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IT-overeenkomsten = Potpourri

Hosting

LastgevingBewaargeving

Licentie

Aanneming

...

Verkoop



ICT Contracten

IT-overeenkomsten = Potpourri

Bewaargeving

Coordinated 
vulnerability disclosure

Outsourcing

Consultancy

Onderhouds
contracten

Software
ontwikkeling

Modulaire software

Standaardlicenties

Software
licenties

Pentesting

Leasing 
hardware

Verkoop & 
huur 

hardware

Hosting

Service level

Escrow

Distribution & EULA

Data processing

Cloud services



ICT Contracten

Bank

Cloud Provider

IT-dienstverlener

Cloud Provider

Bestuur

Derden

Personeel

Overheid

Een spinnenweb van afspraken, regels & aansprakelijkheden
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Title TitleOnduidelijkheid 
verantwoordelijkheden

Economisch nadeel

Veiligheid

Transparantie 
datalekken

Study on the economic 
detriment to Small and 
Medium-sized 
Enterprises Arising 
from Unfair and 
Unbalanced Cloud 
Computing Contracts 
(European Commission)

Onvoldoende 
juridische en 
technische kennis

Zwakke 
onderhandelingspositie

Privacy/
vertrouwelijkheid/
gegevensintegriteit

¼ contract gerelateerde 
problemen (non-conformiteit)

● Snelheid (55%)
● Beschikbaarheid/con

tinuïteit (49%)
● Updates (32%)
● Duidelijkheid gebruik 

(26%)
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Mens centraal 
in de digitale 
transformatie

Solidariteit en 
inclusie

Keuzevrijheid

Deelname aan de 
digitale openbare 
ruimte

Veiligheid Duurzaamheid

European Declaration on 
Digital Rights and 
Principles 
(published on 15/12/2022)
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II. Helikopteroverzicht recente en 
toekomstige wetgeving
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P2B
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P2B

Volledige benaming
Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie 

voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

Publicatiedatum 20 juni 2019

Van toepassing 12 juli 2020

Nationaal recht /

Technische fiche
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Cookie 
compliance is 
een prioriteit 
voor 2023

Transparantie
Billijkheid
Doeltreffende 
middelen in 
rechte

Onlinezoekmachines

Onlinetussenhandels
diensten

Zakelijke- en 
bedrijfswebsite
gebruiker

Niet:
onlinebetalings-
diensten
onlinereclametool
uitwisseling 
reclame

Onverkort:
nationaal recht
Unierecht

P2B
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Duidelijke en 
begrijpbare taal

Eenvoudig 
beschikbaar

Opschorting/
beëindiging/b
eperking

Informatie over 
aanvullende 
distributiekanalen en 
potentiële gelieerde 
programma’sDuidelijke opgave 

redenen

Algemene 
informatie 
intellectuele 
eigendoms-
rechten

Tijdens alle fasen van 
de commerciële 
verhouding (ook 
precontractueel)

Algemene voorwaarden
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▪ Sanctie: nietigheid

▪ Duurzame drager
▪ Redelijke en evenredige opzegtermijn 
▪ ten minste 15 dagen
▪ Afstand
▪ Uitzondering:

○ Wettelijke verplichting
○ onvoorzien en dreigend gevaar

▪ Identiteit zakelijke gebruiker die goederen of 
diensten aanbiedt, duidelijk zichtbaar

Algemene voorwaarden
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1

Rangschikking

● belangrijkste parameters
● eenvoudig & publiek 

beschikbaar
● duidelijk & begrijpbaar
● actueel
● beïnvloeding/

delisting

Gedifferentieerde 
behandeling

● Toegang tot 
persoonsgegevens

● Toegang van consumenten tot 
goederen en diensten

● (in)directe vergoeding
● Toegang/voorwaarden voor 

gebruik van diensten

Algemene voorwaarden
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1

Bemiddeling

● 2 of meer bemiddelaars
● Onpartijdig & onafhankelijk
● Taal van de algemene 

voorwaarden
● Onverwijld beschikbaar
● Voldoende expertise
● Toegankelijk
● Betaalbaar

Algemene voorwaarden

Interne 
klachtenafhandeling
● eenvoudig & kosteloos
● redelijke termijn
● transparantie
● gelijke behandeling
● proportionaliteit
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DSA
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DSA

Volledige benaming
Verordening (EU) 2022/2065 betreffende een eengemaakte markt voor 

digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG 
(digitaledienstenverordening)

Publicatiedatum 19 oktober 2022

Van toepassing 17 februari 2024 16 november 2022

Nationaal recht

Technische fiche
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Toepassing

Mere conduit

Caching Hosting

Tussenhandel-
diensten
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Vrijstelling ISP

Audiovisuele 
mediadiensten

Verspreiding terroristische 
online inhoud

P2B

Auteursrechten

Consumentenbescherming 
& productveiligheid

Onverlet…

Op de markt brengen van 
explosieven

GDPR
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DSA

Aansprakelijkheid Handhaving

Uitvoering, samenwerking, sancties

● Digitaledienstcoördinatoren
● Nationale sancties (e.g. boetes)
● Klachtenrecht
● Schadevergoeding
● Wederzijdse bijstand en 

grensoverschrijdende samenwerking
● Geldboeten

Zorgvuldigheidsverplichting

Voor een transparante en veilige 
online omgeving

● Voor alle tussenhandeldiensten
● Aanvullend voor hostingdiensten, 

waaronder onlineplatforms
● Aanvullend voor onlineplatforms
● Aanvullend voor onlineplatforms die 

consumenten de mogelijkheid bieden om 
overeenkomsten op afstand te sluiten

● Aanvullend op zeer grote onlineplatforms 
om systeemrisico’s te beheersen

● Andere bepalingen

Codificatie

● Vrijwillige onderzoeken
● Geen algemene verplichting tot monitoring
● Bevel om op te treden tegen illegale inhoud
● Bevel om informatie te verstrekken
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Alle tussenhandels-
diensten
Contactpunt

Algemene voorwaarden

Transparantie-
rapportage

Hostingdiensten Onlineplatforms Onlineplatforms tav
consumenten

Intern klachtensysteem
Buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting
Betrouwbare flaggers
Bescherming misbruik

Vormgeving en 
organisatie online-
interfaces

Traceerbaarheid van 
handelaren

Op conformiteit gericht 
ontwerp

Andere bepalingen

Normen

Gedragscodes

Kennisgevings- en 
actiemechanisme 
illegale inhoud

Motivering

Vermoeden strafbare 
feiten

DSA



ICT Contracten

DMA
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DMA

Volledige benaming
Verordening (EU) over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector, en 

tot wijziging van Richtlijnen (EI) 2019/1937 en (EU) 2020/1828) 
(digitalemarktenverordening)

Publicatiedatum 14 september 2022

Van toepassing 2 mei 2023 1 november 2022, 25 juni 2023

Nationaal recht

Technische fiche
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Bescherming digitale
economie

Kernplatformdiensten = 
poortwachters

Waarborgen 
betwistbaarheid & 
eerlijkheid interne 
markt

Kennisgevingsplicht + 
aanwijzing Commissie

Eerlijke 
praktijken

Markt-
onderzoek & 
handhaving

Onlinetussenhandeldiensten, 
onlinezoekmachine, 
onlinesocialenetwerkdiensten, 
videoplatformdienst, OS, browser, cloud, 
virtuele assistent, …

Doelstelling
& toepassing
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Niet verhinderen 
aanbieden producten & 
diensten aan dezelfde 
prijs/voorwaarden

Kosteloos aanbiedingen 
kenbaar laten maken

Eindgebruiker toegang tot 
inhoud, abonnementen en 
functies 

Geen belemmering 
melding praktijken

Geen verplichte 
koppeling technische 
diensten

Geen verplichting abonnement

Praktijk van de poortwachter (1)
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Geen gebruik van niet 
openbare gegevens

Apps op 
besturingssysteem 
eenvoudig te verwijderen

Eenvoudige koppeling met 
apps/wisselwerking

Geen gunstigere 
behandeling bij 
rangschikking/website-
indexatie

Geen beperkingen om 
over te stappen naar 
andere apps

Zorgen voor kosteloze 
interoperabiliteit

Praktijk van de poortwachter (2)
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Toegang tot gegevens Redelijke en niet-
discriminerende 
algemene voorwaarden 
voor de toegang door 
zakelijke gebruikers

Geen onevenredige algemene 
voorwaarden om een 
kernplatformdienst op te 
zeggen

Praktijk van de poortwachter (3)
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OMNIBUS
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OMNIBUS

Volledige benaming

Richtlijn (EU) 2019/2161 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en 
Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement 

en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels 
voor consumentenbescherming in de Unie

Publicatiedatum 27 november 2019

Van toepassing 10 december 2019

Nationaal recht
Wet houdende wijziging van boeken I, 

VI en XV van het Wetboek van 
economisch recht (8 mei 2022)

Technische fiche
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(WER) “Art. VI.18. § 1. Bij aankondigingen van prijsverminderingen aan de 
consument wordt de vorige prijs aangeduid die door de onderneming is 
toegepast gedurende een bepaalde periode voorafgaand aan de toepassing 
van de prijsvermindering. 

Onder de vorige prijs wordt verstaan de laagste prijs die door de 
onderneming is toegepast tijdens een periode van dertig dagen voor de 
toepassing van de prijsvermindering. Indien de onderneming meerdere 
verkooppunten uitbaat of verkooptechnieken gebruikt, is de referentieprijs 
de laagste prijs die zij in de in het tweede lid bedoelde periode heeft 
toegepast in het verkooppunt of via de verkooptechniek waarvoor de 
aankondiging wordt gedaan. 

§ 2. Voor producten die minder dan dertig dagen op de markt zijn, is de 
vorige prijs de laagste prijs die door de onderneming is toegepast tijdens 
een periode die niet korter is dan zeven dagen voor de toepassing van de 
prijsvermindering. 

§ 3. De in paragrafen 1 en 2 bedoelde periodes zijn niet van toepassing voor 
goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben."

OMNIBUS
B2C- Prijsvermindering
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1

Onderneming (art. 45§1)
● geografisch adres, telefoonnummer, e-mail, 

correspondentievormen
● Desgevallend:

○ functionaliteit van goederen met digitale elementen, 
digitale inhoud en digitale diensten, met inbegrip van 
toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen

○ compatibiliteit & interoperabiliteit
○ gepersonaliseerde prijs op basis van geautomatiseede 

besluitvorming

Online marktplaats (art. 45/1)
● Parameters ter bepaling van de rangschikking van de 

aanbiedingen
● Aanbieder al dan niet onderneming
● Indien geen onderneming, consumentenbescherming 

niet van toepassing
● Desgevallend, onderlinge verplichtingen tussen 

aanbieder en online marktplaats

OMNIBUS
Informatieverplichting
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1

Misleidende omissie (Art. VI.99)
● Al dan niet een onderneming

● parameters ter bepaling van de rangschikking

● reviews 

Oneerlijke handelspraktijken (art. VI.100)
● zoekresultaten al dan niet tegen betaling

● beoordelingen van producten 

● het plaatsen van valse beoordelingen

● doorverkopen van tickets 

OMNIBUS
Misleidende handelspraktijken
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GDPR

Volledige benaming

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 
(algemene verordening gegevensbescherming)

Publicatiedatum 27 april 2016

Van toepassing 25 mei 2018

Nationaal recht

Wet betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van 
persoonsgegevens (30 juli 2018)

Technische fiche
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Verwerking uitsluitend op 
schriftelijke instructies

Gemachtigde personen tot 
vertrouwelijkheid 
verbonden

Beveiliging van de 
verwerking (art. 32)

Toestemming en garanties 
subverwerker

Bijstandsverplichting
rechten betrokkenen

Bijstandsverplichting 
beveiliging en incident 
response

Wissen/verwijderen Informatie & audit

GDPR
Verwerkersovereenkomst (art. 28)
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NIS - NISII
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NIS NISII

Volledige benaming

Richtlijn (EU) 2016/1148 houdende 
maatregelen voor een hoog 

gemeenschappelijk niveau van 
beveiliging van netwerk- en 

informatiesystemen in de Unie

Richtlijn (EU) 2022/2555 betreffende 
maatregelen voor een hoog gezamenlijk 
niveau van cyberbeveiliging in de Unie, 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
910/2014 en Richtlijn (EU) 2018/1972 

en tot intrekking van Richtlijn (EU) 
2016//1148 (NIS 2-richtlijn) 

Publicatiedatum 6 juli 2016 14 december 2022

Van toepassing / 18 oktober 2024

Nationaal recht

Wet tot vaststelling van een kader 
voor de beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen van algemeen 

belang voor de openbare veiligheid (7 
april 2019)

Technische fiche
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NIS-NISII

Third party risk 
management, ook 
contractueel

Beveiligings-, 
meldings- en 
medewerkingsver
plichtingen

Essentiële, 
belangrijke en 
digitale 
dienstverleners
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CSA
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CSA

Volledige benaming

Verordening (EU) 2019/881 inzake Enisa (het Agentschap van de Europese 
Unie voor cyberbeveiliging), en inzake de certificering van de cyberbeveiliging 

van informatie- en communicatietechnologie en tot intrekking van Verordening 
(EU) nr. 526/2013 (de cyberbeveiligingsverordening)

Publicatiedatum 17 april 2019

Van toepassing 28 juni 2021

Nationaal recht

Wet inzake de certificering van de 
cyberbeveiliging van informatie- en 

communicatietechnologie en tot 
aanwijzing van een nationale 

cyberbeveiligingscertificerings-
autoriteit (20 juli 2022)

Technische fiche
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PROPOSALS
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Title TitleCyber Resilience Verordening

AI Verordening

Richtlijn Productaansprakelijkheid

Data Verordening

PROPOSALS

Voorstel voor een Verordening betreffende 
horizontale cyberbeveiligingsvereisten voor 
producten met digitale elementen en tot 
wijziging van Verordening (EU) 2019/102  
(15 september 2022)

Voorstel voor een Verordening tot 
vaststelling van geharmoniseerde regels 
betreffende artificiële intelligentie en tot 
wijziging van bepaalde 
wetgevingshandelingen van de Unie (21 april 
2021)

Voorstel voor een Richtlijn inzake 
aansprakelijkheid voor producten met 

gebreken (28 september 2022)

Voorstel voor een Verordening
betreffende geharmoniseerde regels inzake 

eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van 
data (23 februari 2022)
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Oud burgerlijk 
wetboek
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Richtlijn digitale inhoud en diensten

Volledige benaming

Richtlijn (EU) 2019/770 van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van 
overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten

Richtlijn (EU) 2019/771 van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van 
overeenkomsten voor de verkoop van goederen

Publicatiedatum 20 mei 2019

Van toepassing 1 juli 2021 (omzetting) 22 maart 2022 (omgezet)

Nationaal recht Art. 1707/1 e.v. BW 1 juni 2022

Technische fiche
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Bestaande regels Aangescherpt in 
voordeel consument

Aangepast aan 
ontwikkeling digitale 
markt

B2C Goederen met 
digitale elementen

Digitale inhoud & digitale 
diensten

Oud burgerlijk wetboek
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1

Subjectieve criteria

● Bepaald in de koopovereenkomst
● Bv.:

○ hoeveelheid
○ kwaliteit
○ updates

Objectieve criteria
● Buiten contractuele afspraken
● Geschikt voor doeleinden waarvoor goeden van 

hetzelde type gewoonlijk worden gebruikt
● OOK updates

ntenbescherming niet van toepassing
● Desgevallend, onderlinge verplichtingen tussen 

aanbieder en online marktplaats

Oud Burgerlijk wetboek
Conformiteitseis
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2

Sneller non-
conformiteit

AH risico verkoper 
stijgt1

Oud Burgerlijk wetboek
Conformiteitseis
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1

Wettelijke

● Uitbreiding vermoeden van 6 maanden naar 2 jaar
● Eenmalige levering vs. levering voorbepaalde 

periode
● Digitale elementen consuptiegoed vs. digitale 

inhoud of dienst

Commerciële
● Niet inperken voordat gebrek is opgetreden
● Strenger mag wel
● Actieve verstrekking garantiebewijs
● Verplichte bepalingen

Oud Burgerlijk wetboek
Garantie
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Nieuw burgerlijk 
wetboek
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Boek 1
Algemene bepalingen
01.01.2023

Boek 2
Personen, familie en 
relatievermogensrecht
01.07.2022

Boek 3
Goederen
01.09.2021

Boek 4
Nalatenschappen, 
schenkingen en 
testamenten
01.07.2022

Boek 5
Verbintenissen
01.01.2023

Boek 6
Buitencontractuele 
aansprakelijkheid
voorontwerp

Nieuw burgerlijk wetboek
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Boek 7
Bijzondere 
overeenkomsten
n.v.t.

Boek 8
Bewijs
01.11.2020

Boek 9
Zekerheden
n.v.t.

Boek 10
Verjaring
n.v.t.

Nieuw burgerlijk wetboek



ICT Contracten

Boek 5 B.W. - Verbintenissen

Volledige benaming
28 APRIL 2022. - Wet houdende boek 5 "Verbintenissen" 

van het Burgerlijk Wetboek

Publicatiedatum 1 juli 2022

Van toepassing 1 januari 2023

Technische fiche
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Rechtszekerheid

Toegankelijkheid Evenwicht

Doelstellingen
3 krachtlijnen
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Evenwicht tussen wilsautonomie en bescherming zwakkere partij Evenwicht

Modernisering Terminologisch, structureel & inhoudelijk

Rechtszekerheid Codificatie van geldende rechtspraak

Toegankelijkheid Duidelijke en coherente structuur van het wetboek

Competitiviteit van het 
Belgisch recht

Normatieve concurrentie
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toerekenbare niet-nakomingWanprestatie

Goede huisvader voorzichtig en redelijk persoon

Schadevergoeding herstel van schade

Overeenkomst contract

Strafbeding schadebeding 

Moderne terminologie
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Oud BW Nieuw BW

Rechtshandelingen en feiten van voor 1 januari 2023 Rechtshandelingen en feiten vanaf 1 januari 2023

toekomstige gevolgen van rechtshandelingen en
rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden voor 1 januari
2023,

tenzij partijen afwijken

rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben
plaatsgevonden na 1 januari 2023 en die betrekking
hebben op een verbintenis ontstaan uit een
rechtshandeling of rechtsfeit die hebben plaatsgevonden
voor 1 januari 2023.

tenzij partijen afwijken

Overgangsrecht
Eerbiedigende werking
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Structuur
Titel 1 Inleidende bepalingen (artn. 5.1-5.3) 

Titel 2. Bronnen van verbintenissen (artn. 5.4-5.137)

Ondertitel 1. Rechtshandelingen (artn. 5.4-5.126) 

Hoofdstuk 1. Contract (artn. 5.4-5.124) 
Hoofdstuk 2. Eenzijdige rechtshandeling (artn. 5.125-5.126) 

Ondertitel 2. Rechtsfeiten (artn. 5.127-5.137) 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling (art. 5.127) 
Hoofdstuk 2. Zaakwaarneming (artn. 5.128-5.132)
Hoofdstuk 3. Onverschuldigde betaling (artn. 5.133-5.134) 
Hoofdstuk 4. Ongerechtvaardigde verrijking (artn. 5.135-5.137) 

Titel 3. Algemeen regime van de verbintenis (artn. 5.138-5.270)
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THEMATA
Invloed nieuw BW op IT contracten
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Precontractuele informatieplicht
(art. 5.16)

1

Indien zulke plicht voortvloeit uit goede trouw en gebruiken

Rekening houdende met:

● hoedanigheid partijen
● redelijke verwachtingen
● voorwerp contract

bv. gespecialiseerde IT-dienstverlener
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In geval van onrechtmatige afbreking van onderhandelingen

Regel
andere partij moet opnieuw in situatie worden gebracht als 
zouden er geen onderhandelingen geweest zijn

Uitzondering

schadevergoeding gederfde winst

indien redelijkerwijze kon worden verwacht dat een 
contract zou totstandkomen

Precontractuele aansprakelijkheid 
(art. 5.17)
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kennisgeving bereik de bestemmeling

Regel
op het moment van kennisname

of bestemmeling redelijkerwijze kennis van had kunnen nemen

Elektronische weg

voorafgaandelijke aanvaarding van het gebruik elektronisch adres of 
ander elektronisch communicatiemiddel

Impliciet? 

Parl. voorb.: enkel binnen context waarin gebruik werd 
overeengekomen

Bij ontstentenis: verzender moet kennisneming bewijzen

Kennisgeving 
(art. 1.5)
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Beide algemene voorwaarden van toepassing
Tegenstrijdige bepalingen heffen elkaar op

Knock out principe

NIET in algemene voorwaarden
WEL in onderhandeld (hoofd)contract

Alg. voorwaarden 
contractspartij uitsluiten?

Leemtes?

Battle of the Forms
(art. 5.23)

Belang betwisting 
alg. voorwaarden

vooraf of zonder onnodige 
vertraging



Onrechtmatige bedingen
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kennelijk onevenwicht

rechten en plichten

waarover niet kan worden onderhandeld

beding 

onrechtmatig - niet 
geschreven

Kennelijk onevenwicht
(art.5.52)
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B2B B2C C2C - bijz. sectoren

Kennelijk onevenwicht VI.91/3 WER VI.82 WER art. 5.52 BW

Onrechtmatige bedingen
kennelijk onevenwicht
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matigingsbevoegdheid
rechter

nietigheid

misbruik van 
contractspositie

zwakke positie: noodtoestand, 

dwang, onwetendheid of 

onervarenheid

misbruik ≠ verschil in kennis

gekwalificeerde benadeling 
/ oneerlijke mededinging

Onrechtmatige bedingen
Misbruik van omstandigheden 
(art. 5.37)  
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elke partij moet haar verbintenissen nakomen

ook al uitvoering meer bezwarend geworden

kostprijs van de uitvoering is gestegen

waarde van de tegenprestatie is verminderd

Verandering van omstandigheden
‘art. 5.74)
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uitvoering contract buitensporig bezwarend

onvoorzienbaar bij contractsluiting

ontoerekenbaar aan sn

risico niet aanvaard

wet noch contract sluiten uit

Verandering van omstandigheden
(art. 5.74)



ICT Contracten

2

recht op 
heronderhandeling

rechter: 
aanpassen of 
beëindigen

1

Verandering van omstandigheden
(art. 5.74)
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voldoende ernstige 
tekortkoming

geen urgentie 
vereist

eigen risico

schriftelijke 
kennisgeving

ontbinding 
onwerkzaam

schadevergoeding

Eenzijdige buitengerechtelijke ontbinding
(art. 5.93)
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te verwachten 
ernstige 
tekortkoming
bv. deadline zal niet 
gehaald worden

Aanmaning met 
kans tot uitvoering

Gevolgen 
voldoende 
ernstig

Ontbinding 
onwerkzaam
contract herleeft bij 
foutieve eenzijdige 
ontbinding

Risico

onzekerheid
schadevergoeding

Anticipatory breach - eenzijdige ontbinding
(art. 5.90)



ICT Contracten

Title Titlenaast ontbinding of 
gedwongen uitvoering

het verschil in waarde 
tussen de geleverde 
prestatie en het 
overeengekomen 
prestatieniveau

evenredige 
vermindering van de 

prijs 

bv. SLA-levels
indien  geen service 

credits

Prijs
vermindering
als sanctie
(art. 5.97)
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Verlenging Vernieuwing

akkoord tussen partijen

(stilzwijgend) akkoord tussen partijen 

OF

wet

voorafgaand aan het verstrijken van 
de uitdovende tijdsbepaling

bestaand contract nieuw identiek contract

afgesproken duur onbepaalde duur

Verlenging vs 
Vernieuwing 
contract
(artn 5.77-5.78)
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Strafbeding

Matiging indien 
kennelijk 
onredelijk

Rekening houdend met alle 
omstandigheden 

Niet lager dan ‘redelijk’ 
bedrag/prestatie

Toetredingsovereenkomsten
Max. clausule per 
sector/soort overeenkomst

Intrestbedingen

Schadebeding
(art. 5.88)
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hoogdringendheid in gebreke blijvende 
partij vervangen

eenzijdige kennisgeving

rechtvaardiging voorafgaande 
aanmaning

eigen risico

Vervanging van schuldenaar (step-in)
(art. 5.88)
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Title Titletenietgaan 
hoofdovereenkomst

moet met zekerheid 
blijken uit bedoeling van 
partijen blijken 

stilzwijgende 
ontbindende 
voorwaarde 

aard contract

Samenhangende
overeenkomsten
(art. 5.142)
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Beëindiging 
contract

geen gevolgen voor 
bedingen die partijen 
willen laten voorbestaan

redelijke termijn bij 
ontstentenis van 
conventionele termijn

ook wet of goede trouw confidentiality 
clause

schadevergoeding

Postcontractuele verplichtingen
(art. 5.114)
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Vragen?
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Ontdek ons YT kanaal
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Verdere vragen?

www.siriuslegal.be

roeland@siriuslegal.be
thomas@siriuslegal.be

+32 494 234 983
+32 485 586 208

linkedin.com/company/sirius-legal-law-firm


