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Hof van Cassatie

3e Kamer – 24 februari 2014 

Voorzitter-rapporteur: de h. Dirix

Openbaar ministerie: de h. Vanderlinden

Advocaten: mrs. Maes en Lebbe

Verbintenis – Voorwaarde – Ontbindende voorwaarde – 

Begrip – In vervulling gaan ah ankelijk van de wil van 

de schuldenaar

Een verbintenis is aangegaan onder een ontbindende 

voorwaarde wanneer haar tenietgaan ah angt van een toe-

komstige en onzekere gebeurtenis of van een gebeurtenis 

die reeds heet  plaatsgehad maar aan partijen nog onbe-

kend is. Een toekomstige gebeurtenis kan als ontbindende 

voorwaarde worden bedongen, ook al is het intreden ervan 

ah ankelijk van de wil van de schuldenaar.

AR nr. C.13.0293.N

R. en NV Y. t/ M.

Volledige weergave: zie www.rw.be 

Hof van Cassatie

1e Kamer – 24 januari 2014 

Voorzitter-rapporteur: de h. Dirix

Openbaar ministerie: de h. Decreus

Advocaten: mrs. Verbist en Maes

Overeenkomst – Dwaling – Zelfstandigheid van de zaak 

– Begrip – Kenbaarheidsvereiste – Begrip

Krachtens art. 1110, eerste lid BW is dwaling enkel een 

oorzaak van de nietigheid van een overeenkomst wanneer 

zij de zelfstandigheid betret  van de zaak die het voorwerp 

van de overeenkomst uitmaakt. Tot de zelfstandigheid van 

de zaak behoort ieder element dat de dwalende partij er 

hoofdzakelijk toe bewogen heet  om de overeenkomst te 

sluiten, zodat zonder dit element de overeenkomst niet zou 

zijn tot stand gekomen. Een dwaling hieromtrent leidt en-

kel tot de nietigheid van de overeenkomst indien de weder-

partij van dit element kennis had of hierop redelijkerwijze 

bedacht had moeten zijn.

AR nr. C.13.0114.N

H.R. t/ N.D. en A.B.

Volledige weergave: zie www.rw.be 

NOOT – Zie in dezelfde zin: Cass. 24  september 2007, 

Arr.Cass. 2007, 1735.

Raad van State

9e Kamer – 24 november 2015 

Voorzitter-rapporteur: de h. Van Haegendoren

Staatsraden: de hh. Seutin en h ys

Auditoraat: mevr. Speybrouck (gedeeltelijk eensluidend 

advies)

Advocaten: mrs. Strubbe loco Lietaer, en Devers loco Devers

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – 

Onderwijs – Bevordering – Regelmatigheid van 

reglement tot kandidaatstelling – Kandidaatstelling 

zonder voorbehoud – Middel inzake regelmatigheid van 

het reglement – Ontvankelijkheid

Van een kandidaat voor een bevordering moet niet wor-

den vereist dat hij zich expliciet onder voorbehoud van de 

regelmatigheid van het toepasselijke reglement kandidaat 

stelt, opdat hij achteraf nog op ontvankelijke wijze die re-

gelmatigheid in rechte mag aanvechten.

K.D. t/ Hogeschool Gent

Arrest nr. 233.009

Volledige weergave: zie www.rw.be 

Hof van Beroep te Antwerpen

2e Kamer – 25 maart 2015

Voorzitter: de h. Peeters

Raadsheren: de h. Van Aelst en mevr. Bresseleers

Advocaten: mrs. Snoeks en E. Koninckx loco Broekmans 

en J. Koninckx

Bindende derdenbeslissing – Verbindende kracht – 

Marginaal toetsingsrecht van de rechter – Aantastings-

gronden

Het verslag van een deskundige in het kader van een bin-

dende derdenbeslissing strekt de partijen tot wet en vervangt 

de partijenbeslissing. De rechter kan deze beslissing slechts 

marginaal toetsen. Meer bepaald mag de rechter nagaan of 

de bindende derdenbeslissing tot stand kwam met naleving 

van de regels en vormen zoals de partijen die uitwerkten 

in hun overeenkomst, of de aangestelde deskundige binnen 

zijn bevoegdheid bleef, of er geen sprake was van wilsgebre-

ken bij de totstandkoming van de akte van benoeming van 

de schatters, of de deskundige objectief en onpartijdig han-

delde en of het recht van verdediging werd gerespecteerd.

NV G.F. t/ NV K.V.

1. De feiten

1.1. De gebouwen van NV G.P., thans NV G.F. (hierna: 

«NV G.»), gevestigd (...), werden op 9 november 2008 ge-

trof en door een brand.

this jurisquare copy is licenced to Universiteit  Antwerpen



d0c101a50930141f0109b69440430302

 Rechtskundig Weekblad 2015-16 | nr. 36 | 7 mei 2016

 1417

1.2. NV K.V. is sedert 29 juli 2008 de verzekeraar «spe-

ciale risico’s» van de NV G.: haar polis dekt materiële 

schade en bedrijfsschade.

De materiële schade werd tussen partijen geregeld voor 

een bedrag van 1.592.424 euro.

M.b.t. de bedrijfsschade bereikten partijen geen 

overeenkomst: de expert van de NV G. raamde deze 

op 523.841  euro; de expert aangesteld door NV K. op 

68.262,76 euro. Om die reden werd in uitvoering van de 

polis (art.  37) een derde expert aangesteld. Deze expert 

heet  de schade op 7 juni 2012 bepaald op 85.000 euro.

1.3. NV K. voert aan dat de totale schade van NV G. 

1.676.526,96 euro bedraagt (nl. 1.592.424 euro materiële 

schade + 85.000  euro bedrijfsschade – 897,04  euro vrij-

stelling) en dat zij, aangezien zij reeds 1.728.110,52 euro 

aan NV G. uitkeerde, zij gerechtigd is op terugbetaling 

van 51.583,56 euro.

1.4. NV G. daarentegen meent op 298.841  euro extra 

(zijnde bedrijfsschade van 523.841  euro - 225.000  euro 

voorschot betaald op 24  december 2008) aanspraak te 

kunnen maken, evenals op 88.416,40 euro geblokkeerde 

schade voor outillering en materiaal.

NV G. betwist de wijze waarop de expertise verlopen 

is, evenals de bevindingen van expert M. De B.

2. Procedurele antecedenten

2.1. NV G. dagvaardde NV K. op 29  november 2012 

voor de Rechtbank van Koophandel te Tongeren in be-

taling van 298.841  euro, vermeerderd met de interesten 

en de kosten (subsidiair: 85.000  euro provisioneel) en 

88.416,40 euro.

Subsidiair drong zij ook aan op de aanstelling van een 

deskundige teneinde de omvang van de bedrijfsschade te 

begroten.

In conclusie vroeg zij bijkomend «te zeggen voor recht 

dat de expertise van deskundige De B. nietig is.»

2.2. NV K. concludeerde tot de ongegrondheid van de 

vordering om reden dat partijen op grond van art. 1134, 

eerste lid BW gebonden zijn door art. 37 van de polis en 

het (hierin opgenomen) bindende advies van de derde 

deskundige. In conclusie stelde zij een tegeneis tot beta-

ling van 51.583,56  euro, vermeerderd met de interesten 

en de kosten.

2.3. In het bestreden en bij voorraad uitvoerbaar ver-

klaarde vonnis van 1 oktober 2013 verklaarde de Recht-

bank van Koophandel te Tongeren de vordering van NV 

G. tegen NV K. ontvankelijk maar ongegrond. De tegen-

eis van de NV K. tegen de NV G. werd ontvankelijk en 

gegrond verklaard.

De eerste rechter was in essentie van oordeel dat de 

minnelijke expertise De B. een bindende derdenbeslis-

sing was, zodat hij nog slechts een marginaal toetsings-

recht kon uitoefenen, waarbij hij uiteindelijk oordeelde 

dat het verslag «niet kennelijk onredelijk» was en bijge-

volg op basis van dit verslag de hoofdeis werd afgewezen 

en de tegeneis werd toegekend.

2.4. NV G. heet  bij verzoekschrit , neergelegd op de 

grii  e van dit hof op 14 november 2013 een naar vorm en 

termijn regelmatig hoger beroep ingesteld tegen dit von-

nis.

3. Standpunten in hoger beroep

3.1. NV G. vordert, bij hervorming van het bestreden 

vonnis, haar oorspronkelijke vordering ontvankelijk en 

gegrond te verklaren en de tegeneis van de NV K. onge-

grond te verklaren.

3.2. NV K. concludeert tot de ongegrondheid van het 

hoger beroep.

4. Beoordeling

4.1. Er bestaat geen betwisting tussen partijen over het 

feit dat de eigen expert van NV G., cvba bedrijfsrevisoren 

V., de bedrijfsschade van NV G. raamde op 523.841 euro 

en dat de eigen expert van NV K., bedrijfsrevisor D. De 

V., deze raamde op 68.262,76 euro.

Partijen betwisten evenmin dat deze experten, gelet 

op de discrepantie tussen hun ramingen en in uitvoering 

van art. 37 A, tweede lid van de polis speciale risico’s die 

NV G. bij NV K. afsloot, een derde expert hebben aange-

duid «met wie ze een college vormen dat bij meerderheid 

van stemmen beslist. Bij gebrek aan een meerderheid 

is de mening van de derde expert doorslaggevend. De 

schattingen zijn soeverein en onherroepelijk».

Deze derde expert werd bij akte van benoeming van 

schatters van 31  januari 2011 aangeduid in de persoon 

van bedrijfsrevisor M. De B., op voorstel van NV G.

In deze akte werd uitdrukkelijk verwezen naar art. 37 

A en C (betref ende de verdeling van de kosten en de 

honoraria van de experten) van de polis en werd tevens 

bepaald: “Het is uitdrukkelijk bepaald dat de schatters 

ontslagen zijn van het al eggen van de eed en van alle 

gerechtelijke formaliteiten, dat zij de meest uitgebreide 

macht hebben om de schade vast te stellen en de schade-

vergoeding te bepalen; dat hun beslissing afdoend en on-

wederroepelijk zal zijn en dat geen beroep daartegen zal 

kunnen uitgeoefend worden».

4.2. Uit de stukken van partijen blijkt dat het ma-

nagement van NV G. de bedrijfsschade van deze laatste 

in een eigen document van 30  november 2009 raamde 

op 523.841 euro en dat de expert van de NV G. deze be-

drijfsschadeclaim zonder meer overnam en doormailde 

naar expert De V. van NV K.

Expert De V. was in een eerste berekening van januari 

2010 van mening dat er geen vergoedbare bedrijfsschade 

was, in een tweede berekening nam hij uiteindelijk een 

bedrag van 68.262,76 euro in aanmerking.

Derde expert De B. heet , na kennisname van deze 

stukken en na overleg met zijn mede-experten (onder 

meer op 12, 19 en 20  december 2011, 17 en 19  januari 

2012) en met partijen zelf (onder meer op een vergade-

ring van 16  mei 2011), op 7  juni 2012 een gemotiveerde 
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bedrijfsschadebepaling opgemaakt voor een bedrag van 

85.000 euro.

Dit zeven bladzijden tellende document werd door ex-

pert De B. bezorgd aan zijn mede-experten V. en De V., 

maar met een e-mail van 12  juni 2012 heet  V., om re-

denen hem eigen, aan NV G. enkel het bijhorende «P.V. 

vaststelling van schade» toegezonden (waarin louter 

sprake van de door de drie schatters in aanmerking geno-

men bedrijfsschade van 85.000 euro, zonder enige moti-

vering of verduidelijking).

NV G. heet  per kerende e-mail aan V. «duidelijke feed-

back» gevraagd en zich uitdrukkelijk beklaagd over het 

feit dat het «een vel papier betrof zonder verdere argu-

mentaties en motivaties», maar V. heet  hier zelfs nooit 

op geantwoord.

Na zelf op 28  februari 2013 in gebreke te zijn gesteld 

door de raadsman van NV G., heet  K.V. uitdrukkelijk 

erkend destijds (op 7 juni 2012) van expert De B. wel de-

gelijk ook een gemotiveerd verslag te hebben ontvangen 

en niet louter het proces-verbaal van vaststelling van de 

schade.

V. en De V. hebben het proces-verbaal van vaststelling 

van de schade voor een bedrag van 85.000  euro nooit 

voor akkoord ondertekend, maar evenmin ooit enige op-

merking geformuleerd op het gemotiveerde advies van 

expert De B. van 7 juni 2012.

4.3. Het hof is op basis van deze elementen van oordeel 

dat partijen tot tweemaal toe, nl. eerst in de polisvoor-

waarden (art. 37) en een tweede keer in de akte van be-

noeming van schatters van 31 januari 2011, uitdrukkelijk 

overeenkwamen dat er in geval van onenigheid tussen 

hen over het bedrag van de (materiële en bedrijfs)schade, 

de bevoegdheid tot het nemen van een onherroepelijke 

beslissing op dit punt toevertrouwden aan een met name 

genoemde of objectief bepaalde derde: in eerste instantie 

aan het college van de drie experten, in tweede instantie 

aan de meerderheid van dit college en in derde instantie 

aan de derde expert alleen.

Partijen zijn gebonden door wat zij overeenkomen 

(art. 1134, eerste lid BW) en zij hebben, op grond van hun 

partijautonomie, hun beslissingsrecht wat de omvang 

van de bedrijfsschade betret  in dezen wetens en willens 

overgedragen aan (uiteindelijk, in de hiervoor beschreven 

cascade) expert De B., met als gevolg dat zijn derdenbe-

slissing – zijn gemotiveerd advies van 7 juni 2012, waarop 

door geen van zijn beide co-experten V. en De V. ooit eni-

ge opmerking werd geformuleerd – in de plaats komt van 

hun partijenbeslissing.

De beslissing van expert De B. vormt dan ook de «wet 

van partijen» en de eerste rechter heet  zeer terecht ge-

motiveerd dat ook hij gebonden was door deze bindende 

derdenbeslissing en desbetref end enkel over een margi-

naal toetsingsrecht beschikte, d.w.z. enkel kon toetsen of 

de genomen beslissing niet kennelijk onredelijk of onbil-

lijk was.

Meer concreet heet  de eerste rechter nagegaan of de 

bindende derdenbeslissing tot stand kwam met naleving 

van de regels en vormen zoals partijen die uitwerkten in 

hun overeenkomst, of de aangestelde deskundige bin-

nen zijn bevoegdheid bleef, of er geen sprake was van 

wilsgebreken bij het tot stand komen van de akte van 

benoeming van de schatters, of de deskundige objectief 

en onpartijdig handelde en of het recht van verdediging 

werd gerespecteerd. Het hof sluit zich aan bij de terechte, 

oordeelkundige, volledige en correcte at oetsing door de 

eerste rechter van al deze punten.

4.4. NV K. voert pertinent aan dat de argumentatie 

van NV G., ertoe strekkende de bindende derdenbeslis-

sing nietig te horen verklaren, eigenlijk toe te schrijven is 

aan een probleem van (non) communicatie tussen NV G. 

en haar eigen expert, bedrijfsrevisor V., omdat deze haar 

(NV G.) enkel het proces-verbaal en niet het gemotiveer-

de advies zelf bezorgde.

Op basis daarvan argumenteert NV G. immers dat 

haar recht van verdediging werden geschonden, het ver-

slag niet op tegenspraak tot stand kwam, het verslag niet 

gemotiveerd werd en De B. naliet aan NV G. zijn laattij-

dig (voor)verslag te bezorgen, zodat zij hierop geen op-

merkingen kon formuleren.

Het hof is van oordeel dat deze klachten en kritieken van 

NV G. onterecht zijn, minstens juridisch geen weerslag 

hebben en uitsluitend terug te voeren zijn tot de essentie/

inhoud van de tussen partijen gesloten vaststellingsover-

eenkomsten (art. 37 polis en de akte van benoeming van 

schatters van 31  januari 2011) enerzijds en anderzijds de 

handelwijze van de eigen expert van NV G., K.V.

Het hof beantwoordt, binnen het kader van zijn margi-

naal toetsingsrecht, de grieven van NV G. als volgt.

4.5. Uit de voorliggende stukken blijkt met zekerheid 

dat het gemotiveerde advies van 7  juni 2012 op tegen-

spraak is tot stand gekomen en dat het recht van verde-

diging van partijen werd gerespecteerd. Niet alleen werd 

expert De B. in het bezit gesteld van een duidelijke op-

dracht, binnen de perken waarvan hij handelde én van 

de oorspronkelijke schaderamingen van de twee andere 

experten, maar bovendien vond tussen de experten over-

leg plaats nadat expert De B. deze documenten doornam 

én heet  expert De B. ook met NV G. zelf vergaderd (zie 

punt 4.2 van dit arrest).

De drie experten waren bijgevolg terdege op de hoogte 

van de (ver uiteenliggende) standpunten van partijen en 

het loutere feit dat uiteindelijk tot een advies/beslissing 

gekomen wordt die (ver afwijkt) van de schaderaming 

van één partij, betekent op zich niet dat de beslissing niet 

op correcte, niet op tegenspraak of op kennelijk onrede-

lijke wijze zou genomen zijn. NV G. verliest trouwens uit 

het oog dat zij instemde met de wijze van schadevaststel-

ling omschreven in beide vaststellingsovereenkomsten.

Telkenmale werd immers conventioneel niet bepaald 

dat de regels van het gerechtelijk deskundigenonderzoek, 

zoals omschreven in het Gerechtelijk Wetboek, in dezen 

ook van toepassing zouden zijn. Partijen kwamen met 

andere woorden uitdrukkelijk overeen dat niet gewerkt 

zou worden met een voorverslag waarop opmerkingen 
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zouden kunnen worden geformuleerd door partijen, ver-

volgens antwoorden van de deskundige zouden volgen en 

ten slotte een eindverslag.

De bewering van NV G. dat «had V. haar meteen het 

volledige advies De B. bezorgd, dit uiteindelijk tot een 

ander eindadvies zou hebben geleid», is onjuist en, meer 

nog, zelfs niet ter zake dienend. Er was contractueel im-

mers niet in de mogelijkheid voorzien om opmerkingen 

op een (niet bestaand) voorverslag te formuleren.

Bovendien stelt het hof vast dat de (mogelijke) opmer-

kingen van NV G. in essentie niet erg veel verschillen van 

haar oorspronkelijke bemerkingen waarvan M. De B. en 

D. De V. wel kennis hadden – beide documenten gaan 

immers uit van onrealistische veronderstellingen/ver-

wachtingen – én zouden deze opmerkingen dus met een 

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet hebben 

geleid tot een aanpassing van de standpunten van deze 

twee experten, waarbij V., gelet op art. 37 A in i ne van de 

polis, toch minstens M. De B. ervan diende te overtuigen 

om de bedrijfsschade anders begroot te zien.

Ook voor wat betret  de mededeling van de bindende 

derdenbeslissing aan partijen of betref ende het al dan 

niet (verplicht) ondertekenen van de uiteindelijke be-

slissing door de experten, waren er conventioneel geen 

vormvereisten bedongen. Het feit dat expert De B. zijn 

beslissing heet  ondertekend en vervolgens enkel aan 

D. De V. en K.V. heet  bezorgd, die de beslissing (al dan 

niet volledig) vervolgens communiceerden aan hun op-

drachtgevers, is derhalve niet in strijd met wat bepaald is 

in art. 37 van de polis en de akte van benoeming van de 

schatters, zodat dit niet kan leiden tot de nietigheid van 

de bindende derdenbeslissing.

4.6. Uit niets blijkt dat partijen overeenkwamen dat 

expert De B. het verslag diende mee te delen aan NV K. 

en NV G. Het staat wel vast dat M. De B. het verslag op 

7  juni 2012 bezorgde aan K.V. in zijn hoedanigheid van 

expert voor NV G. en D. De V. in zijn hoedanigheid van 

expert voor NV K., dat beide bedrijfsrevisoren dit docu-

ment ontvangen hebben en er nooit opmerkingen op ge-

maakt hebben.

Of dit stilzwijgen en stilzitten van K.V. en D. De V. 

moet worden geïnterpreteerd als een instemmen met 

het voorliggende verslag, dan wel als een betwisting er-

van, wordt door beide partijen – uiteraard – verschillend 

uitgelegd, maar dit is in se niet relevant nu contractueel 

uitdrukkelijk bepaald is (art.  37 A, in i ne van de polis) 

dat zelfs indien het college niet tot stemming overging/

er geen meerderheid gevormd werd om te beslissen «de 

mening van de derde expert doorslaggevend» is.

Wat de mening van derde expert De B. is, blijkt dui-

delijk uit zijn brief van 7 juni 2012. Het kan expert De B. 

niet euvel worden geduid dat K.V., om redenen hem ei-

gen, dit verslag nooit meedeelde aan NV G., zelfs niet na 

daartoe schrit elijk geïnterpelleerd te zijn door NV G.

NV G. heet  overigens ook nooit op een onverdacht 

tijdstip én gelet op het absolute stilzitten en stilzwijgen 

van K.V. gedurende verschillende maanden, M. De B. in 

gebreke gesteld of zelfs maar rechtstreeks aangeschreven 

met de vraag naar (enige) motivering.

Conventioneel werd overigens geen sanctie bepaald in 

geval van niet (tijdige) toezending van het verslag.

4.7. Contractueel werd evenmin een termijn bepaald 

waarbinnen het college zijn beslissing diende te nemen 

en uit niets blijkt dat de redelijke termijn in dezen over-

schreden werd, gelet op de datum van benoeming ener-

zijds en de diverse besprekingen en contacten die er se-

dertdien en tot juni 2012 waren en zoals geschetst in 

punt 4.2.

NV G. heet  overigens wel (tevergeefs) aangedrongen 

bij K.V., maar toont niet aan ooit M. De B. (en D. De V.) 

te hebben aangemaand, wat toch zou mogen verwacht 

worden gezien haar huidige stelling dat M. De B. verant-

woordelijk was voor het college.

4.8. Het hof is ook van oordeel dat zelfs geen begin van 

bewijs wordt geleverd van de beweerde aantasting van de 

onah ankelijkheid of onpartijdigheid van expert De B.

Het hof merkt op dat uit de van een onverdacht tijdstip 

daterende stukken – en dit element werd ook nooit tegen-

gesproken door NV G. – uitdrukkelijk blijkt dat M. De 

B. zelfs werd voorgesteld door NV G. als derde expert en 

vervolgens aanvaard werd door NV K.

Het loutere feit dat de overeenkomst tot benoeming van 

de schatters op briefpapier van NV K. werd opgesteld, is 

niet verdacht of doet geen ab reuk aan de geldigheid van 

deze overeenkomst, noch aan de onah ankelijkheid van 

de derde expert, zoals op overtuigende wijze wordt aan-

getoond door NV K. Het hof sluit zich bij deze terechte 

argumentatie aan.

4.9. Art.  37 D van de polis houdt hoegenaamd geen 

onevenwicht in tussen (de prestaties van) partijen en tast 

geenszins de geldigheid van de bindende derdenbeslis-

sing aan. Deze bepaling betekent immers enkel dat NV 

K. gebonden is door de cijfermatige conclusie van de ex-

pertise De B., maar dat dit los staat van een (eventuele) 

discussie tussen partijen of NV K. op basis van de polis-

voorwaarden gehouden is tot dekking.

4.10. Het hof kan, gelet op de voorliggende bindende 

derdenbeslissing, zijn marginaal toetsingsrecht en nu 

geoordeeld werd dat deze beslissing niet kennelijk onre-

delijk of onbillijk voorkomt, niet overgaan tot een inhou-

delijke puntsgewijze controle van deze derdenbeslissing 

versus het stuk 15 van NV G., noch tot het gelasten van 

een gerechtelijk deskundigenonderzoek.

4.11. Het hof ziet bijgevolg geen enkele reden om de oor-

spronkelijke vordering van NV G. toe te kennen, gezien de 

voorliggende bindende, kennelijk redelijke en billijke der-

denbeslissing. Op basis daarvan werd de bedrijfsschade van 

NV G. dei nitief en onherroepelijk begroot op 85.000 euro.

Er bestaat geen betwisting tussen partijen dat de NV 

K., rekening houdende met deze bedrijfsschade, de ma-

teriële schade en de contractuele vrijstelling, intussen 

51.583,56 euro te veel uitkeerde aan NV G., zodat de eer-

ste rechter terecht de tegeneis van de NV K. in terugbeta-

ling van dit bedrag gegrond verklaarde.
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NV G. heet  recht op vergoeding van de door haar gele-

den materiële schade en bedrijfsschade – zoals vastgelegd 

door de experten – maar niet meer dan dat.

Het voorschot dat NV K. betaalde was een onbenoem-

de, maximale provisie die zij uitdrukkelijk «onder alle 

voorbehoud» uitkeerde en dus geenszins een voorschot 

uitsluitend op de bedrijfsschade zoals NV G. – tegen de 

stukken in – blijt  beweren.

Het bestreden vonnis wordt bijgevolg integraal bevestigd.

NOOT – De beperkte aantastbaarheid van de bindende 

derdenbeslissing bij verzekeringsgeschillen

I. Feiten en antecedenten

1. Expertiseverslag – Het geannoteerde arrest is van 

belang voor een discussiepunt over de juridische waarde 

van de bindende derdenbeslissing in het verzekerings-

recht en in het verlengde daarvan de ruimere vaststel-

lingsovereenkomst in het algemeen.

Het arrest werd gewezen in een geding met volgende 

antecedenten. Het slachtof er (eiser) doet een beroep 

op zijn brandpolis «speciale risico’s» bij diens verzeke-

raar om de schade ten gevolge van een brand vergoed te 

zien. Deze verzekeringsovereenkomst dekt zowel een be-

grensde bedrijfsschade als materiële schade. Beide scha-

deposten zijn in casu aanwezig. Zowel de verzekeraar als 

de schadelijder stellen vervolgens een expert aan die een 

exacte begroting van de bedrijfsschade maakt. De exper-

tises leiden echter tot een erg verschillend resultaat.

Net om een dergelijke onenigheid op te lossen, ver-

plicht de verzekeringsovereenkomst in casu om een be-

roep te doen op een derde expert (art.  37 van de verze-

keringspolis: «Ingeval van onenigheid over het bedrag 

van de door één van beide verzekeringen gedekte schade 

wijzen de betrokken experts een derde expert aan, met 

wie ze een college vormen dat bij meerderheid van stem-

men beslist. Bij gebrek aan meerderheid is de mening 

van de derde expert doorslaggevend. De schattingen 

zijn soeverein en onherroepelijk»). Ook in de «akte van 

benoeming van schatters» wordt dit principe herhaald 

en wordt nog bijkomend bepaald: «Het is uitdrukkelijk 

bepaald dat de schatters ontslagen zijn van het al eggen 

van de eed en van alle gerechtelijke formaliteiten, dat zij 

de meest uitgebreide macht hebben om de schade vast te 

stellen en de schadevergoeding te bepalen; dat hun beslis-

sing afdoend en onwederroepelijk zal zijn en dat daarte-

gen geen beroep zal kunnen uitgeoefend worden». Het is 

duidelijk dat op grond van deze twee overeenkomsten de 

beslissingsbevoegdheid aan de derde wordt toegewezen 

en dat beide partijen zich verbinden om de beslissing van 

de derde na te leven (zie ook: M. Storme en M.E. Storme, 

«De bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht», TPR 

1985, 720 en 725).

2. Vordering – Het resultaat van de expertise van deze 

derde leunt veel dichter aan bij het resultaat van de ex-

pert van de verzekeraar dan bij dat van de expert van de 

schadelijder. De schadelijder stelt vervolgens een vorde-

ring tot nietigverklaring van het expertiseverslag van de 

derde deskundige in en hij wil daarenboven een hogere 

vergoeding verkrijgen, namelijk het resterende bedrag 

van de bedrijfsschade zoals begroot door zijn deskundi-

ge. De voornaamste argumenten van de schadelijder voor 

de rechter in eerste aanleg zijn dat de opdracht van de 

derde onvoldoende duidelijk was, het principe van de te-

genspraak van de procedure en het recht van verdediging 

zijn geschonden, er een gebrek aan motivering van de be-

slissing was, het verslag laattijdig werd neergelegd, er een 

gebrek aan onpartijdigheid van de derde was en er ook 

een onevenwicht tussen partijen was. De rechter in eerste 

aanleg volgt de redenering van de schadelijder echter niet 

en behoudt het verslag van de derde expert (Kh. Tonge-

ren 1 oktober 2013, NJW 2015, 168, noot N. Portugaels).

De schadelijder vordert in hoger beroep de oorspron-

kelijke vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

Het geannoteerde arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen bevestigt de bestreden beslissing echter en sluit 

zich aan bij de at oetsing door de rechter van de aange-

haalde punten.

3. Overzicht –  In de volgende randnummers komt 

eerst de kwalii catie van de bindende derdenbeslissing als 

vaststellingsovereenkomst aan bod. Vervolgens wordt in-

gegaan op de gronden die de schadelijder voor de eerste 

rechter en het hof inroept om het verslag van de derde ex-

pert te laten vernietigen. Afronden gebeurt met een kort 

besluit.

II. Bindende derdenbeslissing als species van de vaststel-

lingsovereenkomst

4. Beëindiging geschil – De eerste rechter besliste uit-

drukkelijk dat de bindende derdenbeslissing als een 

concrete toepassing van de vaststellingsovereenkomst 

moet worden gezien. Het hof daarentegen kent deze 

kwalii catie niet uitdrukkelijk toe aan de bindende der-

denbeslissing, maar spreekt in casu wel van twee andere 

vaststellingsovereenkomsten: enerzijds de clausule in 

de verzekeringspolis waarin is bepaald dat een derde de 

doorslaggevende beslissing zal nemen en anderzijds de 

bepaling in de akte van benoeming van schatters. De 

kwalii catie van vaststellingsovereenkomst wordt voor de 

bindende derdenbeslissing in het Belgische recht inder-

daad niet altijd uitdrukkelijk gemaakt, maar verdient wel 

aanbeveling.

5. Begripsbepaling – Een vaststellingsovereenkomst is 

een contract waarmee partijen zelf en op contractuele 

wijze een dei nitief einde maken aan een tussen hen ge-

rezen geschil of onzekerheid (P.J.A. Clavareau, Eenige 

hulpovereenkomsten. Rechtsvergelijkende en dogmatische 

studie in het bijzonder naar tegenwoordig positief Neder-

landsch recht, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 

5; M.E. Storme, «Vaststellings- en geschillenbeslech-

tingsovereenkomsten» in Bijzondere Overeenkomsten. 
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XXXIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2007-08, 

Mechelen, Kluwer, 2008, 585). Deze overeenkomst geldt 

ook indien later enig «tegenbewijs» bestaat, waaruit zou 

blijken dat de werkelijke toestand niet overeenstemt met 

de toestand zoals partijen die hadden bepaald in de vast-

stellingsovereenkomst (V. Sagaert, B. Tilleman en A.L. 

Verbeke, Vermogensrecht in Kort Bestek, Antwerpen, In-

tersentia, 2013, 469; A. Van Oevelen, «Dading en ontslag» 

in Liber Amicorum A. Vandeuzen, Gent, Mys & Breesch, 

1995, 274-275). Partijen kiezen dit mechanisme omdat 

zij bepaalde elementen zeker wensen te maken. Wanneer 

partijen erin slagen hun geschil zelf te beëindigen, moe-

ten zij dit geschil niet bij een rechter aanhangig maken. 

Op die manier vermijden zij de lange duurtijd van een 

proces en sparen zij belangrijke transactiekosten uit.

6. Vanuit Nederland – Het concept van de vaststellings-

overeenkomst is in het Belgische recht overgewaaid van-

uit het Nederlandse recht en was daar al langer gangbaar, 

ook vóór de wettelijke verankering bij de invoering van 

het nieuw Burgerlijk Wetboek (art.  7:900 NBW: «1.  Bij 

een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëin-

diging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil om-

trent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar 

aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden 

voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand 

mocht afwijken. 

«2. De vaststelling kan tot stand komen krachtens een 

beslissing van partijen gezamenlijk of krachtens een aan 

één van hen of aan de derde opgedragen beslissing. 

«3. Een bewijsovereenkomst staat met een vaststel-

lingsovereenkomst gelijk voor zover zij een uitsluiting 

van tegenbewijs meebrengt. 

4. Deze titel is niet van toepassing op de overeenkomst 

van arbitrage»). In het Belgische recht is er daarentegen 

slechts één verschijningsvorm van de vaststellingsover-

eenkomst, de dading, uitdrukkelijk geregeld (art.  2044-

2058 BW). De bindende derdenbeslissing kent daarente-

gen geen eigen wettelijke regeling, in tegenstelling tot wat 

het geval is in de Nederlandse wet.

7. Drie facetten – Het Nederlandse recht is bovendien 

reeds i jner dan dat, aangezien men vervolgens nog een 

onderscheid maakt tussen drie facetten van de vaststel-

lingsovereenkomst (zie o.a. P.E. Ernste, Bindend Advies, 

Deventer, Kluwer, 2012, 21). De overeenkomst (in casu 

de verzekeringspolis en de akte van benoeming van de 

schatters) waarin partijen bepalen dat een derde bij ge-

schil zal optreden en de zaak zal beslissen, is de vaststel-

lingsovereenkomst. Tot dit besluit kwam in casu ook het 

hof. Het oordeel van de derde is de beslissing. De rechts-

toestand die vervolgens tot stand komt (na en op grond 

van de beslissing van de derde) is de vaststelling. Dit on-

derscheid wordt tot nog toe in het Belgische recht niet ge-

maakt en kan ook deels verklaren waarom de eerste rech-

ter en het hof verschillende vaststellingsovereenkomsten 

onderscheiden in hetzelfde contractuele mechanisme, 

hoewel beide rechterlijke instanties in essentie dezelfde 

mening zijn toegedaan. Het biedt daarenboven enkele 

inzichten met betrekking tot de aantastingsgronden, dit 

zijn mogelijkheden op grond waarvan de gecreëerde rust 

die uit de vaststellingsovereenkomst voorvloeit, alsnog 

kan worden aangetast.

III. Enkele aantastingsgronden

8. Beperkte rechterlijke controle – Doorgaans wordt 

aangenomen dat de vaststellingsovereenkomst (en al 

zeker de dading) de rechter in beginsel buitenspel zet. 

Slechts in uitzonderlijke gevallen zou de rechter de partij-

afspraken kunnen doorbreken. Het geannoteerde arrest 

is exact voor deze problematiek van belang, aangezien 

enkele manieren worden geanalyseerd die de schadelijder 

aanwendt om het verslag van de derde expert te laten ver-

nietigen.

Het is de rechtbank ten eerste in geen geval toegelaten 

om een oordeel in de plaats te stellen van een derdenbe-

slissing die rechtsgeldig is tot stand gekomen (M. Storme, 

«De bindende derdenbeslissing of het bindend advies als 

rechtsmiddel ter voorkoming van gedingen», TPR 1984, 

1261; B. Weyts en D. Wuyts, «Ervaringen in België met 

ADR in verzekeringsgeschillen» in C.J.M. Klaassen, N. 

Van Tiggele-van der Velde, P.E. Ernste en A.C.H. Fran-

ken (eds.), Verzekering en ADR in Serie Onderneming en 

Recht, deel 83, Deventer, Kluwer, 2014, 379). De rechter 

zou in dat geval immers art. 1134, eerste lid BW misken-

nen en dit zou indruisen tegen de basisbehoet e van par-

tijen die dit mechanisme gebruiken. Zij willen net een 

rechterlijke tussenkomst vermijden met dit instrument. 

Ook in casu blijkt duidelijk uit de bewoordingen dat par-

tijen de bedoeling hadden een rechter buitenspel te zet-

ten: «De schattingen zijn soeverein en onherroepelijk». 

Het Hof bevestigt dit met «De beslissing van expert (...) 

vormt dan ook de wet van partijen». De derde bepaalt 

inderdaad als het ware de wil van partijen (L. Cornelis, 

«Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbe-

slissing», TPR 2004, 77).

In casu beslist het hof dat een bindende derdenbeslis-

sing in beperkte gevallen toch kan worden aangetast. 

Een rechterlijke controle is dus niet volledig uitgesloten 

(zie ook bv. Antwerpen 11 juni 2012, DAOR 2012, 301; L. 

Schuermans en C. Van Schoubroeck, Grondslagen van 

het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 939). Men spreekt ter zake ook over een marginaal 

toetsingsrecht (Antwerpen 18 oktober 2006, RW 2007-08, 

829).

In casu begrijpt het hof onder marginaal toetsingsrecht 

dat het hof enkel kan toetsen of de genomen beslissing 

niet kennelijk onredelijk of onbillijk was. Concreet gaat 

het daarbij in casu volgens de rechter in eerste aanleg om 

vijf toetsingsmogelijkheden. Het hof sluit zich aan bij de 

toetsing van deze punten, die hieronder aan bod komen.

9. A. Regels en vormen

Op de bindende derdenbeslissing zijn in casu geen pro-

cedureregels van toepassing. De regels inzake het des-

kundigenonderzoek uit het Gerechtelijk Wetboek vinden 
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dus geen toepassing, tenzij de partijen ervoor hebben 

geopteerd om deze regels conventioneel van toepassing 

te verklaren (B. Tilleman, «Het minnelijk deskundigen-

onderzoek» in G. De Leval en B. Tilleman (eds.), Gerech-

telijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant 

en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 

164). Partijen genieten bijgevolg een grote vrijheid in het 

bepalen van de regels en de vormen die de derde moet 

naleven. Het gaat hier om een «processuele autonomie» 

(term ontleend aan I. Verougstraete, «De basisprincipes 

van de arbitrageprocedure» in M. Piers, De nieuwe Ar-

bitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische 

werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (27) 36, waar een 

analyse van deze processuele autonomie in het kader 

van arbitrage wordt gemaakt). De rechter kan de beslis-

sing hieraan toetsen (bv. Brussel 17  maart 2010, T.Verz. 

2013, al . 3, 292). In casu stelt het hof verschillende keren 

vast dat partijen echter niet in enige contractuele regeling 

hadden voorzien (m.b.t. termijnen, het meedelen van een 

eventueel voorverslag, de mogelijkheid tot het formule-

ren van opmerkingen ...). Het hof merkt overigens op dat 

de schadelijder contractueel had ingestemd met de wijze 

van schadevaststelling, dus inclusief het ontbreken van 

elementen zoals het meedelen van een voorverslag: «Par-

tijen kwamen met andere woorden uitdrukkelijk overeen 

dat niet gewerkt zou worden met een voorverslag waarop 

opmerkingen geformuleerd zouden kunnen worden door 

partijen, vervolgens antwoorden van de deskundige zou-

den volgen en ten slotte een eindverslag». Het is duidelijk 

dat het hof niet kan toetsen aan bepaalde regels en vor-

men indien partijen deze regels en vormen niet zijn over-

eengekomen.

10. B. Bevoegdheidsgrenzen

Ook met betrekking tot het bepalen van de bevoegd-

heid van de derde genieten partijen een grote vrijheid 

(S. Zegers, «Het beding tot bindende «derden»beslissing 

(in de verzekeringspolis)», TBBR 2002, 43). Zij bepalen 

autonoom de grenzen waarbinnen de derde mag ageren. 

Indien partijen geen specii eke richtlijnen hebben be-

paald, dient de derde in overeenstemming met de eisen 

van billijkheid te beslissen (K. Vanderschot, «De bin-

dende derdenbeslissing en de partijbeslissing in België 

en Nederland» in J. Smits en S. Stijns (eds.), Inhoudbe-

paling en uitwerking van contracten tussen partijen en 

derden, Antwerpen, Intersentia, 2005, 436). Men moet 

in die optiek een onderscheid maken tussen discretio-

naire en gebonden bevoegdheden. De discretionaire 

bevoegdheden worden door een voor de derde grotere 

bewegingsvrijheid gekenmerkt. Bij een gebonden be-

voegdheid beschikt de derde niet over een appreciatie-

marge en heet  de rechter een grotere toetsingsbevoegd-

heid (vgl. M.L. Storme en M.E. Storme, o.c., TPR 1985, 

732). In casu is de expert binnen de afgebakende gren-

zen van zijn opdracht gebleven, zowel volgens de eerste 

rechter als volgens het hof, zodat ook hier geen grond 

tot vernietiging van het verslag van de derde expert kan 

worden gevonden.

11. C. Wilsgebreken: dwaling

Een vaststellingsovereenkomst kan eveneens wor-

den getoetst aan de gemeenrechtelijke geldigheidsvoor-

waarden van een overeenkomst, vervat in art. 1108 BW. 

Enige nuance is in de context van een vaststellingsover-

eenkomst echter vereist m.b.t. het wilsgebrek dwaling. 

Traditioneel neemt de rechtsleer aan dat de dwaling de 

rechtszekerheid in het algemeen en van de contractant 

in het bijzonder in belangrijke mate kan hypothekeren 

(R. Barbaix, Het contractuele statuut van de schenking, 

Antwerpen, Intersentia, 2008, 48). Dit lijkt nog duidelij-

ker het geval bij een vaststellingsovereenkomst, omdat 

partijen deze overeenkomst net sluiten om bepaalde on-

zekerheden te beëindigen. Het gaat dan uiteraard niet 

op om eerst een vaststellingsovereenkomst te sluiten om 

bepaalde onzekerheden te beëindigen en zich vervolgens 

aan de overeenkomst te willen onttrekken omdat men 

zich over die onzekerheden heet  vergist (E.J. Numann, 

«Aantasting van vaststellingsovereenkomsten wegens 

dwaling» in G.J. Scholten, Non sine causa, Zwolle, W.E.J. 

Tjeenk Willink, 1979, 283). Met betrekking tot de onze-

kere elementen die partijen in de contractuele sfeer heb-

ben opgenomen door het sluiten van een vaststellings-

overeenkomst biedt een dwaling daarom geen grond tot 

nietigheid van de vaststellingsovereenkomst meer, net 

omdat partijen afstand hebben gedaan van de dwalings-

vordering (B. Demarsin, «Clausules in verband met dwa-

ling» in G.-L. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, 

B. Tilleman en A.-L. Verbeke (eds.), Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 454). De stelregel 

«Wie twijfelt, dwaalt niet. Wie had behoren te twijfelen, 

dwaalt onverschoonbaar.» (H. Drion, «De dwaling in het 

privaatrecht», Preadvies voor de Broederschap der Candi-

daat-Notarissen, 1972, 6), past perfect in dit denkkader. 

In casu was er volgens de eerste rechter geen sprake van 

een wilsgebrek bij het tot stand komen van de akte van 

benoeming van schatters, bij welke beoordeling het hof 

zich aansluit. Partijen hebben het risico op een andere 

dan de door hen verwachte beoordeling van de geleden 

schade door de derde aldus verdisconteerd door het slui-

ten van de vaststellingsovereenkomst.

12. D. Objectief en onpartijdig

De rechter kan ook nagaan of de derde voldoende ob-

jectief en onpartijdig is (bv. Antwerpen 24 februari 2012, 

RW 2012-13, 1149). Dit betret  een van de fundamenten 

van deze rechtsi guur (O. Caprasse, «De la tierce décisi-

on obligatiore», JT 1999, 575; B. Weyts en D. Wuyts, o.c., 

in C.J.M. Klaassen, N. Van Tiggele-van der Velde, P.E. 

Ernste en A.C.H. Franken (eds.), Verzekering en ADR in 

Serie Onderneming en Recht, deel 83, Deventer, Kluwer, 

2014, 379). In het arrest speelt deze eis een belangrijke 

rol. In casu oordeelt het hof «dat zelfs geen begin van 

bewijs wordt geleverd van de beweerde aantasting van 

de onah ankelijkheid of onpartijdigheid van expert ...». 

De derde moet ook onah ankelijk kunnen optreden ten 

aanzien van beide partijen. Zo werd reeds geoordeeld dat 

niet als derden kunnen worden beschouwd «de personen 
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die de aangestelde zijn van een der partijen en derhalve 

handelen onder diens gezag en toezicht». Een verzekeraar 

kan daarom geen aangestelde aanduiden om een bin-

dende derdenbeslissing te vellen (Cass. 21  januari 1999, 

TBBR 2002, 38, noot S. Zegers). In casu doet het feit dat 

de overeenkomst tot benoeming van de expert gebeurde 

op briefpapier van de verzekeraar volgens het hof in casu 

geen ab reuk aan de vereiste onah ankelijkheid of onpar-

tijdigheid.

13. E. Rechten van verdediging; hoorrecht en motive-

ringsplicht

Ook het recht van verdediging speelt (zie bv. Antwer-

pen 30 november 2011, RGAR 2012, nr. 14825; L. Schuer-

mans en C. Van Schoubroeck, o.c., 940). In casu oordeelt 

het hof dat dit recht werd gerespecteerd. Tussen de ex-

perten en de betrokken partijen vond immers overleg 

plaats over de gedane schadevaststellingen. De derde ex-

pert heet  op die manier de standpunten van beide par-

tijen tegen elkaar kunnen afwegen, om zo een welover-

wogen beslissing te kunnen nemen. Naast het hoorrecht 

betret  dit ook de motiveringsplicht.

De eerste rechter oordeelde dat er geen eensgezindheid 

bestaat over de motiveringsplicht van de derde en gaat hier 

bijgevolg niet nader op in. Ook het hof lijkt niet in te gaan 

op de hoor- en motiveringsverplichting, maar die wel een-

voudig aan te nemen. Behalve in het geval waarin partijen 

uitdrukkelijk hebben geopteerd om af te zien van een mo-

tivering door de derde van diens beslissing, dient er mijns 

inziens echter een motivering van de beslissing te zijn (zie 

ook P.E. Ernste, o.c., 166). Zo wordt de procedure niet alleen 

transparanter, maar zal de beslissing ook in grotere mate 

aanvaardbaar zijn voor de partijen en zullen er later minder 

geschillen ontstaan. De zogenaamde «procedural justice», 

dit is de manier waarop men is behandeld, is in vele geval-

len immers belangrijker dan de «distributive justice», dit is 

het uiteindelijke resultaat als gevolg van een bepaalde beslis-

sing (A.–L. Verbeke en N. Verslype, «Governance-clausules» 

in G.-L. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Til-

leman en A.-L. Verbeke (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (1649) 1656, waar een analyse 

van deze problematiek wordt gemaakt in het kader van go-

vernance clausules, dit zijn «Alternative Dispute Resolution»-

clausules die partijen aanwenden om conl icten te beheer-

sen). In casu had de derde expert aan de betrokkenen dan 

ook een gemotiveerde bedrijfsschadebepaling bezorgd.

IV. Conclusie

14. De rechtsi guur van de bindende derdenbeslissing 

dient als een bijzondere vorm van een vaststellingsover-

eenkomst te worden gekwalii ceerd. Deze kwalii catie 

vloeit niet voort uit de wet, in tegenstelling tot wat het 

geval is in het Nederlandse recht. Niettemin biedt deze 

kwalii catie het voordeel van de duidelijkheid en kan er 

gewerkt worden naar een uniforme theorie. Uit de kwa-

lii catie als vaststellingsovereenkomst vloeien enkele be-

langrijke rechtsgevolgen m.b.t. de aantastbaarheid voort.

De rechterlijke controle is in die optiek immers een be-

perkte controle, in die zin dat de rechter zich niet in de 

plaats van de derde mag stellen. Dit fundament wordt te-

recht sterk beklemtoond. Het hof besluit in casu dat, gelet op 

de voorliggende bindende derdenbeslissing, zijn marginaal 

toetsingsrecht en het oordeel dat deze beslissing niet ken-

nelijk onredelijk of onbillijk voorkomt, er niet kan worden 

overgegaan tot een inhoudelijke controle van de beslissing.

Partijen genieten een grote vrijheid in het bepalen en het 

vastleggen van de bevoegdheid van de derde, evenals m.b.t. 

de regels en de vorm die de derde moet naleven. Ook in 

casu vormen de van toepassing zijnde polisvoorwaarden 

en de bedingen in de akte van aanstelling van de schat-

ters de basis voor de motivering van het arrest. Deze uit-

spraak kan dan ook worden gekaderd binnen een ruimere 

strekking van rechtspraak en rechtsleer die in essentie van 

oordeel is dat de bedongen clausules de rechterlijke toet-

singsgronden determineren. De redactie van het contract 

bepaalt met andere woorden op welke manieren de beslis-

sing later nog kan worden aangevochten. Door een zorg-

vuldige redactie kunnen partijen deze risico’s beheersen.
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Overeenkomst – Kwalii catie – Passagier van voertuig 

die stuur overneemt van zieke bestuurder – Geen 

bewaargeving uit noodzaak noch bruikleen

Wanneer de passagier van een auto het stuur van de be-

stuurder overneemt omdat deze zich niet goed voelt, is er 

geen sprake van een bewaargeving uit noodzaak wegens 

het ontbreken van een noodzaak, en evenmin van een 

bruikleen wegens de afwezigheid van de wil van de passa-

gier om aan de bestuurder een dienst te bewijzen zonder 

zelf een voordeel te genieten.

C.I. t/ Van G.F.

...

4. Ten gronde

4.1. De feiten

De vordering van appellante heet  betrekking op een 

verkeersongeval dat zich voordeed op 28  oktober 2001 
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