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Selectie (max. 2 p.) van suggesties inzake voorgestelde boeken 1 en 5 van het nieuw BW 

 
I. BELEIDSMATIGE SUGGESTIES 
1. Bijkomend artikel – Voor de burger moet het duidelijk zijn of hij of zij al dan niet van een regel 

mag afwijken. In het Franse recht bijv. geldt de residuaire regel dat van de verbintenisrechtelijke 
regels mag worden afgeweken tenzij uitdrukkelijk anders in de wet is bepaald (Rapport au 
Président: “la présente ordonnance étant supplétive de volonté sauf disposition contraire”). Een 
soortgelijke residuaire bepaling is ook haalbaar gebleken bij de hervorming van het goederen- en 
bewijsrecht (art. 3.1 en 8.2 BW). Naast dergelijke residuaire regel moet er ook duidelijk worden 
gemaakt welke van de voorgestelde regels dwingend zijn na te leven. 

2. Art. 1.3 - “Bijgevolg moet elke rechtshandeling een geoorloofd voorwerp en geoorloofde oorzaak 
hebben” getuigt van een bijzonder restrictieve visie op de rol van de openbare orde. Er is geen 
reden om af te wijken van de tekst van het huidige art. 2 oud BW (zie ook art. 6 Franse CC). De 
voorgestelde tekst volgt niet uit de traditie maar enkel uit bepaalde recente cassatierechtspraak. 
De openbare orde speelt ook een rol bij de uitvoering en beëindiging en niet alleen bij de 
totstandkoming van een rechtshandeling. 

3. Art. 5.33 en 5.36 - In tegenstelling tot het huidige recht (en art. 1142 Franse CC), wordt geweld 
veroorzaakt door een derde in het Wetsvoorstel slechts aanvaard als de medecontractant 
medeplichtig is aan het geweld van de derde of als de medecontractant voor de betrokken derde 
instaat. Het belang van het slachtoffer van het geweld verdient nochtans meer algemeen (zoals in 
het huidige recht) voorrang op dat van de medecontractant die profijt haalt uit het geweld van een 
derde, ook al heeft die medecontractant niets met dat geweld van doen of is hij of zij er niet bij 
betrokken geweest. 

4. Art. 5.52 - Het toepassingsgebied van het verbod van kennelijk onevenwichtige bedingen is 
beperkt tot toetredingscontracten. Die beperking geldt evenwel niet voor 
ondernemingscontracten (b2b) en consumentencontracten (b2c), waar het verbod evenzeer geldt 
bij onderhandelde contracten. De vraag rijst dan ook of er op dit punt geen herziening nodig is, 
bijv. door de regels voor ondernemingscontracten te beperken tot toetredingscontracten. De 
Toelichting lijkt op dat laatste reeds te zinspelen (p. 56), maar het lijkt aangewezen om de 
problematiek onmiddellijk aan te pakken. Een ander verschilpunt inzake het toepassingsgebied is 
dat de b2b-regelgeving voorziet in een uitzondering voor overheidsopdrachten en financiële 
diensten. 

5. Art. 5.54 - Is de bepaling dat partijen zonder restrictie mogen overeenkomen dat het contract van 
zijn oorzaak wordt geabstraheerd tenzij de wet zulks verbiedt, verenigbaar met het dwingende 
geldigheidsvereiste van het bestaan van een oorzaak?  

6. Art. 5.57 - Is het nodig om te bepalen dat het contract geldig blijft “wanneer uit de omstandigheden 
blijkt dat nietigheidssanctie kennelijk ongeschikt zou zijn, gelet op het doel van de geschonden 
regel”? In nagenoeg elk nietigheidsdebat zullen partijen die regel inroepen om aan een nietigheid 
te kunnen “ontsnappen”. De vraag is of de slinger van flexibilisering nu niet te ver aan het 
doorslaan is. Anders dan bij een gedeeltelijke vernietiging, blijft bij de voorgestelde regel immers 
geen enkele sanctie overeind in geval van een ongeldigheid. Kan het verbod van rechtsmisbruik 
niet volstaan om onwenselijke (kennelijk onredelijke) nietigverklaringen te vermijden? 

7. Art. 5.59, lid 3 - Het is onze suggestie om uitdrukkelijk te voorzien in de mogelijkheid van een 
gedeeltelijke onwerkzaamheid. Dit kan van belang zijn als een partij bijv. eenzijdig een volledig 
contract vernietigt terwijl het contract alleen voor gedeeltelijke nietigverklaring in aanmerking 
komt. 

8. Art. 5.64 e.v. - Bij de regels inzake interpretatie wordt niets gezegd over de rol van de goede trouw, 
terwijl het Hof van Cassatie (23 maart 2006 en 5 juni 2014) de goede trouw als interpretatieregel 
meeneemt naast de gemeenschappelijke bedoeling van partijen. Is de interpretatie te goeder 
trouw niet als een terugvaloptie te codificeren: vindt een rechter de gemeenschappelijke 
bedoeling van partijen niet, dan kan/moet de rechter overschakelen naar een interpretatie aan de 
hand van de goede trouw (terugvaloptie), waarbij hij of zij nagaat welke betekenis redelijke, 



  Ignace Claeys en Thijs Tanghe 

2/2 
15 juni 2021 

soortgelijke partijen in dezelfde concrete omstandigheden aan de contractuele bepaling bij het 
sluiten van de overeenkomst zouden hebben toegekend. Een dergelijke benadering vindt 
rechtsvergelijkend veel steun, zoals in de Unidroit Principes (art. 4.1), het Weense Koopverdrag 
(art. 8), het Nederlandse recht (Haviltex) en zelfs het nieuwe Franse recht (art. 1188 CC). 

9. Art. 5.76, lid 2 - In plaats van eeuwigdurende contracten te “reduceren” tot contracten voor een 
bepaalde duur van 99 jaar, suggereren we om ze te beschouwen als overeenkomsten voor 
onbepaalde duur, zodat ze altijd eenzijdig opzegbaar zijn (zie ook het art. 1210 Franse CC). 

10. Art. 5.76, laatste lid - Is een onwerkzaamheid van een onregelmatige of abusieve opzegging soms 
niet te radicaal (alles of niets), bijv. bij een opzegging met een ietwat te korte opzegtermijn. In dat 
geval zou de opzeggende partij ingevolge de onwerkzaamheid mogelijk nog een aantal jaren aan 
het contract gebonden zijn (bijv. als een opzegging bijv. maar om de drie jaar mogelijk zou zijn)? 
Kan de toekenning van een langere termijn of een vervangende vergoeding dan geen betere 
sanctiemogelijkheid zijn? 

11. Art. 5.101, lid 2 - Als een concert, sportwedstrijd of festival wegens overmacht wordt geannuleerd, 
moet de organisator de klanten integraal terugbetalen, in welk geval de organisator volledig met 
de rekening van de reeds gemaakte kosten achterblijft. Kan er geen correctiemechanisme op de 
restitutie worden voorzien door bijv. rekening te houden met de door de organisator gemaakte 
kosten, voor zover die redelijk zijn en de organisator ze staaft? 

12. Art. 5.207 - Interesten op interesten zijn niet meer afhankelijk van een gerechtelijke 
ingebrekestelling maar van een schriftelijke ingebrekestelling, wat in de praktijk een groot verschil 
voor de schuldenlast van een schuldenaar kan impliceren. 

13. Boek 1 - Moeten bij Boek 1 niet dezelfde overgangsregels gelden als bij Boek 5?  
 
II. CONCEPTUELE EN STRUCTURELE SUGGESTIES 
14. Art. 5.3 - Zou de erkenning van het rechtmatig vertrouwen als bron van verbintenissen niet 

aansluiten bij andere rechtsstelsels waar een persoon de verwachtingen die hij of zij doet ontstaan 
bij een andere persoon die er ook rechtmatig op voortgaat, in die mate gestand moet houden (zie 
bijv. de actual reliance in Angelsaksische rechtsstelsels)? 

15. Art. 5.24 - Het lijkt van belang dat niet alleen de essentiële en substantiële bestanddelen maar ook 
de accessoire elementen van het voorkeurcontract worden overgemaakt aan de begunstigde van 
een voorkeurrecht. Wat accessoir is voor de ene, is het niet voor de andere. Denk maar aan de 
algemene voorwaarden die volgens de Toelichting (p. 29) vermoed worden accessoir te zijn.  

16. Art. 5.13 en 5.138 - Quasi-alle regels van het verbintenissenrecht dreigen bijzonder relatief te 
worden doordat ze zonder uitzondering, ook deze van dwingend recht of van openbare orde, 
slechts van toepassing zijn indien de aard of de strekking van het contract (niet beperkt tot het 
meerpartijencontract), het contractueel beding of de verbintenis zich daartegen niet verzet. De 
flexibiliteit die wellicht met die voorgestelde rechtsregels wordt beoogd, staat op gespannen voet 
met de rechtszekerheid. 

17. Moet het Wetsvoorstel zich niet losweken van voor burgers onbegrijpelijke begrippen, zoals de 
oorzaak van een verbintenis (of overeenkomst?), de zuiver potestatieve voorwaarde, oneigenlijke 
contracten, wilsverhinderende dwaling, excepties, … Zijn die begrippen, voor zover nog nuttig, niet 
door voor burgers begrijpelijke begrippen te vervangen (bijv. excepties door verweermiddelen)? 
Worden bepaalde definities, zoals die van de verbintenis, ook niet beter weggelaten, zeker als ze 
niet consistent worden toegepast (bijv. art. 5.6)? Zouden tevens niet een aantal regels 
toegankelijker kunnen worden geformuleerd, zoals deze inzake gemengde contracten (5.67), 
zuiver potestatieve voorwaarde (5.141), verval (5.113 en 5.265-266), …? Bovendien maken de 
kruisverwijzingen en overlappingen in bepaalde leerstukken (bijv. bij de sancties) de tekst 
moeilijker leesbaar. Verder is het jammer dat de buitencontractuele aansprakelijkheid (één van 
de belangrijkste bronnen van het verbintenissenrecht) niet samen wordt behandeld met de rest 
van het verbintenissenrecht en zelfs in een ander Boek (6) wordt gegoten.  
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