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Vooraf: diverse wetgevende initiatieven inzake
ondernemingscontracten en -praktijken met regels van minstens
dwingend recht

1. Wetswijzigingen inzake maximale betalingstermijn bij handelstransacties

2. B2b-wet van 4 april 2019
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1. Wet Betalingsachterstand Handelstransacties (Wet van 2 
augustus 2002)

 Wet van 28 mei 2019: maximale betalingstermijn van 60 dagen tussen KMO’s
(SE) en niet-KMO’s (SA)

 Inwerkingtreding: 29 april 2020

 Wet van 14 augustus 2021: veralgemening van de maximale betalingstermijn
van 60 dagen

 Inwerkingtreding: 1 februari 2022
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2. b2b-wet van 4 april 2019

 Drie luiken:

 Structuur van de drie luiken:
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Oneerlijke marktpraktijken Misbruik van economische 
afhankelijkheid

Onrechtmatige bedingen

1 september 2019 1 juni 2020 1 december 2020

Oneerlijke marktpraktijken Restrictieve 
mededingingspraktijken

Onrechtmatige bedingen

Basisnorm

Misleidende marktpraktijken

Agressieve marktpraktijken

Kartel

Misbruik van machtspositie

Misbruik van economische 
afhankelijkheid

Basisnorm

Zwarte lijst

Grijze lijst
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Materieel toepassingsgebied (contractuele bedingen)

Overeenkomsten tussen ondernemingen

Geen beperking tot:
• bescherming van KMO’s
• algemene voorwaarden of toetredingscontracten
• bepaalde types van contracten (behoudens wettelijke uitzonderingen)

Voorrang van lex specialis
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Wettelijke uitsluitingen inzake toepassingsgebied 
(contractuele bedingen)

1. Financiële diensten
“iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van kredietverstrekking, 
verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen”

2. Overheidsopdrachten en overeenkomsten die eruit voortvloeien

Opgepast: deze wettelijke uitsluitingen gelden niet voor nieuwe regels inzake 
misbruik van economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken
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Temporeel toepassingsgebied (contractuele bedingen)

 Inwerkingtreding: 1 december 2020

 Alleen voor overeenkomsten gesloten, hernieuwd of gewijzigd na datum 
van inwerkingtreding

⇒Dus niet van toepassing op lopende contracten
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Inhoud van de regeling inzake onrechtmatige bedingen

1. Algemene toetsingsnorm
 Algemeen verbod van kennelijk onevenwichtige bedingen

2. Zwarte lijst van onrechtmatige bedingen
 Sowieso onrechtmatig en verboden (behoudens rechtsmisbruik)

3. Grijze lijst van onrechtmatige bedingen
 Bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn – tegenbewijs dus mogelijk
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Zwarte lijst – 4 categorieën van verboden bedingen

Onrechtmatig zijn de bedingen die ertoe strekken: 
1. te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de ene onderneming terwijl 

de uitvoering van de prestaties van de andere onderneming onderworpen is 
aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van 
haar wil

2. een onderneming het eenzijdige recht te geven om een of ander beding van de 
overeenkomst te interpreteren

3. in geval van betwisting, de andere partij te doen afzien van elk middel van 
verhaal tegen de onderneming

4. op onweerlegbare wijze de kennisname of de aanvaarding van de andere partij 
vast te stellen met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft 
kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst
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Grijze lijst – 8 categorieën van bedingen die vermoed worden 
onrechtmatig te zijn
Worden vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen die ertoe strekken: 
1. de onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden 

van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen
2. een overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend te verlengen of te vernieuwen, zonder opgave van een 

redelijke opzegtermijn
3. zonder tegenprestatie het economische risico op een partij leggen indien die normaliter op de andere 

onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst rust
4. op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uit te sluiten of te beperken in geval van volledige 

of gedeelde wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de andere onderneming van een van haar 
contractuele verplichtingen

5. onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, de partijen te verbinden zonder opgave van een 
redelijke opzegtermijn

6. de onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor die van 
haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die 
het voorwerp van de overeenkomst uitmaken

7. de bewijsmiddelen waarop de andere partij een beroep kan doen te beperken
8. in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de andere partij, 

schadevergoedingsbedragen vast te stellen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de 
onderneming kan worden geleden
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Onrechtmatige bedingen: sancties

Onrechtmatige bedingen zijn verboden en nietig (art. VI.91/6 WER)
⇒ Gedeeltelijke vernietiging is uitgangspunt

 Stakingsvordering (art. XVII.1 e.v. WER)

Geen strafsancties, tenzij kwade trouw van een onderneming (art. XV.84 
WER)
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Inhoudstafel

17

1. Stand van zaken inzake Boek 1, Boek 5 en de andere boeken 
van het (nieuwe) BW

2. Toepassing in de tijd en overgangsregeling van de nieuwe regels

3. Doelstellingen 

4. Structuur

5. Wat is niet of nauwelijks geregeld?

6. Rol van de contractvrijheid

7. Belangrijkste nieuwigheden in een notendop
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1. Stand van zaken inzake Boek 1, 
Boek 5 en de andere boeken van het 
(nieuwe) BW
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Le nouveau Code civil est arrivé – BW vanaf 1 november 2020
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Wet 4 feb. 2020 vanaf 1 sept. 2021

Wet 13 april 2019 vanaf 1 nov. 2020

55-1272/1

55-1272/1
55-1806

55-1805



Nieuw BW

Wet 13 april 2019 (bewijs)                     Wet 4 februari 2020 ( goederen)

Van oud BW naar nieuw 
BW

Boek 8. Bewijs          Boek 3. Goederen

1/11/2020
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1/9/2021
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Verbintenissenrecht: boeken in aantocht

 Boek 5. Verbintenissenrecht
 Voorontwerp van wet na publieke consultatie
 Advies RvSt 23 mei 2018 (nr. 63.268/2)
 Wetsvoorstel 3 april 2019, Parl.St. 2018-19, 54-3709
 Wetsvoorstel 16 juli 2019, Parl.St. BZ 2019, 55-174
 Wetsvoorstel 24 februari 2021, Parl.St. 2020-21, 55-1806/001
 Raad van State Parl.St. 2020-21, 55-1806/002
 Zittingen Kamercommissie juni 2021

 Boek 1. Algemene bepalingen
 Wetsvoorstel 24 februari 2021, Parl.St. 2020-21, 55-1805/001
 Raad van State Parl.St. 2020-21, 55-1805/002

 Boek 6. Voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende 
buitencontractuele aansprakelijkheid (nog niet in Parl.St.) ?
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2. Toepassing in de tijd en 
overgangsregeling van de nieuwe 
regels
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Wanneer treedt het nieuwe verbintenissenrecht (boek 5) in werking?

Inwerkingtreding 6 maanden na maand publicatie in BS

Alleen voor rechtshandelingen/feiten van nadien

Ook niet de toekomstige gevolgen van rechtshandelingen/feiten van voordien 
(zelfs als nieuwe regel van dwingend recht of openbare orde) 

Zelfs niet als deze betrekking hebben op rechtshandelingen/feiten van voordien
betaling / aanvulling / uitvoeringscontract / verlenging of vernieuwing / cessie / 
opzegging, vernietiging of ontbinding en inherente restituties

Boek 1: alleen inwerkingtreding 6 maanden na maand publicatie in BS

23

Oud en nieuw
vele jaren zij aan zij
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3. Doelstellingen

24
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Rechtszekerheid door codificatie van bekende rechtsfiguren en -
begrippen 

 Rechtshandeling (art. 1.3)
 Kennisgeving (art. 1.5)
 Vertegenwoordiging en schijnvertegenwoordiging 

(art. 1.8)
 Subjectieve goede trouw (art. 1.9)
 Verbintenis (art. 5.1)
 Natuurlijke verbintenis (art. 5.2)
 Definitie van contracten, zoals raam- (art. 5.9), 

toetredings- (art. 5.10), meerpartijencontract (art. 
5.12)

 Contract- en onderhandelingsvrijheid (art. 5.14-15)
 Precontractuele infoplichten (art. 5.16)
 Precontractuele aansprakelijkheid (art. 5.17)
 Aanbod en aanvaarding (art. 5.18-22)
 Algemene voorwaarden (art. 5.23)
 Voorkeurs- en optiecontracten (art. 5.24-26)
 Materiële vergissing (art. 5.32)
 Misbruik van omstandigheden (art. 5.37)
 Partij- en derdenbeslissing (art. 5.49)
 Kwalificatie gemengde contracten (art. 5.67)
 Herkwalificatie van een contract (art. 5.68)
 Inspannings- en resultaatsverbintenissen (art. 5.72)
 Contracten van bepaalde en onbepaalde duur; 

verlenging en vernieuwing (art. 5.75-78)

 Bevrijdingsbeding (art. 5.89)
 Kwalitatieve rechten (art. 5.105)
 Rechtstreekse vordering (art. 5.110)
 Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk (art. 

5.111)
 Postcontractuele verbintenissen en bedingen (art. 

5.114)
 Restitutie (art. 5.115-124)
 Eenzijdige rechtshandeling (art. 5.125-126)
 In solidum verbintenissen (art. 5.168-5.169)
 Overdracht van schuld (art. 5.187-192)
 Overdracht van contract (art. 5.193)
 Monetair nominalisme (art. 5.205)
 Toerekenbaarheid (art. 5.225)
 Overmacht (art. 5.226)
 Toerekenbaarheid voor fout van hulppersonen (art. 

5.229)
 Toerekenbaarheid voor gebruik gebrekkige 

hulpgoederen (art. 5.230)
 Ingebrekestelling (art. 5.231-233)
 Schadebeperkingsplicht (art. 5.238)
 Compensatoire interest (art. 5.241)
 Verval door verdwijning van voorwerp (art. 5.265)
 ...
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Ook codificatie van algemene rechtsbeginselen

 Boek 1:
 Verbod van rechtsmisbruik (art. 1.10)
 Fraus omnia corrumpit – “oogmerk om te schaden” (art. 1.11)
 Afstand van recht wordt niet vermoed (art. 1.12)

 Boek 5:
 Exceptie van niet-uitvoering of enac (art. 5.98 en 5.239)
 Eenzijdige opzegbaarheid van een contract van onbepaalde duur (art. 5.75)
 Ongerechtvaardigde verrijking (art. 5.135 e.v.)

 Quid met niet vermelde algemene rechtsbeginselen?

“Voor andere beginselen werd deze keuze niet gemaakt, om twee redenen. In de eerste plaats leent niet elk 
algemeen rechtsbeginsel zich tot een algemeen geformuleerde wettelijke bepaling. Het komt dan aan de 
rechter toe om in een concreet geval de precieze draagwijdte ervan te bepalen. Verder is volledigheid niet 
mogelijk omdat er nu eenmaal geen limitatieve lijst van dergelijke beginselen bestaat. Zij dienen immers door 
de rechtspraak te worden erkend” (Toelichting, p. 7-8).
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Modernisering of wijziging van een aantal begrippen

Openbare orde en goede zeden
Gekwalificeerde benadeling
Strafbeding
Exoneratiebeding
Verrijking zonder oorzaak
Uitvoering bij equivalent
Facultatieve verbintenis

Openbare orde (art. 1.3, lid 2)
Misbruik van omstandigheden (art. 5.37)
Schadebeding (art. 5.88)
Bevrijdingsbeding (art. 5.89)
Ongerechtvaardigde verrijking (art. 5.135)
Herstel van schade (art. 5.86 en 5.237)
Verbintenis met subsidiaire prestatie (art. 
5.158)

27

MAAR WEL BEHOUD VAN BEGRIPPEN ALS
• Oorzaak (art. 5.53)
• Oneigenlijke contracten (art. 5.127)
• Wilsverhinderende dwaling (art. 5.31)
• In solidum verbintenissen (art. 5.168)
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4. Structuur
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Structuur Boek 1 (12 artikelen)
 Bronnen
 Toepassing van de wet in de tijd
 Rechtshandeling
 Wilsuiting
 Kennisgeving
 Tijdsbepaling en voorwaarde
 Berekening termijnen
 Vertegenwoordiging
 Subjectieve goede trouw
 Rechtsmisbruik
 Oogmerk om te schaden
 Afstand van recht
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Boek 1 – overzicht van de bepalingen (1)
 Art. 1.1. Bronnen 

Onverminderd de bijzondere wetten, de gewoonte en de algemene rechtsbeginselen regelt dit 
wetboek het burgerlijk recht en ruimer het privaatrecht. 
De gebruiken zijn slechts bron van recht indien de wet of het contract daarnaar verwijst. 

 Art. 1.2. Toepassing van de wet in de tijd 
De wet beschikt alleen voor de toekomst. Zij heeft geen terugwerkende kracht tenzij ze dit 
uitdrukkelijk bepaalt in het algemeen belang. 
Behoudens andersluidende bepaling, is een nieuwe wet niet alleen van toepassing op situaties 
die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de 
vroegere wet ontstane situaties die zich voordoen of voortduren onder de nieuwe wet, voor zover 
dit geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten. 
In afwijking van het tweede lid, blijft de oude wet van toepassing op contracten gesloten onder 
deze wet, tenzij de nieuwe wet van openbare orde of dwingend recht is of de toepassing ervan 
bepaalt op lopende contracten. De geldigheid van het contract blijft evenwel beheerst door de 
wet die van toepassing was op het ogenblik van zijn totstandkoming.
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Boek 1 – overzicht van de bepalingen (2)
 Art. 1.3. Rechtshandeling 

De rechtshandeling is de wilsuiting waarbij een of meer personen de bedoeling hebben om 
rechtsgevolgen te doen ontstaan. Er kan niet worden afgeweken van de openbare orde. Bijgevolg 
moet elke rechtshandeling een geoorloofd voorwerp en geoorloofde oorzaak hebben. 

 Art. 1.4. Wilsuiting 
Een wilsuiting is uitdrukkelijk of stilzwijgend. Een wilsuiting is mededelingsplichtig wanneer zij een 
bepaalde persoon moet bereiken om uitwerking te hebben. Zij kan worden ingetrokken zolang zij de 
bestemmeling niet heeft bereikt.

 Art. 1.5. Kennisgeving 
De kennisgeving is de mededeling van een beslissing of een feit verricht door een persoon aan een of 
meer bepaalde personen. 
De kennisgeving bereikt de bestemmeling wanneer deze ervan kennisneemt of er redelijkerwijze 
kennis van had kunnen nemen. 
De kennisgeving langs elektronische weg verricht, bereikt de bestemmeling hetzij wanneer deze 
ervan kennis neemt, hetzij wanneer deze er redelijkerwijze kennis van had kunnen nemen voor zover 
dat, in die laatste hypothese, die bestemmeling voorafgaandelijk het gebruik heeft aanvaard van het 
elektronisch adres of van een ander elektronisch communicatiemiddel dat de persoon die de 
kennisgeving verricht, heeft aangewend
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Boek 1 – overzicht van de bepalingen (3)
 Art. 1.6. Tijdsbepaling en voorwaarde 

Tenzij de wet of haar aard zich daartegen verzet, kunnen de gevolgen van een rechtshandeling aan een 
tijdsbepaling of een voorwaarde worden verbonden. 

 Art. 1.7. Berekening termijnen 
§ 1. Een in dagen, weken, maanden of jaren omschreven termijn begint de dag na de gebeurtenis of handeling 
die ertoe leidt, te lopen.
§ 2. Een in uren omschreven termijn begint onmiddellijk te lopen. 
§ 3. Wettelijk feestdagen, zondagen en zaterdagen zijn in de termijnen begrepen, behalve indien deze dagen 
daarvan uitdrukkelijk zijn uitgesloten of indien de termijnen in werkdagen zijn omschreven. 
§ 4. Indien de laatste dag van een anders dan in uren omschreven termijn waarbinnen een behaalde prestatie of 
mededeling moet worden verricht, een wettelijke feestdag, een zondag of een zaterdag is, dan loopt deze termijn 
af bij het einde van het laatste uur van de daaropvolgende werkdag. Deze paragraaf is niet van toepassing op 
termijnen die met terugwerkende kracht vanaf een bepaalde datum of gebeurtenis worden berekend. 
§ 5. Elke termijn van twee of meer dagen bevat ten minste twee werkdagen. 
§ 6. Onder een semester wordt een periode van zes maanden verstaan, onder een trimester een periode van 
drie maanden en onder een halve maand een periode van vijftien dagen. Indien een periode wordt bepaald 
in maanden of jaren die niet aansluitend moeten zijn, wordt de maand geteld als dertig dagen en het jaar 
als 365 dagen. 
§ 7. Dit artikel is van toepassing tenzij de wet of een rechtshandeling anders bepaalt.
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Boek 1 – overzicht van de bepalingen (4)
 Art. 1.8. Vertegenwoordiging 

§ 1. Er is sprake van vertegenwoordiging wanneer een persoon ermee belast is een rechtshandeling te verrichten 
voor rekening van een ander. 
De vertegenwoordiging is onmiddellijk wanneer de vertegenwoordiger de rechtshandeling verricht in naam en 
voor rekening van de vertegenwoordigde persoon. 
Zij is middellijk wanneer de vertegenwoordiger die handeling in eigen naam verricht, maar voor rekening van de 
vertegenwoordigde persoon. 
§ 2. Vertegenwoordiging vindt haar oorsprong in een rechtshandeling, een gerechtelijke beslissing of de wet. 
§ 3. Bij onmiddellijke vertegenwoordiging brengt de door de vertegenwoordiger verrichte rechtshandeling 
rechtsgevolgen teweeg tussen de vertegenwoordigde en de derde.
Bij middellijke vertegenwoordiging brengt de door de vertegenwoordiger verrichte rechtshandeling rechtsgevolgen 
teweeg tussen de laatstgenoemde en de derde. 
§ 4. Indien, bij onmiddellijke vertegenwoordiging, de vertegenwoordiger een rechtshandeling verricht zonder 
daartoe bevoegd te zijn, verbindt de rechtshandeling de vertegenwoordigde niet ten aanzien van derden, behalve 
als hij deze bekrachtigt. 
De bekrachtiging werkt terug tot op de datum waarop de rechtshandeling is verricht, onverminderd de door 
derden verkregen rechten. 
§ 5. De vertegenwoordigde is eveneens gebonden ten aanzien van de derde met wie de vertegenwoordiger heeft 
gehandeld, wanneer de derde rechtmatig mocht vertrouwen op de schijn van bevoegdheid die de 
vertegenwoordigde uit vrije wil heeft doen ontstaan of laten voortbestaan, zelfs zonder fout van de 
vertegenwoordigde.
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Boek 1 – overzicht van de bepalingen (5)
 Art. 1.9. Subjectieve goede trouw 

De goede trouw wordt vermoed. 
Een persoon is te kwader trouw, wanneer hij de feiten of de rechtshandeling, waarop zijn goede trouw 
betrekking moet hebben, kende of in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. 

 Art. 1.10. Rechtsmisbruik 
Niemand mag misbruik maken van zijn recht. 
Wie zijn recht uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale 
uitoefening van dat recht door een voorzichtig en redelijk persoon in dezelfde omstandigheden 
geplaatst, maakt misbruik van zijn recht. 
De sanctie voor een dergelijk misbruik bestaat in de matiging van het recht tot zijn normale 
rechtsuitoefening, onverminderd het herstel van de schade die het misbruik heeft berokkend. 

 Art. 1.11. Oogmerk om te schaden 
De opzettelijke fout, gepleegd met het oogmerk te schaden of uit winstbejag, mag de dader geen 
voordeel verschaffen. 

 Art. 1.12. Afstand van recht 
Afstand van recht wordt niet vermoed. Hij kan slechts worden afgeleid uit feiten of handelingen die 
voor geen andere uitleg vatbaar zijn
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Structuur Boek 5 (270 artikelen)

35

Titel 1. Inleidende 
bepalingen (1-3)

Titel 2. Bronnen van 
verbintenissen (4-137)

Titel 3. Algemeen regime van de 
verbintenis
(138-270)

Ondertitel 1. Rechtshandelingen
Hoofdstuk 1. Contract (4-124)
Hoofdstuk 2. Eenzijdige (125-126)
Ondertitel 2. Rechtsfeiten
Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling
Hoofdstuk 2. Zaakwaarneming
Hoofdstuk 3. Onverschuldigde
betaling
Hoofdstuk 4. Ongerechtvaardigde
verrijking

1. Inleidende bepaling
2. Modaliteiten
3. Pluraliteit van voorwerpen of
subjecten
4. Overdracht van
verbintenissen
5. Nakoming van de verbintenis
6. Niet-nakoming van de
verbintenis
7. Maatregelen ter bescherming
van de rechten van de SE
8. Gronden van tenietgaanNIET: 

buitencontractuele 
aansprakelijkheid
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Een voorbeeld: herstel van schade
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5. Wat is niet of nauwelijks geregeld?
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Wat is niet of nauwelijks geregeld?

 Rechtmatig vertrouwen als autonome bron (wel bijzondere toepassingen zoals 
schijnmandaat)?

 Intuitu personae contracten 

 Verbod van wetsontduiking? 

 Tegenwerpelijkheid: vermelding van principe in art. 5.103, lid 2 zonder veel meer 
(“verdere rechtsontwikkeling”)

 Garantieverbintenis?
 Niet genoemd in art. 5.72 inzake inspannings- en resultaatsverbintenis – wel in Toelichting (p. 83)
Wel genoemd bij voorwerp van verbintenis (art. 5.46): “iets te garanderen”
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6. Rol van de contractvrijheid
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Rechtszekerheid is doelstelling, maar wanneer is regel van 
openbare orde, dwingend recht of aanvullend recht?
 Helaas geen residuaire regel in Boek 5

“niet wenselijk” – “niet haalbaar” – “bijzonder moeilijk” – “tekst verzwaren”

Vgl. art. 3.1. BW - Aanvullend recht:

De partijen kunnen afwijken van de bepalingen van dit Boek, behalve indien het om definities gaat of indien de wet anders bepaalt.

Vgl. art. 8.2. BW - Algemene regel:  

Behoudens de in dit boek opgenomen definities en behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt, zijn alle regels van dit boek van 
aanvullend recht.

 Soms in de wet, in tweeërlei zin

 tenzij partijen anders overeengekomen zijn (art. 5.21); tenzij anders bepaald door het contract (art. 5.22); behoudens andersluidend 
beding (art. 5.105); onder voorbehoud van de andersluidende wil van de partijen (art. 5.67)

 voor niet-geschreven gehouden (art. 5.73, 5.88, 5.89); niettegenstaande andersluidend beding (art. 5.207)

 Soms in Memorie van Toelichting
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Beperking van contractvrijheid?

 Algemene bepaling inzake onrechtmatige bedingen in toetredingscontracten
 Art. 5.52:

“In een toetredingscontract is elk beding dat een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en
plichten van partijen onrechtmatig en wordt zij voor niet geschreven gehouden.
Bij de beoordeling van het kennelijk onevenwicht wordt rekening gehouden met alle omstandigheden
rond het sluiten van het contract.
Het eerste lid is noch van toepassing op de bepaling van de hoofdprestaties van het contract, noch
op de gelijkwaardigheid van deze hoofdprestaties”

 Toetredingscontract – art. 5.10
 Cf. bijzondere regels b2c en b2b

 Interactie met indamming nietigheidssanctie?
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7. Belangrijkste nieuwigheden in een 
notendop
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1. Hoe is de battle of the forms op te lossen? 

 Onverenigbare algemene voorwaarden (5.23)
knock-out

 Partij geeft vooraf uitdrukkelijk en niet door algemene voorwaarden aan dat zij 
niet gebonden wil zijn door een dergelijk contract

geen contract !
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2. Geldt er voortaan ook een gemeenrechtelijke regeling voor 
kennelijk onevenwichtige bedingen?

 BW regels voor toetredingscontracten: kennelijk onevenwichtig beding wordt voor niet 
geschreven gehouden (5.52)

 Vooraf eenzijdig opgesteld contract waarop de andere partij geen invloed heeft kunnen hebben op de 
inhoud ervan
 En als sommige bedingen voorwerp waren van afzonderlijke onderhandeling, dan toch nog van 

toepassing als het volgens de globale beoordeling toch gaat om een toetredingscontract (5.10)
 Niet van toepassing op bepaling van hoofdprestaties of op gelijkwaardigheid van hoofdprestaties

 Hoe samen te lezen met WER regels voor B2C en B2B transacties? 
 B2B: van toepassing op alle contracten (niet alleen toetredingscontracten)
 B2B: niet van toepassing op financiële diensten en overheidsopdrachten
 B2B: uitsluiting van kernbedingen geldt niet in geval van onduidelijk kernbeding
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3. Nietigverklaring: van alle kanten ingedamd
 Strijdigheid met openbare orde: nietigheid enkel bij ongeoorloofd voorwerp en ongeoorloofde 

oorzaak (art. 1.3, lid 2) 
 Geweld van derden? Alleen medeplichtigen of personen waarvoor een partij instaat (art. 5.33) –

geen reden waarom slachtoffers van geweld beter beschermd moeten worden dan slachtoffers 
van bedrog (Toelichting p. 37)

 Schending van informatieplicht kan tot nietigheid leiden indien voldaan is aan de wilsgebreken 
(art. 5.17)

 Geen nietigheid als uit omstandigheden blijkt dat de nietigheidssanctie kennelijk ongeschikt zou 
zijn gelet op doel van regel (art. 5.57)

 Gedeeltelijke nietigheid (art. 5.63)
 In pari causa turpitudinis cessat repetitio: opzettelijke schending van de openbare orde bij 

contractsluiting – blijft facultatief (art. 5.123)
 Verbintenis onder zuiver potestatieve opschortende voorwaarde aan de zijde van de SA “niet 

langer noodzakelijkerwijze als nietig te aanzien” (Toelichting p. 173 – art. 5.141)
 Ongeoorloofde voorwaarde? – voldoende met “algemene geldigheidsvereisten”
 …
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Ook Hof van Cassatie gaat reeds mee in die tendens: nietig of toch niet?

 Cass. 22 januari 2021, C.19.0303.N:

“Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd voorwerp wanneer zij ertoe strekt een toestand te doen ontstaan of in stand te houden die in strijd is met de 
openbare orde of met dwingende wetsbepalingen. Krachtens de artikelen 6 en 1108 Oud Burgerlijk Wetboek is een dergelijke overeenkomst nietig en kan zij 
geen gevolg hebben.
(…)
Uit de samenhang van voornoemde bepalingen en het arrest van het Hof van Justitie blijkt kennelijk dat de verplichting om het gelijkheids- en 
transparantiebeginsel vervat in de artikelen 49 en 56 VWEU te eerbiedigen, ter vrijwaring van de eerlijke mededinging, een juridische grondslag is van de 
economische en morele orde van de samenleving, die zich aan de aanbestedende dienst opdringt.
Hieruit volgt dat een overeenkomst waarin een aanbestedende dienst van een lidstaat rechtstreeks en dus met miskenning van voornoemd gelijkheids- en 
transparantiebeginsel aan een marktdeelnemer uit dezelfde lidstaat een dienstenconcessie gunt met een duidelijk grensoverschrijdend belang, een toestand 
doet ontstaan die in strijd is met de openbare orde en bijgevolg volstrekt nietig is bij gebrek aan geoorloofd voorwerp.
Wanneer evenwel wordt vastgesteld dat er geen enkele potentieel geïnteresseerde marktspeler was, is de nietigheidssanctie kennelijk ongeschikt gelet 
op het doel van de geschonden regel en is de overeenkomst niet nietig. Bovendien kan de rechter beslissen om de overeenkomst niet te vernietigen 
wanneer dwingende redenen van algemeen belang het noodzakelijk maken dat de opdracht of de concessie voortgang vindt”.

 Cass. 7 november 2019, C.19.0061.N

“Krachtens de artikelen 6 en 1108 Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst met een ongeoorloofd voorwerp nietig. Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd 
voorwerp indien zij verplicht tot een prestatie die door een wet van openbare orde verboden is of in strijd is met de goede zeden.
Behoudens de wet zich hiertegen verzet, blijft de overeenkomst in stand indien de ongeoorloofdheid van de overeenkomst wordt of kan worden 
ongedaan gemaakt, derwijze dat het doel dat de wet beoogt, wordt of kan worden bereikt”.
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4. Hoe een contract te interpreteren?

 Gemeenschappelijke bedoeling wordt keizer (5.64)

 Geen rol meer voor interpretatieve functie van de goede trouw!
Cass. 23 maart 2006, C.03.0626.N en Cass. 5 juni 2014, C.13.0549.N 

 Interpretatieregels worden weer richtlijnen (5.65)

 Bij aanhoudende twijfel (5.66):
 Toetredingscontracten ten nadele van de opsteller
 Bevrijdingsbedingen ten nadele van de schuldenaar
 Andere bedingen ten nadele van begunstigde (bv. schadebeding: ten nadele van schuldeiser)
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5. Rekening te houden met gewijzigde omstandigheden buiten 
overmacht? 

 Invoering imprevisieleer: zie artikel 5.74 Wetsvoorstel

 Eerste lid van art. 5.74 herhaalt evenwel basisregel:

“Elke partij moet haar verbintenissen nakomen, ook al zou de uitvoering ervan 
meer bezwarend geworden zijn ofwel doordat de kostprijs van de uitvoering is 
gestegen, ofwel doordat de waarde van de tegenprestatie is verminderd”

48



© Eubelius

 Tweede lid en derde lid van art. 5.74:

“De schuldenaar kan evenwel, aan de schuldeiser vragen om het contract 
opnieuw te onderhandelen met het oog op de aanpassing of beëindiging ervan 
indien aan de volgende vereisten is voldaan: 

1° een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het contract 
buitensporig bezwarend, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet 
langer kan worden geëist; 
2° die verandering onvoorzienbaar was bij de contractsluiting; 
3° die verandering ontoerekenbaar is aan de schuldenaar; 
4° de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen; en 
5° de wet noch het contract die mogelijkheid uitsluiten. 

De partijen blijven hun verbintenissen nakomen in de loop van de 
heronderhandelingen”. 
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 Vierde lid van art. 5.74:

“Bij afwijzing of mislukking van de heronderhandelingen binnen een 
redelijke termijn, kan de rechter, op verzoek van één van de partijen, ofwel 
het contract aanpassen om het in overeenstemming te brengen met 
hetgeen de partijen redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen op het 
tijdstip van de contractsluiting indien zij rekening hadden gehouden met 
de verandering van omstandigheden, ofwel het contract geheel of 
gedeeltelijk beëindigen op een datum die niet mag voorafgaan aan de 
verandering van omstandigheden en volgens modaliteiten die de rechter 
vaststelt. De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding”.
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6. Hoe lang bindt een eeuwigdurend contract?

Sanctie: “gereduceerd” tot 99 jaar (5.76 lid 2), tenzij van onbepaalde 
duur volgens gemeenschappelijke bedoeling 
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7. Welke sancties kunnen eenzijdig, op schriftelijke 
kennisgeving, in werking worden gesteld?
 Nietigverklaring (5.59 lid 3 – niet bij contracten vastgesteld in authentieke akte)

 Ontbinding (5.92-5.93)

 Vervanging (5.85 lid 3): in uitzonderlijke omstandigheden zoals urgentie 

 Cf. Cass. 18 juni 2020, C.18.0357.N:

“In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij hoogdringendheid, kan de schuldeiser hiertoe 
overgaan zonder rechterlijke machtiging op eigen kosten en op eigen risico en deze kosten 
verhalen op de schuldenaar, waarbij zijn handelwijze achteraf kan worden getoetst door de 
rechter. (…)”

 Prijsvermindering (5.97 lid 2)
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8. In welke gevallen zijn bevrijdingsbedingen ongeldig en in welke 
mate werken ze door naar derden?
Art. 5.89. Bevrijdingsbeding 

§ 1. Tenzij de wet anders bepaalt, mogen de partijen een beding overeenkomen dat de schuldenaar 
volledig of gedeeltelijk bevrijdt van zijn contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid. 
Het beding kan de schuldenaar bevrijden van zijn zware fout of van die van een persoon voor wie 
hij moet instaan. Een dergelijke bevrijding wordt niet vermoed. 
Worden evenwel voor niet-geschreven gehouden de bedingen die de schuldenaar bevrijden: 
1° van zijn opzettelijke fout of van die van een persoon voor wie hij moet instaan; of 
2° van zijn fout of van die van een persoon voor wie hij moet instaan, wanneer die fout het leven of 
de fysieke integriteit van een persoon aantast. 
Het beding dat het contract uitholt, wordt eveneens voor niet-geschreven gehouden. 

§ 2. Doet de schuldenaar voor de nakoming van het contract een beroep op hulppersonen, dan 
kunnen zij tegen de hoofdschuldeiser het bevrijdingsbeding inroepen dat is overeengekomen 
tussen hem en de schuldenaar.
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9. Wat zijn vier belangrijke nieuwe sets van regels in het gemeen 
regime van de verbintenis?
 De voorwaarde werkt niet langer retroactief (5.147 lid 1), maar die regel is van suppletief

recht en er zijn bijkomende regels van niet-tegenwerpelijkheid bij vervulling van 
opschortende voorwaarden (5.146 §2) en restitutieregels bij vervulling van ontbindende 
voorwaarden (5.147 lid 2)

 Regeling van overdracht van schulden en contracten (5.187-5.193)

 Subrogatoire betaling (zoals bij cessie van schuldvordering) voortaan pas tegenwerpelijk
aan schuldenaar na kennisgeving aan of erkenning door schuldenaar (5.221 lid 2)

 Als verbintenis definitief niet meer in natura kan worden nagekomen, is de verbintenis 
automatisch vervallen (5.265), maar daarom nog niet het contract. Het contract kan 
tenietgaan bij toepassing van risicoleer (bij overmacht) of ontbinding (bij toerekenbare 
niet-nakoming) of kan worden voortgezet met schadeherstel (Toelichting p. 144).
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Besluit

 Nieuw BW is er

 Verschillende positieve zaken in Wetsvoorstel Verbintenissenrecht

 Maar ook punten van kritiek – dus nog werk aan de winkel?
Beleidsmatig meerdere vragen (dwingend of suppletief; indamming nietigheid; kennelijk

onevenwichtige bedingen; eeuwigdurende contracten; …)
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