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Inleiding
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Relevante wetgeving

4

 Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht
 afschaffing van het handelaarsbegrip en invoering van het nieuwe ondernemingsbegrip 
 ondernemingsbewijsrecht wordt uit wetboek van koophandel gelicht 
 nieuw artikel 1348bis (oud) BW
 grotendeels overname bestaande bepalingen en principes
 aantal verduidelijkingen en afwijkingen 

 Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoering van 
boek 8  “Bewijs” 
 invoering nieuw BW
 invoering boek 8 “Bewijs”
 artikel 8.11 BW neemt art. 1348bis oud B.W. in licht gewijzigde vorm over 
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Krachtlijnen van ondernemingsbewijsrecht 

5

 Lex specialis t.o.v. gemeen burgerlijk bewijsrecht   
 regels van burgerlijk bewijsrecht zijn van toepassing, tenzij daarvan wordt afgeweken    

 Ondernemingsbewijsrecht onderscheidt zich van burgerlijk bewijsrecht in twee 
opzichten: 
Vrijheid van bewijs 
 alle bewijsmiddelen
 betreft enkel de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen en in principe niet hun bewijswaarde 

 regels inzake bewijslast en bewijsvoering blijven beheerst door burgerlijk bewijsrecht 

Bijzondere bewijsmiddelen van overeenstemmende boekhouding en aanvaarde 
factuur 

Toepassingsgebied

5
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Temporeel toepassingsgebied (1) 
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 Inwerkingtreding
 Artikel 1348bis (oud) BW sinds 1 november 2018 
 Artikel 8.11 BW sinds 1 november 2020 

 Toepassing gemeenrechtelijke regels inzake de werking in de tijd van de nieuwe wet
 Art. 1 oud B.W. (voor materieel bewijsrecht) en art. 3 Ger.W. (voor formeel bewijsrecht) 
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Temporeel toepassingsgebied (2)
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 Principe: nieuwe bewijsregels zijn in principe onmiddellijk van toepassing op hangende 
gedingen overeenkomstig art. 3 Ger.W. 
 Lagere rechtspraak in die zin m.b.t. regels inzake bewijslast en bewijsstandaard (art. 8.4 

tot 8.6 B.W.)  
 Antwerpen, 20 april 2021, 2019/FA/913, P&B 2021/4, (180), 182
 Rb. Luik, 25 juni 2021, J.L.M.B. 2021/32, (1456), 1460 
 Antwerpen, 22 november 2021, 2020/AR/826, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2021-2022, 

416 
 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 
 Facturen ontvangen vanaf 1 november 2018 

 Wettelijke vermoedens: toepassing van de wet van kracht op het ogenblik waarop het feit waaraan 
het vermoeden wordt vastgeknoopt, zich voordeed 
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Personeel toepassingsgebied (1) 
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 Basisprincipe

 Bij bewijzen tussen ondernemingen onderling

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

 Hoedanigheid van onderneming in zin van art. I.1, 1° WER is bepalend 
 zelfstandige, rechtspersoon of iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid 

(indien bewijs moet worden geleverd tegen haar) 
 geldt dus ook voor vrije beroepers, landbouwers, vzw’s 
 ongeacht de positie van de onderneming in geding (eiser of verweerder)
 ongeacht het rechtscollege voor hetwelk de zaak aanhangig is (niet beperkt tot 

ondernemingsrechtbank) 
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Personeel toepassingsgebied (2)
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 Nuancering van principe 
 Ondernemingsbewijs geldt niet wanneer onderneming bewijst tegen een persoon die geen 

onderneming is
 Speciale regels voor gemengde (rechts)handelingen
 Dit zijn (rechts)handelingen waarbij enerzijds een onderneming en anderzijds een niet-onderneming 

betrokken zijn  
 de zgn. beschermende werking van het bewijsrecht speelt
 toepasselijk bewijsregime wordt bepaald in functie van de hoedanigheid van de partij tegen wie 

moet worden bewezen
 bij bewijs tegen de onderneming: vrij bewijs – alle bewijsmiddelen
 bij bewijs tegen niet-onderneming:  burgerlijk (gereglementeerd) bewijs

9
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Personeel toepassingsgebied (3) 
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 Uitzondering 
 wanneer het bewijs moet worden geleverd tegen een onderneming-natuurlijke persoon 

inzake het bewijs van een rechtshandeling die kennelijk vreemd is aan de onderneming (art. 
8.11 § 1, lid 3)
 M.v.T.: criterium van voornaamste doel en accessoir doel 
 regel van derdenbescherming: wanneer het duidelijk is (redelijkerwijze geen twijfel mogelijk is) dat 

de bewuste activiteit niets te maken heeft met de professionele activiteit
 in die hypothese speelt gereglementeerd bewijs

Voorbeeld:
 IT-consulente koopt grasmachine: geen ondernemingsbewijs
 IT-consulente koopt laptop: ondernemingsbewijs 
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Personeel toepassingsgebied (4)

12

“De ondernemingsrechtbank neemt in eerste aanleg kennis van de geschillen tussen ondernemingen als

bedoeld in artikel I.1, 1°, van het Wetboek van economisch recht, die niet vallen onder de bijzondere

bevoegdheid van andere rechtscolleges en die, wat betreft natuurlijke personen, betrekking hebben op

een handeling die niet kennelijk vreemd is aan de onderneming.”

Artikel 573, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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Vrijheid van bewijs
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Wetsartikelen: oud versus nieuw  

14

Art. 1348bis, § 1, eerste lid oud  
BW

Art. 8.11, § 1, eerste
lid BW

“Bewijs kan tussen 
ondernemingen of tegen 
ondernemingen, zoals 
omschreven in artikel I.1, eerste 
lid van het Wetboek economisch
recht worden geleverd door alle 
middelen van recht, tenzij de wet 
anders bepaalt”

Oud art. 25, eerste lid W.Kh.

“Bewijs kan tussen 
ondernemingen of tegen 
ondernemingen, zoals 
omschreven in artikel I.1, eerste
lid van het Wetboek economisch
recht worden geleverd door alle
bewijsmiddelen, behalve in de
uitzonderingen die vastgesteld 
zijn voor bijzondere gevallen.”

“Behalve door de 
bewijsmiddelen die het 
burgerlijk recht toelaat, kunnen 
handelsverbintenissen ook 
worden bewezen door getuigen
in alle gevallen waarin de 
rechtbank oordeelt dit te moeten 
toestaan, behoudens de 
uitzonderingen bepaald voor 
bijzonder gevallen.”
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Principes van de vrijheid van bewijs (1)

15

Alle bewijsmiddelen zijn toegelaten  
 De klassieke bewijsmiddelen waarbij volgende bepalingen uit burgerlijk bewijsrecht niet gelden:   

 de vereiste van een geschrift voor het bewijs van een rechtshandeling met een waarde gelijk aan of 
hoger dan 3.500 EUR (art. 8.9 BW) 
 het verbod met getuigen of vermoedens te bewijzen boven of tegen een bestaand geschrift
 de vormvoorschriften m.b.t. onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten vaststellen of 

m.b.t. rechtshandelingen houdende een eenzijdige verbintenis tot betalen (art. 8.20 en 8.21 BW) 
 regeling inzake het bewijs van de vaste datum van de onderhandse akte tegenover derden (art. 8.22 

BW) 
 De rechter is niet gebonden aan de hiërarchie van de bewijsmiddelen uit het burgerlijk bewijsrecht en 

beoordeelt vrij de bewijswaarde ervan 
 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

 Vrijheid van bewijs heeft betrekking op het bestaan, de omvang, de modaliteiten en de uitdoving van 
verbintenissen  

Principes van de vrijheid van bewijs (2)

16

 Verruiming van het aantal toegelaten bewijsmiddelen  
 Getuigenbewijs 
 Geen voorafgaande toelaatbaarheidsbeoordeling door de rechter 

 De rechter kan de bewijslevering door getuigen toestaan (art. 915 Ger.W.)

 Feitelijke vermoedens 
 Beoordeling bewijswaarde door de rechter, die ze enkel zal aannemen indien zij op één of meer ernstige en 

precieze aanwijzingen berusten; voor zover het vermoeden op meerdere aanwijzingen steunt, moeten ze 
overeenstemmend zijn (art. 8.29 BW)

 Andere dan in burgerlijke zaken toegelaten bewijsmiddelen of bijzondere bewijsmiddelen die niet 
wettelijk geregeld zijn, maar in ondernemingszaken wel door de rechter worden aanvaard
 Bv. de parère (Gent 22 maart 1995, TBH 1996, 72.)

 = formele schriftelijke verklaring waarbij het bestaan en de inhoud van een specifiek gebruik wordt bevestigd

 Bv. de door de bestuurder ondertekende notulen van de raden van bestuur en de neergelegde jaarrekeningen (Gent 17 maart 2018, RW 2010-11, 
878.)

 Inclusief de hedendaagse bewijsmiddelen van de digitale maatschappij 
 Bv. posts op sociale media, e-mails, sms’en, tweets, whatsappberichten   

 Twee bijzondere bewijsmiddelen, de overeenstemmende boekhouding en aanvaarde factuur  (infra)
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Vrijheid van bewijs is niet absoluut 

17

 “Behalve in de uitzonderingen die vastgesteld zijn voor bijzondere gevallen.”
 Bijvoorbeeld:
 Art. 64 Verzekeringswet: verplicht geschrift
 Art. 2043quinquies BW (kosteloze borgtocht): geschreven overeenkomst die verschilt van de 

hoofdovereenkomst

Bijzondere 
bewijsmiddelen 
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Pro memorie: klassieke bewijsmiddelen

19

 Bewijs door ondertekend geschrift
 Authentieke akte
 Onderhandse akte
 Onderhandse akte die mede wordt ondertekend door de advocaten van de partijen 

(‘advocatenakte’)
 Andere geschriften
 Afschriften

 Bewijs door getuigen
 Bewijs door feitelijke vermoedens
 Bekentenis 
 Eed 

 Overeenstemmende boekhouding
 Aanvaarde factuur 

Overeenstemmende 
boekhouding 

19
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Boekhouding als bewijsmiddel 

21

 Ratio legis? 
 Ondernemingen moeten een boekhouding voeren – de boekhouding eho
 Indien een transactie tussen ondernemingen het voorwerp van bewijsvoering is, zouden de 

boekingen in de boekhoudingen van de partijen moeten overeenstemmen 

 Het betreft de door ondernemingen verplicht gevoerde boekhouding zoals bedoeld bij 
artikelen III.82-III.95 WER 

 De boekhouding moet (niet meer) regelmatig gevoerd zijn om als bewijsmiddel te 
dienen  

 Onderscheid tussen dwingende en vrije bewijswaarde 
 wettelijke (= dwingende) bewijswaarde tegen een andere onderneming
 indien de vermeldingen in de beide boekhoudingen overeenstemmend zijn  

 vrije bewijswaarde 
 in alle andere gevallen 

 Bewijswaarde boekhouding verschilt naargelang een partij bewijst aan de hand van 
haar eigen boekhouding, dan wel de boekhouding van haar tegenpartij

Principes inzake bewijswaarde van boekhouding 

22

 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) 
 Rechter is niet gebonden door inhoud van BH bij materiële vergissing 

 Tegen niet-ondernemingen/derden (bijv. particulieren, de fiscus,…): géén wettelijke, 
dus vrije bewijswaarde (§ 2, lid 2) 
 Inhoud BH kan als feitelijk vermoeden aangenomen worden, zelfs als deze onregelmatig 

gehouden is, indien bewijs door vermoedens is toegelaten 

 Tegen een andere onderneming: pas wettelijke bewijswaarde (ook voor rechter) indien 
de vermeldingen in beide boekhoudingen overeenstemmend zijn – geldt slechts tussen 
partijen: 
 Indien geen overeenstemming: BH wordt eenzijdig bewijsstuk waarvan bewijswaarde door 

rechter wordt beoordeeld (vrije bewijswaarde) (§ 2, lid 1) 

21
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Overlegging van de boekhouding (1)  

23

 Onderzoeksmaatregel van overlegging van de boekhouding (§ 3) (specificatie van art. 
877 e.v. Ger.W.) 
 Op basis van een rechterlijke beslissing
 In de loop van het geding
 Ambtshalve of op verzoek van de partijen 
 Van de gehele boekhouding of een gedeelte van de boekhouding 

 Sanctie bij weigering
Mogelijkheid tot opleggen aanvullende eed aan tegenpartij die aanbiedt bewijswaarde BH te 

erkennen, is afgeschaft 
Medewerking opleggen via dwangsom 
 Beslagr. Brussel 18 januari 2000,AJT 99-00, 654.

 Rechter kan bewijsrechtelijke gevolgen afleiden uit een ongeoorloofde weigering 
 Feitelijk vermoeden dat de inhoud van de boekhouding in overeenstemming is met de aanvoeringen 

van de verzoekende partij
 Omkering van het bewijsrisico 
 Gent 16 maart 2009, 2007/AR/2192, onuitg.

Overlegging van de boekhouding (2) 

24

 Afschaffing onderscheid tussen overlegging en openlegging van de boekhouding: 

Oud art. 21 W.Kh. Oud art. 22 W.Kh. Art. 1348bis oud BW Art. 8.11, §3 BW

Overlegging Openlegging Openlegging Overlegging

De volledige 
boekhouding ter 
beschikking 

Enkel inzage van 
de relevante 
passages

Rechter kan altijd volledige 
inzage bevelen 

Rechter kan altijd volledige 
inzage bevelen 

Enkel bij: erfopvolging, 
gemeenschap of 
verdeling van een 
vennootschap en 
faillissement 

Verzoekende partij moet 
dit preciseren en 
motiveren

Duidelijkere term (MvT)

Onderscheid Generieke term 

23
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Mogelijkheid tot vrijwaring van de vertrouwelijkheid

25

 Algemeen: wet bescherming van bedrijfsgeheimen van 30 juli 2018 – drie criteria 
waaraan bedrijfsgeheim moet voldoen:  
1. De informatie is geheim 
2. De informatie bezit een handelswaarde omdat ze geheim is
3. De persoon die erover beschikt onderwerpt ze aan redelijke maatregelen om ze geheim te 

houden

 De rechter kan maatregelen nemen ter vrijwaring van de vertrouwelijkheid van de 
boekhouding:
 De wijze waarop wordt in de wet niet verduidelijkt 
Welke zijn de opties?
 Blacklining
 Confidentialiteitsovereenkomst
 Data-room  

Aanvaarde factuur 

25
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Wetsartikelen: oud versus nieuw 

27

Art. 1348bis, § 4 oud BW Art. 8.11, § 4 BW

“Een door een onderneming 
aanvaarde factuur levert bewijs 
op tegen deze onderneming.”

Oud art. 25, tweede lid W.Kh.

“Behoudens tegenbewijs, levert een door 
een onderneming aanvaarde of niet binnen 
een redelijke termijn betwiste factuur tegen 
deze onderneming bewijs op van de 
aangevoerde rechtshandeling.

Het gebrek aan betwisting van een factuur 
door een persoon die geen onderneming is, 
kan niet worden beschouwd als een 
aanvaarding van die factuur, behalve 
wanneer deze afwezigheid van betwisting 
een omstandig stilzwijgen uitmaakt. De 
uitdrukkelijke of stilzwijgende
aanvaarding van een factuur door een 
persoon die geen onderneming is, maakt 
een feitelijk vermoeden uit. Iedere 
overeenkomst die afwijkt van de regels in dit 
lid en afgesloten is voor het ontstaan van 
het geschil, is nietig.”

“Koop en verkoop kan bewezen
worden door middel van een 
aanvaarde factuur, 
onverminderd de andere
bewijsmiddelen die door de 
wetten op de koophandel zijn 
toegelaten.”

Voornaamste wijzigingen 

28

 Door artikel 1348bis oud BW:  
 De oude handelsrechtelijke regel m.b.t. protesteren van factuur geldt voor alle 

ondernemingen 
 De wettelijke bewijswaarde van de aanvaarde factuur geldt niet alleen voor koop-

verkoopovereenkomsten, maar voor alle mogelijke overeenkomsten (vervoer- en 
dienstenovereenkomsten)
 Mogelijkheid tot leggen derdenbeslag op basis van art. 1445 Ger.W. is uitgebreid: 
 aanvaarde factuur = onderhandse akte 

 Door artikel 8.11 BW: 
 Omschrijving bewijswaarde aanvaarde factuur t.a.v. niet-onderneming + explicitering dat 

deze regel van dwingend recht 
 Codificatie van gewoonterechtelijke regel dat het niet binnen een redelijke termijn protesteren 

= aanvaarding 
 Tegenbewijs blijft toelaatbaar  

27
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De aanvaarde factuur 

29

 De wet definieert niet wat precies onder factuur moet worden verstaan 
 bevestiging van een schuldvordering in geld, die gestoeld is op een vooraf bestaande overeenkomst tot 

levering van goederen of diensten 

 Opdat aan de factuur wettelijke bewijswaarde zou toekomen, moet aan vier voorwaarden zijn 
voldaan: 

1. Voorwerp ervan is een schuldvordering in geld uit een vooraf bestaande overeenkomst 
2. De overeenkomst gaat uit van een onderneming 
3. De factuur is gericht aan een onderneming en heeft betrekking op haar professionele activiteiten

 Het aanbrengen van de woorden “pro forma” neemt niet weg dat het om een volwaardige factuur kan gaan, die alle 
vereiste vermeldingen bevat en het bewijs levert van een vaststaande schuldvordering (Antwerpen 22 oktober 2019, NJW 2022, afl. 454, 
32.)

4. De factuur is aanvaard door de bestemmeling
 Bestemmeling krijgt daadwerkelijk kennis van de factuur en stemt in met de inhoud ervan 
 Van kennisneming door bestemmeling is pas sprake wanneer vaststaat dat de factuur aan hem werd verzonden en door 

hem werd ontvangen 

 Onderscheid tussen 
 Bewijswaarde factuur ten aanzien van de verzender 
 Bewijswaarde factuur ten aanzien van de ontvanger 

 Ontvanger is een onderneming 
 Ontvanger is geen onderneming 

Bewijswaarde ten aanzien van de verzender

30

 Ongeacht of de ontvanger een onderneming is of niet

 Buitengerechtelijke bekentenis – factuur bewijst ovst waarop ze betrekking heeft 

 Kwijting voor de schuldenaar (art. 8.24, lid 2 BW)
 Bij ondertekening, zonder verdere aanduiding
 Bij aanbrengen “betaald” of “voor voldaan”
Tegenbewijs in beide gevallen mogelijk 

 Vermeldingen niet herroepbaar, behalve bij materiële vergissing of wilsgebrek
 Ontvanger moet de factuur in zijn geheel voorleggen

29
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Bewijswaarde ten aanzien van de ontvanger (1)

31

 Onderscheid: ontvanger is (g)een onderneming 

 Waarom? 
 Enkel ondernemingen zijn gehouden om een factuur te protesteren binnen een redelijke 

termijn
 Bewijsrechtelijke gevolgen van de aanvaarding van een factuur zijn verregaander voor 

ondernemingen

Ontvanger is een onderneming (2)

32

1. De aanvaarding

 Voorafgaand: is de factuur verzonden en heeft deze de geadresseerde bereikt? 
 Bewijsrisico van de ontvangst rust op de verzender (Cass. 6 november 2003, AR C.01.0600.N)

 Rechtstreeks bewijs van verzending of via feitelijk vermoeden 
 Onrechtstreeks bewijs van verzending
 Ingebrekestelling of briefwisseling met verwijzing naar verzending van de factuur voorleggen, 

zonder dat deze wordt betwist OF
 Uitgaand factuurboek voorleggen (betwist)

 Orb. Leuven 21 januari 2021, RABG 2021, afl. 9, 869: opname van een factuur in de regelmatig gevoerde boekhouding 
en de btw-aangifte

 Bij een laattijdig opgestelde factuur, kan de bewijskracht ervan in het gedrang komen (Rb. West-Vlaanderen 
(afd. Ieper) 7 januari 2020, RW 2020-21, afl. 9, 351.)

 Heeft de ontvanger kennis genomen (of de mogelijkheid gehad tot) van de inhoud van 
de factuur?   
 Bewijslast bij diegene die factuur inroept

31
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Ontvanger is een onderneming (3)

33

1. De aanvaarding

 De aanvaarding kan op verschillende manieren

 Impliciete aanvaarding wordt wettelijk vermoed te volgen uit afwezigheid van protest
binnen redelijke termijn (= bewijs van aanvaarding van de factuur) 
Wettelijk vermoeden van aanvaarding bij gebreke aan protest geldt enkel voor facturen, niet 

voor andere eenzijdige documenten gericht aan een onderneming  (gebrek aan protest = 
feitelijk vermoeden van aanvaarding)  

Uitdrukkelijke aanvaarding Stilzwijgende aanvaarding

Vb. ondertekening factuur voor akkoord, 
mededeling dat factuur zal worden betaald 

Vb. onvoorwaardelijke betaling, gebruik factuur voor 
de btw-aangifte, doorverkoop,…

Ontvanger is een onderneming (4)

34

2. Het protest

 Het protest kan op verschillende manieren
 Bewijslast bij degene die zich beroept op tijdig protest (Orb. Leuven 14 januari 2021, RABG 2021, afl. 9, 856.)

 Moet daadwerkelijk, tijdig en gegrond zijn (Antwerpen 24 februari 2020, 2019/AR/566, Limb.Rechtsl. 2020, afl. 4.)

 Termijn waarbinnen protest moet, wordt door de rechter vastgesteld
 Kort: betwisting over het bestaan van de overeenkomst zelf
 Langer: controleren van de rekeningen en prestaties 
 Vb. aannemingsovereenkomsten

 Ontsnapping aan impliciete aanvaarding? 
 Andere betekenis uitblijven protest aantonen door concrete omstandigheden 
 Protest van uitvoering levering/diensten vóór ontvangst van de factuur
 Niet aanvaard: door de wijze waarop de onderneming zich organiseert, is het praktisch onmogelijk 

om te protesteren (Orb. Brussel 3 juli 2020, AR A/18/04889, TIBR 2021, afl. 1, 188.)

Uitdrukkelijk protest Stilzwijgend protest

Vb. terugzending van de factuur 

33
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Ontvanger is een onderneming (5)

35

3. Bewijsrechtelijk gevolg van de aanvaarding 

 Geldt als bewijs met wettelijke (= dwingende)  bewijswaarde van aangevoerde 
rechtshandeling tegen de bestemmeling ervan – wettelijk vermoeden van conformiteit 
van inhoud factuur met vooraf bestaande overeenkomst (= bewijs van bestaan en 
voorwerp overeenkomst zoals die uit vermeldingen blijkt (prijs, beschrijving van 
voorwerp of prestaties, bewijs dat volgt uit de aanvaarding van de factuur): 
 voor alle vermeldingen?  

 Gent, 13 oktober 2008, NJW 2009, 508: met inbegrip van de daarop voorkomende algemene voorwaarden 

 Orb. Leuven, 14 januari 2001, RABG 2021/9, 856: niet voor algemene voorwaarden, indien zij niet aanvaard zijn bij de 
contractsluiting 

 behoudens tegenbewijs (vermeldingen op factuur stemmen niet overeen met realiteit)  
 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 

Ontvanger is een onderneming (6) 

36

3. Bewijsrechtelijk gevolg van de aanvaarding 

 Goedkeuring van de levering van de goederen of van de prestaties waarop factuur 
betrekking heeft  
 Latere vordering wegens zichtbare gebreken of niet-conforme levering wordt uitgesloten
 Levering gelijktijdig met de aflevering van de factuur: aanvaarding van factuur en levering
 Levering vóór de toezending van de factuur: bij aanvaarding levering kan bestaan van de 

overeenkomst niet meer betwist worden, enkel de factuurvoorwaarden kunnen nog betwist worden
 Levering na de toezending van de factuur: bij aanvaarding factuur is er erkenning van het bestaan 

van de overeenkomst, enkel conformiteit van de koopwaar kan nog betwist worden
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Voorbeeld 

37

Advocate ontvangt factuur 

Op 15 december 2020

Geen protest

Bewijs van het bestaan en het voorwerp van de 
overeenkomst die aanleiding heeft gegeven tot het 
uitschrijven van de factuur

Aanvaarding van de factuur 

Na 1 november 2020

Vrij beroep

Ontvanger is geen onderneming

38

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

 Die – uitdrukkelijke of 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)  

37
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Extra: verbintenissen opgenomen in algemene voorwaarden

39

 Principe: enkel indien er voorafgaandelijk aan de totstandkoming van de ovk een redelijke
mogelijkheid was tot kennisname van de AV én de AV ook effectief als deel van de 
contractinhoud aanvaard zijn 
 Aan consumenten: geen onmiddellijke aanvaarding van de algemene voorwaarden die voor het 

eerst op de factuur opduiken 
 Aan onderneming: in principe wel onmiddellijke aanvaarding van de algemene voorwaarden die 

voor het eerst op de factuur opduiken, behoudens protest (betwist) 

 Kan niet-geprotesteerde/impliciet aanvaarde factuur het bewijs opleveren van een wijziging van 
de oorspronkelijke overeenkomst?  
 Cass. 7 januari 2005, R.W. 2005-2006, 1097: uit het niet-protesteren van factuur kan stilzwijgende 

aanvaarding worden afgeleid wanneer de factuur is gestuurd in uitvoering van een schriftelijke 
overeenkomst, maar daarvan gedeeltelijk afwijkende verbintenissen inhoudt 
 M.v.T.: de factuur kan geen eenzijdige wijziging aanbrengen aan de initiële dienstenovereenkomst 

die op voorwaarde van een stilzwijgende aanvaarding tussen partijen zou gelden. 
 Art. VI.91/4,4° WER: bedingen die op onweerlegbare wijze de kennisname of aanvaarding van 

een andere partij vaststellen met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen 
nemen vóór het sluiten van de overeenkomst, zijn per definitie onrechtmatig  

Het nieuw 
burgerlijk 
bewijsrecht in een 
notendop

39
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I. Invoering van wettelijke definities 

41

 15 definities in artikel 8.1 BW: 

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
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II. Codificatie van basisprincipes uit het bewijsrecht

42

 Aanvullend karakter van de bewijsregels – art. 8.2 BW

 Voorwerp van het bewijs – art. 8.3 BW 

 Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW

 Bewijsstandaard – art. 8.5-6 BW   

41
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A. Aanvullend karakter van de bewijsregels – art. 8.2 BW (1)

43

 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  

A. Aanvullend karakter van de bewijsregels – art. 8.2 BW (2)

44

 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

43
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B. Voorwerp van het bewijs – art. 8.3 BW 

45

 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 

©
 E

ub
el

iu
s

C. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (1) 

46

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

45
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C. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (2)

47

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, inbegrepen
“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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C. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (3)

48

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 

47
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C. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (4) 

49

Derde algemene regel:  
 (3) Hoever reikt de bewijsmedewerkingsplicht?

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 – zich te verschuilen achter bewijslast in hoofde van 
eiser  volstaat niet  
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C. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (5)

50

Derde algemene regel:  
 (3) Hoever reikt bewijsmedewerkingsplicht? 

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 lichamelijke 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  en Cass. 11 juni 2021, AR C.20.0322.N 
 Wanneer de verarmde als eiser bij de verrijkingsvordering voldoende aanwijzingen geeft die 

waarschijnlijk maken dat elke rechtsgrond (voor betaling) ontbreekt, moet de verrijkte als verweerder 
het voorhanden zijn van een 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 
 Antwerpen, 20 april 2021, P&B 2021, 180: uit weigering mee te werken aan DNA-onderzoek 

wordt feitelijk vermoeden van vaderschap afgeleid 
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C. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (6)

51

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) 

 Op degene die de bewijslast draagt, rust aldus het zgn. bewijsrisico (kans op verliezen van 
proces) 

 Regels inzake bewijslast hebben slechts daadwerkelijk relevantie op het ogenblik dat de 
rechter oordeelt dat het vereiste bewijs niet geleverd is
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C. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (7) 

52

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

51
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C. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (8) 

53

 (!) (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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C. Bewijslastverdeling – art. 8.4 BW (9) 

54

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

Wel omkering:
 Onwerkzame bewijsmedewerking – tegenpartij is niet meer in staat om bewijs dat ze in handen 

heeft te leveren
 Bewijsobstructie door manipulatie, vernietiging of achterhouden van bewijsstukken 

 Antwerpen, 22 november 2021, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2021-2022, 416
• Ziekenhuis dat weigert opgevraagde medische gegevens te verstrekken, moet aantonen dat zij nodige 

voorzorgsmaatregelen heeft genomen om infecties te vermijden     

 Ondernemingsrb. Luik, 25 juni 2021, J.L.M.B. 2021, afl. 32, 1456 
• Verzekeraar moet aantonen dat defect toestel dat hij had laten vernietigen, niet aan de oorzaak ligt van de 

brand   

 Aanzienlijk onevenwicht in de bewijsgeschiktheid 
 Bv. Levering van bepaald bewijs is buitensporig zwaar of duur
 Bv. Enkel de tegenpartij beschikt over bewijsstukken 
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D. Bewijsstandaard – art. 8.5-6 BW (1)

55

 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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D. Bewijsstandaard – art. 8.5-6 BW (2)

56

 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 ben niet geïnformeerd over de risico’s van de ingreep
 Luik, 3 december 2019, T. Verz. 2021, afl. 2, 210: feit dat auto niet gestolen zou zijn mocht er 

een anti-diefstalsysteem zijn geïnstalleerd  
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D. Bewijsstandaard – art. 8.5-6 BW (3)

57

 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
 Antwerpen, 20 april 2021, P&B 2021, 180: bewijs van het vaderschap door waarschijnlijkheid volstaat aangezien 

zeker bewijs slechts mogelijk is met een DNA-onderzoek dat geweigerd wordt en dat niet kan worden afgedwongen 
wegens verbod van dwang op persoon

 Ondernemingsrb. Antwerpen, 23 december 2021, TBO 2022, afl. 1,34: het feit dat de aannemer sanitair foute 
boringen heeft laten uitvoeren door onderaannemer (het bestaan van een contractuele fout) – bewijs door 
waarschijnlijkheid bij vermoeden (afgeleid uit erkenning van de aannemer dat hij gaten had geboord, dat enkel hij 
nog gaten moest boren in die periode en voornamelijk hij baat had bij die gaten)   
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III. Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen  

58

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

 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

 Belangrijkste wijzigingen 
 De drempel waarboven schriftelijk bewijs van meerzijdige rechtshandelingen is vereist, is verhoogd van 375 euro 

naar 3500 euro (art. 8.9 § 1 BW) 
 Het vrije bewijsstelsel wordt uitgebreid tot alle ondernemingen (art. 8.11 BW) 
 Nu ook voor alle eenzijdige rechtshandelingen, ongeacht hun waarde (art. 8.10 B.W.) met uitz.) 
 Nu ook voor het bewijs van rechtshandelingen tegen derden (art. 8.14 BW)
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III. Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen 

59

 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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III. Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen 

60

 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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60



31

©
 E

ub
el

iu
s

III. Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen 

61

 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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III. Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen 

62

 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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III. Uitzonderingen op het gereglementeerd bewijs 

63

 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) 

 Tweede uitzondering: ondernemingsbewijsrecht 
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III. Uitzonderingen op gereglementeerd bewijs 

64

 Derde uitzondering: bewijs tussen echtgenoten (ongeacht waarde) (art. 1467 
oud BW): vrij bewijs 

 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) 

 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 ogenblik ontstaan rechtshandeling 
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III. Uitzonderingen op gereglementeerd bewijs 

65

 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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IV. Bewijsmiddelen in burgerlijke zaken 

66

 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
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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (1)  

67

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (2)  

68

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (3)  

69

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (4)  

70

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (5)  

71

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (6)  
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 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (7)  

73

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (8)  

74

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (9)  

75

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (10)  

76

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (11)  

77

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (12)  

78

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (13)  

79

 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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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (14)  

80

 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)
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IV. Bewijs door ondertekend geschrift  (15)  

81

 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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IV. Bewijs door getuigen

82

 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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IV. 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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IV. Bekentenis (1)

 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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IV. 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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IV. 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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IV. 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” 

©
 E

ub
el

iu
s

88

IV. 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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IV. 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
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