G C. Vandewal had geadviseerd dat in het 
bestreden arrest niet wettig was vastgesteld dat er een bewaargeving was ontstaan. Maar de 
conclusie is niet mee gepubliceerd, en de middelen zijn niet bij het arrest gevoegd…

• Cass. 8 mei 2015, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150508.3, Arr.Cass. 2015, 1188, Pas. 2015, 1164.
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Kwalificatie bewaargeving (2): parkeren van een auto
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• Pol. Brussel 2015: Het ter beschikking stellen van een bewaakte parking waar slagbomen en 
personeel aanwezig zijn, moet worden beschouwd als een overeenkomst van bezoldigde 
bewaargeving, en niet als een huurovereenkomst. Een bezoldigd bewaarnemer is aansprakelijk 
voor zijn culpa levis in abstracto: hij moet als een goed huisvader voor de bewaring van de in 
bewaring gegeven zaak zorgen en moet aan deze zaak meer zorgen besteden dan aan zijn eigen 
zaak. Wanneer in de parking ter hoogte van de uitgang een grote plas water aanwezig is die de 
vloer spiegelglad maakt en de uitbater van de parking niets heeft ondernomen om het gevaar te 
voorkomen of de gebruikers van de parking te verwittigen, heeft hij zich niet gedragen als een 
goed huisvader en is hij in zijn contractuele verplichtingen tekortgeschoten.

• Vonnis geeft overzicht van rechtspraak waaruit blijkt dat het om bewaargeving gaat, als er 
bewaking is, en om huur, als er geen bewaking is. Feiten in dit geval: slagbomen aan in- en uitgang, 
loketten met personeel, parlofoon aan uitgang voor communicatie met personeel, na ongeval was 
veiligheidspersoneel snel ter plaatse.

• Pol. Brussel 16 oktober 2015, VAV 2016, 34, noot P. LENVAIN.

• Maar de eigenaar had de auto al terug en reed er zelf mee…
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Kwalificatie bewaargeving (3): auto-inspectie, sleepdienst
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• Hof Bergen 2020: Een bewaargeving wordt gekenmerkt door de bewaring van de zaak, die het 
voorwerp ervan uitmaakt en die het doel zelf van de overeenkomst vormt. Wanneer een eigenaar 
zijn voertuig overhandigt aan de automobielinspectie (“technische controle”), bestaat er 
(uiteraard) geen bewaargevingsovereenkomst bij gebrek aan gemeenschappelijke wil om het 
voertuig te overhandigen en de overhandiging te aanvaarden met het oog op de teruggave ervan 
aan de bewaarnemer. Wanneer schade aan het voertuig ontstaat door de uitvoering van de 
technische controle (de fameuze ‘dieseltest’ op hoog toerental), is het vermoeden dat voortvloeit 
uit art. 1915 BW (resultaatsverbintenis) niet van toepassing.

• Bergen 4 april 2019, JLMB 2020, 56, T.Verz. 2020, 282.

• Hof Luik 2018: Het slepen van een auto is evenmin een bewaargeving. In dit geval werd de 
opdracht gegeven door de politie, zodat de eigenaar enkel over een buitencontractuele vordering 
beschikt.

• Luik 2 november 2018, RGAR 2019, nr. 15508, TBBR 2020, 431, noot C. HELAS, “Contrat de dépôt et consentement : le coût de la 
(dé)panne?” 
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Bewakingsplicht bewaarnemer (1): parkeren van een auto
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• Pol. Antwerpen 2017: De contractuele relatie tussen de uitbater van een openbare parking en zijn 
klanten kan worden gekwalificeerd als een bezoldigde bewaargeving, of eventueel als een 
huurovereenkomst, naargelang de concrete gegevens. Maar noch in het ene, noch in het andere 
geval geldt er een verplichting voor een parkinguitbater om bestuurders, die een parkeerplaats 
innemen, te wijzen op de gevaren die verbonden zijn aan het achterwaarts inrijden van bepaalde 
vakken, gelet op de aanwezigheid van de in het plafond lager aangebrachte dwarsbalken die in 
feite de vloer vormen van een hoger gelegen parkeerverdieping. De afwezigheid van een 
verwittigingsbord dat daarop wijst is geen fout of onzorgvuldigheid in hoofde van diegene die de 
plaats ter beschikking stelt.

• Pol. Antwerpen 28 november 2017, RW 2019-2020, 875, noot, VAV 2020, 18.
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Bewakingsplicht bewaarnemer: inspanningsverbintenis, maar… (1)
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• Een beeldhouwer overhandigt aan een restauranthouder kunstwerken om ze tentoon te stellen 
met het oog op verkoop. Dit is een consignatieverkoop (dépôt-vente). De restauranthouder is als 
bewaarnemer van het kunstwerk niet aansprakelijk voor de vernieling ervan, wanneer hij geen 
fout heeft begaan bij de bewaring en het behoud van de zaak. De vernieling van het 
beeldhouwwerk (van meer dan 100 kg) werd veroorzaakt door het onvoorzienbare gedrag van 
dronken genodigden op een huwelijksfeest). De restauranthouder treft geen schuld; hij had het 
werk op een rustige plaats gezet, waar weinig mensen voorbijkwamen. Hij is niet aansprakelijk 
voor opzettelijke fouten van derden. Het feit dat het personeel van de restauranthouder ter 
plaatse aanwezig was verandert daar niets aan.

• Rb. Luik afd. Verviers 24 april 2017, JLMB 2019, 1365. 

Juristendagen 2021



Bewakingsplicht bewaarnemer: inspanningsverbintenis, maar… (2)
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• Een kunstschilder overhandigt werken aan een galerij met het oog op verkoop. Onder meer gaan 
twee schilderijen teniet door wateroverlast en is een ander schilderij verdwenen. De galerij wordt 
voor de schade aansprakelijk gehouden, maar de motivering van de rechtbank is extreem summier.

• Ond.rb. Brussel 14 mei 2019, RW 2019-2020, 1307, noot B. DEMARSIN, “De rechtsverhouding tussen de kunstenaar en de galerie”.

• In de noot bij het vonnis wordt aan de klassieke theorie herinnerd, waarin de teruggaveplicht van 
de bewaarnemer berust op een resultaatsverbintenis, zodat de bewaarnemer overmacht moet 
bewijzen om aan aansprakelijkheid te ontsnappen. Wanneer de zaak wordt teruggegeven, maar er 
schade is, dan moet worden bewezen dat de bewaarnemer is tekortgeschoten aan zijn 
inspanningsverbintenis om behoorlijk voor de zaak te zorgen.

• In de noot bij het vonnis wordt erop gewezen dat de kwalificatie (ook in het geval hiervoor) 
ongebruikelijk is: meestal gaat het om een lastgeving, hoewel dat voor de onderhavige betwisting 
weinig uitmaakt, omdat op de lasthebber ook een teruggaveplicht rust.
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• Wanneer een persoon antieke juwelen toevertrouwt aan een ander met het oog op (commerciële) 
verkoop, moet de overeenkomst als een commissieovereenkomst worden gekwalificeerd. De 
bewaargeving is slechts een bijzaak bij die overeenkomst, maar de commissionair is hoe dan ook 
gehouden tot een teruggaveverplichting van de juwelen of de opbrengst van hun verkoop. Dit is 
een resultaatsverbintenis, waarvan hij niet kan worden bevrijd dan door te bewijzen dat hij geen 
enkele fout heeft begaan. De diefstal van juwelen volstaat niet om de commissionair van zijn 
aansprakelijkheid te ontheffen, want dit sluit op zich niet uit dat hij een fout heeft begaan bij de 
bewaring van wat hem werd toevertrouwd. De vreemde oorzaak veronderstelt een gebeurtenis 
buiten de menselijke wil die niet kon worden voorzien of vermeden (de ontoerekenbare 
onmogelijkheid). Het Hof voegt daaraan toe dat de commissionair moet aantonen dat hij alle 
redelijk mogelijke maatregelen heeft getroffen om de diefstal te vermijden (maar die overweging 
is eigenlijk overbodig en gaat richting schuldleer: “overmacht begint waar schuld ophoudt”).

• Bergen 29 oktober 2015, DAOR 2016, 96, JT 2016, 96, JLMB 2016, 847.

• Zie ook Gent 17 april 2014, TBBR 2018, 552: kwalificatie als commissie.

Juristendagen 2021



Verjaring (1)

26

• Hof Brussel 2015: de verjaringstermijn voor de vordering tot teruggave door de bewaargever (art. 
1944 BW) gaat in op de dag waarop de bewaarnemer de zaak heeft ontvangen; het is “immers die 
datum, en geen enkele andere, die de aanleidinggevende factor vormt, namelijk het beginpunt van 
voornoemde verjaringstermijn”.

• [Noot: zaak ging over kasbons in bewaring gegeven bij een bank in 1984, vordering gesteld in 1994, 
nog onder 30-jarige verjaringstermijn maar contractueel verkort].

• Cass. 2016: “Uit artikel 2257 Burgerlijk Wetboek volgt dat de verjaring, die een verweer vormt 
tegen een te laat ingestelde rechtsvordering, niet kan beginnen te lopen vóór het ontstaan van die 
rechtsvordering. De rechtsvordering die een verbintenis bekrachtigt, ontstaat in de regel de dag 
waarop die verbintenis moet worden uitgevoerd, en verjaart bijgevolg vanaf dat tijdstip”. De 
rechter had dus moeten nagaan, wanneer de verplichting tot teruggave was ontstaan.

• Cass. 29 september 2016, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160929.1, JLMB 2018, 341, RW 2017-2018, 1051, noot. 
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• MAAR… Hof Brussel 2018, weer over kasbons: “De [verjarings]termijn begint te lopen vanaf het 
ogenblik dat de vordering ontstaat, dit wil zeggen vanaf het ogenblik dat de schuldvordering, 
waarop de eis gesteund is, opeisbaar wordt. De kasbon, die het voorwerp uitmaakt van het geschil, 
had een vooraf bepaalde looptijd. Op de overeengekomen eindvervaldag van deze kasbon moest 
de teruggaveverplichting in hoofde van appellante worden uitgevoerd en werd deze verplichting 
opeisbaar, kon geïntimeerde de kasbon terugeisen en ontstond haar vordering tot teruggave. […] 
Het is bijgevolg op die dag […] dat de verjaringstermijn is beginnen lopen.

• De eerste rechter had het verzoek tot afgifte als enige relevante aanvangspunt van de 
verjaringstermijn weerhouden (zie noot bij het arrest).

• In het arrest (hierboven) van 2015 was de kasbon vervallen in… 1985 (looptijd 1 jaar).

• Brussel 23 april 2018, RABG 2019, 430, noot D. BLOMMAERT en R. DE BOELPAEP, “Oude kasbons verjaard? Contractuele 
aansprakelijkheid van de bankier in het kader van de verbintenis tot uitbetaling toegepast op de teruggaveplicht bij uitbetaling van 
kasbons”.
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• Verschillende EU-verordeningen (o.m. Vo. 261) voorzien schadevergoeding voor reizigers per 
vliegtuig voor instapweigering (denied boarding) en vertraging. Het gaat om relatief kleine 
bedragen (enkele honderden euro), die echter voor de luchtvaartmaatschappijen oplopen. I.p.v. 
ambulance chasers zijn er nu airline chasers, gespecialiseerde claimbureaus die namens reizigers 
een vordering instellen tegen een luchtvaartmaatschappij, op basis no cure no pay, vergoeding 
minimaal 25%. Zie bv. Happyflights.eu.

• Vred. Zaventem 2015 (in laatste aanleg!): “Wanneer rechtsonderhorigen niet zelf verschijnen, 
kunnen zij vertegenwoordigd worden door een advocaat, krachtens art. 440 Ger.W. [...]. De 
verschijning van [de reiziger] door toedoen van de BVBA C.-I. [het claimsbureau] is aldus in strijd 
met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de vertegenwoordiging in rechte”. 
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• Cass. 2016: “Luidens artikel 1984 Burgerlijk Wetboek is de lastgeving of volmacht een handeling 
waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te 
doen. Geen enkele wetsbepaling staat eraan in de weg dat die vertegenwoordigingsbevoegdheid 
ook wordt verleend voor het instellen van een rechtsvordering in welk geval de vertegenwoordiger, 
de formele procespartij, een rechtsvordering instelt in naam en voor rekening van de 
vertegenwoordigde, de materiële procespartij, ter verdediging van de rechten en de belangen van 
laatstgenoemde. Een dergelijke vertegenwoordiging onderstelt, benevens het bewijs van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid, dat uit de gedinginleidende akte blijkt dat de formele 
procespartij optreedt in haar hoedanigheid van vertegenwoordiger en deze akte de identiteit van 
zowel de vertegenwoordiger als de vertegenwoordigde vermeldt”.

• Cass. 9 september 2016, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160909.6, IHT 2017, 95, noot, RW 2016-2017, 950, noot, TBH 2017, 100.

• Zie ook Cass. 26 maart 2002, ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020326.21, Arr.Cass. 2002, 893, RW 2002-2003, 379, noot F. SWENNEN, 
“Burgerlijke partijstelling door een lasthebber”, Pas. 2002, 815, RW 2004-2005, 789, T.Strafr. 2003, 31.
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• RvS 2015 (over KB Plaatsing bij overheidsopdrachten, thans KB 2017, art. 44 §2: Als de 
ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn 
volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de elektronische authentieke of 
onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn 
volmacht). Als die akte ontbreekt, kan dan de lastgever achteraf de rechtshandeling bekrachtigen? 
NEEN. “Uit voormeld artikel 1998, tweede lid, volgt enkel dat een bekrachtiging door de lastgever 
tot gevolg heeft dat deze gehouden is tot hetgeen de lasthebber aanvankelijk zonder volmacht 
heeft gedaan en dit met terugwerkende kracht tot op het ogenblik waarop de lasthebber is 
opgetreden. Daaruit kan evenwel niet worden afgeleid dat de wederpartij, een derde bij deze 
lastgeving, niet het recht zou hebben om de voorlegging van een volmacht te vereisen alvorens te 
handelen met een gevolmachtigde. Ook al heeft een eventuele bekrachtiging nadien 
terugwerkende kracht, dit neemt niet weg dat er totdat die bekrachtiging plaatsvindt er geen 
enkele zekerheid bestaat dat die ook zal volgen. De retroactieve werking verleent geen 
rechtszekerheid, doch is slechts een gevolg van een eventueel later volgende bekrachtiging”.

• RvS nr. 229.829, 16 januari 2015, APT 2015, 344, OOO 2015, 232, T.Aann. 2016, 242, noot M. SCHOUPS en J. DE LEYN, “Recente 
rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten” (222-241).
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• Cass. 2016: Behalve indien de wet, luidens artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, een 
bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die voor een rechtscollege van de rechterlijke orde 
een akte van rechtspleging verricht en zich ertoe beperkt in die akte te verklaren dat hij optreedt in 
naam van een rechtspersoon die genoegzaam geïdentificeerd is door de opgave van zijn benaming, 
zijn rechtskarakter en zijn hoofdzetel, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van 
een bevoegd orgaan van die rechtspersoon te hebben verkregen. Het vermoeden van volmacht ten 
aanzien van de advocaat is niet onweerlegbaar. Het is een partij toegestaan om te betogen dat de 
beslissing om een akte van rechtspleging te verrichten, niet is goedgekeurd door de organen van 
een rechtspersoon en niet van hem uitgaat, maar de bewijslast rust op de partij die die betwisting 
opwerpt. 

• Het vermoeden blijft van toepassing wanneer de partij, die zich op het vermoeden beroept, 
meewerkt aan de bewijslast om aan te tonen, met stukken, dat er wel degelijk een rechtsgeldig 
mandaat bestond. 

• Cass. 12 februari 2016, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.5, RW 2017-2018, 1177, noot.
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