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INLEIDEND DEEL 

HOOFDSTUK I. PROBLEEMSTELLING 

 CONTEXT 

1. ALTERNATIEF VOOR RECHTER – Een belangrijk kenmerk van een juridisch systeem is 

het oplossen van conflicten.2 Partijen kunnen een conflict op verschillende manieren oplossen, 

aangezien zij principieel de keuze hebben tussen een buitengerechtelijke en een gerechtelijke 

oplossing.3 Het traditionele beeld bij het grote publiek is vermoedelijk dat een rechter de zaak 

beslist.4 De juridische realiteit is echter anders, aangezien veel conflicten niet door een 

rechter, maar via alternatieve geschillenbeslechting worden opgelost.5 Alternatieve 

geschillenbeslechting is het meest gekend aan de hand van de Engelse benaming: Alternative 

Dispute Resolution (hierna: ADR6).7  

2. VOORDELEN VAN ADR8 – Het gebruik van ADR wordt in de rechtsleer verklaard door 

verschillende voordelen9:  

                                                 
2 M.A. EISENBERG, “Private Ordering Through Negotiation: Dispute-settlement and Rulemaking”, Harvard Law 

Review 1976, (637) 637.  
3 B. DEPOORTER, “Law in the shadow of Bargaining: The Feedback Effect of Civil Settlements”, Cornell Law 

Review 2010, nr. 95, (956) 961.  
4 W. HENSEN, “Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden”, RW 2017-18, (843) 

843-844.  
5 M. MAURER, Der Vergleichsvertrag, Zürich, Schulthess Juristische Medien, 2013, 2.  
6 Deze leer kreeg vooral in de VSA de meeste aandacht en is van daaruit overgewaaid naar Europa. Zie over het 

ontstaan van ADR in de VSA: O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 

1983-1984, (1073) 1073 e.v.; K. GUMBINER, “An Overview of Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, 

S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA 

Publishing, 2000, (1) 1 e.v.; D.R. HENSLER, “Our Courts, Ourselves: How the Alternative Dispute Resolution 

Movement is Re-Shaping our Legal System”, Penn State Law Review 2003, 165-197; M.E. MEDAGLIA, K.M. 

KENNY en M. A. GOODIN, “History and Traditional Use of ADR” in D. K. ERICSSON (ed.), Litigating the 

Coverage Claim II. Pretrial Procedures and Strategies for Insurers, Insureds and Their Counsel, (255) 257 e.v.; 

S. PARMENTIER, “ADR, een nieuwe rage in de Verenigde Staten” in S. PARMENTIER en B. HUBEAU (eds.), De 

rechter buitenspel. Conflictregeling buiten de rechtbank om, Antwerpen, Kluwer, 1990, 1-38.  
7 W.D. BRAZIL, Effective Approaches to Settlement: A Handbook for Lawyers and Judges, New Jersey, Prentice 

Hall Law & Business, 1988, xvii. Zie categoriek K.E. SPIER, “Litigation” in A. M. POLINSKY en S. SHAVELL 

(eds.), Handbook of Law and Economics in K.J. ARROW en M. D. INTRILIGATOR (eds.), Handbooks in Economics 

Londen, (259) 268: “The fact that most private litigants choose to “opt out” of formal litigation channels should 

not be too surprising. The pursuit of litigation is expensive, time-consuming, and distracting. In short, trials are 

a decidedly inefficient way for private parties to resolve their disputes”.  
8 Zie voor zeer omvangrijk overzicht van ADR: H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, 

Londen, Sweet & Maxwell, 1999, xxxv + 711 p.; P. CECCHI-DIMEGLIO en B. BRENNEUR (eds.), Manuel 

Interdisciplinaire des modes amiables de résolution des conflits, Brussel, Larcier, 2015, xii + 1351 p.  
9 Zie o.a.: N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in 

England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 7 e.v.; K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met 

aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, 

aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, 

(457) 459; E.J. COSTELLO, “Whether and when to use Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, S.K. 
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- De werklast van het gerechtelijke systeem wordt verminderd.10 Soms wordt gesteld dat 

de rechterlijke macht wordt overbelast.11 Het is een logisch gegeven dat indien een 

conflict buitengerechtelijk wordt opgelost, ditzelfde conflict in beginsel niet meer door 

een rechter moet worden beslecht en er dus sprake is van een vermindering van de 

werklast van de overheidsrechter.  

- De overbelasting van de rechterlijke macht impliceert dat de gerechtelijke behandeling 

van een geschil vaak enige tijd in beslag neemt.12 In het aansprakelijkheids- en 

verzekeringsrecht wordt immers systematisch beroep gedaan op expertises die vaak 

lang duren.13 Voor de meeste vormen van ADR is de situatie anders, zodat daar meestal 

sprake is van een snellere afwikkeling van het geschil.14  

                                                                                                                                                         
HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA 

Publishing, 2000, (17) 20 e.v.; K. COX, “Arbitragebedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (1671) 1675; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. 

VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 104-105; G. LONDERS, 

“Overheidsrechter en verzekeringen” in F. DE LY en M. STORME (eds.), Verzekeringen en geschillenbeslechting, 

Kluwer, Diegem, 1994, (21) 23; K.J. MACKIE, “Dispute Resolution: the new wave” in K.J. MACKIE (ed.), A 

handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (1) 3; L. POULET, Transaction et protection des 

parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 5; H.L. ROSS, Settled out of Court. The 

Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine Publishing Company, 1980, 138; S. VOET, 

“Buitengerechtelijke regeling consumentengeschillen”, NjW 2014 (674) 674. Zie eveneens: MvT, Parl. St. 

Kamer 2013-14, nr. 53K3360/001, 3.  
10 Considerans 15 Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende 

alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening nr. 2006/2004 en de 

Richtlijn 2009/22/EG, Pb. L. 165/63; B. ALLEMEERSCH, B. GAYSE en P. SCHOLLEN, “De wet van 21 februari 

2005 in verband met de bemiddeling” in X (ed), De nieuwe wet op de bemiddeling, Brugge, die Keure, 2005, (9) 

9; P. SENAEVE, “Zijn de partijen nog meester van het geschil in de familierechtbank?”, T. Fam. 2014, (206) 206-

207; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.) Postuniversitaire 

cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 588.  
11 E. BREMS, “Conflicten van mensenrechten: het recht op een eerlijk proces (art. 6 E.V.R.M.)” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2004, (413) 

429. De wetgever trachtte dit reeds te verhelpen: Wet 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 

met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, BS 12 juni 2007. Zie bijvoorbeeld in de media: 

“Gerechtelijke achterstand neemt af”, De Standaard 6 oktober 2015. Zie ook: M. GALANTER, “Why the ‘Haves’ 

Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change”, Law & Society Review 1974, vol. 9n nr. 1, (95) 

119; K.J. MACKIE, “Dispute Resolution: the new wave” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, 

New York, Routledge, 1991, (1) 5.  
12 E. MICHAUX, G. VERVAEKE, D. VAN DAELE en R. MORTIER, “De goede rechter ten tijde van het New Public 

Management: een verhaal van onverzoenbare verwachtingen?”, RW 2017-18, (923) 926.  
13 Vgl. Wetsontwerp 22 maart 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorgen, 

Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 51 3012/001, 7; B. VANLERBERGHE, “De appellabiliteit van beslissingen tot 

aanstelling van een deskundige en van beslissingen genomen in het kader van een deskundigenonderzoek” in N. 

CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, (595) 595. 
14 Considerans 5 Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende 

alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening nr. 2006/2004 en de 

Richtlijn 2009/22/EG, Pb. L. 165/63. Zie ook: K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in 

X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 

1999, (305) 320; S. DAVIS, “ADR: What is it and what are the pros and cons?” in R. CALLER (ed.), ADR and 
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- Bij de meeste vormen van ADR behouden de partijen de zeggenschap en autonomie 

over het geschil.15 Dit biedt de partijen een zekere flexibiliteit, bijvoorbeeld wat de 

tijdsplanning betreft16.17 

- Bepaalde vormen van ADR, zoals bemiddeling, worden gekenmerkt door een 

vertrouwelijkheid.18 Daarnaast kunnen partijen ook zelf bijvoorbeeld hun 

onderhandelingen of andere documenten als vertrouwelijk bestempelen.19 

- Partijen die kiezen voor een vorm van ADR hebben een grotere kans dat een eventuele 

onderliggende verhouding met de tegenpartij het geschil kan overleven en niet 

helemaal verzuurt.20 Partijen kunnen er bijvoorbeeld baat bij hebben om een 

onderliggende commerciële of familiale relatie te waarborgen.21 

                                                                                                                                                         
Commercial Disputes, London, Sweet&Maxwell, 2002, (1) 3-4; D. FREYER en R. SAYLER, “Commercial 

Disputes” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The 

Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (147) 156; M. GALANTER, “Why the ‘Haves’ Come out Ahead: 

Speculations on the Limits of Legal Change”, Law & Society Review 1974, vol. 9n nr. 1, (95) 96; A. 

HAMMERSTEIN, “Geschilbeslechting in verzekeringszaken” 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, (7) 11; J.M. JACOB, Civil Justice in the Age of Human Rights, Burlington, Ashgate 

Publishing Company, 2007, 93; M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te 

lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, 

Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (565) 568.  
15 B. ALLEMEERSCH, B. GAYSE en P. SCHOLLEN, “De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling” 

in X (ed), De nieuwe wet op de bemiddeling, Brugge, die Keure, 2005, (9) 19; W.D. BRAZIL, Effective 

Approaches to Settlement: A Handbook for Lawyers and Judges, New Jersey, Prentice Hall Law & Business, 

1988, 3; B. BRUYR en P. DAMBLY, “Médiation et assurances”, RGAR 2014, 15103-2; O. FISS, “Against 

Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 1983-1984, (1073) 1075; J. LAENENS, “Schikken of 

beschikken? Pleidooi tegen de privatisering van bemiddeling”, RW 2000-01, (402) 402; I. VEROUGSTRAETE, 

“Alternative Dispute Resolution and the Rule of Law” in X. (ed.), Liberae Cogitationes. Liber amicorum Marc 

Bossuyt, Antwerpen, Intersentia, 2013, (865) 870.  
16 W.D. BRAZIL, Effective Approaches to Settlement: A Handbook for Lawyers and Judges, New Jersey, Prentice 

Hall Law & Business, 1988, 4.  
17 D. FREYER en R. SAYLER, “Commercial Disputes” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER 

(eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (147) 157.  
18 Vgl. C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, Londen, Routledge, 2008, 39 e.v.  
19 A.F. DAUGHETY en H.F. REINANUM, “Hush money”, Rand Journal of Economics 1999, vol. 30, nr. 4, (661) 

662.  
20 N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 201-202; G. APPLEBEY, “Alternative Dispute Resolution and the civil justice 

system” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (26) 26-27; D. 

FREYER en R. SAYLER, “Commercial Disputes” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), 

Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (147) 156-157. Vgl. J.M. 

JACOB, Civil Justice in the Age of Human Rights, Burlington, Ashgate Publishing Company, 2007, 94. Zie ook: 

S.P. VINCENTI, “The relevance of good faith in canonical transactio”, Vergentis 2016, (273) 276.  
21 S. DAVIS, “ADR: What is it and what are the pros and cons?” in R. CALLER (ed.), ADR and Commercial 

Disputes, London, Sweet&Maxwell, 2002, (1) 7.  
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- Voor bepaalde vormen van ADR is er een lagere kostprijs in vergelijking met een 

gerechtelijke behandeling van het geschil.22  

- Soms speelt eveneens de wens om het imago gaaf te houden.23 Aan deze wens kan 

worden tegemoet gekomen door (vertrouwelijke) minnelijke akkoorden te sluiten.24 

Daartegenover staan de gevallen waarin men vanuit principiële overwegingen en met 

het oog op een precedent een rechterlijke uitspraak wenst.25 Naast deze behoefte aan 

een precedent, kan soms ook de nood aan een uitvoerbare titel partijen beletten om te 

kiezen voor ADR.26 

 

                                                 
22 Dit geldt evenwel niet voor alle vormen van buitengerechtelijke geschillenregeling. Zo heeft voornamelijk de 

rechtsfiguur van arbitrage de reputatie erg duur te zijn. Zie o.a. W.R. BADER, S.J. STREBEL en G.E. SHARPE, 

“How to get to Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), 

Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (35) 43; H.J. BROWN en A.L. 

MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 83; P.T. HURST, Civil Costs, 

London, Sweet & Maxwell, 1995, 153 e.v.; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. 

VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 111; J. LIBOUTON, “Les frais 

d’arbitrage” in X (ed.), Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, (181) 181-192; M. 

STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en 

J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (565) 

573; Y. THIERY, “Arbitrage en mediatie: methode van geschillenbeslechting die verzekerings- en 

herverzekeringsprofessionals verkiezen?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 

2015, (17) 17 e.v.  
23 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 459; 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. FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in Serie Onderneming en Recht, deel 83, 

Deventer, Kluwer, 2014, (355) 355. Zie ook de Gedragsregels voor klachtenmanagement in de 

verzekeringsondernemingen, www.ombudsman.as. Vgl. A. SCHWARTZ en R.E. SCOTT, “Contract Theory and the 

Limits of Contract Law”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 2003, paper 275, (1) 6 en 18.  
24 B. DEPOORTER, “Law in the shadow of Bargaining: The Feedback Effect of Civil Settlements”, Cornell Law 

Review 2010, nr. 95, (956) 959.  
25 Vgl.: G. APPLEBEY, “Alternative Dispute Resolution and the civil justice system” in K.J. MACKIE (ed.), A 

handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (26) 27; H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR 

Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 391; D. FREYER en R. SAYLER, “Commercial 

Disputes” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The 

Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (147) 157; M. GALANTER, “Why the ‘Haves’ Come out Ahead: 

Speculations on the Limits of Legal Change”, Law & Society Review 1974, vol. 9, nr. 1, (95) 101 e.v.; K. 

GUMBINER, “An Overview of Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-

HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (1) 7; A. 

HAMMERSTEIN, “Geschilbeslechting in verzekeringszaken” 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, (7) 16; S. PREVEZER, Alternative Dispute Resolution, Londen, Euro Conferences ltd., 

1991, 13.  
26 F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden 

tot 7 september 2017], nr. 8; M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires 

de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 23.  

http://www.ombudsman.as/
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3. “HIGH FAVOR” – Omwille van deze breed aanvaarde voordelen, lijkt het dan ook 

logisch dat ADR een belangrijke plaats in het juridische landschap heeft veroverd.27 Dit 

brengt sommige auteurs er zelfs toe om te stellen dat de gerechtelijke geschillenbeslechting 

een ultimum remedium is.28 Dit sluit aan bij het gezegde: ‘beter schikken dan beschikken’.29 

De ‘normale’ wijze waarop een geschil dan zou worden beëindigd, is door een 

buitengerechtelijke afhandeling.30 Deze beschouwing leidt ertoe dat het adjectief ‘alternatief’ 

in vraag wordt gesteld bij ADR, omdat de gewone wijze van geschilbeslechting er net in 

bestaat om te kiezen voor de buitengerechtelijke oplossing.31 Een Amerikaanse rechter 

verwoordt het treffend als volgt: “Voluntary settlement of civil controversies is in high 

judicial favor. Judges and lawyers alike strive assiduously to promote amicable adjustments 

of matters in disputes, as for the most wholesome of reasons they certainly should”.32 

4. JURIDISCH REGIME – Ondanks het succes en de populariteit van ADR, heeft de 

wetgever geen uniform juridisch regime uitgewerkt met betrekking tot de juridische aard en 

draagwijdte van deze buitengerechtelijke oplossingen. ADR wordt in beginsel dus op een ad 

                                                 
27 A. DE BANDT, “La négociation et la médiation dans le cadre de l’action en réparation collective”, TBH 2014, 

(591) 592; K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), 

XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 459; J. BIGOT, V. HEUZÉ, J. KULLMANN, 

L. MAYAUX, R. SCHULZ en K. SONTAG, Traité de Droit des assurances. Le contrat d’assurance. Tome 3, Parijs, 

LGDJ, 2014, 1149 e.v.; L. DEMEYERE, “Hoe alternatief is alternatieve geschillenbeslechting (ADR-Alternative 

Dispute Resolution)?”, RW 1996-97, 521-530; P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies 

als wijze van geschillenbeslechting in Nederland”, TPR 2013, (1035) 1037; L. MAYER, “La transaction, un 

contrat spécial?”, RTD Civ. 2014, (523) 523.  
28 N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 8; K. GUMBINER, “An Overview of Alternative Dispute Resolution” in N.F. 

ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, 

ABA Publishing, 2000, (1) 1; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek 

Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 104; J. STUYCK, “Boeken XVI & XVII. Buitengerechtelijke 

regeling van consumentengeschillen en bijzondere rechtsprocedures (i.h.b. vordering tot staking)” in B. 

KEIRSBILCK en E. TERRYN (eds.), Het wetboek van economisch recht: van nu en straks?, Antwerpen, Intersentia, 

2014, (341) 343. Zie ook: M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in 

M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 587.  
29 J. LAENENS, “Schikken of beschikken? Pleidooi tegen de privatisering van bemiddeling”, RW 2000-01, (402) 

402 e.v. Zie ook: MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk 

recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve 

vormen van geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 55.  
30 J.B.M. VRANKEN, “Rechtsvergelijkende gezichtspunten bij de herziening van het civiele procesrecht in eerste 

aanleg” in W.D. ASSER en J.B.M. VRANKEN (eds.), Verantwoordelijk procederen. Gedachten over een 

fundamentele vernieuwing van het burgerlijk procesrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 1999, (33) 70. 

Zie ook W. VAN GERVEN, “Langdurige overeenkomsten. Prijsbepaling, Aanpassing wegens onvoorziene 

omstandigheden, Conflictregeling” in X (ed.), Hulde aan René Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, (377) 398, die 

spreekt van een “vredesplicht” voor partijen bij een overeenkomst om in geval van een geschil te trachten dit 

geschil bij te leggen.  
31 Zie o.a. K.J. MACKIE, “Dispute Resolution: the new wave” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute 

resolution, New York, Routledge, 1991, (1) 3-5. Zie ook: J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. 

VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 104.  
32 Autera v. Robinson, 419 F.2d 1197n 1199 (D.C. Cir. 1969).  
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hoc wijze gebruikt, waarvan de strekking van geval tot geval kan variëren.33 Partijen die een 

conflict buitengerechtelijk willen oplossen, moeten bijgevolg steeds in concreto nagaan welk 

instrument met welke draagwijdte het meest opportuun is voor hen.34 Op hen rust dus een 

belangrijke verantwoordelijkheid.35 STORME stelt in die optiek dat de burgers juridische doe-

het-zelvers moeten worden.36  

 DOELSTELLING 

5. ZEKERHEID – Fragmentaire toepassingen van ADR zijn in een wettelijk regime 

gegoten. Uit rechtspraak blijkt bovendien dat het geselecteerde conventioneel mechanisme 

niet steeds de gewenste finaliteit biedt en dat het bereikte akkoord soms niet zo definitief 

blijkt als de partijen veronderstelden. Nochtans is deze rechtszekerheid voor de partijen van 

primordiaal belang. Rechtszekerheid wordt in casu begrepen als de zekerheid voor partijen 

dat het conflict definitief wordt opgelost. Deze finaliteit is zowel in het belang van de partijen 

als in het belang van de maatschappij.37 Of zoals Amerikaanse auteurs het stellen: “A party 

entering into a settlement to resolve a lawsuit or other dispute generally wants assurance that 

the matter being settled is in fact over and will not spring back to life”.38 Beide partijen 

wensen dat geen van hen, noch een derde later nog kan terugkomen op wat zij eerder 

overeenkwamen.39  

6. RECHTSBESCHERMING – Het probleem is mijns inziens dat er nog veel onzekerheid is 

over zaken, waarvan de partijen dachten deze onzekerheden definitief te hebben opgelost. 

Partijen willen net een rechterlijke tussenkomst vermijden en het conflict conventioneel 

                                                 
33 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 492.  
34 W. HENSEN, “Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden”, RW 2017-18, 

(843) 851.  
35 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 12.  
36 M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 569.  
37 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 141.  
38 J.S. SOLOVY en T.J. CHORVAT, “Releases” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial 

Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 9-3 e.v. Zie ook: B. VAN 

DEN BERGH, “ “Recht zkt zekerheid.” Voor vaste relatie”, RW 2010-11, (346) 347; B. VERKEMPINCK, 

Schadevergoeding wegens wanprestatie in Europees perspectief, Brugge, die Keure, 2017, 275-276. 
39 Zie over het concept zekerheid ook: L. CORNELIS, “De achtereenkomst” in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE 

(eds.), Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingsovereenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, (25) 30; 

A. ROEVENS, “De rechtszekerheid, de billijkheid en de goede trouw, grondpijlers van het recht” in X (ed.), Liber 

Amicorum Josse Mertens De Wilmars, Antwerpen, Kluwer, 1982, (233) 237 e.v.; M. E. STORME, 

“Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch verbintenissenrecht”, TPR 1997, (1861) 1865; E. 

SUSSMAN en C.A. WEINER, “Striving fort he “bulletproof” Mediation Settlement Agreement”, New York Dispute 

Resolution Lawyer 2015, vol. 8, (22) 22; B. VAN DEN BERGH, “ “Recht zkt zekerheid.” Voor vaste relatie”, RW 

2010-11, (346) 346-365.  



 

 

7 

 

oplossen. Enerzijds lijkt deze vaststelling te botsen met de bestaansreden van ADR voor de 

partijen in concreto en ook voor het rechtsverkeer in het algemeen.40 Anderzijds is het een 

fundamenteel rechtsbeginsel dat elke burger toegang tot een rechter heeft.41 Indien men elke 

toetsingsbevoegdheid van een rechter zou uitsluiten via een conventionele regeling, dan kan 

men mogelijke misbruiken niet counteren. Er lijkt zodus een spanning te bestaan tussen de 

behoefte van partijen aan maximale rechtszekerheid via een contractuele constructie en het 

fundamentele mensenrecht tot rechtsbescherming.42 Daarom is het ook verdedigbaar dat 

partijen een rechter niet zomaar buitenspel kunnen zetten. Rechtszekerheid lijkt dan tegenover 

rechtvaardigheid te komen staan. Waar ligt dan het evenwicht, noodzakelijk voor een 

rechtszekere oplossing? 

7. OPZET – Het voornaamste doel van dit onderzoek is om na te gaan in welke mate het 

huidige rechtskader tegemoet komt aan deze schijnbaar specifieke nood aan rechtszekerheid 

bij het conventioneel oplossen van conflicten. Het onderzoek tracht om een juridisch kader te 

scheppen dat partijen een maximale rechtszekerheid biedt. Daarnaast wil dit onderzoek 

ondersteuning bieden bij eventuele toekomstige wetgevende initiatieven, gelet op het feit dat 

er momenteel verschillende denkoefeningen worden ondernomen met betrekking tot een 

eventuele aanpassing van het Belgische burgerlijk recht.43 Zo kunnen de bevindingen 

optimaal worden gevaloriseerd en kan het conventioneel oplossen van geschillen en 

onzekerheden een duidelijkere onderbouw krijgen, die tot minder onzekerheden zal leiden.  

  

                                                 
40 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Domaine”, Fasc. 20 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 6.  
41 Zie hiervoor Hoofdstuk I van Deel IV.  
42 Vgl. Hoge Raad voor de Justitie, “Advies over titel 9 van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen 

inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van 

alternatieve vormen van geschillenoplossing”, 5 maart 2018, www.csj.be.  
43 Zie bijvoorbeeld: Minister van Justitie K. GEENS, De sprong naar het recht voor morgen. Hercodificatie van 

de basiswetgeving, 6 december 2016. Zie ook: E. DIRIX en P. WERY, “Consultatie Nieuw Burgerlijk Wetboek”, 

RW 2017-18, 482; T. HARTLIEF, “Het aansprakelijkheidsrecht voor morgen” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), 

Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (337) 

337 e.v.  

http://www.csj.be/
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HOOFDSTUK II. AFBAKENING  

 

8. TWEELEDIG – Dit onderzoek kan worden verantwoord in het licht van het 

wijdverspreide gebruik van het conventioneel oplossen van conflicten in de juridische 

praktijk. Dit gebeurt door verschillende actoren (business to business, business to consumer, 

consumer to consumer, door en met overheden) en in verschillende rechtstakken 

(arbeidsrecht, verzekeringsrecht, familiaal vermogensrecht, fiscaal recht, strafrecht…).44 Dit 

maakt meteen duidelijk dat een verdere focus van het onderzoek nodig is.  

 VERZEKERINGSRECHT 

ONDERAFDELING 1. BRONNEN VAN ADR  

9. AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT – Een analyse van de rechtspraak leert 

dat de buitengerechtelijke regeling van conflicten een thema is dat erg leeft in het 

aansprakelijkheidsrecht en de verzekeringspraktijk. Een eerste afbakening is daarom het 

privaatrecht, waar individuen hun eigen belangen kunnen behartigen.45 Het onderzoek is 

echter niet blind voor het statuut en de rol van ADR in het publiekrecht, indien deze analyse 

functioneel is voor het eigenlijke onderzoek. Vervolgens fungeert het verzekeringsrecht als 

case study.  

10. KENMERK VAN DE VERZEKERINGSSECTOR – Het toenemende gebruik van ADR geldt in 

het bijzonder in de context van het verzekeringsrecht.46 Algemeen kan worden gesteld dat de 

zoektocht van de mens naar zekerheid een gegeven van alle tijden is.47 De ratio van het 

verzekeringsrecht en de ratio van partijen bij een conventionele oplossing voor een conflict 

zijn in die zin allebei gekenmerkt door een nood van partijen aan (contractuele) zekerheid.48 

Bepaalde auteurs stellen dan ook meer dan terecht “Het aansprakelijkheidsrecht en bijgevolg 

ook het recht inzake dadingsovereenkomsten is dan ook niet meer verstaanbaar buiten de 

                                                 
44 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 4 e.v.  
45 J. C. HAGE, “Rechtstheoretische analyse van de partijautonomie in de overeenkomstenrecht” in I. SAMOY (ed.), 

Evolutie van de basisbeginselen van de overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (241) 244; W. VAN 

GERVEN m.m.v. SOFIE COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 29 e.v. Zie ook: M.E. STORME, 

“Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-

2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 585.  
46 D. FREYER en R. SAYLER, “Commercial Disputes” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER 

(eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (147) 155; M. 

MAURER, Der Vergleichsvertrag, Zürich, Schulthess Juristische Medien, 2013, 1.  
47 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 17-18.  
48 Bij wijze van anekdote kan in die optiek worden verwezen naar Boek 7 ‘Bijzondere Overeenkomsten’ van het 

Nederlands Burgerlijk Wetboek, waar de vaststellingsovereenkomst en de verzekering momenteel meteen na 

elkaar worden behandeld. Zie ook: N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 

2001, 178.  
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context van het verzekeringsrecht”.49 Het schadebeheer van verzekeraars bestaat inderdaad in 

belangrijke mate uit het buitengerechtelijk afhandelen van verzekeringsclaims.50 Ook de 

rechtsbijstandverzekering is er onder andere op gericht om de schadelijder te helpen om een 

minnelijke schikking te treffen.51 Assuralia, de beroepsvereniging van 

verzekeringsondernemingen, spreekt van de hoeksteen van de activiteit van de 

rechtsbijstandverzekeraar.52 In maar liefst 78 % van alle gevallen waarin men de 

rechtsbijstandverzekering aanspreekt, komt het tot een conventionele oplossing van het 

schadegeval.53  

11. KRUISPUNT – Dit onderzoek bevindt zich bijgevolg op het kruispunt van drie 

verschillende, maar met elkaar verbonden rechtsdomeinen:, 1) het verbintenissen- en 

contractenrecht, 2) het verzekeringsrecht en 3) het domein van ADR.  

 Wettelijke verankering  

12. OP VOORHAND – Het verzekeringsrecht kent verschillende wettelijke bepalingen die 

partijen de mogelijkheid geven om zelf een conflict op te lossen. Zowel de Verzekeringswet 

201454 als de WAM55 bevatten dergelijke bepalingen. Soms geeft de wet aan de partijen zelfs 

de mogelijkheid om reeds op voorhand een regeling te treffen over onzekerheden die op dat 

moment nog niet bestaan. Bij een zaakverzekering is het op grond van de art. 107-109 

Verzekeringswet 2014 bijvoorbeeld mogelijk dat partijen bij het sluiten van de 

verzekeringsovereenkomst – dus voordat er een schadegeval is gebeurd – de omvang van de 

vergoeding van de verzekeraar vastleggen, om latere problemen bij het bepalen van de 

prestatie van de verzekeraar te vermijden.  

                                                 
49 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 517. 

Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Domaine”, Fasc. 20 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 11; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel 

Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 879.  
50 D. FREYER en R. SAYLER, “Commercial Disputes” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER 

(eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (147) 156; J. KING, 

“No fault compensation for medical injuries”, Journ. Cont. Healt Law & Policy 1991, (227) 228.  
51 J. ROGGE, “De vrije keuze van de advocaat in rechtsbijstandverzekering nader gepreciseerd”, T. Verz. 2014, 

(151) 152; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 809.  
52 Zie ook: P. COLLE, “De rechtsbijstandsverzekering: enkele juridische knelpunten” in VLAAMS 

PLEITGENOOTSCHAP BIJ DE BALIE TE BRUSSEL (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, 

Biblo, 1996, (11) 27.  
53 Zie hierover www.assuralia.be. Zie ook: R. VAN DE VEN, “Alternatieve geschillenbeslechting de ervaringen 

van Achmea” 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, (215) 215 e.v. Zie ook: 

P.-P. RENSON, “La médiation et les enjeux liés à la formation des médiateurs agréés”, Jurimpratique 1/2014, 

(69) 75.  
54 Art. 302 Verzekeringswet 2014.  
55 Art. 13 en 14 van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 8 

december 1989. Hierna: WAM.  
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13. NADIEN – Ook indien er reeds een onzekerheid of een geschil bestaat, geeft de wet 

enkele mogelijkheden om deze conventioneel op te lossen. Opnieuw bij de zaakverzekeringen 

bepaalt art. 121, § 2 Verzekeringswet 2014 bijvoorbeeld dat de verzekerde bij betwisting over 

het bedrag van de schadevergoeding een expert kan aanstellen die in samenspraak met (de 

expert aangeduid door) de verzekeraar het bedrag van de schadevergoeding bepaalt. Indien 

deze partijen er niet uitkomen, stellen zij gezamenlijk een derde expert aan. Vervolgens 

nemen deze drie experten met meerderheid van stemmen een definitieve beslissing, waaraan 

beide partijen zich moeten onderwerpen. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen bevat art. 148 

Verzekeringswet 2014 een bepaling die de ‘kwitantie ter (finale) afrekening’ een wettelijke 

grondslag geeft. Dit document wordt in de praktijk soms aangewend als sluitstuk van een 

schaderegelingsproces.  

14. DIVERSE TOEPASSINGEN – De Verzekeringswet 2014 kent daarnaast ook enkele 

bepalingen die andere vormen van ADR stimuleren, bijvoorbeeld om een beroep te doen op 

de Ombudsman van de Verzekeringen56 of een bemiddelingsorgaan bij bepaalde 

verzekeringen. Daarnaast zijn er op het niveau van de verzekeraars onderling reeds tal van 

conventies en gedragscodes afgesproken, om de schaderegeling eenvoudiger en sneller af te 

wikkelen aan de hand van minnelijke akkoorden.57 ADR kan in de verzekeringssector dus erg 

breed worden omschreven.58  

 Niet-verzekeringsrechtelijke wetgeving  

15. LEX GENERALIS – De verzekeringswetgeving dekt echter niet alle mogelijke 

buitengerechtelijke oplossingen die partijen kunnen aanwenden om een (verzekerings-

)conflict op te lossen. Ook andere wetgeving is relevant. Het Wetboek Economisch Recht 

(hierna: WER) regelt bijvoorbeeld de rechtsvordering tot collectief herstel, waarin partijen 

gedurende een door de rechter bepaalde periode onderhandelen over een akkoord over het 

herstel van de collectieve schade. Het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) kent daarnaast de 

benoemde overeenkomst van de dading (art. 2044-2058 BW), die eveneens kan worden 

aangewend om een conflict op te lossen. Naast deze bijzonder geregelde overeenkomst uit het 

BW, belet niets dat partijen een aan het gemene verbintenissenrecht onderworpen 

overeenkomst sluiten ter beëindiging van hun onzekerheid of geschil. Het Gerechtelijk 

Wetboek (hierna: Ger.W.) kent tot slot ook een regeling over arbitrage en bemiddeling, wat 

eveneens nuttig kan zijn bij verzekeringsgeschillen. Dit is een belangrijke overweging, nu er 

stimulansen zijn in het verzekeringsrecht maar het in wezen om een toepassing van het 

gemeen recht gaat.  

                                                 
56 Zie hierover Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel II.  
57 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel I.  
58 K. GUMBINER, “An Overview of Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. 

TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (1) 

2: “anything but a bench or jury trial under the auspices of some judicial body”.  
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 Zelfregulering in de verzekeringssector 

16. GEDRAGSCODES EN CONVENTIES – Verschillende vormen van ADR hebben dus een 

wettelijke grondslag. Dat belet echter hoegenaamd niet dat er ook zonder een wettelijke 

ingreep bepaalde vormen van ADR kunnen worden ontwikkeld. Dit is het geval in de 

verzekeringssector.59 Deze maken duidelijk dat ook de sector zelf de partijen aanspoort om 

een minnelijke regeling te bereiken voor conflicten. Een onderscheid wordt gemaakt tussen 

gedragscodes en conventies.  

A. Gedragscode 

17. TWEE STREKKINGEN – Vooraleer dieper in te gaan op deze reguleringsvorm, verdient 

het aanbeveling om kort stil te staan bij de juridische waarde ervan.60 De rechtsleer is hierover 

immers verdeeld. Een eerste strekking stelt dat dergelijke gedragsregels als soft law moeten 

worden gekwalificeerd, die in principe niet juridisch afdwingbaar zijn.61 Een tweede strekking 

stelt dat dergelijke instrumenten wel degelijk bindende werking hebben en dat ze bindend zijn 

voor de contractanten of voor degenen die zich bij de gedragscode hebben aangesloten, als zij 

het opzet hadden om zich te verbinden.62 Deze tweede strekking verdient mijns inziens 

navolging. Eerst en vooral omdat er anders tekort zou worden gedaan aan de autonomie van 

partijen die het engagement zijn aangegaan.63 Er moet worden verwezen naar art. VI.98 WER, 

dat de hypothese behandelt waarin de onderneming zelf heeft aangegeven gebonden te zijn 

door de gedragscode, maar de gedragscode niet naleeft.64 In dat geval kan het een misleidende 

                                                 
59 Zie ook: K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), 

XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (257) 462 e.v.; J. BOON, “Le rôle des 

commissions d’application dans le cadre des conventions inter-compagnies” in F. DE LY en M. STORME (eds.), 

Verzekeringen en geschillenbeslechting, Kluwer, Diegem, 1994, (55) 55-59; D. FREYER en R. SAYLER, 

“Commercial Disputes” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute 

Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (147) 155; J. VANDERWECKENE, “Conventions 

entre assureurs opérant en Belgique” in EDITIONS DU JEUNE BARREAU DE LIÈGE (ed.), Questions de droit des 

assurances, Luik, Jeune barreau, 1996, (7) 7-135; N. VAN HOOFSTADT, “Standpunt: de Belgische makelaar en de 

arbitrage” in F. DE LY en M. STORME (eds.), Verzekeringen en geschillenbeslechting, Kluwer, Diegem, 1994, 

(61) 61. Vergelijk in een Nederlandse context: A. HAMMERSTEIN, “Geschilbeslechting in verzekeringszaken” 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, (7) 7.  
60 Zie hierover: M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 138-141; T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS, “Het belang, de kenmerken en situering van het verzekeringsrecht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 24.  
61 H. ULRICHTS, “De rechtsbijstandverzekeraar en een ‘terugbetalingrecht’ in de verhouding verzekerde bij 

aansprakelijkheid van een derde?”, T. Verz. 2014, (454) 459. Zie m.b.t. de rechtsbijstandverzekering: C. VAN 

SCHOUBROECK en A. DE GRAEVE, “Rechtsbijstandverzekering. Stand van zaken en actualia” in X (ed.), CBR 

Jaarboek 2004-2005, Antwerpen, Maklu, 2005, (499) 512.  
62 H. SWENNEN en A.G. CASTERMANS, “Privaatrecht en soft law”, TPR 2014, (805) 805.  
63 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Het belang, de kenmerken en situering van het verzekeringsrecht” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 24-25.  
64 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 927.  
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praktijk ten aanzien van een consument zijn. Een tweede grondslag voor de afdwingbaarheid 

van deze instrumenten kan worden gevonden in enkele open normen, bijvoorbeeld art. 1134, 

derde lid BW of art. 1382 BW.65 Dergelijke normen maken een verdere invulling door de 

rechter immers noodzakelijk.66 Men kan daarnaast ook een beroep doen op het leerstuk van de 

verbintenis door eenzijdige wilsuiting.67 Deze instrumenten vervullen mijns inziens een 

nuttige rol bij de invulling van open normen, bijvoorbeeld bij de toetsing van het gedrag van 

een verzekeraar op grond van de zorgvuldigheidsnorm. Zo spreekt het Voorontwerp van wet 

houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid in 

het nieuw Burgerlijk Wetboek ook van de stand van de wetenschappelijke kennis, de eisen 

van goed vakmanschap en goede beroepspraktijken en de beginselen van goed bestuur en 

goede organisatie als elementen om een tekortkoming aan de zorgvuldigheidsnorm te 

beoordelen.68 

18. GEDRAGSREGELS VAN DE VERZEKERINGSONDERNEMING – Bij zelfregulering speelt 

Assuralia een belangrijke rol.69 De beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen 

ontwikkelde in 1999 een gedragscode met regels die gelden tussen de 

verzekeringsonderneming en andere partijen (de verbruikers, de tussenpersonen, de 

concurrentie, de personeelsleden, de aandeelhouders en de overheid).70 Met betrekking tot de 

buitengerechtelijke regeling van geschillen speelt met name art. 8.1 van de Gedragsregels van 

de Verzekeringsonderneming een belangrijke rol.71 Deze luidt als volgt: “De 

verzekeringsonderneming geeft in geval van geschil de voorkeur aan een minnelijke 

                                                 
65 Pol. Brugge 21 december 2007, De Verz. 2008, 407; K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht 

van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen, T. Verz. 2010, Dossier 16, (15) 39-

40; H. BRAECKMANS, “Paralegale normen en lex mercatoria”, TPR 1986, (1) 33; M. LAMBRECHTS, “Hard of soft 

law: gedragscode kredietverleners”, Jura Falc. 1991-92, (163) 176; P. VAN CLEYNENBREUGEL, “Gedragsregels 

in het financieel recht. Enkele beschouwingen over gedragsregels als rechtsbron naar aanleiding van de 

implementatie van MIFID in het Belgische recht”, Jura Falc. 2008-09, (77) 110; W. VAN GERVEN en S. 

LIERMAN, Algemeen Deel. Veertig jaar later. in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 

nr. 110. Vgl. R.E. SCOTT, “Contact design and the Shading Problem”, Columbia Law School. Public Law & 

Legal Theory Working Paper Group July 2015, (1) 23.  
66 T. HARTLIEF, “Het aansprakelijkheidsrecht voor morgen” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord 

aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (337) 338.  
67 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 815-816.  
68 Art. 5.148 Voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele 

aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht, 

FOD Justitie, 28 maart 2018.  
69 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 138 e.v.  
70 Zie www.assuralia.be.  
71 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 463 e.v.  

http://www.assuralia.be/
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regeling.” Men poneert hier duidelijk het beginsel van de minnelijke regeling van een 

geschil.72  

19. GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERAAR – Specifiek in de context van 

de rechtsbijstandverzekeraars zijn er de ‘Gedragsregels van de rechtsbijstandverzekeraar’, van 

1 januari 2009.73 Deze gedragsregels vormen een aanvulling op de Gedragsregels van de 

verzekeringsondernemingen, de Aanbeveling schaderegeling, de Gedragsregels voor 

klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen en de Gedragsregels schaderegeling 

verongelukte kinderen.  

20. PROTOCOLAKKOORD RECHTSBIJSTAND – Een ander voorbeeld is het ‘Protocolakkoord 

tussen de bij Assuralia aangesloten rechtsbijstandverzekeraars, de OVB74 en de OBFG75’.76 

Dit protocol streeft naar een samenwerking tussen advocaten en de rechtsbijstandverzekeraars 

die bij Assuralia zijn aangesloten en bepaalt onder andere dat een van de doelstellingen ervan 

is dat geschillen tussen advocaten en rechtsbijstandverzekeraars in der minne worden 

geregeld. In de inleiding van dit Protocolakkoord en in art. 14 wordt dan ook een regeling 

uitgewerkt met betrekking tot de minnelijke geschillenregeling. Het Protocol stelt 

beleidslijnen op voor advocaten en rechtsbijstandverzekeraars met betrekking tot hun 

onderlinge contacten en de contacten met cliënten en verzekerden.77 Het betreft voornamelijk 

informatieplichten, zowel voor de advocaat als voor de rechtsbijstandverzekeraar.78 Er bestaat 

een gemengde commissie rechtsbijstandverzekering (GCR), om gezaghebbende (maar niet-

bindende) adviezen te verlenen.79  

                                                 
72 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 927.  
73 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 815.  
74 De Orde van Vlaamse Balies.  
75 L’Ordre des Barreaux francophones et germanophones.  
76 Dit protocol dateert van 30 november 2011 en is in werking getreden op 1 januari 2012.  
77 C. PARIS, “Synthèse des avis de la commission mixte de protection juridique”, RGAR 2007, nr. 14230, 1 e.v.; 

J. ROGGE, “De vrije keuze van de advocaat in rechtsbijstandverzekering nader gepreciseerd”, T. Verz. 2014, 

(151) 156 e.v.; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 928.  
78 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 813-815.  
79 Zie hierover: C. PARIS, “Synthèse des avis de la Commission mixte de protection juridique”, RGAR 2007, nr. 

14230; J. ROGGE, “De vrije keuze van de advocaat in rechtsbijstandverzekering nader gepreciseerd”, T. Verz. 

2014, (151) 156; M. SCHOUTEDEN, “Overzicht van het aantal zaken van de gemengde commissie 

rechtsbijstandsverzekering (GCR) periode 01/09/1999-06/08/2001”, T. Verz. 2001, (649) 649-660; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 503; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk 

op rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 814-815; C. VAN SCHOUBROECK, “ADR-Adviezen van de Nederlandstalige 

gemengde Commissie rechtsbijstandsverzekering (overzicht saisine en dekking 2005-2012)” in R. BOYDENS en 
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21. GEDRAGSREGELS VOOR KLACHTENMANAGEMENT – Daarnaast zijn er de Aanbevelingen 

voor het klachtenonthaal in de ondernemingen die rechtstreeks aanleiding waren voor de 

Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen.80 Deze “hebben 

tot doel de communicatie tussen verzekeraars en verzekerden te verbeteren, wanneer die 

laatsten nood hebben aan bijkomende informatie, een tweede opinie over hun dossier, een 

meer persoonlijke benadering of, bij een klacht, een objectief en professioneel onderzoek van 

de elementen in het dossier”.  

22. GEDRAGSREGELS TUSSENPERSONEN – Ook met betrekking tot de ‘Sectorale 

gedragsregels voor tussenpersonen’ is het duidelijk dat er wordt geopteerd voor een 

buitengerechtelijke regeling van geschillen. Dit is niet onbelangrijk, aangezien – zoals zal 

blijken81 – de verzekeringstussenpersonen nog steeds verantwoordelijk zijn voor een erg groot 

deel van de verzekeringsdistributie en zij bijgevolg ook een belangrijke rol spelen in het 

schadebeheer. Meer bepaald art. 8 luidt: “8.1. De tussenpersoon geeft in geval van geschil de 

voorkeur aan een minnelijke regeling. 8.2. Het beroep op de gewone rechter of op een 

scheidsrechter wordt over het algemeen vooraf aan de tegenpartij gemeld. 8.3. Bij het regelen 

van geschillen wordt iedere praktijk die de sereniteit van de debatten aantast vermeden.”82 

Daarnaast kan worden verwezen naar de ‘Overeenkomst Opzeggings- en 

medeverzekeringsbrieven. Richtlijnen voor verzekeringstussenpersonen’, waar een regeling 

bepaalt wat er moet gebeuren bij een opzegging om conflicten tussen tussenpersonen te 

vermijden.83  

B. Conventies 

23. RDR – Een hele resem afspraken tussen de verzekeraars werken in dezelfde richting. 

Eén van de meest gekende toepassingen is de RDR-overeenkomst.84 RDR is een afkorting 

voor “règlement direct – directe regeling”.85 Deze overeenkomst werd gesloten door haast 

                                                                                                                                                         
R. DE BAERDEMAEKER (eds.), Justitie: vraagstukken en perspectieven voor morgen, Brugge, die Keure, 2013, 

(391) 391-423 e.v.  
80 Zie de website: www.ombudsman.as. Zie ook: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van 

het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 927.  
81 Zie hiervoor Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel III.  
82 Zie hiervoor de website: www.fvf.be.  
83Zie hiervoor de website: www.assuralia.be.  
84 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 509 e.v.; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 931-932. Zie 

ook: K. BERNAUW, “Gerechtelijke en buitengerechtelijke schaderegelingen”, T. Verz. 2003, speciaal nummer, 

(63) 64.  
85 Zie hierover ook: P. COLLE en I VERBAEYS, “De nieuwe RDR-overeenkomst van 1 juli 2007”, RW 2007-08, 

(1687) 1687-1693; H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. 

DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 8 e.v. Zie tevens de website van Assuralia voor de 

tekst en de leidraad: www.assuralia.be.  

http://www.ombudsman.as/
http://www.fvf.be/
http://www.assuralia.be/
http://www.assuralia.be/
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alle Belgische WAM-verzekeraars, om het schadebeheer eenvoudiger te maken.86 De 

verzekeraars hebben daarbij afgesproken om schadegevallen in België87 sneller af te 

handelen, waarbij er niet telkens sprake moet zijn van een expertise en bijhorende 

onderhandelingen over de afwikkeling.88 Het succes van deze regeling maakt duidelijk dat het 

doel werd behaald. Intussen is 98 % van de autoverzekeringsmarkt tot deze overeenkomst 

toegetreden en wordt ongeveer 75 % van de verkeersongevallen via deze overeenkomst 

afgehandeld.89 De RDR-overeenkomst is toepasselijk op verkeersongevallen waarbij de 

schade een bepaalde grens niet overschrijdt. Concreet zal de eigen verzekeraar burgerlijke 

aansprakelijkheid van de niet aansprakelijke bestuurder van het voertuig dat schade leed, zelf 

de schade vergoeden en deze schade vervolgens via een centraal orgaan van de verzekeraar 

van de voor het ongeval aansprakelijke verzekerde terugvorderen.90 Belangrijke voorwaarde 

is evenwel dat de aansprakelijkheid niet wordt betwist.91  

24. VERSCHILLENDE REGELINGEN – Tot slot zijn er nog verschillende afspraken die elk een 

bepaalde situatie beogen. Zo is er een regeling voor geschillen die kunnen ontstaan in de 

tenlasteneming van schadegevallen tussen een verzekeraar ‘burgerlijke aansprakelijkheid 

Motorrijtuigen’ en een verzekeraar ‘burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating’.92 Een regeling 

van schade aan een verzekerd gebouw ontstaan door een aanrijding door een voertuig, gebeurt 

door middel van de Overeenkomst ‘Aanrijding Voertuigen’.93 De schadelijder dient zich 

bijgevolg tot zijn eigen verzekeraar te wenden en niet tot de aansprakelijke derde. Een 

Toepassingscommissie beslecht geschillen hieromtrent bindend.94 De regeling inzake 

kettingbotsingen heeft tot doel om de afwikkeling van kettingbotsingen te 

vergemakkelijken.”95 Deze regeling werd georganiseerd naar aanleiding van een 

kettingbotsing in Deinze in 1996.96 Het weze wel opgemerkt dat de andere inzittenden, dus zij 

die geen bestuurder zijn, geen beroep kunnen doen op deze regeling. Zij kunnen wel een 

                                                 
86 H. ULRICHTS, Schaderegeling in België, Mechelen, Kluwer, 2013, 19. Zie voor een volledige lijst van 

aangesloten verzekeraars: www.assurmember.be.   
87 De regeling wordt nooit toegepast voor ongevallen die in het buitenland gebeuren. Zie www.assuralia.be.  
88 J. BOON, “Le rôle des commissions d’application dans le cadre des conventions inter-compagnies” in F. DE LY 

en M. STORME (eds.), Verzekeringen en geschillenbeslechting, Kluwer, Diegem, 1994, (55) 55; F. DE LY, 

“Aansprakelijkheidsproblemen bij de expertise van voertuigen in het kader van het RDR-stelsel” (noot onder Rb. 

Brussel 11 september 1987), T. Verz. 1988, (693) 693-695.  
89 www.assuralia.be.  
90 H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), 

L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 9.  
91 P. COLLE en I. VERBAEYS, “De nieuwe RDR-overeenkomst van 1 juli 2007”, RW 2007-08, (1687) 1687.  
92 Assuralia Overeenkomst Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto/Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, 

februari 1994. Zie de website voor de volledige tekst: www.assuralia.be.  
93Zie de website van Assuralia: www.assuralia.be.  
94 Art. 8, Assuralia Overeenkomst “Aanrijding door voertuigen”, 470 B-4, 1 januari 2004. 
95 Assuralia Verbintenisverklaring “Kettingbotsingen”, 500 B- 1. Zie hierover www.assuralie.be.  
96 C. VAN SCHOUBROECK, “Kettingbotsing en de vergoeding bij afwezigheid van vastgestelde schade” in 

Actualiteit, RW 2013-14, (802) 802.  

http://www.assurmember.be/
http://www.assuralia.be/
http://www.assuralia.be/
http://www.assuralia.be/
http://www.assuralia.be/
http://www.assuralie.be/
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beroep doen op de WAM.97 Er is tevens een regeling voor de schade van onschuldige 

slachtoffers.98 Ook voor waterschadegeschillen is er een regeling.99 

ONDERAFDELING 2. VERGOEDINGSGERECHTIGDE 

25. KWALIFICATIE – In het verdere verloop van dit onderzoek worden de relaties tussen 

een vergoedingsgerechtigde en een verzekeraar geanalyseerd, ongeacht de kwalificatie als 

consument van de vergoedingsgerechtigde. De vergoedingsgerechtigde hoeft dus geen 

consument in de zin van het WER te zijn. De hoedanigheid van consument kan daarentegen 

wel bepaalde bijzondere gevolgen ressorteren. De mogelijke overeenkomsten tussen 

verzekeraars (aan de hand van conventies) onderling blijven verder buiten beschouwing. 

 Verhoudingen 

26. MAATSCHAPPELIJKE SITUERING – De verzekeringssector is een belangrijke 

marktspeler, waarvan de activiteit een impact heeft op (het budget van) bedrijven, burgers en 

vaak ook overheden. Men kan overigens moeilijk rond het aantal verzekeringen heen dat een 

modale burger of KMO sluit om opgewassen te zijn tegen de alledaagse risico’s, met als 

typevoorbeeld de gezinsaansprakelijkheidsverzekering. De wetgever heeft bepaalde 

verzekeringen (zoals bijvoorbeeld de WAM-verzekering of de aansprakelijkheidsverzekering 

voor architecten100) ook verplicht gemaakt.101 Een verzekering kan soms een deontologische 

(aansprakelijkheidsverzekering artsen en advocaten) of een contractuele 

(schuldsaldoverzekering102, brandverzekering) verplichting zijn.103  

27. VERHOUDINGEN – Bij de verwezenlijking van een (gedekt) schadegeval, voert de 

verzekeraar in beginsel de verzekeringsprestatie uit. Praktisch gezien moet de verzekerde het 

                                                 
97 Art. 29bis WAM. Zie voor de verhouding tussen beide instrumenten: K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke 

schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: 

Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, 

Kluwer, 2007, (457) 515 e.v. Zie hierover: G. JOCQUÉ, “Het mysterie van artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet 1989”, 

TPR 2004, (351) 363; S. VEREECKEN, “Onzekerheden bij toepassing van artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet”, 

RABG 2009, (701) 701-708. 
98 Assuralia Overeenkomst Onschuldige Slachtoffers, 660, 1 april 2015.  
99 Assuralia Overeenkomst met betrekking tot waterschade, 600-C-1, 1 juni 2000. Zie ook: H. DE RODE en B. 

DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, 

Bruylant, 2002, (1) 16 e.v.  
100 KB 25 april 2007 betreffend de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de 

bescherming van den titel en van het beroep van architect, BS 23 mei 2007.  
101 Indicatieve lijst verplichte verzekeringen door FSMA op website gepubliceerd (www.fsma.be) 
102 Zie hierover uitgebreid: G. HEIRMAN en N. PORTUGAELS, De nieuwe regeling m.b.t. de 

schuldsaldoverzekering voor de verwerving van de eigen en enige gezinswoning: naar meer transparantie en 

solidariteit?”, TBH 2016, (134) 134-145; N. PORTUGAELS, “Actuele problemen inzake de 

schuldsaldoverzekering: de eeuwige spanning tussen segmentatie en discriminatie”, Jura Falc. 2013/2, (373) 

373-415.  
103 G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 309 e.v.  

http://www.fsma.be/
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schadegeval aan zijn verzekeraar melden en reeds een eerste schadebegroting maken.104 De 

verzekeraar kan een expert ter plaatse sturen om deze schadebegroting te controleren.105 De 

verzekeraar stelt vervolgens een minnelijke schaderegeling voor aan de 

vergoedingsgerechtigde, die dit kan aanvaarden of betwisten. De vergoeding kan zowel in één 

keer (een lump sum), als aan de hand van verschillende betalingen gebeuren.106 Zowel de 

verzekeraar als de vergoedingsgerechtigde zijn mogelijk gebaat bij een minnelijke 

afwikkeling van het schadegeval. Geen van hen moet advocatenkosten betalen, een 

rechterlijke uitspraak afwachten en de vergoedingsgerechtigde ondervindt niet de 

(psychologische) perikelen van het in rechte bestrijden van de verzekeraar, die vaak een 

sterkere tegenpartij is.107 Meerdere partijen kunnen betrokken zijn bij de afwikkeling van een 

schadegeval. Bij een aansprakelijkheidsgeschil bijvoorbeeld bestaat er in eerste instantie een 

verhouding tussen de benadeelde – dit is degene aan wie schade is toegebracht108 – en de 

vermeende schadeverwekker, waarbij de benadeelde een vraag tot schadevergoeding richt aan 

deze laatste. De schadeverwekker heeft eventueel een aansprakelijkheidsverzekering gesloten 

en roept daarom de dekking van de verzekeraar in, zodat deze ook een betrokken partij wordt 

bij de afwikkeling van het geschil. Indien de benadeelde een rechtsbijstandverzekering heeft, 

kan deze verzekering ook worden aangesproken.109  

 Consument 

A. Bescherming bij ADR 

28. TWEE INVALSHOEKEN – De regelgever wil de consument in de mate van het mogelijke 

beschermen als volwaardige deelnemer aan de interne markt met betrekking tot het 

buitengerechtelijk oplossen van geschillen.110 Dit sluit aan bij een van de basisdoelstellingen 

van de Europese Unie uit art. 169 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

                                                 
104 Vgl. H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 88.  
105 Vgl. H. DECLERCQ, Praktisch handboek inzake het deskundigenonderzoek, Brugge, die Keure, 2001, 7; P. 

MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-98, 

(937) 937 en 942.  
106 Vgl. Art. 5.18 Voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele 

aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht, 

FOD Justitie, 23 maart 2018; Zie hierover uitgebreid: P.J. LESTI, Structured Settlements, New York, Clark, 

Boardman, Callaghan, 1993, losbl.  
107 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel I.  
108 C. DE RIDDER, “Essentiële bestanddelen van de verzekeringsovereenkomst” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (253) 262; C. VAN SCHOUBROECK, 

“Aansprakelijkheidsverzekering” in De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst: wat nu in de praktijk?, 

Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, (163) 175.  
109 Vgl. P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 

1997-98, (937) 937.  
110 MvT bij het wetsontwerp houdende de invoeging van boek XVI, “Buitengerechtelijke regeling van 

consumentengeschillen” in het wetboek van economisch recht, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 53K3360/001, 5.  
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Unie: het realiseren en handhaven van consumentenbescherming.111 De Europese regelgever 

heeft evenwel enkel de bescherming van de consument voor ogen. Een consument wordt 

gedefinieerd als een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een handels-, 

bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.112 Deze bescherming kan worden terug gevonden op 

twee verschillende manieren.113  

29. VERBETERING BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENREGELING – Enerzijds heeft men de 

buitengerechtelijke afhandeling van consumentengeschillen willen verbeteren, zowel off- als 

online. De aanleiding voor deze Europese interventie was de vaststelling dat ADR nog niet 

overal in de Europese Unie voldoende en consequent was ontwikkeld, wat een belemmering 

van de interne markt vormt. Dit werd geëffectueerd door twee met elkaar verwante 

instrumenten, de ‘ADR-richtlijn’114 en de ‘ODR-Verordening’115. Dit zijn onderling 

verbonden en elkaar aanvullende wetgevingsinstrumenten.116 Zij leggen enkele inhoudelijke 

kwaliteitseisen op aan instanties die zich met deze materie bezig houden. Aan deze 

instrumenten gaat reeds een lange periode vooraf waarin de Europese Commissie door middel 

van Aanbevelingen een eerste aanzet gaf voor een optimale buitengerechtelijke 

consumentengeschillenregeling. In een eerste Aanbeveling richt de Europese Commissie zich 

tot organen verantwoordelijk voor de buitengerechtelijke beslechting van 

consumentengeschillen, aan de hand van een actieve tussenkomst van een derde die een 

oplossing oplegt.117 Arbitrage valt bijvoorbeeld binnen het toepassingsgebied.118 Procedures 

die zich beperken tot een loutere poging om de partijen dichter bij elkaar te brengen, vallen 

echter buiten het toepassingsgebied van deze Aanbeveling. In deze Aanbeveling schuift de 

Commissie 7 principes naar voren: onafhankelijkheid, doorzichtigheid, hoor en wederhoor, 

                                                 
111 M. PIERS, “De arbitrageovereenkomst tussen de consument/verzekerde en de verzekeringsmaatschappijen: is 

er sprake van een onrechtmatig beding?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 

2015, (47) 48.  
112 Overweging 18 ADR-Richtlijn en art. 4, 1, a van de Richtlijn Consumenten.  
113 N. PORTUGAELS, “Buitengerechtelijke beslechting van verzekeringsgeschillen” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (987) 988 e.v.   
114 Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve 

beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening nr. 2006/2004 en de Richtlijn 

2009/22/EG, Pb. L. 165/63.  
115 Verordening 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende 

onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening nr. 2006/2004 en Richtlijn 

2009/22/EG, Pb. L. 165/1.  
116 Overweging 12 ADR-Richtlijn.  
117 Aanbeveling van de Commissie (98/257/EG) van 30 maart 1998 betreffende de principes die van toepassing 

zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, 

Pb. L. 115/31. Zie ook: M. PIERS, “De arbitrageovereenkomst tussen de consument/verzekerde en de 

verzekeringsmaatschappijen: is er sprake van een onrechtmatig beding?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en 

verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 2015, (47) 48 e.v.  
118 M. PIERS, “De arbitrageovereenkomst tussen de consument/verzekerde en de verzekeringsmaatschappijen: is 

er sprake van een onrechtmatig beding?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 

2015, (47) 49.  
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doeltreffendheid, wettigheid, vrijheid en vertegenwoordiging.119 In een tweede Aanbeveling 

richt de Europese Commissie zich daarentegen tot alle bestaande en toekomstige 

buitengerechtelijke organen die bij de beslechting van consumentengeschillen zijn betrokken 

en doet zij enkele aanbevelingen om vier beginselen te garanderen: onpartijdigheid, 

doorzichtigheid, doeltreffendheid en billijkheid.120 Deze Aanbeveling kent dus niet de 

beperking op het vlak van het toepassingsgebied van de eerste Aanbeveling. Omdat er in 

sommige geografische gebieden of bedrijfssectoren nog geen of slecht werkende ADR-

mechanismen tot stand waren gekomen, werden deze twee Aanbevelingen onvoldoende 

geacht en heeft men een ADR-Richtlijn uitgevaardigd. De beginselen uit de twee hierboven 

aangehaalde Aanbevelingen werden ook bindend gemaakt voor de ADR-entiteiten, zodat de 

uitgangspunten in de Aanbevelingen duidelijk werden verzoend in de uiteindelijke richtlijn.  

30. OMZETTING IN HET BELGISCHE RECHT – De ADR-richtlijn werd in België omgezet in 

het WER.121 Art. I.19, 2° WER definieert een buitengerechtelijke regeling als “elke 

tussenkomst van een door de overheid opgerichte entiteit of van een onafhankelijke private 

entiteit die een oplossing voorlegt of oplegt of die partijen bijeenbrengt met het oog op de 

regeling van een consumentengeschil”. Boek XVI behandelt zowel de gekwalificeerde 

entiteiten122 voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, de interne 

klachtenregeling door de (verzekerings)onderneming zelf en de Consumentenombudsdienst. 

Daarnaast vaardigde de Europese Commissie reeds in 2013 een Aanbeveling uit om de 

Lidstaten aan te sporen om manieren te ontwikkelen om gevallen van massaschade af te 

wikkelen.123 Dit resulteerde in het Belgische recht in de invoering van de zogenaamde 

‘rechtsvordering tot collectief herstel’.124 Dit instrument stimuleert een minnelijk akkoord 

tijdens de procedure.125 Ook dit wettelijk ingrijpen heeft dus rechtstreeks gevolgen voor de 

buitengerechtelijke afhandeling van verzekeringsgeschillen.  

                                                 
119 Zie ook: D.P.C.M. HELLEGERS, De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

(Kifid) anno 2015, doctoraatsthesis Open Universiteit Amsterdam, 2015, 68.  
120 Aanbeveling van de Commissie (2001/310/EG) van 4 april 2001 met betrekking tot de beginselen voor de 

buitengerechtelĳke organen die bĳ de consensuele beslechting van consumentengeschillen betrokken zĳn, Pb. L. 

109/56. 
121 Wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI ‘Buitengerechtelijke regeling van 

consumentengeschillen’ in het wetboek van economisch recht, BS 12 mei 2014, 38262. Zie ook: MvT bij het 

wetsontwerp houdende de invoeging van boek XVI, “Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen” 

in het wetboek van economisch recht, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 53K3360/001, 3. 
122 Zie hierover Onderafdeling 2 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van deel II.  
123 Aanbeveling 2013/396/EU van de Commissie van 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor 

mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 

schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb. L. 201/60.  
124 Wet van 28 maart 2014 tot invoeging van titel 2 ‘Rechtsvordering tot collectief herstel’ in boek XVII 

‘Bijzondere rechtsprocedures’ van het Wetboek van Economisch Recht en houdende invoeging van de definities 

eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van Economisch Recht, BS 29 april 2014.  
125 E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN 

(eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 67-68.  
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B. Graad van ongelijkheid 

1. Invulling 

31. CONSUMENT – In de consumentenregelgeving ligt de nadruk in eerste instantie op de 

bescherming van een consument. Rechtssubjecten die niet voldoen aan de definitie van 

consument vallen dus niet onder het toepassingsgebied van deze beschermingsregels.126 De 

notie van consument wordt in het Belgische recht gedefinieerd in het WER, dat de lex 

generalis vormt.127 Zo definieert artikel I.1, 2° WER een consument als volgt: “iedere 

natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- 

of beroepsactiviteit vallen”. Een onderneming dient vervolgens te worden gedefinieerd op 

grond van artikel I.1, 1° WER: “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame 

wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen”. Het nastreven van een 

economisch doel is duidelijk een kernvoorwaarde. Het criterium van economische activiteit 

kan zowel betrekking hebben op verrichtingen van commerciële, financiële als industriële 

handelingen en is dus erg ruim.128 Een zekere organisatie en een duurzaam karakter zijn 

echter wel vereist.129  

32. INVULLING CONSUMENT – Een eerste beperking van het personele toepassingsgebied 

van deze consumentenbeschermende regels is dat een consument een natuurlijke persoon 

moet zijn. Rechtspersonen vallen dus per definitie buiten het toepassingsgebied van de notie 

consument in de zin van het WER. Ook de natuurlijke persoon die op duurzame wijze een 

economisch doel nastreeft, is geen consument in de zin van het WER. Niettemin zouden 

kleine en middelgrote ondernemingen in bepaalde gevallen wel als beschermenswaardige, 

zwakkere contractspartij moeten kunnen worden behandeld.130 Het beperkte 

toepassingsgebied van deze beschermingsregelgeving met betrekking tot buitengerechtelijke 

geschillenregeling kan dan ook enigszins worden betreurd. 

                                                 
126 Vgl. art. 15 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw 

Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
127 G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (325) 328; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 216.  
128 G. STRAETMANS en J. STUYCK, “De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming. Een onvoldoende stap in de goede richting”, RW 2010-11, (386) 388.  
129 G. STRAETMANS, “Verkoperbegrip uit de Wet op de Handelspraktijken; de daden van koophandel 

ontgroeid?”, TBH 2004, (462) 468.  
130 Zie hierover: P. BRULEZ, “Creating a Consumer Law for Professionals: Radical Innovation or Consolidation 

of National Practices?” in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), The Position of Small and Medum Sized Entreprises in 

European Contract Law in Ius Commune: European and Comparative Law Series, vol. 21, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (1) 1; R. STEENNOT, “De impact van de rechtspraak van het Hof van Justitie op de regelen 

inzake onrechtmatige bedingen” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch Recht en de 

bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, (145) 148.  
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33. ONGELIJKHEID – De consumentenbeschermende regelgeving heeft tot doel om de 

graad van ongelijkheid tussen de consument en de verzekeraar te verminderen. De actoren die 

niet aan de definitie van consument voldoen, vallen logischerwijze buiten deze doelstelling. 

Hier kan echter worden ingebracht dat er niet automatisch sprake is van een level playing field 

tussen een niet-consument en bijvoorbeeld een verzekeraar. Het is nog maar de vraag in welke 

mate er daadwerkelijk sprake is van echte onderhandelingen tussen een verzekeraar en een 

vergoedingsgerechtigde die bijvoorbeeld een kleine onderneming is en dus niet onder de 

definitie van een consument valt.131  

2. Mogelijke nadelen van ADR  

34. NADELEN – Hoewel de meeste rechtsleer de voordelen van een buitengerechtelijke 

oplossing bepleit, waarschuwen bepaalde auteurs ook voor de nadelen.132 De Amerikaanse 

auteur FISS vormt daarbij één van de belangrijkste stemmen en verwoordt het categoriek als 

volgt: “I do not believe that settlement as a generic practice is preferable to judgment or 

should be institutionalized on a wholesale and indiscriminate basis. It should be treated 

instead as a highly problematic technique for streamlining dockets”.133 Deze nadelen worden 

meestal gesitueerd op twee vlakken: 1) tussen de partijen bestaat soms een ongelijke 

onderhandelingspositie en 2) door een minnelijk akkoord worden bepaalde gedragingen 

buiten het domein van de publieke opinie gehouden.134  

35. REPEAT PLAYER VS ONE SHOTTER – De nadelen vertrekken vanuit het standpunt dat 

diegenen die de voordelen van ADR bepleiten een foute veronderstelling maken dat er tussen 

de partijen een gelijkheid bestaat.135 Men wijst op het mogelijk grote verschil in de 

rechtssociologische positie tussen een verzekeraar en de tegenpartij.136 De verzekeraar wordt 

vanuit rechtssociologisch oogpunt aangemerkt als een repeat player.137 Een repeat player is in 

                                                 
131 Vgl. H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 142.  
132 N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 8 e.v. Zie voor een overzicht van rechtsleer: H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, 

ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 406 e.v.  
133 O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 1983-1984, (1073) 1075. Zie 

voor een afwijzende commentaar op dit artikel: T.L. SCHAFFER en A.W. MCTHENIA, “For Reconciliation”, The 

Yale Law Journal, vol. 94, 1985, (1659) 1659-1668.  
134 Vgl. N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in 

England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 203; M. MAURER, Der Vergleichsvertrag, Zürich, Schulthess 

Juristische Medien, 2013, 4.  
135 Zie hierover ook: N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute 

Resolution in England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 203 e.v.  
136 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Domaine”, Fasc. 20 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 46; M. GALANTER, “Why the ‘Haves’ Come out Ahead: Speculations on 

the Limits of Legal Change”, Law & Society Review 1974, vol. 9, nr. 1, (95) 101. 
137 A. DE BOECK, “De kwitantie ter afrekening van artikel 84 Landverzekeringswet en de dading: verwarrende 

varianten of toch niet? Bedenkingen n.a.v. Cass. 19 september 2001”, TBBR 2006, (58) 58; H. DE RODE, “Les 

assurances de responsabilité” in C., WEYN, (ed.), Responsabilités-Traité théorique et pratique, Titre VII-Livre 
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beginsel een grotere partij, waarbij de inzet van een rechtszaak relatief gezien klein is in 

vergelijking met de omvang van de partij zelf, met reeds ervaring in juridische geschillen en 

met de mogelijkheid om zich in te zetten voor belangen op lange termijn. Deze repeat player 

staat dan vaak tegenover een zwakkere partij, de zogenaamde one shotter. Dit is een partij die 

slechts occasioneel te maken heeft met een rechtbank en waarbij de inzet van een rechtszaak 

groter is in vergelijking met zijn totale omvang.138 De verzekeraar heeft als repeat player 

onder andere meer ervaring, informatie, kennis en expertise over de juridische afwikkeling 

van een geschil. Daarnaast is een nieuwe zaak voor hem ook relatief gezien slechts een kleine 

kost, gelet op de schaalvoordelen voor een repeat player en deze een beroep kan doen op een 

reeds bestaand netwerk van experten.139 De meestal ondergeschikte positie van de wederpartij 

impliceert dat de overeenkomsten als het ware toetredingsovereenkomsten zijn, opgesteld 

door de verzekeraar.140 Van gelijk opgaande onderhandelingen is in die hypothese uiteraard 

geen sprake.141 Ook VAN LEUVEN lijkt in die zin te spreken: “de dwang die vaak samengaat 

met een superioriteitspositie van een van beide contractanten, vormt de grootste bedreiging 

voor een vrije afstand van grondrechten en dus voor grondrechtenbeperkende 

overeenkomsten”.142 Dit kan het gedrag van de partijen in de aanloop naar een minnelijk 

akkoord ernstig beïnvloeden. Ten eerste verhoogt de onwetendheid van de zwakkere 

                                                                                                                                                         
70, Diegem, Kluwer, 2005, (7) 25; M. GALANTER, “Why the ‘Haves’ Come out Ahead: Speculations on the 

Limits of Legal Change”, Law & Society Review 1974, vol. 9, nr. 1, (95) 97; G. HEIRMAN, “Leiding van het 

geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 

(727) 728; T. KINSCHOTS, “De precontractuele aansprakelijkheid van de verzekeraar bij het aangaan van een 

dading”, TBBR 1997, (180) 181; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. 

STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire 

cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 190; 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. FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in Serie Onderneming en Recht, deel 83, 

Deventer, Kluwer, 2014, (355) 377; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 267, voetnoot 

1569. Zie ook: L. DEMEYERE, “De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe 

arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 5. Zie 

ook: N. PORTUGAELS, “Kwitantie ter afrekening” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (795) 797; A. L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, N. 

PORTUGAELS en J. SWENNEN, Bijzondere Overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, xi-xv; 

J.H. WANSINK, De algemene aansprakelijkheidsverzekering. Een hernieuwde beschouwing in het licht van titel 

7.17 BW, Kluwer, 2006, 381-382.  
138 M. GALANTER, “Why the ‘Haves’ Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change”, Law & 

Society Review 1974, vol. 9n nr. 1, (95) 97. Zie ook: C. HENSKENS, “One-shotters and repeat-players: de 

rechtssociologische theorie van Marc Galanter revisited”, Panopticon 2014, 392-405.  
139 Zie hierover uitgebreid: M. GALANTER, “Why the ‘Haves’ Come out Ahead: Speculations on the Limits of 

Legal Change”, Law & Society Review 1974, vol. 9n nr. 1, (95) 98-107.  
140 Dit moet evenwel worden genuanceerd, aangezien Deel 4 van de Verzekeringswet 2014 van dwingend recht 

is. Zie over de implicaties hiervan Deel III. Zie in het algemeen: H. COUSY, “Goede trouw in het 

verzekeringscontract” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (11) 16-17.  
141 L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 

2005, 8. Vergelijk: F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische 

commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 353.  
142 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 363.  
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contractant de kans dat er bij de verzekeraar sprake zal zijn van misbruiken.143 GLANSDORFF 

schreef in die zin reeds: “depuis toujours, certaines compagnies d’assurances cherchent par 

des moyens parfois discutables à obtenir que des victimes d’accident commis par leurs 

assurés renoncent à tout recours moyennant indemnisation immédiate”.144 Ten tweede zal de 

zwakkere contractant niet snel geneigd zijn om de zaak voor een rechter te brengen, gelet op 

de veelal hoge transactiekosten.145 Deze middelenongelijkheid kan het bereiken van een 

minnelijk akkoord negatief beïnvloeden: 1) de partij met minder mindelen is niet in dezelfde 

mate als de repeat player in staat om de noodzakelijke informatie te analyseren voor het 

verdere procesverloop146, 2) de kleinere partij heeft vaak de schadevergoeding sneller nodig, 

zodat deze geneigd zal zijn om een minnelijk akkoord te sluiten en dus sneller een vergoeding 

te krijgen, 3) de kleinere partij beschikt mogelijk niet over voldoende financiële middelen om 

een rechtsgang te financieren.147 Deze elementen dienen zeker in beschouwing te worden 

genomen, aangezien het de vraag is in hoeverre de rechterlijke toetsing van dergelijke 

overeenkomst aan deze bezwaren tegemoet komt.  

 CONVENTIONELE OPLOSSING VOOR CONFLICT  

36. VERZAMELTERM – Wanneer partijen conventioneel een conflict oplossen, hebben zij 

meerdere mogelijkheden bij de selectie van dat instrument.148 Dit onderzoek heeft uitsluitend 

betrekking op de conventionele oplossingen die hun bindende kracht en rechtsgevolgen 

uitsluitend ontlenen aan het verbintenissen- en contractenrecht. Als generieke verzamelterm 

voor deze instrumenten hanteert dit onderzoek de term ‘vaststellingsovereenkomst’.149 Dit 

                                                 
143 Zie hierover ook: A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit des assurances” in W. DROSS en B. 

MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code 

civil. Rapport, 2014, (196) 201.  
144 F. GLANSDORFF, noot onder Brussel 18 oktober 1974, RGAR 1976, nr. 9887.  
145 E. NORDIN, De schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: tussen compensatie en handhaving, 

doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen, 2014, 202.  
146 Zie ook: N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in 

England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 203.  
147 O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 1983-1984, (1073) 1076: “The 

indigent plaintiff is a victim of the costs of litigation even when he settles”.  
148 Vgl. K.J. MACKIE, “Dispute Resolution: the new wave” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute 

resolution, New York, Routledge, 1991, (1) 4.  
149 Kwalificatie gebaseerd op de wettelijke definitie van de vaststellingsovereenkomst in artikel 7:900 van het 

Nederlandse Burgerlijk Wetboek: “1. Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter 

voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent 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 een derde opgedragen beslissing. 3. Een bewijsovereenkomst staat met een 

vaststellingsovereenkomst gelijk voor zover zij een uitsluiting van tegenbewijs meebrengt. 4. Deze titel is niet van 

toepassing op de overeenkomst van arbitrage”. Zie ook: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten. 

Rechtsvergelijkende en dogmatische studie in het bijzonder naar tegenwoordig positief Nederlandsch recht, 

Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 5; E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 

192; G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 29; F. KUBLER, Feststellung und Garantie, Tübingen, 

1967, 129 e.v.; M. E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X. (ed.), Bijzondere 
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begrip is als dusdanig niet gekend in de Belgische wetgeving, maar heeft – zoals zal blijken – 

wel verschillende concrete toepassingen. Het begrip ‘vaststellingsovereenkomst’ krijgt in 

Deel II een uitvoerige behandeling.  

37. CONFLICT – In het kader van ADR willen partijen een conflict oplossen, preventief of 

curatief. Een conflict wordt meestal negatief of zelfs destructief ervaren, hoewel deze tot het 

menselijk gedrag behoren en aan de basis van veranderingen liggen.150  

38. GEDING – Het begrip ‘conflict’ wordt in dit onderzoek ruim opgevat. Het mag in elk 

geval niet beperkt worden tot de notie van geding in de zin van het gerechtelijk recht, waar 

partijen een procedure voor een rechter voeren.151 Hoewel een geding bij een rechter wel 

aangeeft dat er tussen partijen een conflict bestaat, is een bij een rechter aanhangig geding niet 

vereist om van een conflict in de zin van dit onderzoek te kunnen spreken.152 

39. INVULLING – In dit onderzoek gaat het daarentegen om een subjectieve ervaring van 

een partij, wanneer deze zich ergert aan of gehinderd voelt door de andere partij.153 Het gaat 

dan om een weerstand tegen een rechtens betekenis hebbende bewering.154 Partijen kunnen 

ook een oplossing voor een objectief geschil beogen. Dit is het geval wanneer in 

                                                                                                                                                         
Overeenkomsten. XXXIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2007-2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 585 e.v.; 

B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 8 e.v. In 

het Belgische recht duikt soms de term geschillenbeslechtingsovereenkomst op. Zie hierover: J. LAENENS, “De 

Geschillenbeslechtingsovereenkomst” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private 

verhoudingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, 279-310. 
150 Zie algemeen: H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 

1999, 1 e.v.  
151 Zie hierover: J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk 

Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 103 e.v.  
152 B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. 

TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 162; 

M. MAURER, Der Vergleichsvertrag, Zürich, Schulthess Juristische Medien, 2013, 6 e.v.  
153 C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-

Editeur, 1863, 12; I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 3-4; H.J. 

BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 1; M. C. 

EUWEMA,”Bemiddeling bij contracteren: toegevoegde waarde?” in A.-L. VERBEKE (ed.), Knelpunten 

Onderhandelen en bemiddelen van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2011, (65) 67; O. KENDJIRO, De la 

transaction en droit romain et dans l’ancien droit français, Parijs, L. Larose et Forcel, 1889, 6; A.-S. NYSSEN en 

F. BALON, “Les MARC’s”, Jurimpratique 1/2014, (39) 41; M. STORME, “De bindende derdenbeslissing of het 

bindend advies als middel ter voorkoming van gedingen”, TPR 1984, (1243) 1245; N. VAN LEUVEN, Contracten 

en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 414; A.-

L. VERBEKE en N. VERSLYPE, “Governance-clausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (1649) 1653. Zie ook: J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, 

Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 101-102.  
154 R. BONNARD, Le controle juridictionnel de l’administration, Parijs, Delagrave, 1934, 22. Vgl. P. SMITS, 

Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 29; M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en 

de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus 

Universiteit Rotterdam, 2007, 64. Vgl. art. 5.171 Voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen 

betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming 

van het aansprakelijkheidsrecht, FOD Justitie, 28 maart 2018.  
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werkelijkheid een onzekerheid bestaat die niet louter voortvloeit uit de beweringen van de 

partijen.155 Dit kan een onzekerheid zijn die aan een zaak zelf kleeft, zonder dat er 

noodzakelijk tegenstrijdige beweringen tussen de partijen zijn.156 De mogelijke geschillen die 

in aanmerking kunnen komen om met een overeenkomst te worden opgelost zijn dus ruim.157 

Deze ruime definitie zorgt ervoor dat de minste tegengestelde belangen, of zelfs de loutere 

psychologische gedachte daarvan, tussen partijen ervoor kunnen zorgen dat zij de nood voelen 

om een vaststellingsovereenkomst te sluiten.158
 Twee Engelse auteurs verwoorden het treffend 

als volgt: “The fact that a dispute could be easily and immediately resolved by demonstrating 

beyond doubt that that one was right and the other wrong did not mean that a dispute did not 

validly exist”.159 

40. VERZEKERING – Ook in het verzekeringsrecht geeft men een vrij brede interpretatie 

aan de notie van geschil. Dit kan op verschillende aspecten betrekking hebben: het bestaan 

van een aansprakelijkheid, de omvang van een schade, de vergoeding van een schade, het 

opvullen van een lacune in een bestaande rechtsverhouding…160 KRUITHOF definieert 

bijvoorbeeld het aansprakelijkheidsgeschil in gelijkaardige zin: “het 

aansprakelijkheidsgeschil bestaat uit het meningsverschil tussen de verschillende personen 

wier belangen, betrokken bij de op aansprakelijkheid gebaseerde vordering tot 

schadeloosstelling van een persoon die beweert schade te hebben geleden, strijdig zijn”.161 

Een brede invulling gebeurt door bepaalde rechtsleer ook bij de invulling van de notie 

                                                 
155 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 2-3; D. 

SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. 

HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 194.  
156 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 4.  
157 Vgl. E. MICHAUX, G. VERVAEKE, D. VAN DAELE en R. MORTIER, “De goede rechter ten tijde van het New 

Public Management: een verhaal van onverzoenbare verwachtingen?”, RW 2017-18, (923) 927; H.L. ROSS, 

Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine Publishing 

Company, 1980, 137.  
158 M. GALANTER, “Why the ‘Haves’ Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change”, Law & 

Society Review 1974, vol. 9n nr. 1, (95) 96: “It is a society in which actors with different amounts of wealth and 

power are constantly in competitive or partially cooperative relationships in which they have opposing 

interests”. Vgl. C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, Londen, Routledge, 2008, 

129-130; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 409 e.v.; C. VAN 

SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, 

verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 143.  
159 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 3.  
160 D. FREYER en R. SAYLER, “Commercial Disputes” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER 

(eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (147) 156-157; M.E. 

STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 585. 
161 M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 2-3.  
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schadegeval bij de rechtsbijstandverzekering.162 Zo kan elk schadegeval, dat partijen trachten 

te remediëren aan de hand van een minnelijke schaderegeling, worden beschouwd als een 

conflict in de zin van dit onderzoek, aangezien bij een schadegeval de belangen van de 

betrokken partijen tegenstrijdig zijn.163 

41. FEIT EN RECHT– Conflicten kunnen zowel betrekking hebben op feitelijke kwesties als 

op juridische zaken.164 Sommige rechtspraak en rechtsleer worstelen evenwel met het 

onderscheid tussen feitelijke en juridische onzekerheden. Bepaalde strekkingen koppelen aan 

dit onderscheid soms ook andere rechtsgevolgen.165 Het onderscheid tussen een onzekerheid 

als feitelijke kwestie en een geschil als juridische zaak is mijns inziens echter geen zwart/wit 

verhaal.166 Het betreft daarentegen een gradueel onderscheid, waarbij de notie van 

onzekerheid en de notie van geschil zich in hetzelfde continuüm bevinden.167 Het onderscheid 

tussen een geschil en een onzekerheid is dus in abstracto niet overtuigend te maken.168 Elke 

(feitelijke) onzekerheid houdt reeds de kiem van een (juridisch) geschil in zich.169 Of zoals 

STORME het verwoordt: “… dat men ternauwernood kan merken wanneer een onzekerheid in 

een geschil omslaat, zoals men evenmin met precisie kan bepalen wanneer de dag in de nacht 

                                                 
162 C. PARIS, Le régime de l’assurance protection juridique, Brussel, Larcier, 2004, 241; L. SCHUERMANS en C. 

VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 504-507; 

T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 816 e.v.  
163 P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-

98, (937) 937.  
164 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 5.  
165 Vgl. T.A.W. STERK, “Algemene beginselen en alternatieve geschillenbeslechting” in M.V. POLAK (ed.), 

Geschillenbeslechting naar behoren, Deventer, Kluwer, 1998, (23) 24.  
166 Vgl. K. GUMBINER, “An Overview of Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. 

TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (1) 

4: “questions of law are often so intertwined with the facts”. Zie ook: L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 

II, La théorie générale de l’Etat. Elements, fonctions et organes de l’Etat, Parijs, E. de Boccard, 1928, 423.  
167 Zie ook: L. DE GRYSE en B. DE GRYSE, “Recht of feit: een hanteerbaar onderscheid?” in X (ed.), Liber 

Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, (71) 71.  
168 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 124-125; K. COX, 

“Arbitragebedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE 

(eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1671) 1675; J. 

KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 15; I. 

VEROUGSTRAETE, “Alternative Dispute Resolution and the Rule of Law” in X. (ed.), Liberae Cogitationes. Liber 

amicorum Marc Bossuyt, Antwerpen, Intersentia, 2013, (865) 866.  
169 P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in 

Nederland”, TPR 2013, (1035) 1037 - 1038: “Aan een ogenschijnlijk zuivere waarderingskwestie ligt al snel de 

beoordeling van een rechtsgeschil besloten, bijvoorbeeld over de wijze van waardering, waarvoor nadere uitleg 

van de in de overeenkomst neergelegde waarderingsmethode noodzakelijk is.” Vgl. E. F. FROIMESCO, L’erreur 

dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 28-29; C. 

VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, 

verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 136.  
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opgaat”.170 Zo merken ook VANSWEEVELT en PETITAT bij de erkenning van feiten en 

aansprakelijkheid door de verzekerde op: “Men kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat 

het aldus gemaakte onderscheid tussen de erkenning van feiten en de erkenning van 

aansprakelijkheid meer dan eens vrij subtiel is, degenereert tot een woordenspel en ja zelfs 

wereldvreemd overkomt”.171 Voor deze ruime interpretatie van de notie geschil kan eveneens 

worden verwezen naar de definitie van de notie klacht in de ‘Gedragsregels voor 

klachtenmanagement in de verzekeringssector’: “elke uiting van ontevredenheid - met 

betrekking tot de verzekeringsactiviteiten van de onderneming - waarop impliciet of expliciet 

een antwoord wordt verwacht”.  

  

                                                 
170 M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 582. Vgl. L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. 

Den Boer, 1927, 6, voetnoot 1.  
171 T. VANSWEEVELT en V. PETITAT, “De erkenning van feiten en van aansprakelijkheid door de verzekerde in 

het raam van een aansprakelijkheidsverzekering”, RW 2002-03, (1481) 1488. Zie ook: J. MATTHYS, Evaluatie en 

vergoeding van lichamelijke schade, Brussel, Larcier, 2014, 119.  
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HOOFDSTUK III. ONDERZOEKSOPZET 

 ONDERZOEKSVRAGEN 

 

42. HOOFDONDERZOEKSVRAAG – In lijn met de doelstellingen van dit onderzoek en om 

een antwoord te bieden op de geïdentificeerde probleemstelling, luidt de 

hoofdonderzoeksvraag:  

 

Hoe en in welke mate kunnen een verzekeraar en een vergoedingsgerechtigde een conflict 

op zuiver conventionele wijze oplossen? 

43. SUBVRAGEN – Deze hoofdonderzoeksvraag vereist een verdere onderverdeling. Dit 

gebeurt door middel van volgende subonderzoeksvragen: 

 

1.- Hoe kunnen partijen op grond van hun partijautonomie een minnelijk akkoord 

vastleggen in een overeenkomst?  

 

44. REGELGEVING – Zoals reeds werd uiteen gezet, bestaat er niet één welomlijnd 

conventioneel mechanisme. Het antwoord op deze onderzoeksvraag wordt geboden in Deel II 

en vormt een startpunt voor de verdere analyses.172 Deze vraag laat toe om de mogelijkheden 

voor partijen bij het bereiken van een conventionele oplossing te bepalen. Het onderzoek 

analyseert hoe verschillende stelsels omspringen met de schijnbaar bijzondere nood aan 

rechtszekerheid van de partijen wanneer zij een conflict conventioneel oplossen. Een ander 

element is het principiële beschermingsoogpunt van de Verzekeringswet 2014.173 De 

verzekeringnemer en/of de verzekerde wordt in beginsel als een beschermenswaardige partij 

beschouwd.174 Een tweede element dat daarom in deze onderzoeksvraag vervat zit, betreft de 

vraag naar de impact van de Verzekeringswet 2014 op de mogelijkheden voor partijen bij het 

conventioneel oplossen van verzekeringsconflicten. 

2.- In welke mate kunnen partijen een definitieve oplossing bereiken en wat zijn de 

rechterlijke controlemogelijkheden van een vaststellingsovereenkomst?  

                                                 
172 Zie hierover Deel II.  
173 Art. 3 Verzekeringswet 2014 verwijst uitdrukkelijk naar de bescherming van verzekeringnemers, de 

verzekerden, de begunstigden en de derden die belang hebben bij de uitvoering van de 

verzekeringsovereenkomst; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Het belang, de kenmerken en situering van het 

verzekeringsrecht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, (1) 19. Zie ook: F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. 

Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, VII.  
174 Er dient evenwel te worden opgemerkt dat het in verschillende contexten de verzekeraar is die de meest 

kwetsbare partij is, bijvoorbeeld bij de mededelingsplicht. In die gevallen beschikt de (kandidaat-) 

verzekeringnemer over meer informatie. Soms is de verzekeraar dan ook de beschermde partij. Zie hierover: H. 

COUSY, “Goede trouw in het verzekeringscontract” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 

(11) 18; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 305.  
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45. RECHTERLIJKE INTERVENTIE – Het onderzoek gaat na wanneer en op welke gronden 

een rechter kan tussenkomen in het bereikte akkoord en zo het conflict nieuw leven kan 

inblazen. Het gevolg hiervan is dat het conflict herleeft waaraan partijen trachtten te 

remediëren met een conventionele oplossing.175 Opnieuw is het principiële 

beschermingsoogpunt van de Verzekeringswet 2014 relevant.176 Dit verklaart waarom een 

deel van de Verzekeringswet 2014 van dwingend recht is en sommige bepalingen zelfs van 

openbare orde.177 Het antwoord op deze subonderzoeksvraag wordt geboden in Deel III en 

Deel IV.  

 

3.- (Hoe) Kunnen partijen aan de geïdentificeerde problemen remediëren?  

46. PARTIJREGELING – Deze laatste subvraag staat toe om na te gaan hoe partijen zelf 

kunnen remediëren aan de eventueel eerder vastgestelde gebreken uit de wet of de 

rechtspraak. Zo kunnen zij het precaire evenwicht uit de conventionele oplossing van het 

conflict bewaren of zelfs verstevigen. Met andere woorden, hoe verhoudt het beginsel van de 

contractvrijheid zich tot de vorige onderzoeksvragen, in die zin dat partijen zelf op bepaalde 

problemen kunnen anticiperen door een eigen regeling te treffen?  

 METHODOLOGIE 

47. AANPAK – Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt dit onderzoek volgens 

een juridische aanpak op een evaluatieve, inductieve en rechtsvergelijkende manier gevoerd. 

De literatuur over de diverse toepassingen van de conventionele mechanismen ter beëindiging 

van een geschil is talrijk en vloeit mede voort uit het feit dat ADR de laatste jaren vanuit 

academisch oogpunt steeds meer wordt besproken.178  

ONDERAFDELING 1. FUNCTIONEEL RECHTSVERGELIJKEND 

48. FUNCTIONELE RECHTSVERGELIJKING – Dit onderzoek wordt gevoerd vanuit een 

functioneel rechtsvergelijkend oogpunt. Alle stelsels uit de rechtsvergelijking (België, 

Nederland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten) kennen de mogelijkheid om op een 

conventionele wijze een conflict op te lossen. Regels die er prima facie hetzelfde uitzien, 

                                                 
175 Vgl.: A. HAMMERSTEIN, “Geschilbeslechting in verzekeringszaken” 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, (7) 11.  
176 Art. 3 Verzekeringswet 2014 verwijst uitdrukkelijk naar de bescherming van verzekeringnemers, de 

verzekerden, de begunstigden en de derden die belang hebben bij de uitvoering van de 

verzekeringsovereenkomst; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Het belang, de kenmerken en situering van het 

verzekeringsrecht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, (1) 19. Zie ook: F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. 

Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, VII.  
177 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 21.  
178 Vgl. W. HENSEN, “Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden”, RW 2017-

18, (843) 844.  
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kunnen de facto echter tot een ander resultaat leiden en vice versa. Het onderzoek gebeurt dus 

niet louter normbeschrijvend, maar wel probleemgericht.179 

 Civil law  

49. KENMERK – De meeste rechtsstelsels (België, Frankrijk, Nederland en Duitsland) 

waarmee wordt vergeleken maken deel uit van de civil law landen. Deze juridische cultuur 

wordt gekenmerkt door abstracte en meer algemene beginselen en tevens door een hogere 

mate van codificatie. De rechtspraak past deze regels vervolgens toe op concrete geschillen.  

50. HISTORISCHE DUIDING – De stelsels uit het Europese continent zijn geëvolueerd vanuit 

een gemeenschappelijke wortel in het Romeinse recht.180 De overeenkomst ter beëindiging 

van een geschil – de transactio – was reeds gekend in het Romeinse recht.181 De 

overeenkomst als instrument om een geschil te beëindigen is dus geen novum. De transactio 

was toen al een middel om een conflict op te lossen, in dezelfde zin als een rechterlijke 

beslissing een einde brengt aan een periode van onzekerheid voor partijen.182 Het was 

uiteindelijk ULPIANUS die dit concept introduceerde in het Romeinse recht.183 Deze teksten 

van ULPIANUS werden later door JUSTINIANUS gecodificeerd in de DIGESTEN, waar ze terug te 

vinden zijn in Boek II, Titel 15.184 Vanuit etymologisch oogpunt lijkt het Romeinse concept 

van transactio nog het meest op de benoemde overeenkomst dading die vandaag in de 

Franstalige versie van het Belgische BW en in de Franse Code Civil terug te vinden is als ‘la 

transaction’185. Deze transactio is geëvolueerd in enerzijds een Romaanse (Frankrijk, België, 

Italië, Nederland, Spanje en Portugal) en anderzijds een ruimere Germaanse (Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland) interpretatie van overeenkomsten om geschillen of onzekerheden 

te beëindigen.186  

 Common law 

51. VSA – Als tegenhanger van deze continentaal Europese rechtsstelsels, wordt eveneens 

gekeken naar het recht inzake de settlement agreements in de VSA. Dit stelsel behoort tot de 

traditie van de common law, waar de jurisprudentie de belangrijkste bron van recht vormt – en 

                                                 
179 K. ZWEIGERT en H. KÖTZ, An introduction to Comparative Law, Oxford, Clarendon Press, 1998, 34.  
180 S.P. VINCENTI, “The relevance of good faith in canonical transactio”, Vergentis 2016, (273) 276 e.v.  
181 Vgl. R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, Parijs, 1911, 621; F. JULIENNE, “Transaction-

Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 1.  
182 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 47; P. TAELMAN, Het gezag 

van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 337-338.  
183 P. FINKELMAN, Slavery and the law, Rowman & Littlefield publishers, 2001, 426 e.v.  
184 Corpus Juris Civilis. Tekst en vertaling door J. E. SPRUIT e.a., ’s Gravenhage, Sdu Juridische & Fiscale 

Uitgeverij, 1994, 242-252.  
185 Sinds een wet van 2016 behelzen deze wetsartikelen in de Franse Code Civil de artikelen 2044-2052 BW.  
186 Vgl; M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 62.  
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niet de gecodificeerde regelgeving zoals dat het geval is in de civil law landen.187 Een gevolg 

hiervan is dat rechterlijke uitspraken precedentenwaarde hebben en dat gelijksoortige zaken in 

de toekomst dus in beginsel volgens dezelfde principes moeten worden opgelost.188 Deze 

rechtstraditie ontstond in Engeland in de Middeleeuwen.189  

52. BEPERKTE RECHTSVERGELIJKING – Het recht in de VSA is op een fundamenteel andere 

leest geschoeid, zodat het niet de betrachting van dit werk is om een analyse van het 

Amerikaanse contracten- of verzekeringsrecht te maken. Niettemin biedt het Amerikaanse 

recht een nuttige insteek voor het onderzoek. De VSA vormt immers de bakermat van ADR, 

waar het vanaf de jaren 1960 steeds meer aandacht heeft verworven.190 Dit impliceert dat 

systemen van ADR in de VSA meer ingeburgerd zijn en de rechtsleer daar uitgebreider (en 

ouder) is.191 Van het Amerikaanse recht wordt vaak ook gezegd dat het een damage claim 

cultuur kent, of nog “the world’s most ‘sue-conscious’ society”.192 Ook het Belgische recht 

wordt gekenmerkt door een toenemende rol van het aansprakelijkheidsrecht in het 

                                                 
187 Sinds lang maakt de Common Law traditie een onderscheid tussen twee juridische systemen, law en equity, 

die naast elkaar bestaan. De eerste vorm bestond uit rechtsregels die zeer strikt werden toegepast, door de King’s 

Bench and Common Pleas. De tweede vorm werd beschouwd als een vorm van principes, die minder strikt 

konden worden toegepast door de English Court of Chancery, met aandacht voor de specifieke kenmerken van 

het concrete geval. Zie hierover: N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of 

Dispute Resolution in England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 17 e.v.; J.H. BAKER, An Introduction to English 

Legal History, Butterworths LexisNexis, 2002, 12-14; N. GOLD, “Considering dispute resolution: a research 

prospectus” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (267) 270; 

R.E. SCOTT, “Contact design and the Shading Problem”, Columbia Law School. Public Law & Legal Theory 

Working Paper Group July 2015, (1) 18; R.E. SCOTT en J.S. KRAUS, Contract Law and Theory, 4th edition, 

Newark, Lexisnexis, 2007, 1-2.  
188 W.M. LANDES en R.A. POSNER, “Adjudication as a Private Good”, The Journal of Legal Studies 1979, vol. 8, 

(235) 236.  
189 Enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Zo kent de staat Louisiana bijvoorbeeld een systeem dat 

gebaseerd is op de civil law traditie. Ook de staat Californië bevat dergelijke civil law aspecten. Hierop gaat het 

onderzoek verder niet in. Daarnaast kan ook de Uniform Commercial Code als een uitzondering worden gezien. 

Deze codex kan dus worden gezien als een vermindering van het common law gehalte en meer in de richting van 

wetgeving. De bedoeling hiervan is om een uniformisering aan te brengen in het verspreide en statelijke 

contractenrecht. In beginsel was dit slechts een academische en private denkoefening, in de schoot van American 

Law Insititue en de National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Dit project kende een groot 

succes in het statelijke contractenrecht. Zie hierover: R.E. SCOTT en J.S. KRAUS, Contract Law and Theory, 4th 

edition, Newark, Lexisnexis, 2007, 2. Inzake het voorwerp van dit onderzoek heeft deze Uniform Commercial 

Code een beperkte toegevoegde waarde.  
190 G. APPLEBEY, “Alternative Dispute Resolution and the civil justice system” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook 

of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (26) 28.  
191 Vgl. N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in 

England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 3; K.J. MACKIE, “Dispute Resolution: the new wave” in K.J. MACKIE 

(ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (1) 6. Zie ook: F. JULIENNE, “Transaction-

Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 5.  
192 K.J. MACKIE, “Dispute Resolution: the new wave” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, 

New York, Routledge, 1991, (1) 1. Zie ook: T. HARTLIEF, “Het aansprakelijkheidsrecht voor morgen” in N. 

CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, (337) 340 e.v. 
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privaatrecht.193 Dit neemt niet weg dat bepaalde fundamentele verschillen in opvattingen over 

bijvoorbeeld het contractenrecht ook kort worden geduid. Het Amerikaanse recht is echter te 

ruim om in het bestek van dit onderzoek helemaal te behandelen, aangezien dan zowel 

rekening moet worden gehouden met het federale niveau194 als met het statelijke niveau. Voor 

een verdere afbakening wordt enkel gekeken naar het federale niveau en in beginsel naar het 

recht in de staat New York. De keuze voor het recht van de staat New York heeft 

verschillende redenen. Eerst en vooral wordt New York aanzien als een van de belangrijkste 

handelscentra van de wereld, daar het een grote concentratie van banken, verzekeraars en 

advocatenkantoren heeft.195 Daarnaast kent New York een goed ontwikkelde regelgeving voor 

sommige vormen van ADR.196 Voor het contractenrecht komt de Restatement of the Law of 

Contracts aan bod. Er wordt gewerkt met de tweede (en meest recente) versie, daterend van 

1979. Deze Restatement heeft strikt gezien geen juridisch bindende waarde, tenzij 

uitdrukkelijk omgezet in regelgeving, en wordt vooral gekenmerkt door een belangrijke 

interpretatiefunctie. Er gaat bijgevolg wel een belangrijke invloed van uit.197  

 Europees recht  

53. EUROPEES RECHT – Ook het Europees recht wordt bij het onderzoek betrokken. De 

vraag naar de vrijheid van partijen bij het conventioneel oplossen van conflicten, is immers 

vaak een vraag in verband met grondrechten. Een partij die bijvoorbeeld een 

schadevergoeding heeft gekregen doet soms, in ruil voor deze vergoeding, contractueel 

afstand van andere aanspraken in rechte. In de Common Law rechtstraditie spreekt men hierbij 

van een “release clause”.198 Concreet houdt dit een verbintenis in om iets niet te doen, 

namelijk de verbintenis om bijvoorbeeld geen bijkomende vergoeding voor de rechter te 

vorderen. Niettemin kent onder andere art. 6 van het EVRM juist dit toegangsrecht tot een 

rechter als mensenrecht.199 De vraag rijst dan ook in welke mate een partij contractueel 

afstand kan en mag doen van dit toegangsrecht tot een rechter.  

                                                 
193 E. DIRIX, “Aansprakelijkheid van en tegen de overheid in tijden van budgettaire krapte” in N. CARETTE en B. 

WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, (295) 295.  
194 Bepaalde aspecten van het federale procesrecht komen aan bod. Inzake het contractenrecht heeft US Supreme 

Court beslist dat er in beginsel geen federaal common law of contracts bestaat: Erie R.R. v. Tompkins, 305 U.S. 

673 (1938).  
195 M.B. REUBEN en S.L. BARKING, “Settlements under New York Law” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

29-1.  
196 Om dit systeem te leren kennen, werd een onderzoeksverblijf volbracht aan de Columbia Law School in New 

York City in het academiejaar 2016-2017, onder begeleiding van prof. G. A. BERMANN.  
197 Zie hierover: R.E. SCOTT en J.S. KRAUS, Contract Law and Theory, 4th edition, Newark, Lexisnexis, 2007, 2.  
198 G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as contracts” in R. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

5-35 e.v.  
199 EHRM 21 feb. 1975, Golder t. Verenigd Koninkrijk.  
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 Typologisch 

54. TYPOLOGISCHE RECHTSVERGELIJKING – De rechtsstelsels uit de rechtsvergelijking 

werden geselecteerd aan de hand van een typologische benadering, met als determinerend en 

typebepalend criterium de wettelijke behandeling van de overeenkomst ter beëindiging van 

een geschil of een onzekerheid.200 Er kunnen diverse regimes worden onderscheiden. Drie 

types komen naar voren: 1) de rechtsstelsels die geen extra regels creëren voor de 

overeenkomst ter beëindiging van een geschil, 2) de landen die extra rechtsregels op een 

procedureel niveau creëren en 3) de landen die extra regels op een materieel en inhoudelijk 

niveau creëren. De landen waarmee aan rechtsvergelijking wordt gedaan in het onderzoek 

kunnen bijgevolg grotendeels rond drie assen worden gesitueerd. Deze aanpak heeft een 

verhelderend effect en dus een methodologisch nut: het onderzoek brengt een veralgemenende 

structuur aan binnen de grote waaier aan mogelijke conventionele oplossingen voor bepaalde 

problemen.  

ONDERAFDELING 2. EVALUATIEF EN NORMATIEF 

55. RECHTSPRAAK – Het huidige rechtskader wordt geanalyseerd. Dit kader wordt aan de 

rechtspraak getoetst: wanneer, waarom en in welke mate breekt een rechter alsnog door het 

conventionele einde? Het onderzoek gaat na of en in welke mate partijen een conflict voor 

eens en voor altijd op contractuele wijze kunnen beëindigen. De centrale onderzoeksvraag 

impliceert bijgevolg dat het onderzoek een normatief karakter heeft. De verschillende 

karakteristieken van de conventionele mechanismen in de onderzochte stelsels worden niet 

louter beschreven, maar worden ook geanalyseerd en geëvalueerd. Dit normatief onderzoek 

gebeurt aan de hand van enkele fundamentele criteria in het privaatrecht: de individuele 

vrijheid, de rechtszekerheid, de billijkheid en het efficiëntiebeginsel.201 Het 

rechtsvergelijkende luik van dit onderzoek speelt hierbij een grote rol. Dit vloeit voort uit de 

doelstelling om voor de praktijk rechtszekere instrumenten aan te reiken, alsmede om 

ondersteuning te bieden bij eventuele toekomstige wetgevende initiatieven in België. 

Suggesties worden gedaan in functie van het criterium van de interne normativiteit, dit is de 

conformiteit van bepaalde rechtsregels met de regels die een rechtssysteem bepalen en 

mogelijk maken.202 Deze overwegingen overstijgen daarbij loutere ad hoc overwegingen. Het 

                                                 
200 Zie ook: W. PINTENS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven, Universitaire Pers, 1998, 86.  
201 J. DE CONINCK, “Parsimony in contract law-The case of potestative Condition”, EPRL 2007, 855-871; J.-F. 

ROMAIN, “Topographie des principes generaux du droit en droit privé, à caractere primaire, secondaire et 

tertiaire (principes généraux de liberté individuelle, de responsabilite et bonne foi, d’equite, de securite juridique, 

et autres principes lies)” in X (ed.), Liber Amicorum Jacques Malherbe, Brussel, Bruylant, 2006, (903) 906-914.  
202 Vgl. H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN, B. SEUTIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 

wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2016, 

145 e.v.; L. CORNELIS, “Uitdagend (2): (rechts)faculteiten, uitstootfinanciering, externalisering van risico en 

aansprakelijkheid” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum 

Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (155) 164, voetnoot 27.    
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onderzoek tracht bijgevolg om partijen in de mate van het mogelijke rechtszekerheid te 

bieden. 
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DEEL II: CONCEPTUELE ANALYSE VAN DE 

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 
 

56. OVERZICHT – Wanneer partijen op conventionele wijze een conflict willen oplossen, 

zijn verschillende rechtsfiguren relevant. Er is tenslotte niet één type overeenkomst dat altijd 

wordt aangewend. Partijen zijn zelf grotendeels verantwoordelijk voor de keuze van een 

bepaald mechanisme en vervolgens ook voor de draagwijdte daarvan.203 Dit onderzoek 

hanteert het begrip ‘vaststellingsovereenkomst’ als generieke verzamelterm voor deze 

instrumenten.  

HOOFDSTUK I. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 

 FUNCTIONELE DEFINITIE 

57. DUITSLAND – De rechtsfiguur van de vaststellingsovereenkomst is ontstaan in het 

Duitse recht.204 Het Duitse recht heeft principieel de keuze gemaakt voor een toepassing van 

het gemene verbintenissenrecht op de vaststellingsovereenkomst. Dit sluit nauw aan bij de 

traditie van het Duitse Burgerlijk Wetboek (hierna: BGB), waar de wetgever in een eerste fase 

heeft geopteerd voor algemene regels, die van toepassing zijn op alle contracten.205 Specifiek 

met betrekking tot de Duitse variant van de vaststellingsovereenkomst, wijdt het BGB slechts 

1 paragraaf aan het ‘Vergleich’, met name § 779 BGB.206  

“(1) Ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein 

Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird (Vergleich), ist 

unwirksam, wenn der nach dem Inhalt des Vertrags als feststehend zugrunde gelegte 

Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der Streit oder die Ungewissheit bei 

Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde. (2) Der Ungewissheit über ein 

Rechtsverhältnis steht es gleich, wenn die Verwirklichung eines Anspruchs unsicher ist.” 

58. INSPIRATIE VOOR EN UIT NEDERLAND – Het Duitse recht was een inspiratiebron voor 

de Nederlandse wetgever bij de wijziging van het NBW.207 De notie van de 

vaststellingovereenkomst is op zijn beurt in de Belgische literatuur vanuit het Nederlandse 

                                                 
203 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 492.  
204 F. KUBLER, Feststellung und Garantie, Tübingen, 1967, 129 e.v.  
205 M. MAURER, Der Vergleichsvertrag, Zürich, Schulthess Juristische Medien, 2013, 8.  
206 Zie ook: M. MAURER, Der Vergleichsvertrag, Zürich, Schulthess Juristische Medien, 2013, 1 e.v.  
207 P. J. A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten. Rechtsvergelijkende en dogmatische studie in het bijzonder 

naar tegenwoordig positief Nederlandsch recht, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 6 e.v.; E. J. NUMANN, 

“Aantasting van vaststellingsovereenkomsten wegens dwaling” in G. J. SCHOLTEN (ed.), Non sine causa, Zwolle, 

W.E.J. Tjeenk Willink, 1979, (277) 279; C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, 

borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. 

C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 137.  
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recht overgenomen.208 Deze overeenkomst is een relatief nieuw gegeven in het NBW, 

aangezien deze overeenkomst pas een grondslag heeft gekregen bij de wijziging van het NBW 

in 1992.209 In tegenstelling tot de Belgische wetgeving, definieert het NBW de 

vaststellingsovereenkomst expliciet:  

“Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van 

onzekerheid of geschil omtrent 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.”210  

59. FUNCTIONELE DEFINITIE – De vaststellingsovereenkomst duidt bijgevolg op een 

contractssysteem van ADR.211 Dit systeem is ontleend aan het burgerlijk recht en put de 

bindende kracht in principe exclusief uit het contracten- en verbintenissenrecht. Indien 

partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten, doen zij dit om een conflict op contractuele 

wijze op te lossen, preventief of curatief.212 Wanneer partijen contractueel een vaststelling 

doen, zonder dat tegenbewijs nog mogelijk is tegen die vaststelling, betreft het een 

vaststellingsovereenkomst.213 Deze vaststelling geldt dus ook indien later enig ‘tegenbewijs’ 

opduikt, waaruit zou blijken dat de werkelijke toestand niet overeenstemt met de toestand uit 

de overeenkomst.214 De kern van deze definitie vloeit dus voort uit het doel van de 

                                                 
208 J. LAENENS, “De medische expertise” in A. HEYVAERT, R. KRUITHOF en T. VANSWEEVELT (eds.), Juridische 

aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, (489) 497-498. Vgl.: P. J. A. CLAVAREAU, Eenige 

hulpovereenkomsten. Rechtsvergelijkende en dogmatische studie in het bijzonder naar tegenwoordig positief 

Nederlandsch recht, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 351 p. Zie ook: E. DIRIX, “De kwijting voor saldo 

van rekening”, RW 1981-82, (190) 192.  
209 Vgl. W.H. HEEMSKERK, “Bindend advies en arbitrage” in W.H. HEEMSKERK, T.B. TEN KATE en B.C. PUNT 

(eds.), Een goede procesorde. Opstellen aangeboden aan Mr. W.L. Haardt, Deventer, Kluwer, 1983, (225) 232. 

Titel 7.15 werd ingevoerd op 1 september 1993. Zie ook: C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. 

Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en 

weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, 

Kluwer, 2012, 137. 
210 Art. 7:900 Nederlands BW. Zie ook M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend 

recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 44-48.  
211 Vgl. W. HENSEN, “Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden”, RW 2017-

18, (843) 843.  
212 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 2.  
213 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 108.  
214 Zie ook: I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 15; L. GOVAERT, 

“Artikel 2052” in L. DE KEYSER, E. DIRIX, C. SLUYTS en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere Overeenkomsten. 

Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 50; J. 

HERBOTS en P. HERTEN, “Overzicht van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 1973, 

(875) 891; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij 

de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 354; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de 

verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en 

morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 

194; C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, 

bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 136; M. VAN ZIJST, De 

vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke 
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vaststellingsovereenkomst om bepaalde onzekerheden of geschillen (geheel of gedeeltelijk) te 

regelen.215 Indien er tussen partijen geen (toekomstig) conflict bestaat, kan er vanzelfsprekend 

geen sprake zijn van een vaststellingsovereenkomst.216 De vaststellingsovereenkomst 

veronderstelt dus steeds een (huidige of toekomstige) conflictsituatie, hoe ruim de notie van 

conflict ook wordt opgevat.217 Indien een bepaalde rechtshandeling als het ware toevallig een 

geschil oplost, gaat het dan ook niet om een vaststellingsovereenkomst in de zin van dit 

onderzoek.218 Deze term wordt in dit onderzoek functioneel opgevat en het gaat over de 

techniek waarbij twee of meer rechtssubjecten een subjectief of objectief conflict beëindigen 

of voorkomen. Het begrip vaststellingsovereenkomst wordt dus geanalyseerd, los van de 

concrete benaming of totstandkomingswijze die verschillende rechtsstelsels eraan hebben 

toegekend. De vaststellingsovereenkomst vormt de juridische oplossing voor het conflict.219 

Ook de vaststellingsovereenkomst kan dus als een toepassing van ADR worden gezien.220  

 ‘VASTSTELLING’ ALS CENTRALE NOTIE  

60. EERSTE SUBONDERZOEKSVRAAG – Dit hoofdstuk analyseert de conceptuele invulling 

van de vaststellingsovereenkomst. De notie van vaststelling staat centraal in dit onderzoek, 

aangezien partijen hun contractvrijheid aanwenden om aan de hand van een conventionele 

beslissing een conflict op te lossen. Die conventionele vaststelling beoogt het definitieve 

                                                                                                                                                         
publicaties, 2001, 44-48: deze auteur geeft een overzicht van courante definities in de rechtsleer. Zie ook: F. VAN 

NESTE, “Recht en waarheid”, TPR 1998, (9) 16: “De waarheid verschijnt in het recht als het beeld van de 

werkelijkheid in een gebroken spiegel. De rechtszekerheid is dan ook van een andere aard dan de 

wetenschappelijke zekerheid, de waarheid over de werkelijkheid wordt in het recht anders weergegeven dan in 

een wetenschappelijke verklaring.”  
215 A.F. DAUGHETY en H.F. REINANUM, “Hush money”, Rand Journal of Economics 1999, vol. 30, nr. 4, (661) 

661; F. FERRAND, “La transaction, regard comparatif” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La 

transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (187) 189. Vgl. N. ANDREWS, The Modern Civil 

Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 7.  
216 S.P. VINCENTI, “The relevance of good faith in canonical transactio”, Vergentis 2016, (273) 289.  
217 Vgl. J. LAENENS, “De Geschillenbeslechtingsovereenkomst” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van 

de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, (279) 281.  
218 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 76; C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, 

borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. 

C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 144. 
219 M. OLTHUIS, A. OOSTERMAN en G. VERBEEK, “(Vaststellings)overeenkomsten met de overheid” in G.W. 

BRANDS-BOTTEMA en J.H. LIEBER (eds.), Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 

2009, (125) 125.  
220 Zie ook: C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, Londen, Routledge, 2008, 16; 

T. CLAY, “Transaction et autres contrats relatifs aux litiges” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAIT (eds.), La 

transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (13) 13-15; J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS 

en P. THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 102; 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. FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in Serie Onderneming en Recht, deel 83, 

Deventer, Kluwer, 2014, (355) 376.  
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einde van het conflict te zijn en bepaalt de inhoud van de verbintenissen die partijen met 

elkaar aangaan.221  

Zo oordeelde het arbeidshof terecht dat wanneer partijen louter een afsprakennota maken over 

de praktische modaliteiten van een ontslag, dit geen vaststellingsovereenkomst is. De 

rechtspositie over het conflict wordt voor de toekomst immers niet bepaald.222 

61. OVERZICHT – Er vallen meerdere rechtsfiguren binnen de werkdefinitie van een 

vaststellingsovereenkomst. Deze term wordt, zoals gezegd, functioneel opgevat in de zin van 

de contractstechniek waarbij twee of meer rechtssubjecten een (subjectief of objectief) 

conflict beëindigen of voorkomen. Functioneel, omdat het begrip vaststellingsovereenkomst 

wordt geanalyseerd los van de concrete benaming of totstandkomingswijze die verschillende 

rechtsstelsels eraan hebben toegekend. Dit hoofdstuk brengt deze rechtsfiguren in het 

Belgische recht in kaart. Waar nodig, worden deze rechtsfiguren ook afgezet ten aanzien van 

aanverwante rechtsfiguren.  

62. TYPOLOGIE – Er wordt daarbij een drieledige typologie van de 

vaststellingsovereenkomst voorgesteld.223 Deze drieledige typologie is gebaseerd op een 

nuancerend onderscheid uit het Nederlandse recht. De vaststellingsovereenkomst vormt de 

basis voor de beslissing die hieruit voortvloeit.224  

1. Partijen nemen de beslissing ter oplossing van het conflict samen (Hoofdstuk 2) 

2. Partijen laten de beslissing ter oplossing van het conflict nemen door een derde 

(Hoofdstuk 3) 

3. Partijen laten één van hen beslissen ter oplossing van het conflict (Hoofdstuk 4) 

  

                                                 
221 C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, 

bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 141.  
222 Arbh. Brussel 5 april 2016, Soc.Kron. 2016, 212.  
223 Deze driedeling is gebaseerd op art. 7:900, 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Deze bepaling luidt 

als volgt: “De vaststelling kan tot stand komen krachtens een beslissing van partijen gezamenlijk of krachtens 

een aan één van hen of aan een derde opgedragen beslissing.” Zie ook: H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR 

Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 2; P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, 

Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 8; K.J. MACKIE, “Dispute Resolution: the new wave” in K.J. MACKIE 

(ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (1) 11; T.A.W. STERK, “Algemene 

beginselen en alternatieve geschillenbeslechting” in M.V. POLAK (ed.), Geschillenbeslechting naar behoren, 

Deventer, Kluwer, 1998, (23) 24; C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, 

vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 135.  
224 B. J. BROEKEMA-ENGELEN, “Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht” in T. HARTLIEF en C.J.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (169) 170 e.v.; M. S. VAN MUIJDEN, “Juridische 

aspecten van de vaststellingsovereenkomst na mediation” in G. BRANDS-BOTTEMA en J. H. LIEBER (eds.), 

Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, (17) 20.  



 

 

39 

 

HOOFDSTUK II. PARTIJEN NEMEN DE BESLISSING GEZAMENLIJK 

63. OVERZICHT – Deze Afdeling geeft een overzicht van de overeenkomsten waarmee 

partijen gezamenlijk een beslissing nemen om een conflict op te lossen. Er wordt gestart met 

een rechtsvergelijkende duiding (Onderafdeling 1), gevolgd door de mogelijkheid van de 

onbenoemde overeenkomst (Onderafdeling 2), een analyse van de benoemde overeenkomst 

dading (Onderafdeling 3), het collectief akkoord (Onderafdeling 4) en het beding van 

aangenomen waarde bij zaakverzekeringen (Onderafdeling 5).  

 RECHTSVERGELIJKENDE DUIDING  

ONDERAFDELING 1. BIJZONDERE REGELS VERSUS GEMENE 

VERBINTENISSENRECHT  

64. BUURLANDEN – Het juridisch kader over de vaststellingsovereenkomst moet in een 

ruimer leerstuk worden gesitueerd. Om rechtszekerheid over het einde van een conflict te 

hebben, ontwikkelden sommige rechtsstelsels voor de vaststellingsovereenkomst extra regels.  

65. NAPOLEONTISCHE INSTEEK – De Belgische wetgever kent, in navolging van het Franse 

moederrecht, zo’n extra regels toe aan de dading. Zo heeft men getracht om van de dading een 

onaantastbare overeenkomst – dit is ‘meer onaantastbaar’ dan een andere overeenkomst – te 

maken.225 Bepaalde rechtsleer bestempelde deze artikelen evenwel reeds als “duister”226, 

“obscuur en ongelukkig”227 of “gebrekkig”228.229 De doelstelling van de Napoleontische 

wetgever heeft voornamelijk betrekking op de gevolgen van de dading: men wil voorkomen 

dat later noch een van de partijen, noch een rechter de stabiliteit uit de dading kan aantasten. 

Partijen doen vrijwillig en bewust afstand van de mogelijkheid om een overheidsrechter te 

laten oordelen over hun conflict. Het is dus deze rechtshandeling, waarin afstand wordt 

gedaan van het recht op toegang tot een overheidsrechter, die in het Belgische recht wordt 

bekleed met extra rechtsregels. GHEYSEN duidt de dading als voortkomend uit ‘dagedin’, “een 

                                                 
225 Deze onaantastbaarheid vertaalt zich in enkele bijzondere rechtsgevolgen. Zie hierover Deel IV.  
226 A. COLIN en H. CAPITANT, Cours Elémentaire de droit civil français, II, Parijs, Librairie Dalloz, 1935, 808; 

D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. 

HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 200.  
227 L. BOYER, La notion de transaction: contribution à l’ étude des concepts de cause et d’acte déclaratif, Parijs, 

Libraire du recueil Sirey, 1947, 1. Zie ook: M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité Elémentaire de droit civil, II, 

Parijs, 763: “C’est une de ses parties les plus mauvaises et les plus faibles”; Y. MERCHIERS, Bijzondere 

Overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 364: “gebrekkige bepalingen”. Zie ook: P. 

MALAURIE, L. AYNES en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2007, 592.  
228 J. DE VOS en R. FELTKAMP, “De dading als middel van beëindiging of voorkoming van 

vennootschapsconflicten” in X (ed.), Omgaan met conflicten in de vennootschap, Antwerpen, Intersentia, 2009, 

(259) 263.  
229 Vgl. F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 407.  



 

 

40 

 

op een bepaalde dag gehouden rechtszitting”.230 De Belgische wetgever plaatst deze 

overeenkomst in abstracto op gelijke hoogte met een rechterlijke uitspraak op het vlak van de 

rechtszekerheid, in navolging van het Franse moederrecht. In die optiek waarschuwt bepaalde 

rechtsleer voor dit “super krachtig” instrument wanneer belangrijke spelers als verzekeraars 

het aanwenden.231 Men noemt de dading daarom soms ook een overeenkomst met een 

“hybride structuur”, gezien deze band met een rechterlijke uitspraak.232 Beide rechtsfiguren 

strekken er toe om de sociale relaties te stabiliseren.233 Het vastleggen van de wederzijdse 

rechten en plichten kan regulerend werken bij spanningen.234  

66. NEDERLAND – Via het Romeinse recht en de Franse Code Civil is de transactio ook in 

het oud BW opgenomen, meer bepaald in de negentiende titel van het vierde boek.235 De 

Nederlandse wetgever heeft in 1992 echter besloten om het BW te wijzigen.236 Het 

Nederlandse recht heeft op dat moment de overstap gemaakt van het Romaanse naar het 

                                                 
230 G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 22.  
231 L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 

2005. Vgl. F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 420; F. STURM, “La 

quittance transactionnelle vue par les juges français et allemands”, RTD Civ. 1974, (347) 353. Vgl. D. FOSKETT, 

The Law and Practice of Compromise, Londen, Sweet&Maxwell, 1980, 34 e.v.  
232 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel IX. De Dading in X (ed.), Het opstellen van 

notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (297) 299; D. DIUMI SHUTSHA, 

Transaction et contrat de travail: une analyse comparative en droits congolais, français et belge, onuitg. 

doctoraatsthesis Rechten UGent, 2013, 285. Zie ook: J. DE GAVRE, Le contrat de  transaction en droit civil et en 

droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 129-130, nr. 89; H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit civil 

belge. V: Les principaux contrats (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 513; R. DE WIT, “Dading” in R. 

FELTKAMP, E. JANSSENS en J. LEMMENS (eds.), Ondernemingcontracten stap voor stap, Gent, Larcier, 2011, 

(183) 185; A. HAMMERSTEIN, “Geschilbeslechting in verzekeringszaken” in C.J.M. KLAASSEN, N. VAN 

TIGGELE-VAN DER VELDE, P.E. ERNSTE en A.C.H. FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR, Deventer, Kluwer, 

2014, (7) 8 e.v.; J. HERBOTS en P. HERTEN, “Overzicht van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere 

Overeenkomsten”, TPR 1973, (875) 889; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de 

verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en 

morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 

219; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 

2000, 424; A. WYLLEMAN, “Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag”, TPR 1988, (33) 37. 

Vgl. J. LAENENS, “De Geschillenbeslechtingsovereenkomst” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de 

grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, (279) 282.  
233 E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne 

Edouard Duchemin, 1923, 23; M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé comparé et de droit 

international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 184 e.v.; L. MAYER, “La transaction, un contrat spécial?”, RTD Civ. 

2014, (523) 523; L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 2005, 25; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, 

Story-Scientia, 2000, 423. Zie ook: L. BOYER, La notion de transaction: contribution à l’ étude des concepts de 

cause et d’acte déclaratif, Parijs, Libraire du recueil Sirey, 1947, 468.  
234 M. C. EUWEMA,”Bemiddeling bij contracteren: toegevoegde waarde?” in A.-L. VERBEKE (ed.), Knelpunten 

Onderhandelen en bemiddelen van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2011, (65) 66.  
235 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 62.  
236 C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, 

bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 137.  
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Germaanse model. Het Germaanse systeem kent een soepelere invulling en verbindt minder 

strikte toepassingsvoorwaarden aan dergelijke overeenkomsten, aangezien het enkel de 

Romaanse interpretatie is die een overeenkomst ter beëindiging van een geschil in abstracto 

op een gelijke hoogte met een rechterlijke uitspraak plaatst op het vlak van de 

rechtszekerheid. Het Nederlandse recht maakte tot dan deel uit van de Romaanse opvatting, 

door eveneens de strikte figuur van de dading te behandelen in het Nederlandse BW. Thans 

heeft men geopteerd om de generieke verzamelterm ‘vaststellingsovereenkomst’ in het NBW 

(art. 7:900) op te nemen. De Nederlandse wetgever heeft het bijzondere regime van dading 

(dat momenteel nog steeds gekend is in de Belgische en – sinds 2016 in mindere mate – 

Franse wetgeving) geschrapt uit het BW en vervangen door de meer generieke 

vaststellingsovereenkomst. Vanaf 1 september 1993 kent boek 7 van het BW in titel 15 een 

regeling voor de vaststellingsovereenkomst. Het gaat bijgevolg om een ruime kaderdefinitie, 

waarbinnen verschillende rechtsfiguren vallen.237 Deze wetswijziging maakt een 

doorgedreven vergelijking met het Nederlandse recht en een onderzoek naar de motieven voor 

deze wetswijziging onontbeerlijk.  

67. DUITSLAND – Het Duitse recht regelt eveneens een overeenkomst om een geschil of 

onzekerheid te beëindigen (§ 779 BGB, Vergleich). Deze overeenkomst kent vanouds vrij 

soepele toepassingsvoorwaarden, en het is dit argument dat de Nederlandse wetgever er 

eveneens toe bracht om de overstap te maken van de Romaanse naar de Germaanse 

interpretatie. Het moderne Duitse verbintenissenrecht zal de rechtsvergelijking eveneens een 

ruimere horizon brengen. Het Duitse recht bevat geen bijzondere wettelijke behandeling en 

heeft dus geen regels op procedureel niveau of op materieel niveau.  

ONDERAFDELING 2. DUALISME VERSUS MONISME  

68. GEEN EXTRA REGELS – Bepaalde rechtsstelsels bevatten geen extra wetgeving en 

passen het gemene verbintenissenrecht toe. Het Duitse recht en de Draft Common Frame of 

Reference zijn in die zin opgesteld. Ook het Amerikaanse recht onderwerpt de settlement 

agreement aan het gemene verbintenissenrecht.238 Een overeenkomst ter oplossing van een 

conflict is in deze hypothese integraal onderworpen aan het algemene verbintenissenrecht, 

zonder afwijkende rechtsregels. Deze rechtsstelsels hebben aldus geoordeeld dat een 

overeenkomst voldoende rechtszekerheid verkrijgt door toepassing van het gemene 

verbintenissenrecht.  

                                                 
237 B. WESSELS, “Vaststellingsovereenkomst” in C. J. VAN ZEBEN (ed.), Compendium Bijzondere 

Overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 1995, 467.  
238 May. v. Anderson, 119 P.3d 1254 (Nev. 2005); Nicholson v. Barab, 233, Cal. App. 3d 1671, 1683 (2d Dist. 

1991): “Settlement agreements are merely one type of contract and should be governed by the laws governing 

contracts in general”. Zie ook: G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as contracts” in R. 

ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, 

Wolters Kluwer, 2012, 5-3; M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en 

afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 111.  
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69. EXTRA PROCEDURELE BESCHERMING – Andere stelsels kennen wel extra regels, op een 

meer formeel niveau. Deze moeten tegemoet komen aan de bijkomende nood aan 

rechtszekerheid die partijen zouden ervaren wanneer zij conventioneel een einde aan een 

geschil wensen te stellen. Dit is het geval in België, in navolging van het Franse moederrecht.  

70. EXTRA MATERIËLE BESCHERMING – Een derde type rechtsstelsel heeft ook gekozen 

voor extra regels, maar dan meer op een materieel niveau. Het Nederlandse recht is in die zin 

opgesteld. Deze wettelijke behandeling lijkt – zoals later toegelicht – uniek in Europa en staat 

ook in Nederland zelf onder druk.239  

71. PARALLELLE MOGELIJKHEDEN – In het Belgische recht bestaat de mogelijkheid om een 

dading te sluiten naast de mogelijkheid om een onbenoemde overeenkomst te sluiten. Er kan 

dus een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds een dualistische opvatting en anderzijds 

een monistische opvatting. Het Belgische (en het Franse) recht kunnen tot de dualistische 

opvatting worden gerekend, daar waar het Nederlandse en het Duitse recht tot de monistische 

opvatting lijken te behoren.240 Het Nederlandse en het Duitse recht bevatten één generieke 

mogelijkheid voor partijen om aan de hand van een overeenkomst gezamenlijk een einde te 

stellen aan een geschil, te weten de ‘Vaststellingsovereenkomst’ uit art. 7:900 NBW en de 

‘Vergleich’ uit § 779 BGB.  

 ONBENOEMDE OVEREENKOMST 

72. ALGEMENE VERBINTENISSENRECHT – Een eerste mogelijkheid voor partijen is de 

onbenoemde overeenkomst. Een overeenkomst is onbenoemd wanneer ze niet is onderworpen 

aan van het gemene verbintenissenrecht afwijkende geldigheidsvoorwaarden en geen 

bijzondere rechtsgevolgen heeft.241 Impliciet geeft het BW de partijen de mogelijkheid om 

hiervoor te kiezen op grond van art. 1134 BW. De geldigheidsvoorwaarden uit art. 1108 BW 

zijn noodzakelijk maar ook voldoende voor een rechtsgeldige totstandkoming.242 Daarnaast 

gelden ook de gemeenrechtelijke regels met betrekking tot het bindend karakter en de 

afdwingbaarheid.  

73. KERNELEMENTEN – Deze overeenkomst is (enkel) onderworpen aan het gemene 

verbintenissenrecht. Bepaalde rechtsleer oppert de vraag naar de toegevoegde waarde van een 

onderzoek naar dergelijke onbenoemde overeenkomsten die worden gebruikt in een context 

                                                 
239 Zie M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer 

Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 192 p.  
240 Vgl. P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 13.  
241 Vgl. in het algemeen: W. VAN GERVEN, “Langdurige overeenkomsten. Prijsbepaling, Aanpassing wegens 

onvoorziene omstandigheden, Conflictregeling” in X (ed.), Hulde aan René Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, 

(377) 378; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 81.  
242 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 493.  
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van ADR, omdat er de jure geen bijzondere regels en geen bijzondere rechtsgevolgen aan 

deze kwalificatie worden verbonden.243 Die kritiek kan mijns inziens echter niet overtuigen. 

Een algemene, generieke verzamelterm kan bijdragen tot een eengemaakte theorievorming 

van voor de praktijk zeer belangrijke overeenkomsten. Vanuit methodologisch oogpunt valt 

deze onbenoemde overeenkomst binnen de werkdefinitie van de vaststellingsovereenkomst.  

 DADING  

74. BENOEMDE OVEREENKOMST – Hoewel de vaststellingsovereenkomst als dusdanig niet 

geregeld is, kent het Belgische recht niettemin een aantal specifieke toepassingen. 

Vermoedelijk een van de belangrijkste en meest gekende wettelijke toepassingen is de 

dading.244 Zowel het Belgische als het Franse recht kennen deze overeenkomst, de dading of 

la transaction. De wettelijke bepalingen voor deze overeenkomst zijn de art. 2044 tot en met 

2058 BW, die een lex specialis vormen.  

75. NIET-EXCLUSIEF – Men is het er daarenboven over eens dat het bestaan van deze 

bijzonder geregelde vaststellingsovereenkomst de partijen niet belet om alsnog te opteren 

voor een onbenoemde overeenkomst.245 Beide mogelijkheden bestaan dus parallel naast 

elkaar. Het stilzwijgen van de wetgever over de gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst 

impliceert met andere woorden niet dat de partijen steeds moeten kiezen voor de benoemde 

overeenkomst dading. Voor de dading in het verzekeringsrecht zijn er in beginsel overigens 

geen specifieke wettelijke bepalingen.  

ONDERAFDELING 1. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

76. TEN GELEIDE – De regels van dading treden in werking indien bepaalde voorwaarden 

zijn vervuld. Deze voorwaarden gelden naast de gemeenrechtelijke voorwaarden voor een 

geldige totstandkoming van een overeenkomst. Indien deze bijkomende voorwaarden 

cumulatief zijn vervuld, treden bepaalde rechtsgevolgen in werking. Deze voorwaarden 

vloeien deels uit de wet voort en zijn deels door de rechtspraak en de rechtsleer ontwikkeld.  

                                                 
243 Zie o.a. P. CRAHAY, “La convention relative au délai de préavis de l’employé licencié”, JTT 1984, (1) 2; P.-A. 

FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, 

CUP, 1993, (105) 113-114.  
244 Arbh. Gent 8 juni 2001, TGR 2002, 49. Vgl. C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, 

borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. 

C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 137.  
245 Antwerpen 15 februari 1995, Limb. Rechtsl. 1996, 92, noot A. VAN DER GRAESEN; B. DE CONINCK, “La 

transaction” in X (ed.), Les contrats spéciaux. Chronique de jurisprudence 1996-2000, Les Dossiers du Journal 

des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 193.  
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 Uit de wet  

77. GESCHIL EN ANIMUS TRANSACTIONIS – De definitie van art. 2044 BW bevat twee van 

de drie toepassingsvoorwaarden. Volgens deze bepaling moeten partijen de wil, dit is de 

zogenaamde animus transactionis, hebben om een einde te stellen aan een geschil of dat te 

voorkomen.246  

A. Wil  

78. BEDOELING VAN PARTIJEN – Over het vereiste dat partijen de wil moeten hebben om 

een bepaald conflict op te lossen door middel van een dading, rijzen weinig bijzonderheden. 

In het algemeen is het een gevolg van art. 1134 BW dat partijen slechts gebonden zijn door 

datgene wat zij daadwerkelijk hebben gewild.  

B. Geschil  

79. BREDE INTERPRETATIE – De vereiste van een geschil vormt een noodzakelijke 

voorwaarde van de dading.247 Met betrekking tot de vereiste van geschil zijn op het eerste 

gezicht relatief weinig bijzonderheden, aangezien de doctrine doorheen de tijd deze notie 

steeds ruimer is gaan interpreteren.248 VERSEE verwoordt dit bij een dading als volgt: “Opdat 

er dus van een dading sprake weze is het ook vereist dat de partijen er subjectief 

tegenstrijdige beweringen op na houden, hoe objectief ongegrond ook”.249 Deze ruime 

interpretatie van de notie ‘geschil’ uit art. 2044 BW sluit dus aan bij de ruime interpretatie van 

conflict die in dit onderzoek wordt gehanteerd bij de omschrijving van de 

vaststellingsovereenkomst.250 De notie van geschil is bijgevolg geen determinerend 

onderscheidingscriterium.251 

                                                 
246 Zie o.a.: Brussel 19 maart 1993, Rec.gén.enr.not. 1994, 103; Rb. Neufchâteau 22 maart 2000, Rev. Rég. Dr. 

2000, 331; B. DE CONINCK, “La transaction” in X (ed.), Les contrats spéciaux. Chronique de jurisprudence 

1996-2000, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 191; N. PORTUGAELS en J. 

WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 38.  
247 Zie o.a.: Rb. Namen 10 oktober 1986, JLMB 1986, 655; Arbrb. Luik 23 juni 1983, JLMB 1984, 251; G. 

GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 27; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, 

Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 24. Zie voor Duitsland: BGB 14 oktober 1971, NJW 1972, 157. 
248 C. BOILLOT, “La transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport français” in B. DUBUISSON en P. 

JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Etudes 

de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (847) 851-852. Vgl. B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. 

LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 24 e.v.  
249 T. VERSÉE, Minnelijke schikking in APR, 1954, 82. Zie ook: C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE 

DECKER, Titel IX. De Dading in X (ed.), Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, 

Mechelen, Kluwer, 2002, (297) 299.  
250 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk II van Deel I.  
251 Rb. Mechelen 3 september 2013, info@law 2014, 21.  



 

 

45 

 

80. ANALOGIE – Vanuit de doelstelling dat aan een dading niet minder kracht mag 

toekomen dan aan een rechterlijke uitspraak252, besloot oudere rechtsleer tot een gelijkstelling 

van een rechterlijke uitspraak met een dading. Men stelde dat een dading een conventioneel 

vonnis is.253 Men ging zelfs nog verder, door te beweren dat een dading meer is dan een 

vonnis, ‘nog meer onherroepbaar’, omdat het de partijen zelf zijn die contractueel een einde 

stellen aan hun geschil.254 Hoewel de invulling van deze eis doorheen de tijd steeds soepeler 

werd255, is het duidelijk dat dit geschil op zijn minst in theorie aanleiding moest kunnen geven 

tot een rechtsgeding.256 In die optiek maakt men soms ook een onderscheid tussen een res 

litigiosa (geschil) en een res dubia (onzekerheid).257  

 

81. LAAGDREMPELIG CRITERIUM – Ondertussen wordt deze notie van geschil bij een 

dading dus ruim(er) begrepen.258 Een geschil dat bij een rechter aanhangig moet kunnen 

worden gemaakt, is niet noodzakelijk. Of het geschil objectief enige grondslag heeft of 

daarentegen zuiver subjectief is, is evenmin relevant. De vraag of een conflict aanleiding kan 

geven tot een procedure in rechte, is een zeer subjectieve vraag.259 Of een persoon een 

                                                 
252 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhafe, Martinus Nijhoff, 1945, 56-57; G. RIPERT en J. 

BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, Librairie Générale de droit et de 

jurisprudence R. Pichon en R. Durand-Auzias, 1958, 810. Zie ook: A. VANDER STICHELE, “De dading in het 

administratief recht” in W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH (ed.), Miscellenea W. J. Ganshof van der Meersch: 

studia ab discipulis amicisque in honorem egregii professoris edita, Brussel, Bruylant, 1972, (691) 704.  
253 J. B. MARBEAU, Traité des transactions, d’après les principes du code civil suivi de la discussion du projet de 

loi sur les transactions, de l’exposé des motifs, et des principaux discours prononcées sur cette manière au corps 

législatif et au tribunat, Parijs, 1824, 8, nr. 20: « Ce qui caractérise surtout la transaction, c’est qu’elle participe 

à la fois et de la nature du jugement et de la nature de la convention; en sorte qu’on pourrait très-bien la définir 

un jugement conventionnel sur procès né ou à naîtré »; RISCH, Die Lehre vom Vergleich mit Ausschluss des 

Eides und des Kompromoisses, Erlangen, 1855, 32: « Der Vergleich ist ein Urteil in Gestalt entgeltichen ». Zie 

ook: E. R. N. ARNTZ, Cours de droit civil français comprenant l’explication des lois qui ont modifié le code civil 

en France et en Belgique, Brussel, Bruylant-Christophe & Comp., 1880, 190. 
254 J. B. MARBEAU, Traité des transactions, d’après les principes du code civil suivi de la discussion du projet de 

loi sur les transactions, de l’exposé des motifs, et des principaux discours prononcées sur cette manière au corps 

législatif et au tribunat, Parijs, 1824, 148-149.  
255 Zie hierover infra, Deel III.  
256 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 62.  
257 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 11; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in 

APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 24-30; S.P. VINCENTI, “The relevance of good faith in canonical transactio”, 

Vergentis 2016, (273) 288.  
258 Vgl. S.P. VINCENTI, “The relevance of good faith in canonical transactio”, Vergentis 2016, (273) 290.  
259 RvS 6 april 2006, “Overwegende dat het voor de mogelijkheid van de dading door de gemeente niet 

noodzakelijk is dat objectief zou vaststaan dat zij juridisch geen gelijk heeft om de betaling te weigeren; dat een 

subjectieve onzekerheid, de psychologische twijfel omtrent de uitkomst van een eventueel proces, genoeg is”. Zie 

ook: C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-

Editeur, 1863, 169-170; M. LE COINTE, De l’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, 

F. Pichon Imprimeur Libraire, 1874, 122; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et en droit 

judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 78-79; M. C. EUWEMA, “Bemiddeling bij contracteren: toegevoegde 

waarde?” in A.-L. VERBEKE (ed.), Knelpunten Onderhandelen en Bemiddelen van Overeenkomsten, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, (65) 67; J. B. MARBEAU, Traité des transactions, d’après les principes du code civil suivi de la 

discussion du projet de loi sur les transactions, de l’exposé des motifs, et des principaux discours prononcées 

 



 

 

46 

 

bepaalde onzekerheid belangrijk genoeg acht om er een vordering in rechte voor in te stellen, 

is dus per definitie subjectief.260 Het betreft bijgevolg een laagdrempelig criterium.261 Er is 

daarentegen wel steeds enige vorm van onzekerheid vereist: “in claris non fit transactio”.262 

C. Geschrift  

82. VEREISTE VAN GESCHRIFT – Art. 2044, tweede lid BW bepaalt dat een dading 

schriftelijk moet worden opgemaakt. Hoewel de wet lijkt te poneren dat het hier een 

geldigheidsvereiste betreft, wordt in de doctrine aangenomen dat het geen geldigheidsvereiste 

is maar wel een verstrenging van de basisregel uit art. 1341 BW263, nu de ondergrens van € 

375 niet geldt.264 Het gaat hier dus om een bewijsvoorschrift.265 

 Toegevoegd door rechtspraak en rechtsleer: wederzijdse toegevingen 

83. ONVOLKOMEN DEFINITIE – Ondanks het bestaan van een wettelijke definitie, wettelijke 

toepassingsvoorwaarden en wettelijke rechtsgevolgen, nemen zowel de rechtsleer als de 

rechtspraak vrijwel unaniem aan dat dit wettelijke regime tekortschiet. De manier waarop 

partijen het conflict oplossen met een dading – door wederzijdse toegevingen – maakt volgens 

                                                                                                                                                         
sur cette manière au corps législatif et au tribunat, Parijs, 1824, 5-6: « La transaction n’en est pas moins 

valable: elle a, dans ce cas, une cause suffisante, soit dans un sentiment de pure bienveillance, soit dans le cri de 

la conscience, soit dans le désir de conserver ou rétablir l’union et de se garantir des longueurs, des frais et des 

inquiétudes d’un procés ». Zie ook: R. ALLAIN, L’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, 

Parijs, Imprimerie Bonvalot-Jouve, 1907, 200-201.  
260 H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit civil belge. V: Les principaux contrats (2e partie), Brussel, Bruylant, 

1975, 480-481; B. TILLEMAN, "Bicentenaire du Code civil (1804-2004). Des transactions. Livre III – Titre XV", 

JT 2004, (225) 336.  
261 Vgl. H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit civil belge. V: Les principaux contrats (2e partie), Brussel, 

Bruylant, 1975, 480 e.v.; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, 

Kluwer, 2000, 30; C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, 

vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 143; A. VAN 

OEVELEN, “Dading en ontslag” in X (ed.), Liber Amicorum A. Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 

275 en 277.  
262 S.P. VINCENTI, “The relevance of good faith in canonical transactio”, Vergentis 2016, (273) 289. Vgl. F. 

GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: 

Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 410.  
263 Art. 1341 BW: “Een akte voor een notaris of een onderhandse akte moet worden opgemaakt van alle zaken 

die de som of de waarde van [375 EUR] te boven gaan, zelfs betreffende vrijwillige bewaargevingen; het bewijs 

door getuigen wordt niet toegelaten tegen en boven de inhoud van de akten, en evenmin omtrent hetgeen men 

zou beweren vóór, tijdens of sinds het opmaken te zijn gezegd, al betreft het ook een som of een waarde van 

minder dan [375 EUR]. Een en ander onverminderd hetgeen wordt voorgeschreven in de wetten betreffende de 

koophandel”. 
264 Luik 25 november 1997, TBBR 1999, 150; C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel IX. 

De Dading in X (ed.) Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, 

(297) 301.  
265 Zie hierover Afdeling 6 van Hoofdstuk I van Deel III.  
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een overgrote meerderheid binnen de rechtsleer en de rechtspraak immers net het 

wezenselement van de dading uit.266  

ONDERAFDELING 2. RECHTSGEVOLGEN 

84. ONAANTASTBAARHEID DADING: TWEELUIK – De dading wordt verondersteld een 

“onaantastbare” overeenkomst te zijn, in die zin dat het geschil tot een definitief einde komt 

en partijen er later niet meer op kunnen terugkomen.267 De wetgever erkent dit onaantastbare 

karakter in art. 2052 BW.268 Deze bepaling bevat twee fundamentele kenmerken van de 

dading. Enerzijds kent de Belgische wetgever “kracht van gewijsde in hoogste aanleg” 

respectievelijk “l’autorité de la chose jugée en dernier ressort” toe aan de dading en la 

transaction.269 

85. UITSLUITING VAN RECHTSDWALING ALS NIETIGHEIDSGROND – Anderzijds bestaat een 

specifiek regime over het wilsgebrek dwaling.270 Het tweede lid van art. 2052 BW bouwt 

verder op de idee van onaantastbaarheid van de dading en bepaalt dat men tegen een dading 

niet kan opkomen op grond van een dwaling in rechte, noch op grond van benadeling. Op die 

manier beperkt de wetgever de mogelijke nietigheidsvorderingen tegen een dading. Enkel een 

feitelijke dwaling lijkt bijgevolg het voorwerp van een toelaatbare dwalingsvordering te 

kunnen zijn.271  

 AKKOORD OVER HET HERSTEL VAN COLLECTIEVE SCHADE  

ONDERAFDELING 1. AMERIKAANSE INSPIRATIE 

86. AKKOORD – Een andere wettelijke toepassing van de vaststellingsovereenkomst 

bevindt zich in het WER.272 Het WER spreekt van een ‘akkoord over het herstel van 

                                                 
266 Zie hierover Afdeling 4 van Hoofdstuk I van Deel III.  
267 Zie ook: B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” 

in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 

183-185; G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 82; R. DE WIT, “Dading” in R. FELTKAMP, E. 

JANSSENS en J. LEMMENS (eds.), Ondernemingcontracten stap voor stap, Gent, Larcier, 2011, (183) 188-189; G. 

RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, Librairie Générale de droit et 

de jurisprudence R. Pichon en R. Durand-Auzias, 1958, 810; M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in 

strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 31.  
268 Art. 2052 BW: “Dadingen hebben tussen partijen kracht van gewijsde in hoogste aanleg. Men kan er niet 

tegen opkomen uit hoofde van dwaling omtrent het recht of uit hoofde van benadeling”.  
269 Zie hierover Afdeling 3 van Hoofdstuk I van Deel IV.  
270 De uitsluiting van benadeling als nietigheidsgrond vormt een loutere herhaling van het gemene 

verbintenissenrecht. Zie hierover ook N. PORTUGAELS, “Naar een andere kwalificatie van de overeenkomsten 

voorafgaand aan een EOT: de vaststellingsovereenkomst”, TEP 2013/5, (71) 75 e.v.  
271 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel III.  
272 Het verdient opmerking dat de Nederlandse wetgever deze overeenkomst uitdrukkelijk in de wet als een 

vaststellingsovereenkomst kwalificeert. Zie o.a. art. 7:908 NBW.  
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collectieve schade’.273 Deze kan op twee manieren tot stand komen. Ten eerste kunnen 

partijen binnen de procedure tot collectief herstel een akkoord sluiten.274 Ten tweede kunnen 

partijen een overeenkomst sluiten buiten enige procedure om en kunnen zij dus ook een 

akkoord sluiten vóór er een rechtsvordering tot collectief herstel werd ingesteld.275.  

87.  INSPIRATIE UIT NEDERLAND – Het Belgische recht haalde hiervoor inspiratie in 

Nederland. Op zijn beurt haalde Nederland inspiratie in het Amerikaanse systeem van de 

class action settlements.276 In navolging van de Nederlandse Wet collectieve afwikkeling van 

massaschade (hierna: WCAM)277, kent ook de Belgische wet een mogelijkheid waarmee 

slachtoffers van strooischade kunnen trachten om hun schade te verhalen.278 Onder de 

vroegere wetgeving beschikte de benadeelde enkel over een individuele procedure om zijn 

rechten te doen naleven.279 Daarbij vormden het gebrek aan kennis en de kosten van de 

rechtsprocedure een aanzienlijke barrière. In vele gevallen bestond er zelfs een rationele 

desinteresse om een vordering in te stellen, omdat men vreesde dat de potentiële 

schadevergoeding de procedurekosten niet zou dekken. NORDIN benoemt dit als de rationele 

apathie.280 Aangezien er dus geen initiatief werd genomen tot het starten van een procedure, 

bestond het risico dat de overtreder ongestraft bleef.281 De wetgever282 tracht met de 

                                                 
273 Art. XVII.45 WER e.v.  
274 A. TALLON, “De handhaving van de regelen van de consumentenbescherming” in G. STRAETMANS en R. 

STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 

2015, (297) 325.  
275 Zie hierover E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN 

OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 79.  
276 I. BOONE en K. RONSIJN, “Actualia schade en schadevergoeding 2012-2015” in C. VAN SCHOUBROECK en I. 

SAMOY (eds.), Themis Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 2014-2015, (37) 53; A.C.H. FRANKEN, “De 

WCAM, verzekeraars en verzekeringen” 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, (313) 314. Zie over deze Amerikaanse class action eveneens E. NORDIN, “Collectieve vorderingen in de 

Europese Unie” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

(1) 5 e.v.  
277 Zie hierover: T.M.C. ARONS en G.F.E. KOSTER, “Kroniek Collectieve Acties en Schikkingen 2016” in Y. 

BORRIUS, M. HOLTZER, D.J. ORANJE en I.S. WUISMAN (eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate 

Litigation 2016-2017, Deventer, Kluwer, 2017, (93) 126 e.v.  
278 Zie voor deze analyse eveneens in de context van het privacyrecht: Y.S. VAN DER SYPE, W. 

VANDENBUSSCHE, I. SAMYN en N. PORTUGAELS, “Allen tegen één in het privacyrecht: over de rechtsvordering 

tot collectief herstel en wijdverspreide schendingen van persoonsgegevens op het internet”, Comp. R. 2014, afl. 

6, 315 - 324. Zie ook: E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. 

VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 68 e.v.; M. GALANTER, “Why the 

‘Haves’ Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change”, Law & Society Review 1974, vol. 9, nr. 

1, (95) 144; S. VOET, “Online ADR in Europa en België: a new frontier”, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor 

Mediation en conflictmanagement 2013, (26) 26.  
279 E. DE BAERE, A.-S. MAERTENS en K. WILLEMS, “Belgische class action. Tien pijnpunten”, NJW 2015, (522) 

523.  
280 E. NORDIN, “Collectieve vorderingen in de Europese Unie” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN 

(eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (1) 2.  
281 E. DE BAERE, “Procederen in zaken van massaschade: naar een class action in Belgisch recht?”, TPR 2007, 

(7) 13; I. SAMOY, W. VANDENBUSSCHE, E. VERJANS, et al., “De dynamiek van het schadevereiste (1804-heden)” 
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(dwingende) regelgeving over ‘de rechtsvordering tot collectief herstel’283 hieraan tegemoet te 

komen.284 Deze bepalingen leggen de basis voor een rechtsvordering tot collectief herstel van 

schade die een onderneming aan een groep van consumenten toebrengt.285  

ONDERAFDELING 2. TOEPASSINGSGEBIED  

 

88. BEGRENSD – Het toepassingsgebied van deze regels is beperkt, omdat het geen 

gemeenrechtelijke regeling is. Dit is een gevolg van de opname in het WER en niet in het 

Ger.W. of het BW, waardoor de vordering enkel beschikbaar is voor geschillen tussen 

ondernemingen en consumenten in de zin van het WER.286 Ten tweede moet de ingeroepen 

oorzaak een mogelijke inbreuk door de onderneming zijn op één van haar contractuele 

verplichtingen, op één van de Europese verordeningen of wetten bedoeld in art. XVII.37 

WER of op één van hun uitvoeringsbesluiten.287 Er is een exhaustieve lijst van negen 

                                                                                                                                                         
in B. DEBAENST en B. DELBECKE (eds.), Vangnet of springplank? Het buitencontractuele 

aansprakelijkheidsrecht in een moderne samenleving (1804- heden), Brugge, Die Keure, 2014, (133) 165. 
282 Wet van 27 maart 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in 

artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII ‘Bijzondere rechtsprocedures’ van het Wetboek van Economisch 

Recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve 

bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek 

XVII, titel 2 van het Wetboek van Economisch Recht, B.S. 29 april 2014; Wet van 28 maart 2014 tot invoeging 

van titel 2 ‘Rechtsvordering tot collectief herstel’ in boek XVII ‘Bijzondere rechtsprocedures’ van het Wetboek 

van Economisch Recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek 

van Economisch Recht, BS 29 april 2014. 
283 De keuze voor de term ‘rechtsvordering’ kan bekritiseerd worden, omdat een rechtsvordering staat voor het  

ius agendi of het recht om een subjectief recht te laten honoreren. In feite gaat het hier over de effectieve 

uitoefening ervan, namelijk om een ‘vordering in rechte’ (P. VAN ORSHOVEN en B. ALLEMEERSCH, Gerechtelijk 

Recht. Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, Leuven, Acco, 2013, 195). 
284 Zie bijvoorbeeld: B. ALLEMEERSCH en M. PIERS, “De invoering in België van een class action naar 

Amerikaans recht” in G. CLOSSET-MARCHAL en J. VAN COMPERNOLLE (eds.), Naar een “class action” in het 

Belgische Recht, Brugge, Die Keure, 2008, (1) 1; W. EYSKENS en N. KALUMA, “La class action et le droit belge”, 

JT 2008, (481) 481; M. PIERS en E. DE BAERE, “Collectief slachtofferschap in rechtsvergelijkend perspectief”, 

Orde van de Dag 2011, afl. 53, (17) 17; E. STOOP, “Class Action”, Ad Rem 2008, afl. 5, (29) 29; S. VOET, Een 

Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering, Antwerpen, Intersentia, 2012, 433. 
285 Die op 1 september 2014 in werking traden: KB 4 april 2014 betreffende de inwerkingtreding van bepaalde 

boeken van het Wetboek van Economisch Recht, B.S. 29 april 2014. Ze vormen grotendeels een omzetting van 

een aanbeveling uit 2013 van de Europese Commissie: Aanbev. Comm. Nr. 2013/396/EU, 11 juni 2013 over 

gemeenschappelijke beginselen voor mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot 

schadevergoeding in de lidstaten betreffende schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten, Pb. L. 26 juli 

2013, afl. 201, 60. Zie ook: A. DE BANDT, “La négociation et la médiation dans le cadre de l’action en réparation 

collective”, TBH 2014, (591) 593; S. VOET, “Buitengerechtelijke regeling consumentengeschillen”, NJW 2014 

(674) 674. 
286 In tegenstelling tot eerder voorstellen, zie het wetsontwerp van DECLERCK en MAGNETTE (Ontwerp van wet 

betreffende de procedures tot collectieve schadeafwikkeling, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53K2863/001 en 

53K28684/001), het wetsvoorstel van Ecolo en Groen (Wetsvoorstel tot wijziging van het Ger.W wat het 

instellen van een collectieve rechtszaak betreft, Parl.St. Kamer 2008-09, nr. 52-2019/002) en het voorstel van de 

Orde van Vlaamse Balies (OVB-voorstel class actions, www.advocaat.be). Zie ook: S. VOET, “De 

rechtsvordering tot collectief herstel“ in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, (23) 24; S. VOET, “Buitengerechtelijke regeling consumentengeschillen”, NjW 

2014 (674) 674.  
287 Art. XVII.36, 1° WER.  
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boekdelen van het WER en dertig andere verordeningen en wetten waarvan de niet-naleving 

aanleiding kan geven tot een rechtsvordering tot collectief herstel.288 De Nederlandse WCAM 

daarentegen heeft geen beperkt toepassingsgebied. Art. 7:907 van het BW vermeldt enkel de 

“schade die is veroorzaakt door een gebeurtenis of gelijksoortige gebeurtenissen”. Ieder 

schadegeval komt op basis van de WCAM dus voor vergoeding in aanmerking. Benadeelden 

hoeven ook niet noodzakelijk consumenten te zijn. De ontstaansreden van de WCAM in 

Nederland ligt in een geval van productaansprakelijkheid, namelijk de DES-zaak.289 

89. VERZEKERINGSRECHT – Deze wetgeving belangt de verzekeringssector rechtstreeks 

aan.290 De Verzekeringswet 2014 en de WAM vallen binnen het materiële 

toepassingsgebied.291 Ten eerste kan een collectieve rechtsvordering worden ingesteld tegen 

de verzekerde (van bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekeraar). De verzekeraar wordt 

mogelijk bij de collectieve rechtsvordering betrokken wanneer het een in de 

verzekeringsovereenkomst gedekt risico is. Ten tweede kan de collectieve rechtsvordering 

rechtstreeks tegen een verzekeraar wordt ingesteld, op voorwaarde dat er in dat geval een 

rechtstreekse vordering bestaat voor de benadeelde.292 Dat is bijvoorbeeld anders voor 

slachtoffers van grote rampen of medische fouten, die in beginsel niet onder het 

toepassingsgebied van de nieuwe wet ressorteren.293 FRANKEN merkt op dat de WCAM in 

Nederland nog geen grote rol heeft gespeeld bij verzekeringsgeschillen.294 Het is dus 

afwachten of de nieuwe regeling in de Belgische verzekeringspraktijk meer zal 

                                                 
288 Art. XVII.37 WER.  
289 DES was een medicijn dat van 1950 tot 1970 werd gebruikt door zwangere vrouwen om het risico op 

miskramen te verminderen, maar achteraf bleek dat het ook heel wat geboortegebreken en een verhoogd risico 

op kanker bij de dochters van de vrouwen zou hebben veroorzaakt. In België voltrok zich in dezelfde periode 

(tussen 1957 en 1961) een gelijkaardig drama met het medicijn Softenon, waardoor kinderen met een vreselijke 

verminking werden geboren. Hof Amsterdam 1 juni 2006, LJN AX6440; A.C.H. FRANKEN, “De WCAM, 

verzekeraars en verzekeringen” 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, (313) 

313. Voor een meer uitgebreid overzicht van deze zaak, zie D.W. HAWES, “U.S.-Style Class Actions and 

European Collective Actions” in M. TISON, H. DE WULF, C. VAN DER ELST, et al (eds.), Perspectives in 

Company Law and Financial Regulation, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, (200) 207. Zie ook: 

W.G.B. NEERVOORT, “Mediation in het verzekeringsrecht” 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, (59) 93 e.v.; D. VERHOEVEN, “De DES-slachtoffers en het Belgische 

aansprakelijkheidsrecht: een confrontatie met verjaring, het foutbegrip, onzekere toekomstige schade en 

alternatieve causaliteit”, T. Gez. 2013-14, 140-167.  
290 Zie in dezelfde zin: M. EUBEN, “Opinie van een verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De 

Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, (163) 169.  
291 Art. XVII.37, 8° WER en art. XVII.37, 6° WER.  
292 Zie hierover Afdeling 3 van Hoofdstuk III van Deel III.  
293 Amendement (K. UYTTERSPROT) op het wetsontwerp tot invoeging van titel 2 “ Rechtsvordering tot collectief 

herstel” in boek XVII “ Bijzondere gerechtelijke procedures” van het wetboek van Economisch Recht en 

houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van Economisch Recht, 

Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 53-3300/003. 
294 A.C.H. FRANKEN, “De WCAM, verzekeraars en verzekeringen” 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, (313) 313.  
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teweegbrengen. In de VSA zijn er daarentegen wel reeds toepassingen van een class action 

tegen een verzekeraar gekend, bij zogenaamde ‘Force – Placed insurance’. Deze term staat 

voor een praktijk waarbij bepaalde verzekeringsproducten verplicht moesten worden 

aangekocht, waardoor de verzekeringnemer de facto niet anders kan dan de 

verzekeringsovereenkomst te sluiten. In casu werkten banken en verzekeraars clandestien 

samen om eigenaars waarvan de kredietverzekering reeds was verlopen, een nieuwe 

verzekering te verkopen aan een hogere premie en met een minder gunstige dekking dan de 

oorspronkelijke verzekering. Tussen de banken en de verzekeraars werden vervolgens 

commissies uitbetaald.295  

ONDERAFDELING 3. PROCEDURE 

90. HOEDANIGHEIDSTOETS – Verder zijn er nog bijzonderheden over het verloop van de 

procedure.296 In een eerste fase maakt de rechter een ontvankelijkheidstoets. Hij gaat na of de 

vertegenwoordiger voldoet aan de vereisten uit art. XVII.39 WER. Wanneer dat het geval is, 

moet de rechter nog beoordelen of de organisatie wel ‘geschikt’ is om als 

groepsvertegenwoordiger op te treden.297 Dat criterium is ingevoerd om een efficiënte 

vertegenwoordiging van de groepsleden te verzekeren, maar ook om verweerders te 

beschermen tegen nodeloos ingestelde vorderingen.298 Bovendien worden zo situaties 

vermeden waarbij meerdere vertegenwoordigers optreden voor dezelfde groep.299 Aansluitend 

beoordeelt de rechter of de collectieve herstelprocedure doelmatiger is dan een vordering van 

gemeen recht.300 

91. GROEPSVORMING – Indien de vordering ontvankelijk is, spreekt de rechter zich uit 

over de wijze waarop de groep van consumenten moet worden gevormd die door de uitspraak 

gebonden zal zijn. Hiervoor heeft de rechter de keuze tussen een optiesysteem met inclusie 

(het systeem waarbij enkel de benadeelde consumenten die hun wil hebben geuit deel uit te 

maken van de groep hier ook werkelijk deel van zullen uitmaken) of exclusie (het systeem 

waarin alle consumenten benadeeld door de collectieve schade deel uitmaken van de groep, 

behoudens zij die hun wil hebben geuit hier geen deel van uit te maken).301 Daarop geldt een 

uitzondering wanneer de rechtsvordering strekt tot het herstel van lichamelijke of morele 

                                                 
295 United Stated Disctric court Southern Disctrict of Florida, 13-21107-CIV-Moreno.  
296 Zie hierover ook: A. DE BANDT, “La négociation et la médiation dans le cadre de l’action en réparation 

collective”, TBH 2014, (591) 593 e.v.  
297 Art. XVII.36, 2° WER.  
298 F. DANIS, E. FALLA en F. LEFEVRE, “Introduction aux principes de la Loi relative à l’action en réparation 

collective et premiers commentaires critiques”, TBH 2014, (560) 572; S. VOET, “De rechtsvordering tot 

collectief herstel“ in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 

2015, (23) 24 en 39 - 40.  
299 Merk op dat dit in Nederland wel mogelijk is (cf. supra). 
300 Art. XVII.36, 3° WER; I. BOONE en K. RONSIJN, “Actualia schade en schadevergoeding 2012-2015” in C. 

VAN SCHOUBROECK en I. SAMOY (eds.), Themis Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 2014-2015, (37) 56.  
301 E. DE BAERE, A.-S. MAERTENS en K. WILLEMS, “Belgische class action. Tien pijnpunten”, NJW 2015, (522) 

524.  
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collectieve schade of ten aanzien van consumenten die niet gewoonlijk in België verblijven. 

In die gevallen is de rechter steeds verplicht het optiesysteem met inclusie te bevelen.302 

 AANGENOMEN WAARDE BIJ ZAAKVERZEKERINGEN 

92. BEPALEN PRESTATIE VERZEKERAAR VOOR SCHADEGEVAL – De Verzekeringswet 2014 

kent tot slot ook een wettelijke toepassing van de vaststellingsovereenkomst. Partijen hebben 

de mogelijkheid om zelf de omvang van de verzekerde som – wat in principe de maatstaf 

vormt voor de prestatie van de verzekeraar bij een schadegeval – op voorhand vast te leggen, 

voordat het schadegeval zich heeft voorgedaan.303 Dit kan in de vorm van clausule in een 

verzekeringsovereenkomst.  

93. INDEMNITAIR BEGINSEL – Deze mogelijkheid komt op het eerste gezicht schijnbaar in 

spanning met het indemnitair beginsel, dat nochtans wordt geacht de openbare orde te raken. 

Dit beginsel bevat een normatieve regel en stelt dat de vergoeding van de benadeelde de 

werkelijk geleden schade niet mag te boven gaan. Indien de prestatie van de verzekeraar 

echter op voorhand wordt vastgelegd, lijkt het mogelijk dat deze vergoeding de daadwerkelijk 

geleden schade wel degelijk te boven gaat of minstens de mogelijkheid daartoe bevat, 

aangezien de werkelijk geleden schade op dat moment vanzelfsprekend nog niet gekend is.304 

 TUSSENBESLUIT  

94. UITDRUKKELIJKE OPTIES – Deze afdeling behandelt de vaststellingsovereenkomsten 

waar partijen de beslissing om een conflict op te lossen samen nemen. De wet zelf biedt aan 

de partijen drie relevante mogelijkheden. Het BW kent ten eerste een bijzondere 

contractenrechtelijke wetgeving voor de dading. Deze overeenkomst is niet alleen 

onderworpen aan het gemene verbintenissenrecht, maar ook aan een bijzondere 

contractenrechtelijke regelgeving. In het consumentenrecht bestaat ten tweede een bijzondere 

vaststellingsovereenkomst wanneer er sprake is van een groep consumenten die zich 

verzamelen en als groep een akkoord sluiten met een schadeverwekker. In de 

Verzekeringswet 2014 hebben partijen de mogelijkheid om conflicten over de begroting van 

de prestatie van de verzekeraar uit te sluiten, door reeds vóór enig schadegeval te bepalen 

welke prestatie de verzekeraar moet leveren.  

95. IMPLICIETE OPTIE – Naast deze uitdrukkelijke wettelijke mogelijkheden, hebben de 

partijen ook een impliciete mogelijkheid op grond van het BW. Het beginsel van de 

contractvrijheid geeft de partijen immers de mogelijkheid om een onbenoemde 

(vaststellings)overeenkomst te sluiten, onderworpen aan het gemene verbintenissenrecht.  

                                                 
302 Art. XVII.43, §2, 3° WER en art. XVII.38, §1, 2° WER.  
303 Art. 107 en 109 Verzekeringswet 2014.  
304 Zie hierover Afdeling 4 van Hoofdstuk II van Deel IV.  
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HOOFDSTUK III. DERDE NEEMT DE BESLISSING 

 INLEIDING 

96. TWEEDE LUIK TYPOLOGIE – In deze Afdeling komt de tweede mogelijkheid van de 

typologie aan bod, waarin een derde een beslissing neemt om het conflict op te lossen. Drie 

concepten moeten op het eerste gezicht worden onderscheiden: de overheidsrechtspraak, de 

arbitrage en de bindende derdenbeslissing. De drie concepten hebben met elkaar gemeen dat 

een derde een (voor de partijen) bindende beslissing neemt.305 Niettemin bestaan belangrijke 

verschillen tussen deze drie mogelijkheden. Zij kunnen worden onderverdeeld in 

procesrechtelijke en contractenrechtelijke varianten.306  

ONDERAFDELING 1. PROCESRECHTELIJKE VARIANTEN  

97. RECHTERLIJKE UITSPRAAK – Indien partijen een bepaald geschil niet zelf (kunnen) 

oplossen, kunnen zij een beroep op de rechter doen. Een rechterlijke uitspraak geeft de 

partijen rechtszekerheid over het geschil. Een rechter is een derde die, als instituut van de 

staat, de bevoegdheid heeft om bindende uitspraken te vellen. De rechterlijke uitspraak heeft 

gezag van gewijsde en kan ook kracht van gewijsde hebben.307 Zo geeft de staat aan de 

partijen een zekerheid dat geschillen definitief beslecht zijn.308 De beslissingen van de 

overheidsrechter vallen echter niet binnen het onderzoeksveld van dit proefschrift, aangezien 

dit onderzoek nagaat hoe een conflict kan worden opgelost op zuiver conventionele wijze en 

waarbij dus ook de rechtsgevolgen uitsluitend contractenrechtelijk worden geregeld. Partijen 

zijn bij een rechterlijke procedure niet of slechts zeer beperkt309 betrokken bij de 

beoordelingsprocedure.310 Partijen offeren hun partijautonomie immers op om rechtszekerheid 

te verkrijgen, ten voordele van de overheidsrechter die het geschil voor hen beslecht.  

98. ARBITRAGE
311 – Bij arbitrage komen partijen overeen om hun geschil voor te leggen 

aan een of meer arbiters, om een arbitrale uitspraak312 te verkrijgen. Opnieuw doen partijen 

                                                 
305 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 16; L. 

DEMEYERE, “De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 

2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 1.  
306 Vgl. Antwerpen 25 april 2004, P&B 2005, 237; J.M. POLAK “Het bindend advies in het Nederlandse recht”, 

TPR 1985, (749) 479.  
307 Zie hierover Afdeling 3 van Hoofdstuk I van Deel IV.  
308 J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 148 e.v.  
309 Bijvoorbeeld bij overeenkomsten die het bewijs regelen.  
310 A.-L. VERBEKE en N. VERSLYPE, “Governance-clausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (1649) 1657.  
311 Zie hierover Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van Hoofdstuk II.  
312 In het Engels spreekt men van een arbitral award.  
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als het ware afstand van de zeggenschap over het geschil, ten voordele van één of meerdere 

arbiters.313  

ONDERAFDELING 2. CONTRACTENRECHTELIJKE VARIANTEN  

99. BINDENDE DERDENBESLISSING – Een derde mogelijkheid is de bindende 

derdenbeslissing. Een bindende derdenbeslissing kan worden gedefinieerd als een 

“rechtsfiguur waarbij partijen de bepaling van hun partijverhouding (gedeeltelijk) 

overdragen aan één of meer derden wiens beslissing voor hen bindend zal zijn”.314 In dit 

geval, net zoals in de vorige twee hypothesen, neemt een derde een beslissing om een conflict 

op te lossen.315 Er bestaat echter een fundamenteel verschil tussen overheidsrechtspraak en 

arbitrage enerzijds en een bindende derdenbeslissing anderzijds.316 Enkel 

overheidsrechtspraak en arbitrage hebben tenslotte procesrechtelijke gevolgen. Of zoals VAN 

ITTERSUM het stelt: “De Staat heeft alleen bij deze vormen van beslissingen volgens 

uitdrukkelijke wettelijke bepaling zijn hulp toegezegd, ten einde ze effect te doen hebben”.317 

De bindende kracht van de derdenbeslissing is daarentegen uitsluitend op het contractenrecht 

gestoeld. Deze rechtsfiguur zorgt reeds sinds lang voor de nodige controverses in de doctrine 

en de rechtspraak, zodat verder onderzoek noodzakelijk is.  

 BINDENDE DERDENBESLISSING 

100. GRONDSLAG – De bindende derdenbeslissing kan op verschillende manieren tot stand 

komen, bijvoorbeeld op grond van een rechterlijke uitspraak, de statuten van een 

vennootschap of een overeenkomst.318 In dit onderzoek komt enkel de bindende 

derdenbeslissing aan bod waarvan de bindende kracht aan een overeenkomst wordt ontleend.  

                                                 
313 J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 108 e.v. Vgl. C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, 

Londen, Routledge, 2008, 16 en 24.  
314 P.A. FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 

SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 480; K. VANDERSCHOT, “De bindende derdenbeslissing en de 

partijbeslissing in België en Nederland” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoudbepaling en uitwerking van 

contracten tussen partijen en derden, Antwerpen, Intersentia, 2005, (425) 426. Zie ook: K. ANDRIES en F. 

VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN 

(eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 100.  
315 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 605.  
316 Zie voor een verdere afbakening tussen de bindende derdenbeslissing en arbitrage infra, § 4 van 

Onderafdeling 2 van deze Afdeling.  
317 L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 17.  
318 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 267; K. BROECKX, “De bindende 

derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres 

Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 314-315; W.M. LANDES en R.A. POSNER, “Adjudication as a 

Private Good”, The Journal of Legal Studies 1979, vol. 8, (235) 237; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 620.  
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101. CONTRACTENRECHTELIJK STATUUT– De bindende derdenbeslissing is een creatie van 

de juridische praktijk.319 Deze rechtsfiguur is een conventioneel mechanisme en wordt op art. 

1134 BW gegrond.320 Dit onderscheidt deze rechtsfiguur van overheidsrechtspraak en 

arbitrage. Zowel voor de totstandkoming als voor de rechtsgevolgen, gelden geen bijzondere 

regels.321  

102. RECHTSVERGELIJKING – Alle onderzochte rechtsstelsels kennen het concept van de 

bindende derdenbeslissing. In Frankrijk spreekt men van ‘la tierce décision obligatoire’, in 

Nederland wordt de term ‘bindend advies’322 gebruikt, in Duitsland spreekt men van 

‘Schiedsgutachten’ en in de Common Law traditie is deze variant gekend onder ‘expert 

determination’323 of ‘appraisal’324.325 Dit belet niet dat men soms naar deze rechtsfiguur 

verwijst als contractuele arbitrage, een terminologie waar mijns inziens niet mee kan worden 

ingestemd.326 Hiervan te onderscheiden is de in het Amerikaanse recht unieke rechtsfiguur 

van ‘rent-a-judge’ of ‘private judging’, waar partijen soms een beroep doen op een (meestal 

gepensioneerde)327 rechter om een voor hen bindende beslissing te vellen.328 Dit maakt in 

bepaalde gevallen evenwel een arbitrage329 uit en soms zelfs een volwaardige rechterlijke 

                                                 
319 Kh. Antwerpen 7 september 2016, TBO 2017, 104 ; G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. 

VAN COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, “Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire 

privé”, RCJB 2002, (653) 812.  
320 Cass. 28 oktober 2016, AR C.15.0528.N; Luik 22 oktober 2010, DAOR 2011, 501. Vgl. M. STORME, 

“Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des conflits, Brussel, 

Bruylant, 1995, (15) 32.  
321 Vgl. B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in 

O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, 

(121) 122. 
322 P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in 

Nederland”, TPR 2013, (1035) 1039. Vgl. ook I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus 

Nijhoff, 1945, 19 e.v.  
323 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 17-18 en 55 

e.v.; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, xliv + 396 

p.  
324 Zie art. 76 van de New York Civil Practice Law and Rules; S.H. REISBERG, “What is Expert Determination? 

The Secret Alternative to Arbitration”, New York Law Review 2013, vol. 250, nr. 115. Vgl. N. ANDREWS, The 

Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, Tübingen, Mohr 

Siebeck, 2008, 213.  
325 J.-F. POUDRET en S. BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Parijs, LGDJ, 2002, 13.  
326 Zie bijvoorbeeld: P. DE BOURNONVILLE, L’arbitrage, Brussel, Larcier, 2017, 49; J. RESNIK, “Many Doors? 

Closing Doors? Alternative Dispute Resolution and Adjudication”, Ohio State Journal on Dispute Resolution 

1995, vol. 10, (211) 218.  
327 C. D. BOS, “Modern ADR Variations” in D. K. ERICSSON (ed.), Litigating the Coverage Claim II. Pretrial 

Procedures and Strategies for Insurers, Insureds and Their Counsel, (271) 274. 
328 Dit is bijvoorbeeld gekend in Texas en Californië. Zie hierover: G. APPLEBEY, “Alternative Dispute 

Resolution and the civil justice system” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New York, 

Routledge, 1991, (26) 35; H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & 

Maxwell, 1999, 441. Zie ook: M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires 

de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 32.  
329 N. GOLD, “Considering dispute resolution: a research prospectus” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of 

dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (267) 272.  
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uitspraak330. Het weze overigens opgemerkt dat de Nederlandse benaming niet zo gelukkig is, 

nu het bij een bindend advies eigenlijk gaat om iets dat niet louter een advies is.331  

ONDERAFDELING 1. GEBRUIK  

103. CONVENTIONELE RECHTSFIGUUR – De bindende derdenbeslissing is een zuiver 

conventionele rechtsfiguur. De Belgische wetgever koppelt er geen procesrechtelijke 

gevolgen aan.332 Ook het contractenrecht kent geen juridisch regime voor de bindende 

derdenbeslissing.333 Het is aan de partijen om, op grond van art. 1134 BW, zelf de 

modaliteiten en gevolgen van deze rechtsfiguur te regelen.334 Partijen genieten dus een grote 

autonomie in het bepalen van de regels en vormen die de derde in acht moet nemen.335 In die 

                                                 
330 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 397. 
331 J.M. POLAK, “Het bindend advies in het Nederlandse recht”, TPR 1985, (749) 450.  
332 Zie o.a.: Gent 11 oktober 1994, AJT 1994-95, 237, noot B. DE TEMMERMAN; Pol. Luik 13 oktober 1999, 

Verkeersrecht 2000, 111; Rb. Doornik 6 januari 1982, RGAR 1983, nr. 10.676; Corr. Nijvel 29 oktober 1981, 

RGAR 1983, nr. 10.598; K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” 

in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en 

andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 485; K. BROECKX, “De bindende 

derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres 

Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 315; L. DEMEYERE, “Hoe alternatief is alternatieve 

geschillenbeslechting (ADR-Alternative Dispute Resolution)?”, RW 1996-97, (521) 523; P.E. ERNSTE, “Een blik 

over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in Nederland”, TPR 2013, (1035) 

1041; J.-L. LEDOUX, “L’arbitrage, la tierce décision obligatoire, la commission du notaire par justice-Aspects 

déontologiques” in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, 

Diegem, Kluwer, 1999, (391) 406; P. LURQUIN, Traité de l’expertise amiable en toutes matières. I. Expertise, 

Brussel, Bruylant, 1985, 7; P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een 

moeilijke keuze!”, RW 1997-98, (937) 940 - 941; D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, “L’expertise est-elle un mode 

alternatif de règlement des conflits?”, Jurimpratique 2014, (161) 164; K. VAN DAMME, “Bindende 

derdenbeslissing en arbitrage: waar ligt de grens?” (noot onder Antwerpen 26 juni 2000), P&B 2001, (185) 186; 

M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 609.  
333 Vgl. J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 6.  
334 M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen” in E. 

GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (141) 155; 

I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 61; K. BROECKX, “De bindende 

derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres 

Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 314; P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” in J. VAN 

COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 228; J. LAENENS, “De 

medische expertise” in A. HEYVAERT, R. KRUITHOF en T. VANSWEEVELT (eds.), Juridische aspecten van de 

geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, (489) 498; K. VAN DAMME, “Bindende derdenbeslissing en arbitrage: 

waar ligt de grens?” (noot onder Antwerpen 26 juni 2000), P&B 2001, (185) 185; L.A. VAN ITTERSUM, Het 

Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 9; S. ZEGERS, “Het beding tot bindende ‘derden’ 

beslissing (in de verzekeringspolis)”, TBBR 2002, (40) 43.  
335 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 55; J.-L. 

LEDOUX, “L’arbitrage, la tierce décision obligatoire, la commission du notaire par justice-Aspects 

déontologiques” in X. (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 

1999, Diegem, Kluwer, 1999, (391) 407.  
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zin is de bindende derdenbeslissing vormloos.336 Er zijn geen vormvereisten en de bindende 

derdenbeslissing kan mondeling worden gesloten.337 

104. FUNDAMENT – Fundamenteel om als een bindende derdenbeslissing te worden 

beschouwd is alleszins de contractuele afspraak dat partijen zich zullen gedragen naar de 

beslissing van de derde over het voorgelegde conflict.338 Volgende clausule kan daarbij als 

illustratie dienen: “De beslissing die door de deskundige zal genomen worden betreffende de 

hem voorgelegde moeilijkheid en die in zijn verslag zal opgenomen zijn, wordt door beide 

partijen erkend als hun eigen contractuele wilsovereenstemming en geldt voor hen als 

onherroepelijke en definitieve regeling”339. 

 Toepassingen  

105. FRAGMENTAIR – Hoewel de bindende derdenbeslissing in de Belgische wet niet 

geregeld is – noch in het gerechtelijk recht, noch in het contractenrecht – bestaan fragmentaire 

toepassingen in onder andere het kooprecht340 en het vennootschapsrecht341.342 Ook bij de 

rechtsbijstandverzekeringen kent het Belgische verzekeringsrecht een toepassing.343 

                                                 
336 G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende 

vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 240.  
337 Vgl. D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, “L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des conflits?”, 

Jurimpratique 2014, (161) 164.  
338 Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” 

in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, 

Kluwer, 1999, (305) 314; A. CLOQUET, Deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht in APR, Gent-Leuven, 

Story-Scientia, 1975, 9; B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de 

règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, 

Luik, Anthemis, 2017, (121) 151; M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non 

judiciaires de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 19; A. VAN OEVELEN, “Actualia 

verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR 

Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 14. Zie voor Nederland: W.H. HEEMSKERK, “Bindend 

advies en arbitrage” in W.H. HEEMSKERK, T.B. TEN KATE en B.C. PUNT (eds.), Een goede procesorde. Opstellen 

aangeboden aan Mr. W.L. Haardt, Deventer, Kluwer, 1983, (225) 231.  
339 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel VII. Bindende derdenbeslissing en arbitrage 

in X (ed.), Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (645) 656.  
340 Art. 1592 BW: “De bepaling van de koopprijs kan echter aan een derde worden overgelaten; indien de derde 

de waardering niet wil of niet kan doen, is er geen koop”. Zie hierover: Cass. 21 oktober 2008, Arr. Cass. 2008, 

2649; Brussel 20 februari 1992, JT 1993, 106; S. MARYSSE, “Over (bindende) prijsbepaling door een 

derdebeslisser en schending van de bindende kracht van de overeenkomst (door de rechter)” (noot onder Cassatie 

31 oktober 2008), TBBR 2010, (338) 338 e.v.; L. SIMONT, “Contribution à l’étude de l’article 1592 du Code 

civil” in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, (261) 261 e.v.; A. VAN 

OEVELEN, “De bepaling van de koopprijs door een derde: een bindende derdenbeslissing” (noot onder Cass. 31 

oktober 2008), RW 2009-10, 1258 e.v.  
341 Art. 31 W. Venn.: “Indien de vennoten zijn overeengekomen de regeling van de hoegrootheid van de aandelen 

over te laten aan een van hen of aan een derde, kan tegen die regeling slechts worden opgekomen, indien zij 

blijkbaar strijdig is met de billijkheid. Geen bezwaar dienaangaande wordt aangenomen, indien meer dan drie 

maanden zijn verlopen sinds de partij die beweert benadeeld te zijn, van de regeling kennis heeft gekregen, of 

indien zij aan die regeling een begin van uitvoering heeft gegeven.” Zie ook: C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. 

DEVOS en H. DE DECKER, Titel VII. Bindende derdenbeslissing en arbitrage in X (ed.), Het opstellen van 

notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (645) 647.  
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106. EENVOUDIGE RISICO’S BRANDVERZEKERING – In het verzekeringsrecht kent art. 121, § 

2, 2° Verzekeringswet 2014 een belangrijke toepassing voor de eenvoudige risico’s bij de 

brandverzekering:  

De verzekeraar betaalt het gedeelte van de vergoeding dat zonder betwisting bij onderling 

akkoord tussen de partijen is vastgesteld binnen dertig dagen die volgen op dit akkoord. In 

geval van betwisting van het bedrag van de schadevergoeding, stelt de verzekerde een expert 

aan die in samenspraak met de verzekeraar het bedrag van de schadevergoeding zal 

vaststellen. Indien er dan nog geen akkoord bereikt wordt, stellen beide experten een derde 

expert aan. De definitieve beslissing over het bedrag van de schadevergoeding wordt dan door 

de experten genomen met meerderheid van de stemmen. De kosten van de expert aangesteld 

door de verzekerde en desgevallend de derde expert worden voorgeschoten door de 

verzekeraar en zijn ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.  

107. BESLISSING – De expert van de schadelijder en de expert van de verzekeraar kunnen 

tot een verschillende waardering van het schadegeval komen. De wet of de overeenkomst 

biedt in dat geval de oplossing dat beide experten op hun beurt een derde expert aanduiden.344 

Het is duidelijk dat die derde expert de finale beslissingsmacht krijgt over het geschil.345 Zijn 

beslissing is voor partijen definitief en bindend.346 Volgende clausule komt voor: “Bij gebrek 

aan meerderheid is de mening van de derde expert doorslaggevend. De schattingen zijn 

                                                                                                                                                         
342 K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. 

ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 101; M.L. 

STORME en M.E. STORME, “De bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht”, TPR 1985, (713) 713; J. VAN 

COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-décision obligatoire: les dangers d'une terminologie 

incertaine”, Rev. not. 2013, (255) 258. Vgl. K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in X 

(ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 

1999, (305) 310; O. CAPRASSE, “De la tierce décision obligatiore”, JT 1999, n° 5936, (565) 566 e.v.; P.A. 

FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 480-481; K. VAN DAMME, “Bindende derdenbeslissing en arbitrage: waar 

ligt de grens?” (noot onder Antwerpen 26 juni 2000), P&B 2001, (185) 186.  
343 Zie infra Deel IV: artikelen 154 – 157 Verzekeringswet 2014. Vgl. in de Common Law: J. KENDALL, C. 

FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 64.  
344 P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-

98, (937) 942; B. VAN DEN BERGH, “De bindende derdenbeslissing: toch niet zo bindend?” (noot onder 

Antwerpen 7 juni 2006), RW 2008-09, (1475) 1475. Zie ook: H. DECLERCQ, Praktisch handboek inzake het 

deskundigenonderzoek, Brugge, die Keure, 2001, 41; P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” in J. VAN 

COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 243.  
345 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 136; B. 

TILLEMAN, “Het minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk 

deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 173.  
346 J. LAENENS, “De medische expertise” in A. HEYVAERT, R. KRUITHOF en T. VANSWEEVELT (eds.), Juridische 

aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, (489) 496; B. TILLEMAN, “Het minnelijk 

deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van 

de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 173.  
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soeverein en onherroepelijk.”347 Deze rechtsfiguur is in het verzekeringsrecht thans 

wijdverspreid.348 Volgend voorbeeld uit de rechtspraak kan dienen als illustratie.  

Een slachtoffer (eiser) doet een beroep op zijn brandverzekering ‘speciale risico’s’ om de 

schade ten gevolge van een brand te laten vergoeden door de verzekeraar. Deze 

verzekeringsovereenkomst dekt zowel een begrensde bedrijfsschade als materiële schade. 

Beide schadeposten zijn in casu aanwezig. Zowel de verzekeraar als de schadelijder stellen 

vervolgens een expert aan die een exacte begroting van de schade zal maken. Beide expertises 

leiden echter tot een erg verschillend resultaat. Net om dergelijke onenigheid op te lossen, 

voorzag de verzekeringsovereenkomst in de verplichting om in dat geval een beroep te doen 

op een derde expert. De contractvoorwaarden stellen dat “de mening van de derde expert 

doorslaggevend is”. Het resultaat van deze derde expertise leunt uiteindelijk veel dichter aan 

bij het resultaat van de expert van de verzekeraar, dan bij dat van de expert van de 

schadelijder. De schadelijder stelt vervolgens een vordering tot nietigverklaring van het 

expertiseverslag van de derde in. Hij wil een hogere vergoeding van zijn verzekeraar 

verkrijgen. Zijn voornaamste argumenten zijn dat de opdracht van de derde onvoldoende 

duidelijk was, het principe van de tegensprekelijkheid van de procedure en de rechten van 

verdediging zijn geschonden, er een gebrek aan motivering van de beslissing is, het verslag 

laattijdig werd neergelegd, er een gebrek aan onpartijdigheid van de derde is en er een 

onevenwicht tussen partijen is. De rechter volgt de redenering van de schadelijder echter niet 

en behoudt het verslag van de derde expert.349 

108. GEBRUIK IN BELGIË – STORME stelt echter terecht dat de Belgische rechtspraktijk sinds 

lange tijd nood heeft aan en gebruik maakt van een dergelijke mechanisme en haalt ook 

                                                 
347 Zie voor een gelijkaardige clausule in het Nederlandse verzekeringsrecht: P.J.M. DRION, “Schadevaststelling 

bij de objectverzekering” 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, (285) 

286.  
348 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.),  XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 484; H. DE RODE en B. DUBUISSON, 

“L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 

2002, (1) 1; P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting 

in Nederland”, TPR 2013, (1035) 1051; J. LAENENS, “De medische expertise” in A. HEYVAERT, R. KRUITHOF en 

T. VANSWEEVELT (eds.), Juridische aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, (489) 496; T. 

LYSENS en L. NAUDTS, Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Mechelen, Kluwer, 2010, 12; B. TILLEMAN, 

I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 10-14. Zie ook: 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. FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in Serie Onderneming 

en Recht, deel 83, Deventer, Kluwer, 2014, (355) 378 e.v.; S. ZEGERS, “Het beding tot bindende ‘derden’ 

beslissing (in de verzekeringspolis)”, TBBR 2002, (40) 40-44. Zie ook: N. VLOEMANS en T. P. BRINK, “Het 

gebruik van arbitrage en bindend advies vanuit het perspectief van partijen” 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, (175) 208.  
349 Kh. Tongeren 1 oktober 2013, NJW 2015, 168, noot N. PORTUGAELS, bevestigd door Antwerpen 25 maart 

2015, RW 2015-16, 1416 – 1423, noot N. PORTUGAELS.  
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enkele oude rechtspraak aan.350 Zo wordt een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 

Aarlen uit 1870 aangehaald:  

“une convention par laquelle les parties remettent un pouvoir absolu aux trois experts 

pour vérifier l’état des lieux et décider tous les articles où il se trouverait des 

réclamations, s’engageant à tenir bon tout ce que les experts décideront, à renoncer, à 

tout appel devant les tribunaux…”.351 

 Bindende derdenbeslissing als ADR 

109. BREED TOEPASSINGSGEBIED – Buiten de wettelijke toepassingsgevallen wordt de 

bindende derdenbeslissing gebruikt bij bijvoorbeeld de bepaling van de oorzaak van een 

schade352, een plaatsbeschrijving bij het einde van een huurovereenkomst353, bij 

bouwprojecten354, vaststelling van letsels of de invaliditeitsgraad355, waardebepaling van 

aandelen in een vennootschap356, bepaling van het ereloon van een architect357… Meer in het 

                                                 
350 M. STORME, “De bindende derdenbeslissing of het bindend advies als middel ter voorkoming van gedingen”, 

TPR 1984, (1243) 1246; M. STORME, “La tierce décision obligatoire ni expertise, ni arbitrage” in X (ed.), JLMB 

Livre du Centenaire, Brussel, 1988, (345) 355. Ook aangehaald in: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 939. Zie in dezelfde zin: K. 

BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, 

Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 308. Zie ook: E. DIRIX, “De 

kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 193-194.  
351 Rb. Aarlen 13 januari 1870, Pas. 1871, III, 354 zoals besproken in M. STORME, “De bindende 

derdenbeslissing of het bindend advies als middel ter voorkoming van gedingen”, TPR 1984, (1243) 1246. Zie 

ook: R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, Parijs, 1911, 626.  
352 H. DECLERCQ, Praktisch handboek inzake het deskundigenonderzoek, Brugge, die Keure, 2001, 8.  
353 Zie o.a. Cass. 6 februari 1964, Pas. 1964, I, 596; Rb. Leuven 22 januari 1997, TBBR 1998, 154; Rb. Brussel 

19 februari 1965, Pas. 1966, 22; Rb. Brussel 11 januari 1963, JT 1963, 321; Vred. St.-Genesius-Rode 9 

november 2004, T. Vred. 2006, 205; Vred. Halle 3 maart 2004, Huur 2004, 90; Vred. Doornik 20 april 1999, Act. 

Jur. Baux 2000, 43; Vred. Eeklo 8 februari 1990, TGR 1990, 17; G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van 

procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. 

Aann. 1995, (222) 242; E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 193; P.-A. 

FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, 

CUP, 1993, (105) 116.  
354 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 1.  
355 Antwerpen 7 juni 2006, RW 2008-09, 1471, noot B. VAN DEN BERGH; C. HARRIS en T. VAN NOUHUYS, 

“English ADR processes, in particular arbitration, with emphasis on the insurance context” 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) 392-393; J. LAENENS, “De medische expertise” 

in A. HEYVAERT, R. KRUITHOF en T. VANSWEEVELT (eds.), Juridische aspecten van de geneeskunde, 

Antwerpen, Kluwer, 1989, (489) 496; P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, 

een moeilijke keuze!”, RW 1997-98, (937) 937; M. STORME, “De bindende derdenbeslissing of het bindend 

advies als middel ter voorkoming van gedingen”, TPR 1984, (1243) 1245 en 1247; B. TILLEMAN, “Het minnelijk 

deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van 

de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 155; P. VAN LEYNSEELE, “Med-Arb et 

tierce décision obligatoire: les enjeux, les écueils, les solutions et les précautions à prendre”, Jurimpratique 

1/2014 (101) 102 - 103. 
356 F. GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder Cass. 31 

oktober 2008), JLMB 2011, (76) 76; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, 

Sweet&Maxell, 2008, 15.  
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algemeen kan de bindende derdenbeslissing bij elke verbintenis worden gebruikt.358 De enige 

voorwaarde is dat de partijen kunnen beschikken over de elementen die zij aan de derde 

voorleggen.359 Deze rechtsfiguur kan een onderdeel zijn van een clausule in een andere 

overeenkomst, bijvoorbeeld een (zaak)verzekeringsovereenkomst, maar kan ook ontstaan als 

een aparte overeenkomst.360 

110. “SHADOWS OF THE LAW” – Dit toont aan dat de bindende derdenbeslissing reeds sinds 

lang een plaats heeft.361 Ook buiten de landsgrenzen neemt men aan dat de bindende 

derdenbeslissing reeds lang bestaat.362 CLAVAREAU komt tot een gelijkaardig besluit, na een 

indrukwekkend onderzoek over de rol van het bindend advies van in het Romeinse recht tot 

het midden van de twintigste eeuw.363 Doorheen de geschiedenis werden daarvoor termen als 

‘arbitrator’ en ‘amicabilis compositor’ gebruikt.  

111. BINDENDE DERDENBESLISSING ALS ADR? – Niettemin is men verdeeld over de vraag 

of de bindende derdenbeslissing kan worden aangewend voor geschillenbeslechting.364 Men is 

                                                                                                                                                         
357 Antwerpen 1 maart 1994, RW 1994-95, 232.  
358 K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. 

ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 101; K. 

BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, 

Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 309: “de bindende 

derdenbeslissing dekt het breedst mogelijke gamma aan probleemstellingen”; P.A. FORIERS, “Clausules 

betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. 

TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (471) 481; M. STORME en M.E. STORME, “De bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht”, 

TPR 1985, (713) 713; J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise et arbitrage” in J. VAN COMPERNOLLE en B. 

DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (37) 52; A. VAN OEVELEN, “De bepaling van de 

koopprijs door een derde: een bindende derdenbeslissing” (noot onder Cass. 31 oktober 2008), RW 2009-10, 

(1258) 1258-1259.  
359 Zie hierover infra.  
360 Vgl. K. BERNAUW, “Gerechtelijke en buitengerechtelijke schaderegelingen”, T. Verz. 2003, speciaal nummer, 

(63) 64; P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 25.  
361 A. CLOQUET, Deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1975, 

12 e.v. Zie ook: B. TILLEMAN, “Het minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), 

Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 

2003, (151) 155. Zie ook: J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise et arbitrage” in J. VAN COMPERNOLLE en B. 

DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (37) 48.  
362 J. UFF, “Foreword to the Second Edition” in J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL (eds.), Expert 

Determination, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, vii: “Expert determination has existed in the shadows for well 

over two centuries, rubbing shoulders uneasily with the law of arbitration and certification. Like some forms of 

commodity arbitration it seems to owe its survival to the simple fact that it works and is found commercially 

useful – A and B agree to abide by the decision of C. The system is infinitely flexible: there need not be a dispute, 

no writing is necessary and any form of procedure can be adopted”.  
363 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 139 e.v.  
364 K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. 

ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 102 e.v.; B. 

KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. 

CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 

123; B. TILLEMAN, “Het minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk 

deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 159-
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het niet eens of een bindende derdenbeslissing ook voor juridische geschillen kan dienen, 

naast de arbitrage, dan wel of een bindende derdenbeslissing uitsluitend op feitelijkheden 

betrekking kan hebben.365 Soms leest men tevens een grote afkeer van deze rechtsfiguur in het 

verzekeringsrecht, gelet op de mogelijke misbruiken van een verzekeraar.366  

112. CONTRACTVRIJHEID – Mijns inziens staat art. 1134 BW de partijen toe om zelf hun 

rechtsverhouding te bepalen, mits daarbij art. 6 BW wordt gerespecteerd. De bindende 

derdenbeslissing vormt dan ook een volwaardige mogelijkheid om juridische geschillen te 

beëindigen.367 Het is dus een optie voor de partijen, die bestaat naast arbitrage en 

overheidsrechtspraak. Vanzelfsprekend zijn ook tussenvormen mogelijk, waarbij partijen aan 

de derde vragen om een beslissing te nemen over zowel een feitelijke onzekerheid als over 

juridische geschillen – voor zover daartussen een nuttig onderscheid kan worden gemaakt.368 

Hoewel partijen principieel de bindende derdenbeslissing kunnen aanwenden als 

buitengerechtelijke geschillenregeling, dient evenwel nog te worden vermeld dat dit gebruik 

                                                                                                                                                         
160. Vgl. K. GUMBINER, “An Overview of Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. 

TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (1) 

3; J.-F. POUDRET en S. BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Parijs, LGDJ, 2002, 14 e.v. 
365 Zie hierover: Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van 

procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. 

Aann. 1995, (222) 239; M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de deskundige in 

privaatrechtelijke geschillen” in E. GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, 

Antwerpen, Intersentia, 1999, (141) 154; P. DE BOURNONVILLE, Droit judiciaire: l’arbitrage, Brussel, Larcier, 

2000, 58; K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de 

conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 308 e.v.; O. 

CAPRASSE, “De la tierce décision obligatiore”, JT 1999, n° 5936, (565) 572 e.v.; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. 

FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 5; D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, 

“L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des conflits?”, Jurimpratique 2014, (161) 162-163; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 939; M.L. STORME en M.E. STORME, “De bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht”, 

TPR 1985, (713) 713 e.v.; M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de 

règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 28; M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om 

geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst 

vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (565) 581; K. VANDERSCHOT, “De 

bindende derdenbeslissing en de partijbeslissing in België en Nederland” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), 

Inhoudbepaling en uitwerking van contracten tussen partijen en derden, Antwerpen, Intersentia, 2005, 425 e.v.; 

A. VAN OEVELEN, “De bepaling van de koopprijs door een derde: een bindende derdenbeslissing” (noot onder 

Cass. 31 oktober 2008), RW 2009-10, (1258) 1259. In het Nederlandse recht bestond daarentegen geen probleem 

met het gebruiken van het bindend avies als geschillenbeslechtingsmechanisme. Zie o.a.: L. MOK, 

Verzekeringsrecht. Civielrechtelijke hoofdstukken, Groningen, Intersentia, 1998, 135; L.A. VAN ITTERSUM, Het 

Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 21.  
366 R.O. DALCQ, “Une réforme du droit de la responsabilité en matière de circulation routière se justifie-t-elle en 

Belgique?” in X. (ed.), Pour une réforme du droit de la circulation routière, UCL, 1989, (11) 35.  
367 Vred. Malmédy 17 augustus 2006, JLMB 2007, 840; B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, 

un mode alternative de règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. 

Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 131; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. 

VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 107.  
368 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk II van Deel I.  
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ervan in België vooralsnog geen onverdeeld succes is.369 Ook in de onderzochte stelsels is 

relatief weinig literatuur en rechtspraak te vinden over de rol van een bindende 

derdenbeslissing in het domein van ADR. Dit vloeit waarschijnlijk voort uit het traditioneel 

gehanteerde onderscheidingscriterium met de rechtsfiguur arbitrage.370 Dit onderzoek is 

echter een pleitbezorger voor een verruiming van de mogelijkheden van een bindende 

derdenbeslissing.  

113. NEDERLAND – Van de onderzochte rechtsstelsels is het Nederlandse recht het meest 

bekend met de rol van bindend advies als ADR. Nochtans is ook deze aanvaarding van 

bindend advies als ADR slechts een resultaat van een evolutie.371  

ONDERAFDELING 2. JURIDISCHE VERHOUDINGEN 

114. TEN GELEIDE – Het eigene van de bindende derdenbeslissing is dat de beslissing van 

de derde de verbintenissen van de partijen bepaalt.372 Hierdoor rijst de vraag naar de 

verhoudingen tussen de betrokken actoren, evenals de mogelijke gronden van 

aansprakelijkheid voor de derde. Concreet moeten twee verhoudingen worden 

onderscheiden.373 Er is vooreerst een juridische verhouding tussen de partijen die afspreken 

om conflicten aan een derde voor te leggen en zich neer te leggen bij de beslissing van deze 

derde. Ten tweede bestaat een juridische verhouding tussen de partijen bij het conflict en de 

derde.  

 Onbenoemde overeenkomst tussen partijen bij conflict: naar de kwalificatie 

van vaststellingsovereenkomst  

115. VOORWERP EN BESLISSING – De partijen bij een conflict sluiten een naar Belgisch recht 

onbenoemde overeenkomst, waarin zij een derde aanduiden om een beslissing te nemen.374 

Deze overeenkomst vormt de basis van de bindende derdenbeslissing. Het voorwerp van deze 

overeenkomst valt dus niet samen met de eigenlijke beslissing die het conflict oplost, 

                                                 
369 Zie de rechtsvergelijkende studie van P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als 

wijze van geschillenbeslechting in Nederland”, TPR 2013, (1035) 1038.  
370 Zie hierover Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel II.  
371 Zie voor een historisch overzicht: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire 

Pers Leiden, 1947,195 e.v.  
372 M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 582.  
373 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 18. Vgl. B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision 

obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement 

des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 125; L. SIMONT, “Contribution à l’étude de 

l’article 1592 du Code civil” in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 

(261) 269.  
374 Vgl. J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 106; M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non 

judiciaires de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 29.  
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aangezien de derde die beslissing pas later neemt. Het voorwerp van deze overeenkomst 

bestaat daarentegen uit de afspraak van de partijen om zich aan de beslissing van de derde te 

onderwerpen.375 Een partij bij de overeenkomst kan zich in beginsel dus niet meer aan de 

beslissing van de derde onttrekken.376 In deze overeenkomst dienen partijen ook enkele 

praktische afspraken te maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verdeling van de kosten 

die de derde aanrekent.377  

116. MOTIEVEN – De motieven om een derde aan te stellen kunnen divers zijn. Veelal 

neemt men aan dat partijen een neutrale derde aanduiden omdat zij zelf niet over de nodige 

kennis of ervaring beschikken.378 Men spreekt, contextgebonden, ook van een ‘minnelijke 

(medische) expertise’379 of een ‘bindende expertise’380.  

117. ZEKERE WIL – De wil van de partijen om gebonden te zijn aan de beslissing van de 

derde dient daartoe wel zeker te zijn.381 Indien niet voldoende duidelijk blijkt dat zij zich 

willen verbinden aan de beslissing van de derde, dan gaat het niet om een bindende 

derdenbeslissing.382 Mogelijks betreft het dan louter een vrijblijvend advies van de derde of 

een procedure van bemiddeling, waarvan de vrijwilligheid toch de grondslag vormt.383 

Wanneer partijen overeenkomen dat de beslissingen uit een medisch deskundigenonderzoek 

vanuit een louter medisch oogpunt dezelfde waarde hebben als een gerechtelijk 

deskundigenonderzoek, is de strafrechter, die kennis neemt van de burgerlijke rechtsvordering, 

niet verplicht het advies van de deskundigen te volgen, indien het niet met zijn overtuiging 

strookt (art. 986 Ger. W.).384  

                                                 
375 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 55.  
376 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 614.  
377 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel VII. Bindende derdenbeslissing en arbitrage 

in X (ed.), Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (645) 654.  
378 MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 263. Vgl. P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de 

l’expert” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 227; B. 

TILLEMAN, “Het minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk 

deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 154.  
379 Zie bvb. Pol. Antwerpen 7 november 2007, VAV 2008, 315; Pol. Brussel 5 mei 1981, RGAR 1984, nr. 10804; 

J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 106-107.  
380 K. VAN DAMME, “Bindende derdenbeslissing en arbitrage: waar ligt de grens?” (noot onder Antwerpen 26 

juni 2000), P&B 2001, (185) 186.  
381 J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise et arbitrage” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, 

Brussel, Bruylant, 2002, (37) 48. Vgl. G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN 

COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, “Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, 

RCJB 2002, (653) 813.  
382 Rb. Luik 29 juni 1998, JLMB 1999, 294. Vgl. P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 24.  
383 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 29.  
384 Cass. 15 december 1999, Arr. Cass. 1999, 1621. Zie ook: J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-

décision obligatoire: les dangers d'une terminologie incertaine”, Rev. not. 2013, 255-261.  
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118. LEX SPECIALIS DADING – Het is eveneens mogelijk dat de basis van de bindende 

derdenbeslissing wordt gevormd door een benoemde vaststellingsovereenkomst, de dading. 

Partijen moeten in dat geval rekening houden met het lex specialis karakter in het Belgische 

recht wat betreft de dading met betrekking tot het wilsgebrek dwaling. Art. 2052 BW sluit een 

dwaling in rechte uit als wilsgebrek.385  

119. RECHTSVERGELIJKING – Naar Nederlands recht wordt deze overeenkomst tussen de 

partijen bij het conflict gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst in de zin van art. 

7:900 NBW.386 In tegenstelling tot het Belgische recht, kent de Nederlandse wet dus een 

grondslag voor deze rechtsfiguur. Art. 7:900 NBW vormt de wettelijke grondslag voor wat 

men in Nederland het bindend advies noemt.387 Voor de wettelijke verankering ervan bij de 

wijziging van het NBW, was deze rechtsfiguur echter niet onbekend in de Nederlandse 

rechtspraktijk. Ook toen maakte men reeds gewag van een toepassing van de 

vaststellingsovereenkomst.388 De Nederlandse rechtsleer merkt overigens op dat buiten de 

gevallen waarin het Kifid389 optreedt als derdenbeslisser, de rechtsfiguur van de bindende 

derdenbeslissing in Nederland vooralsnog geen succes is in de praktijk.390  

120. ONDERSCHEID – De Nederlandse wet kwalificeert de bindende derdenbeslissing (sinds 

de wetswijziging van 1993) uitdrukkelijk als een vaststellingsovereenkomst. Deze 

kwalificatie verdient mijns inziens aanbeveling. De theorie is reeds verfijnder dan dat, 

aangezien men nog een onderscheid maakt tussen drie facetten ervan.391 Zo onderscheidt titel 

7.15 van het BW 1) de vaststellingsovereenkomst, 2) de beslissing en 3) de vaststelling.392 

                                                 
385 Vgl. Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31.  
386 Zie o.a.: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 113; P.E. 

ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in Nederland”, 

TPR 2013, (1035) 1040.  
387 Het is duidelijk dat de Belgische term van bindende derdenbeslissing beter de lading dekt dan wat het geval is 

in Nederland. Zie over de oorsprong van deze naam in het Nederlandse recht: W.H. HEEMSKERK, “Bindend 

advies en arbitrage” in W.H. HEEMSKERK, T.B. TEN KATE en B.C. PUNT (eds.), Een goede procesorde. Opstellen 

aangeboden aan Mr. W.L. Haardt, Deventer, Kluwer, 1983, (225) 230; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend 

Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 10 e.v. Vgl. K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het 

notariaat” in X (ed.) De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, 

Diegem, Kluwer, 1999, (305) 310; P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van 

geschillenbeslechting in Nederland”, TPR 2013, (1035) 1038. Zie reeds voor een eerste analyse van het bindend 

advies in het Nederlandse recht: L.A. VAN ITTERSUM, Het bindend advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 

88 p.  
388 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 67.  
389 Zie hierover infra, B. van § 2 van deze Onderafdeling.  
390 N. VLOEMANS en T. P. BRINK, “Het gebruik van arbitrage en bindend advies vanuit het perspectief van 

partijen” 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, (175) 207.  
391 B. J. BROEKEMA-ENGELEN, “Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht” in T. HARTLIEF en C.J.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (169) 170; M. S. VAN MUIJDEN, “Juridische aspecten 

van de vaststellingsovereenkomst na mediation” in G. BRANDS-BOTTEMA en J. H. LIEBER (eds.), 

Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, (17) 19-20.  
392 B. J. BROEKEMA-ENGELEN, “Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht” in T. HARTLIEF en C.J.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (169) 169; M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de 
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Deze facetten onderscheiden zich als het ware chronologisch van elkaar.393 De overeenkomst 

waarin partijen bepalen dat een derde een (eventueel) conflict zal beslissen is een 

vaststellingsovereenkomst. Indien de verzekeringsovereenkomst dus een clausule bevat 

waarin bij bepaalde aspecten een bindende derdenbeslissing wordt gehanteerd, vormt (deze 

clausule uit) de verzekeringsovereenkomst bijgevolg de vaststellingsovereenkomst. De derde 

neemt vervolgens de beslissing. De vaststellingsovereenkomst is dus de basis voor de 

beslissing die hieruit eventueel voortvloeit.394 De rechtstoestand na de beslissing van de derde 

en door de uitvoering van hetgeen in de beslissing is bepaald is de vaststelling en vormt het 

chronologische sluitstuk.395 Wanneer partijen de beslissing gezamenlijk nemen396, vallen deze 

drie facetten als het ware samen in het voorwerp van de vaststellingsovereenkomst. In die 

optiek kwalificeert men de bindende derdenbeslissing overigens als een indirecte 

vaststelling.397 Indirect, omdat – in tegenstelling tot wat het geval is bij een 

vaststellingsovereenkomst waar de partijen de beslissing gezamenlijk nemen – het de derde is 

die een beslissing neemt die beide partijen bindt.398 Dit onderscheid wordt tot nog toe in het 

Belgische recht echter niet gemaakt, hoewel dit een verhelderende rol speelt. Het onderzoek 

pleit daarom de lege ferenda om de overeenkomst waarin partijen een derde aanduiden om de 

beslissing te nemen naar Belgisch recht als een vaststellingsovereenkomst te kwalificeren.  

 Overeenkomst met derde 

A. Dienstenovereenkomst 

121. BETWISTE KWALIFICATIE VAN RELATIE MET DERDE – De relatie van de partijen bij het 

conflict met de derde zorgt echter voor meer problemen en heeft in het Belgische recht reeds 

tot meerdere strekkingen aanleiding gegeven.399 Een eerste strekking kwalificeert de 

                                                                                                                                                         
vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus 

Universiteit Rotterdam, 2007, 65 e.v.  
393 M. S. VAN MUIJDEN, “Juridische aspecten van de vaststellingsovereenkomst na mediation” in G. BRANDS-

BOTTEMA en J. H. LIEBER (eds.), Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, (17) 

20.  
394 B. J. BROEKEMA-ENGELEN, “Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht” in T. HARTLIEF en C.J.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (169) 170 e.v.; M. S. VAN MUIJDEN, “Juridische 

aspecten van de vaststellingsovereenkomst na mediation” in G. BRANDS-BOTTEMA en J. H. LIEBER (eds.), 

Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, (17) 20.  
395 Art. 7:901 NBW.  
396 Zie Afdeling 2 van dit Hoofdstuk.  
397 M. S. VAN MUIJDEN, “Juridische aspecten van de vaststellingsovereenkomst na mediation” in G. BRANDS-

BOTTEMA en J. H. LIEBER (eds.), Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, (17) 

20.  
398 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 65.  
399 H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), 

L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 2-3; M. STORME, “La tierce décision obligatoire ni expertise, ni 

arbitrage” in X (ed.), JLMB Livre du Centenaire, Brussel, 1988, (345) 353 e.v.; A. VAN OEVELEN, “De bepaling 

van de koopprijs door een derde: een bindende derdenbeslissing” (noot onder Cass. 31 oktober 2008), RW 2009-

10, (1258) 1258-1260. 
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overeenkomst tussen de partijen en de derde als een lastgeving.400 Deze strekking kan mijns 

inziens om verschillende redenen niet worden gevolgd. Zo verzet de problematiek van het 

dubbel mandaat zich hiertegen, stelt een bindende derdenbeslisser volgens de traditionele 

opvatting feitelijke handelingen terwijl een lasthebber rechtshandelingen stelt en is een 

lasthebber gehouden om rekenschap te geven.401 Het belangrijkste argument reikt mijns 

inziens CORNELIS aan, door te stellen dat “die derde onder geen beding, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, de vertegenwoordiger van één der partijen (of van alle partijen) kan zijn”.402 

Het is inderdaad zo dat de aard van de bindende derdenbeslissing de kwalificatie van 

lastgeving verhindert. Een lasthebber kan tenslotte geen derde zijn, maar vertegenwoordigt 

net de lastgever.403 Soms wordt de kwalificatie van onbenoemde overeenkomst sui generis 

aangereikt, waarop het gemene verbintenissenrecht van toepassing is.404 STORME bekritiseert 

deze kwalificatie terecht door te stellen dat dit louter een gemakkelijkheidsoplossing is.405 

                                                 
400 Brussel 18 januari 1994, RGAR 1996, n° 7560; Kh. Luik 27 november 1979, RGAR 1982, nr. 10.496, noot J.-

L. FAGNART. Vgl. P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON 

(eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 231-232 en 237; J. HERBOTS, D. CLARYSSE en I. WERCKX, 

“Overzicht van rechtspraak (1977-1982). Bijzondere overeenkomsten”, TPR 1985, (767) 936; L. SIMONT, 

“Contribution à l’étude de l’article 1592 du Code civil” in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, 

Brussel, Bruylant, 2000, (261) 269; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in 

X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, 

(585) 605 en 614; P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, 

Bruylant, 2013, 309; W. VAN GERVEN, “Langdurige overeenkomsten. Prijsbepaling, Aanpassing wegens 

onvoorziene omstandigheden, Conflictregeling” in X (ed.), Hulde aan René Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, 

(377) 402-403. Vgl. F. GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” 

(noot onder Cass. 31 oktober 2008), JLMB 2011, (76) 83.  
401 B. TILLEMAN, “Het minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk 

deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 156-

157. Vgl. Cass. 13 december 2013, Arr. Cass. 2013, 2759.  
402 L. CORNELIS, “Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing”, TPR 2004, (69) 76. Zie in 

dezelfde zin inzake art. 1592 BW: S. MARYSSE, “Over (bindende) prijsbepaling door een derdebeslisser en 

schending van de bindende kracht van de overeenkomst (door de rechter)” (noot onder Cassatie 31 oktober 

2008), TBBR 2010, (338) 343.  
403 J. LAENENS, “De medische expertise” in A. HEYVAERT, R. KRUITHOF en T. VANSWEEVELT (eds.), Juridische 

aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, (489) 497. Zie nochtans: M. E. STORME, 

“Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X. (ed.), Bijzondere Overeenkomsten. XXXIVe 

Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2007-2008, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 608 en de verwijzingen aldaar. 
404 Zie o.a. Gent 11 oktober 1994, AJT 1994-95, 237; Pol. Luik 13 oktober 1999, T. Verkeersrecht 2000, 111; 

Kh. Luik 27 november 1979, RGAR 1982, nr. 10496; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et 

en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 101; J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-

décision obligatoire: les dangers d'une terminologie incertaine”, Rev. not. 2013, (255) 258-259; J. VAN 

COMPERNOLLE, “Expertise et arbitrage” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, 

Bruylant, 2002, (37) 52-53.  
405 M. STORME, “De bindende derdenbeslissing of het bindend advies als rechtsmiddel ter voorkoming van 

gedingen”, TPR 1984, (1243) 1268. Zie in dezelfde zin: J. LAENENS, “De medische expertise” in A. HEYVAERT, 

R. KRUITHOF en T. VANSWEEVELT (eds.), Juridische aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, 

(489) 497.  
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122. DIENSTENOVEREENKOMST – De relatie met de derde beslisser dient daarentegen mijns 

inziens als een dienstenovereenkomst te worden gekwalificeerd.406 Dit naar analogie met de 

verhouding met een bemiddelaar en een arbiter, die reeds als een dienstenovereenkomst wordt 

gekwalificeerd.407 Ook het Nederlandse recht kwalificeert de overeenkomst met de derde als 

een overeenkomst van opdracht.408 Het staat de partijen vrij om aan deze overeenkomst een 

geheimhoudingsverplichting te verbinden.409 

123. GEMEENRECHTELIJK – In het Belgische recht wordt elke dienstenovereenkomst als een 

aannemingsovereenkomst gekwalificeerd, tenzij de toepassingsvoorwaarden van lastgeving of 

bewaargeving zijn vervuld.410 Het gemene contractenrecht is op deze verhouding van 

toepassing.411 De derde is bijgevolg een aannemer van de partijen bij het conflict.412 Bepaalde 

rechtsleer stelt echter dat de kwalificatie van aanneming onmogelijk is, gezien het feit dat de 

opzegbaarheid van de aannemingsovereenkomst dergelijke kwalificatie belet.413 Ook deze 

                                                 
406 Zie in dezelfde zin: M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de deskundige in 

privaatrechtelijke geschillen” in E. GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, 

Antwerpen, Intersentia, 1999, (141) 155; A. CLOQUET, Deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht in APR, 

Gent-Leuven, Story-Scientia, 1975, 4; L. CORNELIS, “Het mijnenveld rond de bindende derden- of 

partijbeslissing”, TPR 2004, (69) 76; H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE 

LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de 

belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (199) 204; B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, 

un mode alternative de règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. 

Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 126; J. LAENENS, “De medische expertise” in A. HEYVAERT, 

R. KRUITHOF en T. VANSWEEVELT (eds.), Juridische aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, 

(489) 498; P. LURQUIN, Traité de l’expertise amiable en toutes matières. I. Expertise, Brussel, Bruylant, 1985, 

21. Zie ook: P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), 

L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 237; waar wordt gesproken van “un louage d’industrie”. In dezelfde 

zin: H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON 

(eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 2-3.  
407 Brussel 24 oktober 2011, NJW 2013, 602; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 592.  
408 P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in 

Nederland”, TPR 2013, (1035) 1040; P.J.M. DRION, “Schadevaststelling bij de objectverzekering” 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, (285) 297.  
409 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 125.  
410 H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), 

Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 

2003, (199) 204; A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR 

BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 14; 

A.L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, N. PORTUGAELS en J. SWENNEN, Bijzondere Overeenkomsten in Kort 

Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 233 e.v.  
411 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 587.  
412 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 55.  
413 B. TILLEMAN, “Het minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk 

deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, 156; B. 

VAN DEN BERGH, “De bindende derdenbeslissing: toch niet zo bindend?” (noot onder Antwerpen 7 juni 2006), 

RW 2008-09, (1475) 1476.  
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strekking kan mijns inziens echter niet overtuigen. Ten eerste vloeit de kwalificatie van een 

overeenkomst voort uit de aard ervan en niet uit de rechtsgevolgen. Daarnaast is het 

opzeggingsregime van de aannemingsovereenkomst van aanvullend recht, waardoor partijen 

er conventioneel van kunnen afwijken.414  

124. VERBONDEN – De overeenkomst met de derde bouwt rechtstreeks voort op de 

vaststellingsovereenkomst tussen partijen bij het conflict. Deze overeenkomst is daar als het 

ware de uitvoering van.415 In die zin kunnen de overeenkomst tussen partijen bij het conflict 

en de overeenkomst met de derde als verbonden overeenkomsten worden beschouwd, nu 

bijvoorbeeld een probleem met de geldigheid van de overeenkomst tussen partijen ook een 

impact heeft op de overeenkomst met de derde.416 De overeenkomst met de derde kan tevens 

een onderdeel zijn van een ruimere meerpartijenovereenkomst, indien de verbintenissen 

worden geregeld in dezelfde overeenkomst.417 

125. OPZEGBAARHEID – De kwalificatie van dienstenovereenkomst impliceert dat deze 

steeds opzegbaar is door de opdrachtgever.418 De opzegging dient in dat geval uit te gaan van 

beide partijen bij het conflict, aangezien zij samen de contractant van de derde bij de 

dienstenovereenkomst zijn. Anders zou dit betekenen dat een partij zich simpelweg aan de 

(nakende) beslissing van de derde kan onttrekken door de overeenkomst met de derde op te 

zeggen wanneer deze partij zich aan een voor hem slechte beslissing verwacht. De 

dienstverrichter dient desgevallend wel schadeloos te worden gesteld. Indien de door de 

partijen aangeduide derde overlijdt vooraleer de beslissing is genomen, eindigt de 

overeenkomst.419 De partijen bij het conflict moeten in dat geval een nieuwe derde aanduiden.  

126. VERGOEDING – De derde kan voor het verrichten van deze dienst worden vergoed en 

partijen kunnen een verdeelsleutel afspreken voor deze vergoeding.420 Deze verdeelsleutel 

hangt af van hetgene in de overeenkomst is opgenomen.421 De vergoeding moet worden 

                                                 
414 In die zin kent het Nederlandse recht enkele uitdrukkelijke gevallen waarin een overeenkomst van opdracht 

niet eenzijdig opzegbaar is omwille van de aard van die overeenkomst. Hierop gaat het onderzoek niet in.  
415 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 54.  
416 Zie hierover uitgebreid: S. VAN DONGEN, “Groups of contracts” in I. SAMOY en M.B.M. LOOS (eds.), Linked 

Contracts, Antwerpen, Intersentia, 2012, (9) 9-28. Zie ook: W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 63; P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge. Tome 

II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 769 e.v.  
417 Vgl. art. 16 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw 

Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
418 Art. 1794 BW; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE, Vermogensrecht in Kort Bestek, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, 410-411. Vgl. P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 58; J. KENDALL, C. 

FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 240.  
419 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 615.  
420 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 121.  
421 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 57; M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om 

geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst 

vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (565) 582. Zie ook: MvT bij het 
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onderscheiden van die van de gerechtelijke expert, diens vergoeding komt ten laste van de 

aansprakelijke partij.422 

127. DERDENREKENING – Eveneens interessant is de mogelijkheid voor partijen om, 

wanneer het geschil zich daartoe leent, te werken met ‘escrow agreements’. Dit zijn 

overeenkomsten waarbij partijen bepaalde geldsommen op een derdenrekening plaatsen, 

zodat er tussen hen een zekerheid bestaat dat de financiële verplichtingen ook daadwerkelijk 

worden uitgevoerd.423 De partijen sluiten dan een afzonderlijke overeenkomst met een derde, 

bijvoorbeeld een advocaat of een notaris, die zich akkoord verklaart om die gelden tijdelijk bij 

zich te houden. Partijen bij een bindende derdenbeslissing kunnen deze bijkomende 

verbintenis uiteraard ook vragen aan de derde.424 

B. Derde  

1. Aanduiding 

128. BEPAALD OF BEPAALBAAR – Vooraleer een voorwerp geldig is in de zin van art. 1108 

BW, moet bij een bindende derdenbeslissing de derde bepaald of minstens bepaalbaar zijn.425 

Partijen kunnen ook criteria aanreiken die kunnen dienen bij de bepaling van de derde.426   

129. AANDUIDING – Het verdient sterke aanbeveling dat partijen zelf een derde 

aanduiden.427 Dit gebeurt in onderling akkoord, aangezien deze aanduiding net het voorwerp 

is van de vaststellingsovereenkomst die de basis van de bindende derdenbeslissing vormt.428 

                                                                                                                                                         
wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging 

van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, 

Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 263.  
422 Art. 986 Ger.W.; P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke 

keuze!”, RW 1997-98, (937) 942.  
423 D. H. TRACEY, “General Principles and standard provisions” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in 

Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 8-30 e.v.  
424 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 619.  
425 Cass. 5 juni 1953, Arr. Cass. 1953, 671; P. BRULEZ, “Bepaling van voorwerp en prijs bij koop en aanneming: 

naar een meer doorgedreven dialoogmodel” in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Themis Contractenrecht, 

Brugge, Die Keure, 2014, (1) 1; L. CORNELIS, “Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing”, 

TPR 2004, (69) 70 e.v.; P.A. FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. 

DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 480-481; F. GEORGE, “L’étendue des pouvoirs 

du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder Cass. 31 oktober 2008), JLMB 2011, (76) 80.  
426 L. CORNELIS, “Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing”, TPR 2004, (69) 78; F. GEORGE, 

“L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder Cass. 31 oktober 2008), 

JLMB 2011, (76) 78.  
427 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 115.  
428 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel VII. Bindende derdenbeslissing en arbitrage 

in X (ed.), Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (645) 650; 

D. FREYER en R. SAYLER, “Commercial Disputes” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), 

Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (147) 157; K. GUMBINER, 
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Indien de partijen dit niet zelf regelen en de zaak komt bij een rechter, is het betwist of de 

rechter de derde dient aan te duiden.429 De rechter moet mijns inziens dan de overeenkomst 

interpreteren waarin de partijen overeenkomen om een derde over het conflict te laten 

beslissen.430 Een rechter kan desgevallend eventueel zelf overgaan tot de aanduiding van de 

derde, indien dit mogelijk is op grond van de interpretatiebevoegdheid van de rechter.431 In 

die zin luidt ook art. 7:904 NBW: “Indien de beslissing van een partij of een derde vernietigd 

wordt, nietig blijkt of niet binnen een aan die partij of derde daartoe te stellen redelijke 

termijn wordt verkregen, kan de rechter een beslissing geven, tenzij uit de overeenkomst of de 

aard van de beslissing voortvloeit dat zij op andere wijze moet worden vervangen.” Tot slot 

kan melding worden gemaakt van de hypothese waarin partijen een bepaalde derde voor ogen 

hadden die de beslissing zou nemen, maar die derde weigert om de gevraagde dienst te 

verrichten. In dat geval komt het uiteraard aan partijen toe om een andere derde aan te 

stellen.432 

130. TIJDSTIP – Indien het conflict reeds bestaat en partijen wensen dit op te lossen aan de 

hand van een bindende derdenbeslissing, kunnen zij daartoe een specifiek persoon of bedrijf 

aanduiden.433 Wanneer zij daarentegen een beding tot bindende derdenbeslissing opnemen in 

een andere overeenkomst wanneer nog geen geschil bestaat, liggen de zaken moeilijker. 

Indien de partijen op dat moment een derde bij naam aanduiden, lopen zij het risico dat die 

persoon of dat bedrijf tussen het opnemen van de clausule tot bindende derdenbeslissing en 

het zich voordoen van het conflict dat partijen wensen op te lossen via een bindende 

derdenbeslissing niet langer geschikt is.434 

131. GEEN KWALITEITSEISEN – Bij gebrek aan een wettelijke regeling, zijn er in beginsel 

geen inhoudelijke of andere vereisten die aan de derde worden opgelegd. De titel van 

‘expert’435 of ‘deskundige’ is overigens geen wettelijk beschermde titel.436 Er gelden 

                                                                                                                                                         
“An Overview of Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), 

Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (1) 3.  
429 Vgl. K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN 

OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 112; 

F. GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder Cass. 31 

oktober 2008), JLMB 2011, (76) 86; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, 

Sweet&Maxell, 2008, 138-139; B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de 

règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, 

Luik, Anthemis, 2017, (121) 148.  
430 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 627.  
431 Zie bijvoorbeeld: Antwerpen 23 november 2016, onuitgeg.; Brussel 29 november 1994, AJT 1994-95, 234, 

noot B. DE TEMMERMAN.  
432 L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 61.  
433 M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des conflits, 

Brussel, Bruylant, 1995, (15) 29.  
434 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 131.  
435 Een uitzondering is bijvoorbeeld de ‘Associatie van Belgische Experten’. Dit is een beroepsvereniging die 

deskundigen uit verscheidene sectoren verenigt. Deze organisatie kwalificeert een deskundige als: “hij of zij die 
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bijvoorbeeld geen diplomavereisten.437 De keuze moet dus gebeuren vanuit de intrinsieke 

kwaliteiten van de derde.438 Deze expertise kan een juridisch karakter hebben, maar ook 

bijvoorbeeld een bouwtechnisch of medisch element bevatten. In het verzekeringsrecht heeft 

men soms nood aan een technische beoordeling van bijvoorbeeld een schadegeval, wat een 

bijzondere expertise vereist.439  

132. IN CONCRETO – Partijen kunnen in theorie dus iedereen aanduiden om een bindende 

derdenbeslissing te nemen.440 Er zijn immers geen minimale kwaliteitsvereisten. Partijen die 

kiezen voor de bindende derdenbeslissing, doen er mijns inziens echter wel goed aan om bij 

de selectie van deze derde de nodige aandacht te schenken aan zijn kwaliteiten. De beslissing 

                                                                                                                                                         
door ervaring en praktijk een voldoende vakkenis verworven heeft.” Specifiek bij auto-experts dient ook te 

worden gewezen op het Instituut van auto-experts, waar de experts bepaalde beroepskwalificaties dienen te 

hebben vooraleer zij erkend kunnen worden. Er moet ook een verplichte stage worden doorlopen. De auto-

experts van het Instituut van de auto-experts zijn onderworpen aan een deontologische code. De inspiratie voor 

deze vereiste werd gehaald uit het Franse recht, waar dergelijke verplichte inschrijving al langer gold.  Zie: Wet 

van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut 

van de auto-experts, BS 2 juni 2008 zoals aangepast door de Wet van 6 oktober 2011 tot wijziging van de wet 

van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een instituut 

van de auto-experts, BS 10 november 2011; KB van 4 april 2014 tot goedkeuring van het stagereglement van het 

Instituut van de auto-experts, BS 28 mei 2014. Zie ook: www.abex.be; H. DECLERCQ, Praktisch handboek inzake 

het deskundigenonderzoek, Brugge, die Keure, 2001, 31; H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et 

l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 4 e.v.  
436 H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), 

Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 

2003, (199) 203; H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. 

DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 4; T. LYSENS en L. NAUDTS, Deskundigenonderzoek 

in burgerlijke zaken, Mechelen, Kluwer, 2010, 4; D. MATRAY en I. DEMOULIN, “MARC’s et droit de la 

construction. Tour d’horizon”, Jurimpratique 1/2014, (21) 25. Zie ook: B. DEMARSIN, Handel in 

kunstvoorwerpen, Brugge, die Keure, 2008, 109.  
437 H. DECLERCQ, Praktisch handboek inzake het deskundigenonderzoek, Brugge, die Keure, 2001, 35.  
438 Vgl. K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN 

OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 105; 

M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 588.  
439 W.D. BRAZIL, Effective Approaches to Settlement: A Handbook for Lawyers and Judges, New Jersey, 

Prentice Hall Law & Business, 1988, 39; K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met 

aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, 

aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, 

(457) 478; A. CLOQUET, Deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 

1975, 3; C. HARRIS en T. VAN NOUHUYS, “English ADR processes, in particular arbitration, with emphasis on 

the insurance context” 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) 

392-393; D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, “L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des conflits?”, 

Jurimpratique 2014, (161) 166; P. VAN LEYNSEELE, “Med-Arb et tierce décision obligatoire: les enjeux, les 

écueils, les solutions et les précautions à prendre”, Jurimpratique 1/2014 (101) 102-103.  
440 G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende 

vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 240; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. 

FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 72 en 132; T. LYSENS en L. NAUDTS, 

Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Mechelen, Kluwer, 2010, 9.  
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van deze derde is in principe een definitief oordeel en strekt de partijen tot wet. De 

deskundigheid van de derde is dan ook primordiaal voor de partijen.441  

133. COLLEGE – De ‘derde’ hoeft overigens niet noodzakelijk uit slechts één persoon te 

bestaan.442 Ook een bedrijf kan worden aangesteld.443 Partijen kunnen tevens een college van 

deskundigen aanstellen.444 In die zin is ook art. 121, § 2, 2° Verzekeringswet 2014 opgesteld, 

nu de wetgever in de mogelijkheid voorziet dat de experten van de verzekerde en de 

verzekeraar niet zelf tot een akkoord komen en daarom een derde expert aanstellen.445  

134. “INSTITUTIONELE BINDENDE DERDENBESLISSING” – Er wordt melding gemaakt van het 

onderscheid tussen een institutionele arbitrage en een arbitrage ad hoc.446 Een gelijkaardig 

onderscheid kan eveneens bij de bindende derdenbeslissing worden gemaakt.447 Partijen 

zouden ervoor kunnen opteren om een bepaalde organisatie aan te schrijven en te vragen om 

hen iemand toe te wijzen die voor hen de bindende derdenbeslissing neemt.448 

135. ONDERSCHEID MET BEMIDDELAAR – Er kan worden verwezen naar art. 1726 Ger.W., 

waar de wetgever de vereiste van een erkenning van de bemiddelaar als kwaliteitseis stelt 

vooraleer het resultaat van de bemiddeling ter homologatie aan een rechter kan worden 

voorgelegd.  

                                                 
441 Vgl. W.R. BADER, S.J. STREBEL en G.E. SHARPE, “How to get to Alternative Dispute Resolution” in N.F. 

ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, 

ABA Publishing, 2000, (35) 48-49; L. CORNELIS, “Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing”, 

TPR 2004, (69) 76; M.L.S. KALFF en B. VAN ZELST, “Arbitrage in de verzekeringspraktijk” 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, (27) 29; M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om 

geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst 

vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (565) 583; B. TILLEMAN, “Het minnelijk 

deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van 

de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 154; R.E. WIGHT, “Developments in 

commercial arbitration” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, 

(55) 57 e.v.  
442 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel VII. Bindende derdenbeslissing en arbitrage 

in X (ed.), Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (645) 653.  
443 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 129.  
444 Antwerpen 9 november 2005, TBBR 2008, 117; P&B 2006, 163; Brussel 3 juni 2003, JLMB 2003, 1377; H. 

DECLERCQ, Praktisch handboek inzake het deskundigenonderzoek, Brugge, die Keure, 2001, 38; S. MARYSSE, 

“Over (bindende) prijsbepaling door een derdebeslisser en schending van de bindende kracht van de 

overeenkomst (door de rechter)” (noot onder Cassatie 31 oktober 2008), TBBR 2010, (338) 339; B. TILLEMAN, 

“Het minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk 

deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 173.  
445 P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), 

L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 239.  
446 Zie hierover Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel II.   
447 J.M. POLAK, “Het bindend advies in het Nederlandse recht”, TPR 1985, (749) 751.  
448 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 138.  
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2. ADR-entiteiten  

136. ADR-ENTITEIT – Wanneer een consument in de zin van het WER bij het conflict 

betrokken is, kan de ADR-Richtlijn een belangrijke kwaliteitswaarborg zijn wanneer partijen 

een bindende derdenbeslissing wensen te gebruiken. Considerans 12 en art. 5 van de ADR-

richtlijn bepalen dat er zogenaamde ADR-entiteiten worden georganiseerd. Deze bieden 

toegang tot een buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Een gekwalificeerde entiteit is 

elke private of door een publieke overheid opgerichte entiteit die aan buitengerechtelijke 

regeling van consumentengeschillen doet en die voorkomt op de lijst die de Federale 

Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie opstelt en meldt aan de Europese 

Commissie.449  

137. INHOUDELIJKE KWALITEITSEISEN – Elke lidstaat moet een ‘bevoegde autoriteit’ 

organiseren.450 Deze oordeelt of een instantie de stempel van een gekwalificeerde ADR-

entiteit krijgt en op de lijst van gekwalificeerde entiteiten komt.451 In de art. 6 tot en met 11 

van de Richtlijn en art. XVI.24 WER bestaan enkele kwaliteitseisen waaraan dergelijke ADR-

entiteit moet voldoen om erkend te worden. Zo moet de ADR-entiteit deskundig, 

onafhankelijk en onpartijdig, transparant, toegankelijk, doeltreffend en billijk zijn.452 Een KB 

van 2015 verduidelijkt vervolgens de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit moet 

voldoen.453 Het weze evenwel opgemerkt dat deze inhoudelijke kwaliteitseisen beperkt zijn 

tot de ADR-entiteiten die voorkomen op de lijst uit art. 20 ADR-Richtlijn.  

138. KIFID – Een in het Nederlandse verzekeringsrecht ADR-entiteit is het 

‘Klachteninstituut Financiële Dienstverlening’ (hierna: Kifid). Deze werd onder andere voor 

geschillen over verzekeringen tussen een consument en een verzekeraar in het leven 

geroepen.454 Het Kifid is een onafhankelijke instelling en functioneert als een overkoepelend 

orgaan voor 1) de Ombudsman455, 2) de Geschillencommissie en 3) de Commissie van 

                                                 
449 Art. I.19, 4° WER.  
450 Art. XVI.24, § 1 WER. In België is dit de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Zie ook: A. 

TALLON, “De handhaving van de regelen van de consumentenbescherming” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT 

(eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, (297) 

313.  
451 Art. 20, eerste lid ADR-Richtlijn.  
452 Zie hierover: S. VOET, “Buitengerechtelijke regeling consumentengeschillen”, NJW 2014 (674) 674; S. VOET, 

“Online ADR in Europa en België: a new frontier”, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en 

conflictmanagement 2013, (26) 31-32.  
453 KB 16 februari 2015 tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in 

boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen, BS 25 februari 2015, 14287.  
454 www.kifid.nl. Zie ook: B. J. BROEKEMA-ENGELEN, “Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht” in T. 

HARTLIEF en C.J.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (169) 171.  
455 Zie hierover uitgebreid: D.P.C.M. HELLEGERS, De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (Kifid) anno 2015, doctoraatsthesis Open Universiteit Amsterdam, 2015, 231 p. Zie ook: M. 

GONÇALVES RIBEIRO SOUSA PEREIRA, “De Ombudsman Financiële Dienstverlening” 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, (103) 103-122.  

http://www.kifid.nl/
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Beroep. Eerst wordt de klacht intern aanhangig gemaakt bij de financiële dienstverstrekker 

zelf, vervolgens bij de Ombudsdienst en ten slotte bij de Geschillencommissie.456 De 

Geschillencommissie kan in bepaalde gevallen een bindende beslissing nemen. De 

gebondenheid aan deze beslissing geldt enkel indien de partijen daar uitdrukkelijk voor 

hebben gekozen. Indien zij dit niet hebben gedaan, is het een (niet-bindend) advies. De 

beslissingen van de Geschillencommissie vormen als het ware een eigen jurisprudentie.457 

Vanuit die optiek wordt kritiek geuit op dit mechanisme, aangezien er zo een eigen en parallel 

systeem van rechtspraak ontstaat. Tegen beslissingen van het Kifid is een hoger beroep 

mogelijk sinds de wijziging van het Reglement Geschillencommissie Financiële 

Dienstverlening.458 Het instellen van hoger beroep tegen een beslissing is evenwel slechts 

mogelijk in de gevallen waarin het een bepaalde drempel overschrijdt. Naast het Kifid kent 

het Nederlandse recht ook ‘Gordiass’, een onafhankelijk instituut dat eveneens tot doel heeft 

om geschillen in het verzekeringsbedrijf te beslechten, meer bepaald tussen meerdere 

verzekeraars.459 Ook dit instituut kan voor de partijen bindende beslissingen nemen.460 

Dergelijke ADR bestaat reeds langer, bijvoorbeeld in de bouwsector, en wordt in het Engels 

geduid met de term ‘Dispute Boards’ of ‘Dispute Adjudication Boards’.461 Soms spreekt men 

ook van “contractual adjudication”.462 Deze instanties zijn toepassingen van de bindende 

derdenbeslissing, hoewel het soms ook om arbitrage kan gaan. 

139. ONLINE – ODR (Online Dispute Resolution) is een vorm van buitengerechtelijke 

consumentengeschillenregeling via het internet.463 Zowel grensoverschrijdende als 

                                                 
456 Specifiek voor tuchtzaken is er nog een beroep mogelijk bij de Tuchtraad. Zie: P.E. ERNSTE, “Niet-bindend 

advies in verzekeringsgeschillen” 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, 

(43) 43 e.v.  
457 A. HAMMERSTEIN, “Geschilbeslechting in verzekeringszaken” 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, (7) 10.  
458 D.P.C.M. HELLEGERS, “Enkele knelpunten bij het procederen bij de commissie van beroep van het Kifid 

nader toegelicht” 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, (145) 146.  
459 www.gordiass.nl  
460 P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in 

Nederland”, TPR 2013, (1035) 1052.  
461 Zie hierover: D. EIDMANN en K. PLETT, “Non-judicial processing in West Germany” in K.J. MACKIE (ed.), A 

handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (177) 177-200; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. 

FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 71 e.v. Vgl. J. LAENENS, D. SCHEERS, P. 

THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 112. 

Vgl. L. DEMEYERE, “De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe 

arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 2.  
462 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 17 en 56 

e.v.  
463 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 385 e.v.; J. 

RIFKIN, “Online Dispute Resolution: Theory and Practice of the Fourth Party”, Conflict Resolution Quarterly 

2001, vol. 19, nr. 1, (117) 117-124; D. SYME, “Keeping pace: On-line Technology and ADR Services”, Conflict 

Resolution Quarterly 2006, vol. 23, nr. 3, (343) 343-358; S. VOET, “Online ADR in Europa en België: a new 

frontier”, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2013, (26) 28 e.v.  

http://www.gordiass.nl/
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binnenlandse onlinetransacties vallen binnen het toepassingsgebied.464 De ODR-Verordening 

wil de consumenten en de ondernemers één enkel toegangspunt verschaffen voor de 

buitengerechtelijke afwikkeling van geschillen door instellingen die bij het zogenaamde 

ODR-platform zijn aangesloten.465 Met betrekking tot de online buitengerechtelijke 

afhandeling van geschillen kan overigens worden gewezen op Belmed (Belgian Mediation), 

een digitaal forum dat ter beschikking werd gesteld door de FOD Economie. De Belgische 

wetgever wil online dispute resolution stimuleren, zowel tussen consumenten en handelaars 

als tussen handelaars onderling.466 

C. Intuitu personae en intuitu firmae 

140. BIJZONDERE KENMERKEN VAN DE DERDE – De partijen bij de 

vaststellingsovereenkomst sluiten een overeenkomst met de derde omwille van zijn 

bijzondere vaardigheden.467 De dienstenovereenkomst kan dan ook worden beschouwd als 

een contract intuitu personae.468 Dit zijn overeenkomsten die worden gesloten omwille van de 

bijzondere hoedanigheid van de medecontractant.469 Dit kan een gevolg zijn van de wil van de 

partijen, maar het kan ook uit de aard van het contract voortvloeien.470  

141. PERSOONSGEBONDEN – Traditioneel beschouwt men het contracttype van de 

aannemingsovereenkomst in de Napoleontische landen als een persoonsgebonden 

overeenkomst.471 Men steunt deze visie in het Belgische recht op art. 1794472 en 1795 BW.473 

                                                 
464 Overweging 11 van de ODR-Verordening.  
465 Overweging 12 van de ADR-Richtlijn; S. VOET, “Buitengerechtelijke regeling consumentengeschillen”, NjW 

2014 (674) 674.  
466 http://economie.fgov.be. Zie hierover: N. PORTUGAELS en W. VANDENBUSSCHE, “Massaschade: samen sta je 

sterker”, kuleuvenblogt.be, 24 april 2014; S. VOET, “Belmed: het digitale toegangsloket voor consumenten-

A(o)DR”, RW 2011-12, (1439) 1439-1441; S. VOET, “Online ADR in Europa en België: a new frontier”, 

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2013, (26) 36 e.v.  
467 Vgl. in het kader van de bindende derdenbeslissing: Afdeling 2 van Hoofdstuk V van dit Deel.  
468 H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), 

Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 

2003, (199) 208. Zie hierover in het algemeen: P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 369 e.v.  
469 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 126; P. BRULEZ, Koop en 

aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 366 e.v.; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 

belge. Principes-doctrine-jurisprudence. II. Les incapables. Les obligations (Première partie), Brussel, Bruylant, 

1964, 434-435; P. MARCHANDISE, "Le changement de cocontractant dans les contrats à prestations successives" 

in L. CORNELIS, F. GLANSDORFF, J. HERBOTS, et al. (eds.), Het contract met opeenvolgende prestaties, Brussel, 

Het Vlaams pleitgenootschap bij de balie te Brussel, 1991, (127) 149.  
470 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 127. Voor Frankrijk: F.-X. LICARI, 

"Fasc. unique: Louage d'ouvrage et d'industrie-Dissolution du contrat par le décès de l'entrepreneur. 

Responsabilité de l'entrepreneur du fait des personnes qu'il emploie. Action directe des salariés contra le maître 

de l'ouvrage. Assimilation à l'entrepreneur de l'ouvrier travaillant à prix fait", Jurisclasseur civil, Parijs, Ed. du 

Jurisclasseur, 2010, nr. 4.   
471 Zie o.a.: H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge. Principes--jurisprudence. II. Les incapables. 

Les obligations (Première partie), Brussel, Bruylant, 1964, 423; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat 

d'entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, 78; W. GOOSSENS, Aanneming van werk. Het gemeenrechtelijk 
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De eerste bepaling heeft betrekking op de beëindiging ad nutum van de overeenkomst door de 

opdrachtgever en de laatste vormt de grond voor het einde van de aannemingsovereenkomst 

van rechtswege bij het overlijden van de aannemer.474 

142. GLIJDENDE SCHAAL – Het intuitu personae karakter van een overeenkomst is een 

glijdende schaal.475 De intensiteit van het persoonsgebonden karakter kent dus gradaties, 

afhankelijk van de concrete wil van de partijen.476 Het intuitu-begrip is vrij flou en niet 

duidelijk afgelijnd.477 De draagwijdte ervan verschilt geval per geval en men dient in concreto 

te beoordelen hoe strikt de partijen het intuitu-karakter van hun overeenkomst hebben 

bedoeld.478 Om onduidelijkheden te vermijden, is het daarom aangewezen dat de partijen 

hierover contractuele afspraken maken.479 Partijen moeten niet alleen rekening houden met de 

intensiteit, maar ook met de aard van het intuitu-karakter. Het persoonsgebonden karakter 

genereert een aantal fundamentele rechtsgevolgen voor de overeenkomst.480 Afhankelijk van 

de intensiteit, verschillen deze rechtsgevolgen.  

                                                                                                                                                         
dienstencontract, Brugge, die Keure, 2003, 1137; P. MARCHANDISE, "Le changement de cocontractant dans les 

contrats à prestations successives" in L. CORNELIS, F. GLANSDORFF, J. HERBOTS, et al. (eds.), Het contract met 

opeenvolgende prestaties, Brussel, Het Vlaams pleitgenootschap bij de balie te Brussel, 1991, (127) 151. Vgl. 

voor Frankrijk: J. HUET, Traité de droit civil. Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 1996, 1125. Vgl. 
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471 W. REEHUIS en E. SLOB, Invoering boeken 3, 5 en 6. Boek 7. Bijzondere overeenkomsten. Titels 1,7,9 en 14, 

Deventer, Kluwer, 1991, 330.  
472 Art. 1794 BW: “De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al 

is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles 
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473 Art. 1795 BW: “Huur van werk wordt ontbonden door de dood van de werkman, de architect of de 

aannemer.”  
474 Vgl. in het algemeen: W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 62-

63. Zie ook: P. WERY, “Vue d’ensemble sur les causes d’extinction des contrats” in P. WERY (ed.), La fin du 

contrat in Edition Formation Permanente CUP, Université de Liège, 2001, (7) 30 – 32.  
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Jurisclasseur, 2010, 3. 
476 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 366.  
477 H. LAGA, "Enige bedenkingen omtrent fusies en de overgang van intuitu personae-overeenkomsten" in Liber 

Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (237) 245.  
478 Art. 1156 BW.  
479 P. BRULEZ, "Knelpunten architectenovereenkomst" in N. CARETTE en A.-L. VERBEKE (eds.), Knelpunten 

vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect, Antwerpen, Intersentia, 2011, (85) 110.  
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143. CONTRACTSLUITING – Het intuitu personae karakter van de overeenkomst leidt ertoe 

dat partijen de overeenkomst nietig kunnen laten verklaren door een dwaling omtrent de 

identiteit van de medecontractant op grond van art. 1110 BW.481  

144. UITVOERING – Bij een strikt persoonsgebonden karakter van de overeenkomst moet de 

uitvoering ervan steeds persoonlijk gebeuren.482 De derde is bij de uitvoering onmisbaar voor 

de correcte naleving van de overeenkomst.483 Hij kan zich bijgevolg niet laten vervangen 

zonder de toestemming van de partij, althans niet voor de essentiële bestanddelen. De derde 

kan zich wel laten helpen bij de vervulling van zijn taak.484 De inschakeling van derden ter 

ondersteuning is immers algemeen aanvaard.485 Deze bijstand kan ook gebeuren aan de hand 

van een onderaanneming.486 Zolang de derde de eindverantwoordelijkheid behoudt en een 

dominante rol vervult bij de uitvoering van de overeenkomst, kan deze hulp naar Belgisch 

recht dus geschieden door zowel een medewerker als een onderaannemer. Hoe dan ook blijft 

de derdebeslisser persoonlijk aansprakelijk.487 In de relatie met de uitvoeringsagent die de 

derdenbeslisser gebruikt, speelt het gemene recht en dus de theorie van het 

stuwadoorsarrest.488 

145. OVERDRACHT – Het persoonsgebonden karakter verhindert dat de derde zijn opdracht 

kan overdragen aan een andere derde zonder toestemming van de schuldeiser.489 Deze 

                                                 
481 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 373; H. DE PAGE, Traité 

élémentaire de droit civil belge. Principes-doctrine-jurisprudence. II. Les incapables. Les obligations (Première 

partie), Brussel, Bruylant, 1964, 432; W. GOOSSENS, Aanneming van werk. Het gemeenrechtelijk 

dienstencontract, Brugge, die Keure, 2003, 1143; P. MARCHANDISE, "Le changement de cocontractant dans les 

contrats à prestations successives" in L. CORNELIS, F. GLANSDORFF, J. HERBOTS, et al. (eds.), Het contract met 
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studie van het beginsel, zijn draagwijdte en enkele toepassingen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1995, 28.  
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dernières années, Brussel, Larcier, 1993, 316. 
488 G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 85-86; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, 
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toestemming kan stilzwijgend gebeuren.490 Draagt de derde zijn opdracht toch over zonder de 

toestemming van de opdrachtgevers, dan is de derde op grond van het gemene 

verbintenissenrecht nog volledig aansprakelijk.491 De derde begaat daarenboven een 

wanprestatie indien hij met het persoonsgebonden karakter van de overeenkomst geen 

rekening houdt.492  

146. INTUITU FIRMAE – Partijen kunnen ook een rechtspersoon aanduiden om een bindende 

derdenbeslissing te nemen.493 In dat geval spreekt men van een overeenkomst intuitu 

firmae.494 Het doorslaggevend element is de concrete ondernemingsactiviteit van de 

rechtspersoon.495 Daarbij kan de identiteit van de vertegenwoordiger van deze rechtspersoon 

een rol spelen,496 het team dat opereert binnen deze rechtspersoon,497 de knowhow en 

professionaliteit van de werknemers… Partijen die contracteren met een rechtspersoon doen 

dit echter niet altijd vanuit een intuitu firmae oogmerk. Soms wil men met één bepaald lid van 

die vennootschap samenwerken en is er op die manier toch een intuitu personae 

overeenkomst ontstaan. Dit moet echter uit het contract blijken.498 Dit behoort tot de 

onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter.  

147. INTUITU PERSONAE VS. INTUITU FIRMAE – Er zijn belangrijke verschillen tussen het 

intuitu firmae-karakter en het intuitu personae-karakter van een overeenkomst. Voor de 

materiële uitvoering impliceert het intuitu firmae karakter dat het voor de derde gemakkelijk 

is om zich te laten vervangen door een ander lid van die vennootschap.499 Men contracteert 

met een rechtspersoon en deze draagt de eindverantwoordelijkheid. De materiële uitvoering 
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gebeurt logischerwijs via haar verantwoordelijken. Wanneer de rechtspersoon fuseert,500 

voorwerp van een overname wordt of een deel van zijn activa overdraagt,501 betekent dit een 

overdracht. Art. 682 W. Venn.502 kent bij een fusie, een splitsing of alle daaraan gelijkstelde 

verrichtingen een overdracht van rechtswege van alle rechten en plichten, zonder afwijking 

voor de overeenkomsten die de partijen intuitu firmae overeenkwamen. De overeenkomst gaat 

in dat geval zonder toestemming van de opdrachtgever mee over.503 Het onderscheid tussen 

het intuitu personae- en het intuitu firmae-karakter komt er bijgevolg voornamelijk op neer 

dat de rechtspersoon waarmee de opdrachtgever een overeenkomst sluit als één persoon wordt 

gekwalificeerd. Zolang het contract uitgevoerd wordt binnen deze rechtspersoon, ongeacht of 

er wijzigingen zijn in haar personele samenstelling, zijn er geen problemen voor de naleving 

van het intuitu-karakter. Zodra de uitvoering echter gebeurt door een externe actor, wordt het 

intuitu personae principe gehanteerd en is een toestemming van de opdrachtgever vereist.  

ONDERAFDELING 3. AANVERWANTE RECHTSFIGUREN  

 Expertise  

148. BUITENGERECHTELIJKE EXPERTISE – De buitengerechtelijke expertise is niet hetzelfde 

als een bindende derdenbeslissing.504 Een expertise kan worden beschouwd als een 

verzamelterm van opdrachten die een expert kan uitvoeren, gaande van het louter adviseren 

van een partij tot het geval waar partijen de expert aanduiden als een bindende 

derdenbeslisser.505 In het Engels spreekt men soms van early neutral evaluation, waarbij 
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Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 17 e.v.; G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN 

COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, “Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, 

RCJB 2002, (653) 813; K. GUMBINER, “An Overview of Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, S.K. 

HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA 

Publishing, 2000, (1) 3; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, 
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partijen bij het kleinste conflict een neutrale derde om een niet-bindend advies vragen.506 

ERNSTE haalt in die context enkele voordelen aan, met name flexibiliteit en het informele 

karakter.507 Deze variant is ontstaan in de Common Law traditie onder de benaming ‘non-

binding arbitration’ of ‘advisory arbitration’.508 Op deze vorm van niet-bindende ADR 

bestaan vele toepassingen. Zo spreekt men bijvoorbeeld van een mini-trial, waar een echte 

rechtszaak wordt nagebootst en die de partijen een indruk geeft hoe het er bij een echte 

rechter aan zou kunnen toegaan.509  

149. INTERPRETATIE – Het behoort op grond van art. 1156 BW tot de onaantastbare 

beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter om na te gaan welke van deze vormen van 

buitengerechtelijke expertises partijen voor ogen hebben bij het sluiten van de 

overeenkomst.510 Indien het slechts een advies is, bindt dit noch de partijen, noch de 

rechter.511 Soms bestaat onzekerheid over de rol van een expert. Er wordt met name vaak 

gewezen op de vraag naar neutraliteit van de aangestelde expert.512 Een expertise, uitgevoerd 

door een door de verzekeraar aangeduide expert, heeft als functie om na te gaan of de 

schadeaangifte van de schadelijder met de werkelijkheid overeenstemt. Dergelijke expert is 
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arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 2.  
510 Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de 

droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, 
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dan ook meestal niet onafhankelijk.513 Dit kan een architect, bouwkundige, ingenieur, 

advocaat, boekhouder… zijn.514 

150. LOUTER ADVISEREND – Als overweging kan nog worden meegegeven dat enkel de 

mechanismen waarbij een derde een voor partijen bindend resultaat kan teweegbrengen, 

binnen dit onderzoek vallen.515 Dit impliceert dat gevallen waarin een expert louter optreedt 

als adviseur, verder buiten beschouwing blijven. Een ander voorbeeld van dergelijke niet-

bindende adviesverlening kan gevonden worden in het geval van de Gemengde Commissie 

Rechtsbijstandverzekering, wiens bevoegdheid wordt bepaald op grond van het 

Protocolakkoord Rechtsbijstand. Deze kan een niet-bindend advies geven over een geschil 

tussen de rechtsbijstandverzekeraar en de advocaat over de toepassing van het protocol.516  

151. GERECHTELIJKE EXPERTISE – Er moet ook een afbakening worden gemaakt met het 

gerechtelijk deskundigenonderzoek.517 Dit is een onderzoeksmaatregel die de rechter kan 

aanwenden.518 De rechter vraagt dan advies aan personen met een technische expertise.519 Het 

                                                 
513 P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-

98, (937) 942.  
514 J.H. WADE, “Dueling experts in Mediation and Negotiation: How to Respond When Eager Expensive 

Entrenched Expert Egos Escalate Enmity”, Conflict Resolution Quarterly 2004, vol. 21, nr. 4, (419) 419.  
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confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder Cass. 31 oktober 2008), JLMB 2011, (76) 77. Zie ook: L. 

CARDON en R. HEYLEN, “Rechten met betrekking tot de medische expertise” in T. VANSWEEVELT en F. 

DEWALLENS (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, (735) 735-815; P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” in J. VAN 

COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 227 e.v.; Y. HANNEQUART, 

“L’expertise et le procès en responsabilité” in X. (ed.), Mélanges Roger O. Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, (241) 

241 e.v.; P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 

1997-98, (937) 939.  
518 B. VANLERBERGHE, “De appellabiliteit van beslissingen tot aanstelling van een deskundige en van 

beslissingen genomen in het kader van een deskundigenonderzoek” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), 

Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (595) 

596.  
519 Cass. 29 maart 1974, Arr. Cass. 1974, 839; R. BOURSEAU, “Questions diverses liées à l’expertise”, Ann. Dr. 

Louvain 2000, (331) 333 e.v.; D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, “L’expertise est-elle un mode alternatif de 

règlement des conflits?”, Jurimpratique 2014, (161) 161; H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et 

l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 17 e.v.; 

B. VANLERBERGHE, “De wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het 

deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek", RW 2007, (594) 594-595; B. 

VERKEMPINCK, “Prijsbepaling van aandelen in de geschillenregeling: na vijftien jaar nog steeds een 

hemeltergend raadsel voor de initiatiefnemende aandeelhouders”, DAOR 2011/99, (338) 340-341.  
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kan een tussenstap zijn in een rechterlijke beslechting van een geschil.520 De expertise 

ontleent geen bindende kracht aan een vaststellingsovereenkomst, noch is de rechter hierdoor 

gebonden.521   

 Bemiddeling  

152. BEMIDDELING – Ook bij een bemiddeling betrekken partijen een derde om een conflict 

te helpen op te lossen.522 De opmars van het bemiddelingsproces als ADR – hoewel het 

precieze aantal bemiddelingen in België niet gekend is523 – vindt zijn grondslag eveneens 

deels op het Europees niveau, waar de bemiddeling in burgerlijke en handelszaken wordt 

geregeld.524 Volgens de Richtlijn Bemiddeling kan bemiddeling worden gedefinieerd als: “een 

gestructureerde procedure, ongeacht de benaming, waarin twee of meer partijen bij een 

geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun 

geschil te schikken. Deze procedure kan door de partijen worden ingeleid of door een 

rechterlijke instantie worden voorgesteld of gelast, dan wel in een lidstaat wettelijk zijn 

voorgeschreven.”525  

Een wetsontwerp van 5 februari 2018 voorziet in een eigen definitie van bemiddeling: “een 

proces dat van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen, met de actieve medewerking 

van een onafhankelijke derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe 

                                                 
520 K. COX, “Arbitragebedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. 

L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1671) 

1675.  
521 Cass. 10 maart 2015, Arr. Cass. 2015, 692.  
522 Zie o.a. D. MATRAY en I. DEMOULIN, “MARC’s et droit de la construction. Tour d’horizon”, Jurimpratique 

1/2014, (21) 23; I. VEROUGSTRAETE, “De basisprincipes van de arbitrageprocedure” in M. PIERS (ed.), De 

nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (27) 

29.  
523 W. HENSEN, “Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden”, RW 2017-18, 

(843) 844.  
524 Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten 

van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken, Pb. L. 136/3. Zie o.a. B. ALLEMEERSCH, B. GAYSE en 

P. SCHOLLEN, “De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling” in X (ed), De nieuwe wet op de 

bemiddeling, Brugge, die Keure, 2005, (9) 10; W. HENSEN, “Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, 

knelpunten en mogelijkheden”, RW 2017-18, (843) 844; A. JONLET, “Les instruments européeens au service du 

règlement extrajudiciaire des litiges”, Jurimpratique 1/2014, (7) 7 e.v.; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 943-944; A. 

VANDERHAEGHEN, “Bemiddeling en vertrouwelijkheid”, NjW 2009, (194) 195 e.v. Zie ook: Groenboek 

betreffende de alternatieve geschillenregeling in burgerlijke en handelszaken, Europese Commissie, COM 

(2002) 196. 
525 Art. 3, a) Richtlijn 2008/52/EG. Zie ook: B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk 

procesrecht”, TPR 2003, (409) 414; K. COX, “Arbitragebedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 

SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1671) 1675; B. HUBEAU, “De bemiddeling in het publiekrecht”, RW 

2000-01, (410) 410-411.  
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te brengen zelf tot een oplossing te komen”. Deze definitie zou in het Ger.W. worden 

opgenomen.526 

153. ROL VAN DE DERDE – Bij een bemiddeling blijven het de partijen zelf die een einde 

stellen aan het geschil.527 De rechtsleer wijst op verschillende varianten van bemiddeling: 

‘facilitator’, ‘evaluator’…528 Het onderscheid met onderhandelingen is dat dit met hulp van 

een derde gebeurt.529 Deze derde heeft als taak om partijen slechts te ondersteunen en niet om 

zelf beslissingen te nemen.530 Het gaat dus om een beperkte taak voor de bemiddelaar. In 

België was bemiddeling eerst en vooral succesvol in het strafrecht (dader-slachtoffer 

bemiddeling) en het collectieve arbeidsrecht.531 In 2001 werd in België de wet op de familiale 

bemiddeling uitgevaardigd en vervolgens vervangen door de wet van 21 februari 2005, waarin 

bemiddeling in alle vormen wordt geregeld.532 In de wet van 30 juli 2013 wordt eveneens de 

                                                 
526 MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 245 e.v. 
527 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 127; I. 

VEROUGSTRAETE, “De basisprincipes van de arbitrageprocedure” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 

2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (27) 29.  
528 N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 214.  
529 K. ANDRIES, “Bemiddelingsbedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. 

TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (1631) 1635; M. C. EUWEMA,”Bemiddeling bij contracteren: toegevoegde waarde?” in A.-L. 

VERBEKE (ed.), Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2011, 

(65) 72; C. HARRIS en T. VAN NOUHUYS, “English ADR processes, in particular arbitration, with emphasis on 

the insurance context” 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) 

390; E. LANCKSWEERDT, “Naar een faciliterende wetgeving voor bemiddeling met openbare besturen”, TBP 

2010, (511) 514; W.G.B. NEERVOORT, “Mediation in het verzekeringsrecht” 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, (59) 69; A.-L. VERBEKE en N. VERSLYPE, “Governance-clausules” in 

G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele 

clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1649) 1659.  
530K. ANDRIES, “Bemiddelingsbedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. 

TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (1631) 1635; K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met 

aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva:  Aansprakelijkheid, 

aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, 

(457) 486; A. DE BANDT, “La négociation et la médiation dans le cadre de l’action en réparation collective”, 

TBH 2014, (591) 596; J. LAENENS, “Schikken of beschikken? Pleidooi tegen de privatisering van bemiddeling”, 

RW 2000-01, (402) 403.  
531 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 294 

e.v.; S. PARMENTIER, “ADR, een nieuwe rage in de Verenigde Staten” in S. PARMENTIER en B. HUBEAU (eds.), 

De rechter buitenspel. Conflictregeling buiten de rechtbank om, Antwerpen, Kluwer, 1990, (1) 7.  
532 Zie ook: B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk procesrecht”, TPR 2003, (409) 413; 

A. DE BANDT, “La négociation et la médiation dans le cadre de l’action en réparation collective”, TBH 2014, 

(591) 592; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk 

Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 107-108; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE, Vermogensrecht in 

Kort Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 472-473; H. ULRICHTS, Schaderegeling in België, Mechelen, Kluwer, 

2013, 25 e.v.; B. WEYTS en D. WUYTS, “Ervaringen in België met ADR in verzekeringsgeschillen” in C.J.M. 
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nodige aandacht geschonken aan de minnelijke schikking, met opnieuw een duidelijke 

aandacht voor bemiddeling.533 In het verzekeringsrecht is bemiddeling eveneens aan een 

opmars bezig.534 Deze opmars was al langer bezig in de VSA en vindt stilaan toepassing in 

Europa.535 Bemiddeling wordt ook in de mate van het mogelijke buiten de rechtbank om 

gestimuleerd.536 

154. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST ALS UITKOMST – Een succesvolle bemiddeling leidt in 

beginsel tot een minnelijke regeling, aangezien partijen het bereikte akkoord na de 

bemiddeling in een vaststellingsovereenkomst zullen gieten.537 Een Engelse auteur stelt 

terecht: “Mediation is best considered as a means of procuring a settlement, that is, 

consensual conclusion of a dispute by the parties without submission to a binding decision by 

a third party neutral”.538 Het resultaat van een succesvolle bemiddeling is een 

bemiddelingsakkoord.539  

                                                                                                                                                         
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, (355) 364-365.  
533 S. BROUWERS, “Langs nieuwe wegen, van familierechtbank naar bemiddeling” in DEPARTEMENT 

PERMANENTE VORMING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), Alternatieve 

geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, (1) 1 e.v.  
534 Zie infra voor een analyse van het in de Verzekeringswet 2014 gekende Bemiddelingsorgaan, hoewel dit niet 

operationeel is.  
535 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 528-529; 

W.G.B. NEERVOORT, “Mediation in het verzekeringsrecht” 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, (59) 73 e.v.; H. VAN HOUTTE, “Mediatie. Is het gras groener aan de andere kant van 

den heuvel?” in X (ed.), Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, (231) 232. Zie ook: 

P.W. SCHNEIDER, “Parties’ authority to settle a dispute of claim” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in 

Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 6-31 e.v. Vgl. 

M.E. MEDAGLIA en K.M. KENNY, “ADR for Complex Coverage Disputes: an Idea whose Time has Come?” in 

D. K. ERICSSON (ed.), Litigating the Coverage Claim II. Pretrial Procedures and Strategies for Insurers, 

Insureds and Their Counsel, (283) 292.  
536 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 588.  
537 Bemiddeling wordt in Nederland veelal aangeduid met de term ‘mediation’. In Frankrijk spreekt men van 

‘médiation’. Volgens VAN HOUTTE worden de meeste geschillen die voorgelegd worden aan een mediator ook 

beëindigd met een minnelijke schikking, aangezien deze partijen doorgaans ook meer bereid zijn om tot een 

akkoord te komen: H. VAN HOUTTE, “Mediatie. Is het gras groener aan de andere kant van den heuvel?” in X 

(ed.), Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, (231) 233. Dit kan uiteraard niet 

worden geverifieerd. Zie in dezelfde zin: H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, 

Sweet & Maxwell, 1999, 185-187; R.D. ENGLISH, “Enforcing the Results” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. 

TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (97) 

98; R. A. POSNER, Economic Analysis of Law, New York, Aspen Publisher, 2003, 575; M.E. STORME, 

“Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-

2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 593; M. WOOD, “Insurance related disputes 

(including reinsurance and professional indemnity)” in R. CALLER (ed.), ADR and Commercial Disputes, 

London, Sweet&Maxwell, 2002, (114) 125-126.  
538 N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 216.  
539 B. VAN DEN BERGH, “Het akkoordvonnis: “contractuele grondlaag met rechterlijke vernislaag” (noot onder 

Cass. 9 september 2013), RW 2015-16, (504) 506.  
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155. ONDERSCHEID – Bij een bindende derdenbeslissing neemt een derde de beslissing.540 

De derde beëindigt definitief het conflict en deze komt een beslissende rol toe. Dit in 

tegenstelling tot bemiddeling, waar partijen een derde enkel bij het conflict betrekken om hen 

te ondersteunen.541 Deze derde beslist niet zelf over het geschil, maar begeleidt de partijen om 

zelf tot een oplossing te komen.542  

A. Toepassing 

156. CONVENTIONEEL – In beginsel kan elke overeenkomst een bemiddelingsbeding 

bevatten.543 Er is principieel geen beperking in het materiële toepassingsgebied. 

Verzekeringsgeschillen zijn in theorie in een ruime zin voor bemiddeling vatbaar.544 Partijen 

                                                 
540 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 127; 

C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, Londen, Routledge, 2008, 16; T. DE BEIR, 

“Meerwaarde creëren in onderhandelen en bemiddelen: de rol van de advocaat” in DEPARTEMENT PERMANENTE 

VORMING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), Alternatieve 

geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, (25) 25; S. MARYSSE, “Over (bindende) prijsbepaling door een 

derdebeslisser en schending van de bindende kracht van de overeenkomst (door de rechter)” (noot onder Cassatie 

31 oktober 2008), TBBR 2010, (338) 343; J. STUYCK, “Boeken XVI & XVII. Buitengerechtelijke regeling van 

consumentengeschillen en bijzondere rechtsprocedures (i.h.b. vordering tot staking)” in B. KEIRSBILCK en E. 

TERRYN (eds.), Het wetboek van economisch recht: van nu en straks?, Antwerpen, Intersentia, 2014, (341) 351; 

M. S. VAN MUIJDEN, “Juridische aspecten van de vaststellingsovereenkomst na mediation” in G.W. BRANDS-

BOTTEMA en J.H. LIEBER (eds.), Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, (17) 

17.  
541 B. ALLEMEERSCH, B. GAYSE en P. SCHOLLEN, “De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling” 

in X (ed), De nieuwe wet op de bemiddeling, Brugge, die Keure, 2005, (9) 16-17; P.E. ERNSTE, “Een blik over de 

grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in Nederland”, TPR 2013, (1035) 1051; 

W.G.B. NEERVOORT, “Mediation in het verzekeringsrecht” 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, (59) 60 e.v.; P. VAN LEYNSEELE, “Med-Arb et tierce décision obligatoire: les enjeux, 

les écueils, les solutions et les précautions à prendre”, Jurimpratique 1/2014 (101) 101-102; 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. FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in Serie Onderneming en Recht, deel 

83, Deventer, Kluwer, 2014, (355) 367.  
542 K. COX, “Arbitragebedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. 

L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1671) 

1675; C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel VII. Bindende derdenbeslissing en 

arbitrage in X (ed.), Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, 

(645) 648.  
543 Zie hierover in de context van het verzekeringsrecht: Y. THIERY, “Arbitrage en mediatie: methode van 

geschillenbeslechting die verzekerings- en herverzekeringsprofessionals verkiezen?” in CEPANI (ed.), Arbitrage 

en Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2015, (17) 40. Zie in het algemeen: M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 589; H. VAN HOUTTE, “Mediatie. Is het gras groener aan de 

andere kant van den heuvel?” in X (ed.), Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, 

(231) 238.  
544 M. WOOD, “Insurance related disputes (including reinsurance and professional indemnity)” in R. CALLER 

(ed.), ADR and Commercial Disputes, London, Sweet&Maxwell, 2002, (114) 115; Y. THIERY, “Arbitrage en 

mediatie: methode van geschillenbeslechting die verzekerings- en herverzekeringsprofessionals verkiezen?” in 

CEPANI (ed.), Arbitrage en Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2015, (17) 41. Zie ook: N. PORTUGAELS, 

“Hoofdstuk 3. Buitengerechtelijke beslechting van verzekeringsgeschillen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 
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kunnen conventioneel in de verzekeringsovereenkomst opteren voor bemiddeling voor het 

geval geschillen rijzen.545 Dit kan nuttig zijn bij dekkingsgeschillen, 

aansprakelijkheidsvorderingen en problemen over herverzekering.546 Men neemt aan dat het 

bemiddelingsbeding in de overeenkomst een middelenverbintenis doet ontstaan voor beide 

partijen om samen aan een minnelijke regeling te werken.547 Indien de 

verzekeringsovereenkomst zelf geen bemiddelingsbeding bevat, belet niets dat partijen na het 

ontstaan van het geschil een zelfstandige bemiddelingsovereenkomst sluiten.548 De 

Verzekeringswet 2014 verankert bemiddeling bij andere dan beroepsgebonden 

ziektekostenverzekeringen en bij schuldsaldoverzekeringen549.550 Dit bemiddelingsorgaan zou 

een (beperkte) rol moeten spelen voor chronisch zieken en personen met een handicap.551 

B. Rechtsgevolgen  

157. VRIJWILLIGE EN GERECHTELIJKE BEMIDDELING – Het Belgische recht maakt een 

onderscheid tussen enerzijds de (volstrekt)552 vrijwillige bemiddeling553 en anderzijds de 

gerechtelijke bemiddeling554.555 Ondanks dit onderscheid vereist echter elke vorm van 

                                                                                                                                                         
(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1001) 1020-1023. Vgl. H.J. BROWN en A.L. 

MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 131 e.v.  
545 Art. 1725, § 1 Ger.W. 
546 W.G.B. NEERVOORT, “Mediation in het verzekeringsrecht” 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, (59) 86 e.v.  
547 Zie hierover uitgebreid: K. ANDRIES, “Bemiddelingsbedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 

SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1631) 1631-1647; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 588 e.v. Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles 

and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 447.  
548 D. FREYER en R. SAYLER, “Commercial Disputes” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER 

(eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (147) 156.  
549 Zie hierover: G. HEIRMAN en N. PORTUGAELS, “De nieuwe regeling m.b.t. de schuldsaldoverzekering voor de 

verwerving van de eigen en enige gezinswoning: naar meer transparantie en solidariteit?”, TBH 2016, (134) 134-

145.  
550 Artikelen 206, derde lid en 221 Verzekeringswet 2014.  
551 Y. THIERY, “Arbitrage en mediatie: methode van geschillenbeslechting die verzekerings- en 

herverzekeringsprofessionals verkiezen?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 

2015, (17) 42. 
552 Zie hierover o.a.: C. HERIJGERS, “De vertrouwelijkheid en het gebruik van ombudsgegevens uit 

ziekenhuizen”, T. Gez. 2015-16, (6) 16 e.v.  
553 Artikelen 1730 – 1733 Ger.W. Zie ook: B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk 

procesrecht”, TPR 2003, (409) 416.  
554 Artikelen 1734-1737 Ger.W.  
555 Zie ook B. ALLEMEERSCH, B. GAYSE en P. SCHOLLEN, “De wet van 21 februari 2005 in verband met de 

bemiddeling” in X (ed), De nieuwe wet op de bemiddeling, Brugge, die Keure, 2005, (9) 19 e.v.; T. DE BEIR, 

“Meerwaarde creëren in onderhandelen en bemiddelen: de rol van de advocaat” in DEPARTEMENT PERMANENTE 

VORMING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), Alternatieve 

geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, (25) 39 e.v.; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE, 

Vermogensrecht in Kort Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 473.  
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bemiddeling een zekere mate van vrijwilligheid en goodwill.556 Om die reden vervangt een 

wetsontwerp van 5 februari 2018 de ‘vrijwillige’ bemiddeling door de ‘buitengerechtelijke’ 

bemiddeling, om zo het onderscheid met een gerechtelijke bemiddeling beter te maken.557 De 

gerechtelijke bemiddeling gebeurt dus in het kader van een procedure bij een rechtbank, op 

initiatief van een rechter of op initiatief van een van de partijen.  

158. KWALITEITSEIS BEMIDDELAAR – Bij een gerechtelijke bemiddeling kan enkel een door 

de federale bemiddelingscommissie558 erkende bemiddelaar worden aangesteld.559 Dit 

betekent dat deze bemiddelaar de Gedragscode heeft aanvaard.560 Bij vrijwillige bemiddeling 

geldt deze eis niet en kunnen partijen kiezen wie zij als bemiddelaar aanduiden.561 Niettemin 

kan een rechtbank enkel het akkoord homologeren in een akkoordvonnis dat het resultaat is 

van een bemiddeling geleid door een erkende bemiddelaar.562 Zo worden de facto dezelfde 

kwaliteitseisen opgelegd aan beide vormen van bemiddeling.563 Daarenboven is het uiteraard 

zo dat partijen meestal kiezen voor een bemiddelaar, op grond van zijn expertise.564 

                                                 
556 A. DE BANDT, “La négociation et la médiation dans le cadre de l’action en réparation collective”, TBH 2014, 

(591) 596; T. DE BEIR, “Meerwaarde creëren in onderhandelen en bemiddelen: de rol van de advocaat” in 

DEPARTEMENT PERMANENTE VORMING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), 

Alternatieve geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, (25) 39; W. HENSEN, “Bemiddeling in rechtszaken: 

stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden”, RW 2017-18, (843) 854; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 590; P. TAELMAN, “Bemiddeling: quo vadis? Inleidende 

beschouwingen bij een colloquium” in X (ed.), De nieuwe wet op de bemiddeling, Brugge, die Keure, 2005, (1) 

3; 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. FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in Serie 

Onderneming en Recht, deel 83, Deventer, Kluwer, 2014, (355) 365. Niettemin voorziet art. 1726 van het 

Gerechtelijk Wetboek in een uitzondering op deze regel, aangezien in die hypothese ook een overeenkomst als 

resultaat van een bemiddeling geleid door een niet-erkende bemiddelaar wordt erkend. Hierop gaat het 

onderzoek verder niet in. Vgl. E.J. COSTELLO, “Whether and when to use Alternative Dispute Resolution” in 

N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s 

Handbook, ABA Publishing, 2000, (17) 18.  
557 MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 254 e.v. 
558 Deze zou overigens aan grote wijzigingen onderhevig worden: MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 

houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met 

het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 

2919/001, 248 e.v.  
559 Art. 1734, § 1 Ger.W.  
560 Gedragscode van de federale bemiddelingscommissie, http://5033.fedimbo.belgium.be.  
561 Vgl. N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in 

England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 217.  
562 K. ANDRIES, “Bemiddelingsbedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. 

TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (1631) 1635; E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. 

RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 78; V. SAGAERT, B. 

TILLEMAN en A. L. VERBEKE, Vermogensrecht in Kort Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 473.  
563 P.-P. RENSON, “La médiation et les enjeux liés à la formation des médiateurs agréés”, Jurimpratique 1/2014, 

(69) 78 e.v.; B. WEYTS en D. WUYTS, “Ervaringen in België met ADR in verzekeringsgeschillen” in C.J.M. 
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159. NOODZAKELIJKE HOMOLOGATIE – De homologatie is bij een gewone bemiddeling 

facultatief. Bij een collectief akkoord in de zin van een collectieve rechtsvordering, waar er 

eveneens een beroep op een bemiddelaar kan worden gedaan, is homologatie echter 

noodzakelijk om alle groepsleden te kunnen binden.565 Belangrijk om op te merken is 

evenwel dat indien er een homologatie plaatsvindt, dit bemiddelingsakkoord uitvoerbaar is. Er 

wordt dus een uitvoerbare titel afgeleverd.566 

 Ombudsdienst 

160. TOEPASSINGEN – Het concept van de ombudsman is afkomstig uit Zweden en is 

ondertussen mondiaal verspreid.567 In België zijn er onder andere ombudsdiensten voor het 

treinvervoer, de telecommunicatiesector, de financiële sector, de postsector en de 

energiesector.568 Deze hebben principieel tot doel om de onvrede van burgers weg te 

werken.569 Ook in de verzekeringssector heeft men een ombudsdienst georganiseerd.570  

A. Consumentenombudsdienst  

161. OVERKOEPELENDE STRUCTUUR – Een consument kan zich tot de zogenaamde 

‘Consumentenombudsdienst’ richten, een in het Belgische recht overkoepelende structuur van 

ombudsdiensten.571 De Consumentenombudsdienst is een autonome openbare dienst met 

rechtspersoonlijkheid.572 De Consumentenombudsdienst is tevens een gekwalificeerde entiteit 

                                                                                                                                                         
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, (355) 365-366.  
564 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 944; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 

588.  
565 E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN 

(eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 78.  
566 A. MICHIELSENS, “De notariële akte en het exequatur”, Not. Fisc. M. 2008, (109) 112.  
567 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 380 e.v.; B. 

WEEKERS, “Bemiddeling ombudsman kan leiden tot definitieve geschillenbeslechting” in DEPARTEMENT 

PERMANENTE VORMING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), Alternatieve 

geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, (75) 76-77.  
568Zie hierover: http://economie.fgov.be  
569 J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 103; P. TAELMAN en K. YSEBAERT, “De ombudsdiensten” in J. LAENENS, P. 

TAELMAN, M. HENQUIN en K. YSEBAERT (eds.), Alternatieve Geschillenregeling. De verzoening. 

Geschillencommissies, Antwerpen-Gent, 1999, 134-164.  
570 Zie infra.  
571 MvT bij het wetsontwerp houdende de invoeging van boek XVI, “Buitengerechtelijke regeling van 

consumentengeschillen” in het wetboek van economisch recht, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 53K3360/001, 7. 

Zie de website: http://consumentenombudsdienst.be. Zie ook: E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot 

collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 

2015, (67) 72 e.v.  
572 Art. XVI.5 WER; J. STUYCK, “Boeken XVI & XVII. Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen 

en bijzondere rechtsprocedures (i.h.b. vordering tot staking)” in B. KEIRSBILCK en E. TERRYN (eds.), Het 

wetboek van economisch recht: van nu en straks?, Antwerpen, Intersentia, 2014, (341) 346. Zie ook: L. 
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in de zin van het WER en komt dus voor op de door de FOD Economie gepubliceerde lijst 

van gekwalificeerde entiteiten.573 De Consumentenombudsdienst is ontstaan bij de 

omzetting574 van de ADR-Richtlijn in het WER.575 Deze centrale Consumentenombudsdienst 

is samengesteld uit de federale ombudsdiensten en de private ombudsdiensten.576  

162. CENTRALISERING – De centralisering van bestaande ombudsdiensten is mijns inziens 

een goede zaak. Een belangrijk argument in het voordeel van ADR is de eenvoud in 

vergelijking met een beroep op een overheidsrechter. Deze relatieve eenvoud dreigde echter 

verloren te gaan in wat stilaan een kluwen van bevoegde instanties op het niveau van de 

buitengerechtelijke afhandeling aan het worden was. Door de centralisering weet een 

consument voortaan dat er een centrale instelling is, waar hij met zijn bekommernissen terecht 

kan. Deze Consumentenombudsdienst maakt vervolgens de klacht over aan de bevoegde 

ADR-entiteit of kan de klacht zelf behandelen. Art. XVI.6 WER bepaalt de drieledige 

opdracht van de Consumentenombudsdienst577: “1° de consumenten en ondernemingen 

inlichten over hun rechten en plichten, in het bijzonder over de mogelijkheden van 

buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen; 2° elke aanvraag tot 

buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil in ontvangst nemen en hetzij 

bezorgen aan de terzake bevoegde gekwalificeerde entiteit, hetzij zelf behandelen; 3° zelf 

                                                                                                                                                         
SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 925-926.  
573 Art. XVI.6 WER.  
574 Vanaf 1 januari 2015 moest deze Consumentenombudsdienst volledig operationeel zijn: KB 10 april 2014 

betreffende de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI 

‘Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen’ in het Wetboek van economisch recht, BS 12 mei 

2014, 38269. Niettemin was er al enig uitstel, zie hierover: E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief 

herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 73. 
575 Wet 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI ‘Buitengerechtelijke regeling van 

consumentengeschillen’ in het Wetboek van economisch recht, BS 12 mei 2014, 38262; Art. XVI.1 WER. Zie 

ook: J. STUYCK, “Boeken XVI & XVII. Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen en bijzondere 

rechtsprocedures (i.h.b. vordering tot staking)” in B. KEIRSBILCK en E. TERRYN (eds.), Het wetboek van 

economisch recht: van nu en straks?, Antwerpen, Intersentia, 2014, (341) 342. In Nederland werden de ADR- 

Richtlijn en de ODR-Verordening omgezet in Nederlandse wetgeving aan de hand van de zogenaamde 

‘Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenregeling consumenten’, te weten de ‘Wet van 16 april 2015 tot 

implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 

betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG’. De Nederlandse wetgever heeft dus 

geopteerd voor een zelfstandige kaderwet, in plaats van een implementering in bestaande wetgeving. Zie ook: 

D.P.C.M. HELLEGERS, De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 

2015, doctoraatsthesis Open Universiteit Amsterdam, 2015, 80 e.v.  
576 S. VOET, “Buitengerechtelijke regeling consumentengeschillen”, NJW 2014 (674) 677.  
577 Zie hierover ook: H. DE CONINCK, “Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen”, DCCR 2014, 

(23) 25 e.v.  



 

 

91 

 

optreden in elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil, 

waarvoor geen andere gekwalificeerde entiteit bevoegd is.”578 

163. SCHORSING VERJARINGSTERMIJN – Daarnaast is er nog een belangrijk voordeel voor de 

consument. Art. XVI.18 WER bepaalt dat de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen worden 

geschorst vanaf de ontvangst van de volledige aanvraag. Zo leidt een onsuccesvolle poging tot 

een buitengerechtelijke afhandeling van het geschil niet tot een verlies van de mogelijkheid 

voor de consument om nog een beroep te doen op de overheidsrechter.  

164. MINNELIJK AKKOORD – De interventie van deze Consumentenombudsdienst kan 

eveneens tot een vaststellingsovereenkomst leiden.579 De Consumentenombudsdienst kan 

daarbij een beroep doen op andere vormen van ADR.580 Indien de Consumentenombudsdienst 

een minnelijke regeling heeft bereikt, zendt hij daarvan een bevestiging aan alle partijen.581 

Indien partijen geen minnelijke regeling bereiken, kan de Consumentenombudsdienst nog een 

niet bindende aanbeveling doen.582  

B. Ombudsman van de Verzekeringen 

165. OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN – De Ombudsman van de Verzekeringen 

bestond reeds voor het ontstaan van de Consumentenombudsdienst, zodat het bestaan van de 

Consumentenombudsdienst een relatief beperkte meerwaarde biedt in het verzekeringsrecht. 

De Ombudsman van de Verzekeringen heeft een groot succes. In 2015 werden 5171 

verzoeken tot tussenkomst aan de Ombudsman gericht. Dit zijn er maar liefst 853 meer dan in 

2014.583 De Ombudsman maakt deel uit van de Consumentenombudsdienst, hoewel de 

autonomie behouden blijft. Ook deze ombudsman is een gekwalificeerde entiteit in de zin van 

het WER en komt dus voor op de door de FOD Economie gepubliceerde lijst van 

gekwalificeerde entiteiten. De wettelijke grondslag voor de Ombudsman van de 

                                                 
578 Zie ook: A. TALLON, “De handhaving van de regelen van de consumentenbescherming” in G. STRAETMANS 

en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, (297) 309 e.v.  
579 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 926: waar de auteurs opmerken dat deze bemiddelingsopdracht niet geldt met betrekking tot 

bevoegdheden voorbehouden aan het Fonds voor Arbeidsongevallen; B. WEEKERS, “Bemiddeling ombudsman 

kan leiden tot definitieve geschillenbeslechting” in DEPARTEMENT PERMANENTE VORMING VAN DE ORDE VAN 

ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), Alternatieve geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, (75) 

83-84.  
580 Vergelijk: A.-L. VERBEKE en N. VERSLYPE, “Governance-clausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 

SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1649) 1661.  
581 S. VOET, “Buitengerechtelijke regeling consumentengeschillen”, NJW 2014, (674) 680.  
582 Zie ook: H. SWENNEN en A.G. CASTERMANS, “Privaatrecht en soft law”, TPR 2014, (805) 813; Y. THIERY, 

“Arbitrage en mediatie: methode van geschillenbeslechting die verzekerings- en herverzekeringsprofessionals 

verkiezen?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2015, (17) 41.  
583 Zie hiervoor de jaarverslagen 2014 en 2015 van de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as.  

http://www.ombudsman.as/
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Verzekeringen zijn de art. 302 en 303 Verzekeringswet 2014.584 Het oude art. 15bis van het 

Controlereglement, waarin in 2006 een Ombudsman van de Verzekeringen werd ingesteld, is 

echter nog niet opgeheven.585  

166. BEVOEGDHEID – De Ombudsman van de Verzekeringen verklaart zichzelf enkel 

bevoegd om geschillen tussen een consument en een verzekeraar of tussenpersoon te 

behandelen.586 Deze beperking is echter onterecht, aangezien art. 302, § 1, eerste lid spreekt 

van geschillen met cliënten en niet van geschillen met consumenten.587 Met SCHUERMANS en 

VAN SCHOUBROECK kan dan ook worden besloten dat de Ombudsman van de Verzekeringen 

bevoegd is om geschillen tussen de verzekeraars of verzekeringstussenpersonen en de 

verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde en derden betrokken bij de uitvoering van de 

verzekeringsovereenkomst te onderzoeken.588 De Ombudsman van de Verzekeringen kan 

tevens oordelen over vragen met betrekking tot de toepassing van het luik “consumenten” van 

de gedragscodes van verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen.589 

                                                 
584 Zie voor een overzicht van de geschiedenis hiervan: K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met 

aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, 

aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, 

(457) 487-488.  
585 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 925-926.  
586Zie hiervoor online: www.ombudsman.as.  
587 “Elk probleem tussen een klant en een verzekeringsmaatschappij, verzekeringsbemiddelaar, 

verzekeringsagent (levensverzekering, brandverzekering, hospitalisatieverzekering, autoverzekering, 

rechtsbijstandsverzekering, verzekering werkongevallen, allriskverzekering, Burgerlijke-

Aansprakelijkheidsverzekering (BA), familiale verzekering, annulatieverzekering voor reizen, verzekering 

gewaarborgd inkomen, pensioensparen, …) alsook problemen met DATASSUR (= economisch 

samenwerkingsverband dat gegevensbestanden beheert. Aan de hand van dat bestand kan de verzekeraar nagaan 

of de informatie die hij van de klant ontvangt correct is, en kan hij eveneens diens risicoprofiel inschatten).”, 

bron: http://economie.fgov.be. Zie specifiek: www.ombudsman.as.  
588 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 926. Zie ook: A.-L. VERBEKE en N. VERSLYPE, “Governance-clausules” in G.-L. BALLON, H. 

DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1649) 1661; 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. FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in Serie Onderneming en Recht, deel 83, Deventer, 

Kluwer, 2014, (355) 360-361. Zie ook: R. CROONENBERGHS, “L’office de contrôle des assurances et 

l’ombudsman des compagnies d’assurances” in F. DE LY en M. STORME (eds.), Verzekeringen en 

geschillenbeslechting, Kluwer, Diegem, 1994, (47) 48. 
589Art. 302, § 2, 3° Verzekeringswet 2014. Zie ook: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen 

van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 926.  

http://www.ombudsman.as/
http://economie.fgov.be/
http://www.ombudsman.as/
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 Arbitrage  

A. Toepasselijke regelgeving  

167. EIGEN REGELGEVING – Partijen kunnen eveneens kiezen om het geschil op te lossen 

aan de hand van een arbitrage.590 Arbitrage wordt behandeld in het zesde deel van het Ger.W. 

Art. 1681 Ger.W. definieert een arbitrageovereenkomst als: “een overeenkomst waarin de 

partijen alle geschillen of sommige geschillen die tussen hen gerezen zijn of zouden kunnen 

rijzen met betrekking tot een bepaalde, al dan niet contractuele, rechtsverhouding aan 

arbitrage voorleggen.” Dit kan, naar analogie met de mogelijkheden van bemiddeling of een 

bindende derdenbeslissing, door een arbitragebeding op te nemen in een andere 

overeenkomst, dan wel door een afzonderlijke arbitrageovereenkomst te sluiten zodra partijen 

dat wensen.591 Partijen moeten dus een keuze maken in een overeenkomst.592 Voor de 

volledigheid wordt opgemerkt dat het partijen uiteraard ook vrij staat om mengvormen van 

ADR af te spreken. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ‘Med-Arb’, waarbij een 

onsuccesvolle bemiddeling wordt vervangen door een procedure van arbitrage.593 

168. NIEUWE WET – Het Belgische recht kent sinds 1 september 2013 een nieuwe 

arbitragewet in het Ger.W. die het regime van arbitrage verder uitwerkt.594 Met deze nieuwe 

wet zoekt België aansluiting bij het kader van de United Nations Commission on 

International Trade Law (UNCITRAL). Een deel van deze bepalingen is van openbare orde 

en is voor het overige van aanvullend recht, zodat partijen desgewenst een afwijkende 

                                                 
590 N. PORTUGAELS, “Buitengerechtelijke beslechting van verzekeringsgeschillen” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1001) 1024-1027.  
591 K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. 

ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 113-114; M. L. 

STORME, “Arbitrale akkoorden”, TPR 1998, (33) 34. Zie hierover ook: B. DEN TANDT, “The arbitration 

agreement” in B. DEN TANDT (ed.), The New Belgian Arbitration Law, Brugge, die Keure, 2015, 23-42; R.E. 

WIGHT, “Developments in commercial arbitration” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New 

York, Routledge, 1991, (55) 56.  
592 Antwerpen 26 juni 2000, P&B 2001, 183, noot K. VAN DAMME; L. DEMEYERE, “De arbitrageovereenkomst 

en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun 

praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 2; J.-L. LEDOUX, “L’arbitrage, la tierce décision 

obligatoire, la commission du notaire par justice-Aspects déontologiques” in X. (ed.), De notaris en de 

conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (391) 400.  
593 C. D. BOS, “Modern ADR Variations” in D. K. ERICSSON (ed.), Litigating the Coverage Claim II. Pretrial 

Procedures and Strategies for Insurers, Insureds and Their Counsel, (271) 276-277; H.J. BROWN en A.L. 

MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 18 en 147; J. NOLAN-HALEY, 

“Mediation: The “New Arbitration””, Harvard Negotiation Law Review 2012, vol. 17, (61) 63.  
594 Wet 24 juni 2013 tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage, BS 

28 juni 2013, 41263. Zie hierover: M. PIERS en D. DE MEULEMEESTER, “Nieuwe Arbitragewet. België is 

voortaan een ‘UNCITRAL MODELWET’-land”, NjW 2013, 726-736; D. DE MEULEMEESTER en M. PIERS, “De 

nieuwe Belgische Arbitragewet” in DEPARTEMENT PERMANENTE VORMING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN 

DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), Alternatieve geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, (85) 85 e.v.; M. PIERS 

(ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 187 p.  



 

 

94 

 

afspraak kunnen treffen.595 Daarnaast stelde het oude art. 1677 Ger.W. dat een overeenkomst 

tot arbitrage was onderworpen aan de vormvereiste van een geschrift.596 Dit is niet langer het 

geval in de nieuwe arbitragewet, aangezien art. 1681 Ger.W. deze vereiste niet langer stelt.  

169. “ARBITRABILITEIT” – Bij arbitrage spreekt men over arbitrabiliteit wanneer men doelt 

op de grenzen voor partijen bij het sluiten van een arbitrageovereenkomst.597 Sinds de nieuwe 

Arbitragewet – die het toepassingsgebied van arbitrage verruimde598 - luidt art. 1676, § 1 

Ger.W.: “Ieder geschil van vermogensrechtelijke aard kan het voorwerp van een arbitrage 

uitmaken. Niet-vermogensrechtelijke geschillen die vatbaar zijn voor dading, kunnen 

eveneens het voorwerp van een arbitrage uitmaken.” De grenzen voor partijen bij een dading 

bieden dus ook inzichten wanneer partijen een arbitrageovereenkomst wensen te sluiten. De 

vraag rijst vervolgens welke niet-vermogensrechtelijke geschillen die vatbaar zijn voor 

dading, eveneens het voorwerp van een arbitrage kunnen uitmaken. Er kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan persoonlijkheidsrechten, die in principe extrapatrimoniaal zijn.599 Dit 

impliceert echter niet dat geschillen dienaangaande automatisch de openbare orde 

aanbelangen. Daarenboven komen geschillen over persoonlijkheidsrechten heel vaak neer op 

geschillen over een schadevergoeding, wat deze mijns inziens 'patrimonialiseert'.600 Er bestaat 

overigens een tendens om de bestrijding van inbreuken op persoonlijkheidsrechten los te 

koppelen van schadevergoeding, o.a. door verklaringen voor recht of excuses.601 Het is 

alleszins duidelijk dat het toepassingsgebied van arbitrage ondertussen ruim wordt opgevat.  

                                                 
595 K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. 

ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 113.  
596 M.L. STORME en M. VOORDECKERS, “Overzicht van Belgische rechtspraak. Arbitrage 1989-2005”, TPR 

2005, (1243) 1253.  
597 L. DEMEYERE, “De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 

2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 3; M.E. STORME, 

“Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-

2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 606.  
598 D. DE MEULEMEESER en M. PIERS, “The new Belgian arbitration law” in B. DEN TANDT (ed.), The New 

Belgian Arbitration Law, Brugge, die Keure, 2015, (1) 3; J. ERAUW, “Rond arbitrage rijzen vragen van 

internationale aard inzake bevoegdheid, toepasselijk recht en eqequatur” in M. PIERS (ed.), De nieuwe 

arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (131) 133. 

Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 69-70. 

Zie ook: MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 246.  
599 Vgl. P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 83; I. VEROUGSTRAETE, “De basisprincipes van 

de arbitrageprocedure” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische 

werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (27) 30.  
600 Vgl. B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in 

O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, 

(121) 134-135.  
601 Vgl. N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 415.  
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170. NEDERLAND – De Nederlandse wet – die reeds in 1987 het toepassingsgebied van 

arbitrage uitbreidde – is explicieter inzake het toepassingsgebied van arbitrage, door te 

bepalen dat ook de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken de 

enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom 

aan arbitrage kunnen worden onderworpen.602 Het weze overigens opgemerkt dat bij lezing 

van art. 7:900 NBW, arbitrage ook onder het toepassingsgebied van de regels over de 

vaststellingsovereenkomst zou vallen. Art. 7:900, lid 4 NBW sluit arbitrage echter expliciet 

uit het toepassingsgebied. Dit is ook logisch, nu arbitrage ook in Nederland een afzonderlijke 

formele wettelijke regeling kent.603 

171. INSTITUTIONELE VERSUS AD HOC ARBITRAGE – Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen ad hoc arbitrage en institutionele arbitrage.604 In het tweede geval laten partijen zich 

begeleiden door een arbitrage-instituut (International Chamber of Commerce, CEPANI, 

CIMA…), wat niet gebeurt bij een zogenaamde ad hoc arbitrage. Bijzonder in de context van 

het verzekeringsrecht was het instituut Legibel, dat evenwel werd opgeheven in 2011.605 In 

Frankrijk is het Centre français d’arbitrage de réassurance et d’assurance gespecialiseerd in 

verzekeringsarbitrage.606  

B. Rol in het verzekeringsrecht 

172. CONSUMENTENBESCHERMING – Een belangrijke vaststelling is dat het zesde deel van 

het Ger.W. geen onderscheid kent in het toepassingsgebied. Er zijn in het Ger.W. 

bijvoorbeeld geen specifieke regels voor consumentenarbitrage.607 Art. VI.83 WER kent 

immers geen verbod voor arbitragebedingen waarbij een consument wordt verplicht om zich 

                                                 
602 Art. 1020 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Zie ook: P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, 

Kluwer, 2012, 2.  
603 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 21-22.  
604 Zie uitgebreid: H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 

1999, 74-77; K. COX, “Arbitragebedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. 

TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (1671) 1677 e.v.; K. GUMBINER, “An Overview of Alternative Dispute Resolution” in N.F. 

ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, 

ABA Publishing, 2000, (1) 9. Zie ook: K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met 

aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva:Aansprakelijkheid, 

aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, 

(457) 483; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 

612.  
605 M. FONTAINE, “Conclusions générales” in CEPANI (ed.), Arbitrage en verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 

2015, (211) 215.  
606 http://cefarea-arias.fr/  
607 L. DEMEYERE, “De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 

2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 9; M. PIERS, “De 

arbitrageovereenkomst tussen de consument/verzekerde en de verzekeringsmaatschappijen: is er sprake van een 

onrechtmatig beding?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 2015, (47) 54.  

http://cefarea-arias.fr/
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tot een arbitrage-instelling te wenden.608 Onder invloed van de rechtspraak van het Hof van 

Justitie, stelde bepaalde rechtsleer evenwel dat indien een consument de keuze wordt 

ontnomen om een zaak bij de overheidsrechter te brengen op grond van een arbitragebeding, 

dit mogelijk in strijd is met de algemene toetsingsnorm vervat in art. I.8, 22° juncto art. VI.82 

WER.609 Ondertussen lijkt de ADR-Richtlijn610 deze discussie echter grotendeels zonder 

voorwerp te hebben gemaakt, nu art. 10 (omgezet in art. XVI.26/2, 2° WER) bepaalt dat een 

overeenkomst tussen een consument en een ondernemer waarbij partijen afspreken dat 

geschillen worden voorgelegd aan een ADR-entiteit de consument niet bindt indien deze 

afspraak werd gemaakt vóór het geschil is ontstaan en tot gevolg heeft dat de consument het 

recht wordt ontnomen zich voor de beslechting van het geschil tot de rechter te wenden.611  

173. VERZEKERINGSRECHTELIJKE BESCHERMING – De wetgever heeft wel een regeling 

uitgewerkt voor arbitrage bij verzekeringsgeschillen. Art. 90 Verzekeringswet 2014612 luidt: 

“§ 1. Het beding waarbij de partijen bij een verzekeringsovereenkomst zich vooraf verbinden 

de geschillen die uit de overeenkomst zouden ontstaan, voor te leggen aan scheidsrechters, 

wordt voor niet geschreven gehouden. § 2. De bepalingen van paragraaf 1 zijn niet van 

toepassing op de verzekeringsovereenkomsten betreffende de risico's die de Koning bepaalt. 

De risico's, bedoeld in artikel 85, § 2, tweede lid, kunnen evenwel niet uitgesloten worden.”613 

Dit verbod heeft betrekking op elke betwisting die uit de overeenkomst kan voortspruiten, 

zowel met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van de clausules als de vaststelling 

van de schade.614 De grondslag van deze bepaling bevindt zich in een beschermingsidee.615 

                                                 
608 F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, “Contractuele aspecten van de Wet Marktpraktijken” in I., CLAEYS, R., 

STEENNOT en M., TISON, (eds.), Gandaius-Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 

2011, (1) 45.  
609 HvJ 26 oktober 2006, nr. C-168/05, Mostaza Claro / Centro Movil Milenium, ECLI:EU:C2006:675. Zie 

hierover: L. DEMEYERE, “De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe 

arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 9; P.E. 

ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 44; R. STEENNOT, “De impact van de rechtspraak van het Hof 

van Justitie op de regelen inzake onrechtmatige bedingen” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek 

Economisch Recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, (145) 169-170. Zie ook: 

M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 608.  
610 Zie hierover Deel I.  
611 Vgl. L. DEMEYERE, “De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe 

arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 13.  
612 Deze bepaling vervangt art. 36 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992.  
613 Y. THIERY, “Arbitrage en mediatie: methode van geschillenbeslechting die verzekerings- en 

herverzekeringsprofessionals verkiezen?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 

2015, (17) 19-44; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. 

Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 918 e.v.  
614 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 37; P. 

COLLE, Handboek Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2010, 59; M.L. 

STORME en M. VOORDECKERS, “Overzicht van Belgische rechtspraak. Arbitrage 1989-2005”, TPR 2005, (1243) 

1251; C. VAN SCHOUBROECK, G. JOCQUÉ, A. DE GRAEVE, M. DE GRAEVE, H. COUSY, “Overzicht van 

rechtspraak, Wet op de landverzekeringsovereenkomst 1992-2003”, TPR 2003, (1781) 1920 e.v.  
615 L. DEMEYERE, “De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 

2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 5.  
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Een gelijkaardige bescherming bestaat in het arbeidsrecht616 en diende als bron van inspiratie 

voor het verzekeringsrecht.617 Door een proces van arbitrage op te starten, wordt de 

rechtsmacht aan de overheidsrechter onttrokken.618 Een betwisting kan dus in beginsel niet 

meer aan de overheidsrechter worden voorgelegd.619 De wetgever wilde vermijden dat de 

verzekeringnemer zich als zwakkere partij een duurdere regeling laat opdringen.620 Nochtans 

is de arbitrageclausule niet opgenomen in de lijst van onrechtmatige bedingen uit art. VI.83 

WER, zodat bepaalde auteurs deze doelstelling in twijfel trekken.621  

174. NIET MOGELIJK – Zo vervolgt art. 85, § 2 van de Verzekeringswet 2014, waarnaar art. 

90, § 2, tweede lid Verzekeringswet 2014 verwijst, dat geen rechtsgeldige overeenkomst tot 

arbitrage kan worden gesloten voor geschillen over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en 

voertuigcasco’s inzake motorrijtuigen, brand (eenvoudige risico’s), burgerrechtelijke 

extracontractuele aansprakelijkheid met betrekking tot het privéleven, lichamelijke ongevallen 

                                                 
616 Art. 13 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten.  
617 Y. THIERY, “Arbitrage en mediatie: methode van geschillenbeslechting die verzekerings- en 

herverzekeringsprofessionals verkiezen?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 

2015, (17) 20 e.v. Vgl. L. DEMEYERE, “De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De 

nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 

4-5.  
618 Antwerpen 30 mei 2011, TBH 2012, 528; Antwerpen 9 november 2005, TBBR 2008, 117; P&B 2006, 163; 

Kh. Gent 30 november 1993, Intern. Vervoerr. 1994, 481; K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele 

bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot 

de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 113; P.-A. FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du 

règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, CUP, 1993, (105) 115.  
619 K. COX, “Arbitragebedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. 

L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1671) 

1675; D. DE MEULEMEESER en M. PIERS, “The new Belgian arbitration law” in B. DEN TANDT (ed.), The New 

Belgian Arbitration Law, Brugge, die Keure, 2015, (1) 4; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de 

verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en 

morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 

199; B. VAN DEN BERGH, “De bindende derdenbeslissing: toch niet zo bindend?” (noot onder Antwerpen 7 juni 

2006), RW 2008-09, (1475) 1477; H. VAN HOUTTE, K. COX, S. COOLS, “Overzicht van rechtspraak: Arbitrage 

(1972-2006)”, TBH 2007, (111) 112.  
620 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 146; 

M. FONTAINE, “Conclusions générales” in CEPANI (ed.), Arbitrage en verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 

2015, (211) 212; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. 

Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 919.  
621 Zie hierover: Y. THIERY, “Arbitrage en mediatie: methode van geschillenbeslechting die verzekerings- en 

herverzekeringsprofessionals verkiezen?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 

2015, (17) 23-24.  



 

 

98 

 

op persoonlijke titel gedekt, hulpverlening en rechtsbijstand.622 Bij deze verzekeringen wordt 

de verzekerde als de zwakkere partij beschouwd.623 

175. WEL MOGELIJK – Een KB bepaalt in welke gevallen een arbitragebeding wél kan 

worden opgenomen.624
 Dit KB blijft gelden tot het wordt opgeheven of vervangen door een 

KB ter uitvoering van de Verzekeringswet 2014.625 

“1° schade aan goederen voor de risico's andere dan deze bedoeld in artikel 67, § 2, van de wet 

voor zover ze verzekerd zijn tegen één van de volgende gevaren : brand, explosie, storm, 

hagel, vorst, natuurrampen, aardverzakkingen of kernenergie; 2° de verzekeringen van de 

risico's inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid met uitsluiting van de risico's van 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, van de risico's van burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven en de risico's van 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de brandverzekering - eenvoudige 

risico's alsmede de risico's van dezelfde aard die op aanvullende of bijkomende wijze gedekt 

worden in een andere verzekeringsovereenkomst; 3° diverse geldelijke verliezen voor zover ze 

betrekking hebben op goederen bedoeld in 1°; 4° alle risico's bouwplaatsen voor zover de 

verzekering een goed betreft bedoeld in 1°; 5° de risico's die op aanvullende of bijkomende 

wijze gedekt worden in de overeenkomsten gesloten overeenkomstig de wet van 3 juli 1967 

betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 

van het werk en van beroepsziekten in de overheidssector en de arbeidsongevallenwet van 10 

april 1971.”  

Tevens bepaalt art. 135 Verzekeringswet 2014 dat het verbod van art. 90 Verzekeringswet 

2014 niet geldt voor de kredietverzekeringen en de borgtochtverzekering.626 De 

verzekeringsovereenkomsten die worden beheerst door Deel 5 van de Verzekeringswet 2014 

                                                 
622 Zie ook: K. COX, “Arbitragebedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. 

TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (1671) 1676. Zie hierover in het Franse recht: J. BIGOT, V. HEUZÉ, J. KULLMANN, L. MAYAUX, 

R. SCHULZ en K. SONTAG, Traité de Droit des assurances. Le contrat d’assurance. Tome 3, Parijs, LGDJ, 2014, 

1156 e.v.  
623 Y. THIERY, “Arbitrage en mediatie: methode van geschillenbeslechting die verzekerings- en 

herverzekeringsprofessionals verkiezen?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 

2015, (17) 22.  
624 KB van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 

BS 31 december 1992, 27645, zoals gewijzigd bij het KB van 29 december 1994. Zie ook: L. DEMEYERE, “De 

arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële 

bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 5; M. FONTAINE, “Conclusions 

générales” in CEPANI (ed.), Arbitrage en verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 2015, (211) 212.  
625 C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 920.  
626 Zie hierover ook: MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, 

nr. 1586/1, 37; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 146; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet 

op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 919-920.  
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vallen eveneens buiten dit verbod.627 Daarbij kan worden gedacht aan transportverzekeringen 

en herverzekeringen.628 

176. NA ONTSTAAN GESCHIL – Daarnaast is het mogelijk om een arbitrageovereenkomst te 

sluiten nadat het geschil reeds is ontstaan.629 De wettelijke bescherming geboden door het 

dwingend recht is dan verworven en de beschermde partij kan over die bescherming 

beschikken, door een arbitrageovereenkomst te sluiten en zo afstand te doen van het recht op 

toegang tot de overheidsrechter. De werkelijke rol van arbitrage in het verzekeringsrecht kan 

bijgevolg moeilijk worden achterhaald. THIERY merkt evenwel op dat het in de fase nadat het 

geschil reeds is ontstaan weinig voorkomt dat partijen alsnog kiezen voor arbitrage.630 Tot slot 

is het dus genuanceerder om te stellen dat de wetgever geen waardeoordeel heeft over het 

gebruik van arbitrage bij verzekeringsgeschillen maar dat, gelet op de rechtsgevolgen die 

arbitrage met zich mee brengt, een beding tot arbitrage in beginsel geen onderdeel mag zijn 

van de verzekeringsovereenkomst.  

C. Rechtsgevolgen in vergelijking met bindende derdenbeslissing 

177. “CLOSE COUSINS” – Arbitrage bevindt zich met betrekking tot de rechtsgevolgen niet 

in het contractenrecht, in tegenstelling tot wat het geval is bij de bindende derdenbeslissing.631 

Enige verduidelijking is echter aangewezen, aangezien het onderscheid tussen een arbitrage 

en een bindende derdenbeslissing niet altijd even duidelijk is.632 Deze verwarring vloeit voort 

uit een gemeenschappelijke oorsprong van beide rechtsfiguren, met name de 

                                                 
627 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 948.  
628 M. FONTAINE, “Conclusions générales” in CEPANI (ed.), Arbitrage en verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 

2015, (211) 212.  
629 Kh. Brussel 16 juni 2003, TBH 2003, 900; Rb. Luik 26 maart 2002, RGAR 2004, afl. 3, 13833; K. BERNAUW, 

“Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire 

cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, 

Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 482; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 146; H. COUSY, “Dispositions communes: modification du risque, 

durée et fin du contrat, prescription, coassurance, arbitrage” in M. FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), La loi du 25 

juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Louvain-la-Neuve, Academia, 1993, (85) 110 – 111; F. PONET, P. 

RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 

1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 181; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, 

“Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 

918.  
630 Y. THIERY, “Arbitrage en mediatie: methode van geschillenbeslechting die verzekerings- en 

herverzekeringsprofessionals verkiezen?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 

2015, (17) 23.  
631 Vgl. M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen” 

in E. GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (141) 

157; H. VAN HOUTTE, K. COX, S. COOLS, “Overzicht van rechtspraak: Arbitrage (1972-2006)”, TBH 2007, (111) 

113.  
632 Vgl. E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 194; J. KENDALL, C. FREEDMAN en 

J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 2.  
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partijautonomie.633 Ook een arbitrage vangt immers aan wanneer de partijen daartoe een 

overeenkomst sluiten, die tevens een onderdeel kan zijn van een andere rechtsverhouding.634 

Het is echter niet steeds duidelijk of de derde optreedt als bindende derdenbeslisser of als een 

arbiter.  

178. GEEN CONTRACTSSYSTEEM VAN ADR – Arbitrage resulteert eerst en vooral niet in een 

zuiver conventionele oplossing van het geschil.635 Arbitrage heeft immers een ruime regeling 

in het Ger.W. VEROUGSTRAETE stelt in het verlengde daarvan: “Arbitrage is geen ware 

alternatieve wijze van oplossing van geschillen. (…) arbitrage op heel wat punten sterk gelijkt 

op rechterlijke procedures, nog meer nu onder vigeur van de wet van 24 juni 2013. Het 

gezagselement dat de rechterlijke beslissing kenmerkt, is zowel aanwezig – zij het in iets 

mindere mate – bij arbitrage als bij een rechterlijke beslissing”.636 Engelse auteurs spreken in 

dezelfde zin: “Arbitration was originally widely included as part of ADR. However, as 

arbitration has entered the mainstream of dispute resolution processes, and in the light of its 

adjudicatory nature, the current tendency has shifted away from regarding arbitration strictly 

as ADR and has tended to limit this to consensual processes.”637 Arbitrage kan in zekere zin 

inderdaad worden uitgesloten van het zuiver contractuele veld van ADR.638 Arbitrage is dan 

                                                 
633 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 20 e.v.; D. DE MEULEMEESER 

en M. PIERS, “The new Belgian arbitration law” in B. DEN TANDT (ed.), The New Belgian Arbitration Law, 

Brugge, die Keure, 2015, (1) 4; E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 194; L. 

CADIET, “L’arbitrage et l’évolution contemporaine des modes de règlement des conflits” in P. CECCHI-DIMEGLIO 

en B. BRENNEUR (eds.), Manuel Interdisciplinaire des modes amiables de résolution des conflits, Brussel, 

Larcier, 2015, (997) 997 e.v.; L. DEMEYERE, “Hoe alternatief is alternatieve geschillenbeslechting (ADR-

Alternative Dispute Resolution)?”, RW 1996-97, (521) 523; J.-L. LEDOUX, “L’arbitrage, la tierce décision 

obligatoire, la commission du notaire par justice-Aspects déontologiques” in X. (ed.) De notaris en de 

conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (391) 406; P. 

MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-98, 

(937) 940; M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 576; I. VEROUGSTRAETE, “De basisprincipes van de arbitrageprocedure” in M. 

PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (27) 34.  
634 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 52; J.M. 

POLAK, “Het bindend advies in het Nederlandse recht”, TPR 1985, (749) 752.  
635Zo ook in Nederland: P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van 

geschillenbeslechting in Nederland”, TPR 2013, (1035) 1046. Vgl. R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du 

droit privé, Parijs, 1911, 630; R.D. ENGLISH, “Enforcing the Results” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. 

TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (97) 

98; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 17.  
636 I. VEROUGSTRAETE, “De basisprincipes van de arbitrageprocedure” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 

2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (27) 29. Zie in 

gelijkaardige zin: P. ANCEL, “Les modes alternatifs de règlement des différends et le droit des contrats” in P. 

CECCHI-DIMEGLIO en B. BRENNEUR (eds.), Manuel Interdisciplinaire des modes amiables de résolution des 

conflits, Brussel, Larcier, 2015, (207) 208; J. NOLAN-HALEY, “Mediation: The “New Arbitration””, Harvard 

Negotiation Law Review 2012, vol. 17, (61) 61.  
637 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 20.  
638 I. VEROUGSTRAETE, “De basisprincipes van de arbitrageprocedure” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 

2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (27) 29. Vgl. C. 
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een vorm van jurisdictionele bevoegdheid en moet worden onderscheiden van de 

conventionele bevoegdheid tot het nemen van een beslissing.639  

179. VERLATEN TRADITIONEEL ONDERSCHEID – Traditioneel stelt men dat een arbitrage 

steeds op een rechtsgeschil betrekking zou hebben, terwijl een bindende derdenbeslissing tot 

doel heeft om een feitelijk aspect, een feitelijke of technische onzekerheid op te lossen.640 

Reeds eerder werd echter gewezen op het moeilijk te maken onderscheid tussen een feitelijke 

onzekerheid en een juridisch geschil, aangezien het voornamelijk een gradueel onderscheid 

betreft.641 Dit onderscheid – dat mij allerminst kan overtuigen – tussen een feitelijke 

onzekerheid en een juridisch geschil heeft ook hier een impact. Net zoals de wetgever het 

toepassingsgebied van arbitrage verruimde, is mijns inziens geen reden denkbaar om de 

                                                                                                                                                         
CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, Londen, Routledge, 2008, 15; J. RESNIK, 

“Uncovering, disclosing and Discovering of the Public Dimensions of Court-Based Processes are at Risk”, Yale 

Law School Scholarship Repository 2006, (521) 553.  
639 Antwerpen 30 mei 2011, TBH 2012, 528; G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN 

COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, “Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, 

RCJB 2002, (653) 814; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 

605. Zie ook: K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), 

XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 478; K. ANDRIES en F. VERMANDER, 

“Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht 

op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 113; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. 

RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 104 e.v.: waar een 

onderscheid wordt gemaakt tussen buitengerechtelijke geschiloplossing met geding en zonder geding.  
640 Zie o.a.: Brussel 16 februari 2011, RW 2012-13, 1420; Luik 6 december 2001, RGAR 2002, afl. 8, nr. 13609; 

Brussel 29 november 1994, AJT 1994-95, 234, noot B. DE TEMMERMAN; Vred. St.-Genesius-Rode 9 november 

2004, T. Vred. 2006, 205; Scheidsr. Uitspr. Brugge 4 mei 1992, T. Verz. 1992, 720; K. ANDRIES en F. 

VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN 

(eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 102-103; K. BROECKX, “De bindende 

derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres 

Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 309-311; L. CARDON en R. HEYLEN, “Rechten met betrekking tot 

de medische expertise” in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. 

Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Antwerpen, Intersentia, 2014, (735) 747; P.J.A. CLAVAREAU, Eenige 

hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 124; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 

betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 146; P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” 

in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 240-241; F. 

GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder Cass. 31 

oktober 2008), JLMB 2011, (76) 77-78; J.-L. LEDOUX, “L’arbitrage, la tierce décision obligatoire, la commission 

du notaire par justice-Aspects déontologiques” in X. (ed.) De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek 

notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (391) 405; D. STRUYVEN, “Is er nog ruimte voor 

deskundigenonderzoek bij arbitrage?” in E. GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke 

geschillen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (111) 127; K. VAN DAMME, “Bindende derdenbeslissing en arbitrage: 

waar ligt de grens?” (noot onder Antwerpen 26 juni 2000), P&B 2001, (185) 186; P. VANHELMONT, 

“Bedenkingen bij het deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht” in X (ed.), Liber Amicorum Alfons 

Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (249) 255; H. VAN HOUTTE, K. COX, S. COOLS, “Overzicht van 

rechtspraak: Arbitrage (1972-2006)”, TBH 2007, (111) 113. Vgl. C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. 

AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, 

TPR 2016, afl. 2-3, (673) 919.  
641 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk II van Deel I.  
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bindende derdenbeslissing te beperken tot een feitelijke onzekerheid. Indien partijen dit 

wensen, kunnen zij deze rechtsfiguur dan ook onverkort aanwenden voor juridische 

geschillen. Of nog, “La cantonner au domaine des faits, c’est oublier la portée de 

l’autonomie de la volonté”.642 Het is mijns inziens dan ook erg moeilijk om argumenten te 

vinden om het onderscheid in toepassingsgebied tussen een bindende derdenbeslissing en 

arbitrage te verantwoorden. Dergelijke argumenten druisen mijns inziens rechtstreeks in tegen 

het beginsel van de contractvrijheid, dat toch een van de fundamenten van ons contractenrecht 

is. Ook in de Common Law rechtstraditie maakt men dit onderscheid niet langer.643 Beide 

rechtsfiguren hebben dus eenzelfde mogelijk toepassingsgebied.644  

Ook naar Nederlands recht wordt aanvaard dat bindend advies en arbitrage een zelfde 

toepassingsgebied hebben.645 De huidige Nederlandse wetgeving over arbitrage bepaalt 

immers uitdrukkelijk dat de vaststelling van de hoedanigheid of toestand van zaken, de 

bepaling van de hoogte van de schadevergoeding of de verschuldigde geldsom alsook de 

aanvulling van de wijziging van een rechtsbetrekking ook vatbaar zijn voor arbitrage.646 Dit 

was, voor de invoering van de nieuwe regels over arbitrage in 1984, niet het geval. 

180. ONDERSCHEID OP HET VLAK VAN DE RECHTSGEVOLGEN – Het onderscheid bestaat mijns 

inziens voornamelijk op het vlak van de beoogde rechtsgevolgen.647 Deze rechtsgevolgen 

vloeien bij arbitrage voornamelijk uit de wet voort, aangezien er voor arbitrage bijzondere 

regels in verband met de totstandkoming, afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid gelden.648 

Arbitrage neemt als het ware een positie in tussen het gemene verbintenissenrecht en de 

overheidsrechtspraak.649 Dit vertaalt zich in een afzonderlijke regeling in het Ger.W. BEERENS 

                                                 
642 D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, “L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des conflits?”, 

Jurimpratique 2014, (161) 165. Zie ook: C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel VII. 

Bindende derdenbeslissing en arbitrage in X (ed.), Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte 

uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (645) 648; K. VAN DAMME, “Bindende derdenbeslissing en arbitrage: waar 

ligt de grens?” (noot onder Antwerpen 26 juni 2000), P&B 2001, (185) 186.  
643 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 15.  
644 Vgl. J.M. POLAK “Het bindend advies in het Nederlandse recht”, TPR 1985, (749) 761.  
645 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 81-82.  
646 Art. 1020 Rv. 
647 Zie in dezelfde zin: K. COX, “Arbitragebedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, 

B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (1671) 1675; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 

21. Zie voor Nederland: W.H. HEEMSKERK, “Bindend advies en arbitrage” in W.H. HEEMSKERK, T.B. TEN KATE 

en B.C. PUNT (eds.), Een goede procesorde. Opstellen aangeboden aan Mr. W.L. Haardt, Deventer, Kluwer, 

1983, (225) 225.  
648 K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, 

Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 320; P.J.A. CLAVAREAU, Eenige 

hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 123; P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, 

Kluwer, 2012, 90; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 

2008, 201; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk 

Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 108 e.v.; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La 

Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 37.  
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en CORNELIS stellen in die zin: “Arbitrage overstijgt het contractueel niveau en het 

verbintenissenrecht en behoort tevens tot het procesrecht”.650 De bindende derdenbeslissing is 

daarentegen een louter contractueel mechanisme en is niet met (procesrechtelijke) regels 

bekleed.651 Een arbitrage resulteert in een beslissing met gezag van gewijsde en is vatbaar 

voor exequatur, wat niet zo is bij een bindende derdenbeslissing.652 Bij een bindende 

derdenbeslissing kunnen de partijen deze gevolgen in beginsel niet verkrijgen.653 

181. SPECIES – Arbitrage kan daarom in zekere zin als een species van de bindende 

derdenbeslissing worden gezien.654 Niet elke bindende derdenbeslissing is dus, 

vanzelfsprekend, een arbitrage.655 De wetgever heeft arbitrage tenslotte helemaal uit de louter 

contractuele sfeer gelicht en er rechtsgevolgen in het gerechtelijk recht aan gekoppeld.656 

Arbitrage heeft vanuit een bepaald opzicht immers nog verregaandere gevolgen dan 
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Intersentia, 2013, (27) 29.  
650 M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen” in E. 
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651 Luik 22 oktober 2010, DAOR 2011, 501; Antwerpen 25 april 2004, P&B 2005, 237; Pol. Stavelot 11 

december 1989, JLMB 1990, 773.  
652 Luik 22 oktober 2010, DAOR 2011, 501; Vred. Roeselare 29 oktober 1999, TWVR 1999, 177; K. BROECKX, 

“De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek 

notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 314; P.J.A. CLAVAREAU, Eenige 

hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 123; G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. 

MIGNOLET, J. VAN COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, “Examen de jurisprudence (1991 à 2001). 

Droit judiciaire privé”, RCJB 2002, (653) 815; C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel 

VII. Bindende derdenbeslissing en arbitrage in X (ed.), Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte 

uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (645) 647; F. GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce 

décision obligatoire” (noot onder Cass. 31 oktober 2008), JLMB 2011, (76) 77; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 948; M.E. 

STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 608-609; D. STRUYVEN, “Is er 

nog ruimte voor deskundigenonderzoek bij arbitrage?” in E. GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in 

privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (111) 127; B. TILLEMAN, “Het minnelijk 

deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van 

de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 160; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend 

Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 25; I. VEROUGSTRAETE, “De basisprincipes van de 

arbitrageprocedure” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische 

werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (27) 29. Vgl. R.E. SCOTT, “Contact design and the Shading Problem”, 

Columbia Law School. Public Law & Legal Theory Working Paper Group July 2015, (1) 9.  
653 B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. 

CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 

146 e.v.; J.-F. POUDRET en S. BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Parijs, LGDJ, 2002, 13.  
654 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 122.  
655 Zie over de interpretatie- en kwalificatiebevoegdheid voor de rechter: Hoofdstuk V van Deel IV.  
656 Vgl. G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende 

vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 238; D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, 

“L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des conflits?”, Jurimpratique 2014, (161) 171.  



 

 

104 

 

rechtspraak, gelet op de mogelijke wereldwijde uitvoering. Deze wettelijke regeling voor 

arbitrage maakt dat de bindende derdenbeslissing in het algemeen als een meer informele 

wijze van alternatieve geschilbeslechting kan worden beschouwd.657  

182. WISSELWERKING? – Gezien het globale succes van arbitrage, werd overigens 

voorspeld dat ook dit systeem overbelast zou raken en op die manier de rechtsfiguur van de 

bindende derdenbeslissing nieuw leven zou inblazen.658 Dit lijkt momenteel echter nog niet 

het geval.  

 TUSSENBESLUIT 

183. CONVENTIONELE WIJZE – Partijen kunnen de tussenkomst van een derde vragen om een 

conflict op te lossen. Dit onderzoek gaat na hoe partijen een conflict op conventionele wijze 

kunnen oplossen, wat impliceert dat de bindende derdenbeslissing moet worden afgebakend 

van de interventie van de overheidsrechter en van de arbiter. Het resultaat van een bindende 

derdenbeslissing is tenslotte het enige resultaat waarvan de bindende kracht zich uitsluitend 

op het conventionele niveau bevindt.  

184. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST – De bindende derdenbeslissing is een concrete 

toepassing van de vaststellingsovereenkomst. Het onderzoek pleit ervoor om deze 

rechtsfiguur, in navolging van het Nederlandse recht, de lege ferenda ook wettelijk zo te 

regelen. Naar Belgisch recht is de overeenkomst waarin partijen overeenkomen om het 

conflict aan een derde voor te leggen momenteel een onbenoemde overeenkomst. Deze 

overeenkomst dient mijns inziens echter als een vaststellingsovereenkomst te worden 

gekwalificeerd, aangezien deze overeenkomst de basis is voor de conventionele oplossing van 

het conflict. Die conventionele oplossing bestaat in casu door een beslissing van de derde en 

niet door een beslissing van de partijen gezamenlijk. De juridische verhouding tussen de 

partijen bij het conflict en de derde is een dienstenovereenkomst.  

185. ONDERSCHEID – In bepaalde gevallen is het niet eenvoudig welke rechtsgevolgen 

partijen beoogden door een derde bij de oplossing van het conflict te betrekken. De wil van de 

partijen dient dus voldoende zeker te zijn dat zij het conflict willen laten oplossen door een 

derde. Het bindende karakter van die beslissing is gestoeld op het verbintenissenrecht en 

ontleent – in tegenstelling tot arbitrage – geen rechtsgevolgen aan het Ger.W. op enig formeel 

niveau.  

                                                 
657 Vgl. K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN 

OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 104.  
658 M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 579.  
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186. RECHTSGEVOLGEN – Voortbouwend op deze onderzoeksresultaten, wordt in Deel IV 

ingegaan op de rechtsgevolgen die aan deze rechtsfiguur verbonden zijn. De volgende vraag 

is immers wanneer en in welke mate een rechter alsnog kan tussenkomen met betrekking tot 

de bindende derdenbeslissing. Het antwoord op deze vraag maakt een onderdeel uit van de 

tweede subonderzoeksvraag van dit onderzoek.  
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HOOFDSTUK IV. EEN PARTIJ NEEMT DE BESLISSING  

 

187. PARTIJBESLISSING – Partijen kunnen tot slot overeenkomen dat een van hen de 

beslissing neemt.659 Deze mogelijkheid vormt het laatste luik van de drieledige typologie van 

de vaststellingsovereenkomst. Men spreekt hierbij van een partijbeslissing.660 RONSE 

definieert de partijbeslissing als “de beslissing van een partij, aan welke daartoe door een 

meerzijdige rechtshandeling (overeenkomst of statuten) de bevoegdheid is verleend, om de 

inhoud van de rechten en plichten van de andere partij te bepalen of te wijzigen”.661 De 

bevoegdheid voor de partij die de partijbeslissing neemt, kan variëren tussen een gebonden 

bevoegdheid en een discretionaire bevoegdheid.662 In het verleden aanvaardde men nog een 

derde categorie van bevoegdheden, de zogenaamde absolute discretionaire bevoegdheden.663 

Thans wordt enkel nog het onderscheid gehanteerd tussen de discretionaire en de 

doelgebonden bevoegdheden, die allebei aan een controle op rechtsmisbruik onderhevig 

zijn.664 

                                                 
659 L. CORNELIS, “Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing”, TPR 2004, (69) 78; E. DIRIX, 

Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Maarten Kluwers, 1984, 145; P.A. 

FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 481-482; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. 

Den Boer, 1927, 9.  
660 P. BRULEZ, “Bepaling van voorwerp en prijs bij koop en aanneming: naar een meer doorgedreven 

dialoogmodel” in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Themis Overeenkomstenrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 

(1) 13; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 106; J. RONSE, “Marginale toetsing in het privaatrecht”, TPR 1977, (207) 211; P. 

SOUSTELLE, “L’objet du contrat. La détermination unilatérale de l’objet des obligations au temps de l’exécution 

du contrat” in E. VAN DEN HAUTE (ed.), Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, 

Brussel, Bruylant, 2013, (25) 29; M.E. STORME, “De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij 

partijbeslissing”, TPR 1988, (1259) 1259-1297; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 9; B. TILLEMAN, “Het minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. 

TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, 

Brugge, die Keure, 2003, (151) 154; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, 

Brussel, Larcier, 2010, 257.  
661 J. RONSE, “Marginale toetsing in het privaatrecht”, TPR 1977, (207) 211. Zie ook: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige 

hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 114 e.v.; I. SAMOY en A. MAES, “Over het beding 

dat de bevoegdheid verleent om een partijbeslissing te nemen en de vraag of de opname van objectieve criteria 

noodzakelijk is voor de geldigheid ervan” (noot onder Gent 13 oktober 2008), TBBR 2010, (309) 309; V. 

WITHOFS, “Bevoegdheden als categorie van subjectieve rechten: afbakening, kenmerken en juridisch regime”, 

TPR 2016, (433) 447 e.v.  
662 G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende 

vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 243; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 937.  
663 Zie o.a.: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 114 e.v. 

en 273. Vgl. P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 

126.  
664 W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Algemeen Deel. Veertig jaar later. in Beginselen van Belgisch privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 147; V. WITHOFS, “Bevoegdheden als categorie van subjectieve rechten: 

afbakening, kenmerken en juridisch regime”, TPR 2016, (433) 453-454. Zie ook: P. VAN OMMESLAGHE, De 

Page. Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 73 e.v.  



 

 

107 

 

 GRONDSLAG 

188. GEEN EIGEN REGELING – Net zoals de bindende derdenbeslissing, kent ook deze 

rechtsfiguur geen eigen regeling in het Belgische recht. De partijbeslissing is dus eveneens 

onderworpen aan het gemene verbintenissenrecht.665 In Nederland daarentegen is deze 

rechtsfiguur, net zoals dat het geval is bij een bindende derdenbeslissing (of een bindend 

advies, zoals men het in Nederland noemt), een wettelijke concretisering van de 

vaststellingsovereenkomst uit art. 7:900 NBW. Ook het Duitse recht geeft deze rechtsfiguur 

een wettelijke verankering in § 315 BGB.666  

 

189. TOEPASSINGEN – Ondanks een gebrek aan een wettelijke regeling, wordt ook deze 

figuur in de rechtspraktijk gebruikt.667 Een partijbeslissing kan tot stand komen op grond van 

de wet, een overeenkomst, op grond van een verbindende eenzijdige belofte of zelfs op grond 

van een rechterlijke uitspraak.668 Zo bepaalt een advocaat het bedrag van zijn ereloon zelf op 

grond van een partijbeslissing.669 Ook in geheimhoudingsovereenkomsten kan een 

partijbeslissing worden toegevoegd om te bepalen welke aspecten van de gedeelde informatie 

geheim moeten zijn.670 Partijbeslissingen worden eveneens gebruikt in het aannemingsrecht, 

meer bepaald wanneer de opdrachtgever op grond van art. 1794 BW het aannemingscontract 

kan beëindigen.671 Ook art. 1184 BW wordt soms aangemerkt als een toepassing van een 

partijbeslissing.672  

                                                 
665 I. SAMOY en A. MAES, “Over het beding dat de bevoegdheid verleent om een partijbeslissing te nemen en de 

vraag of de opname van objectieve criteria noodzakelijk is voor de geldigheid ervan” (noot onder Gent 13 

oktober 2008), TBBR 2010, (309) 310.  
666 Art. 315 BGB: “(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel 

anzunehmen, dass die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist. (2) Die Bestimmung erfolgt durch 

Erklärung gegenüber dem anderen Teil. (3) Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die 

getroffene Bestimmung für den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Entspricht sie 

nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urteil getroffen; das Gleiche gilt, wenn die Bestimmung 

verzögert wird.” 
667 Antwerpen 25 oktober 2001, RW 2002-03, 586; M.E. STORME, “De bepaling van het voorwerp van een 

verbintenis bij partijbeslissing”, TPR 1988, (1259) 1270 e.v.  
668 V. WITHOFS, “Bevoegdheden als categorie van subjectieve rechten: afbakening, kenmerken en juridisch 

regime”, TPR 2016, (433) 461-462.  
669 Brussel 11 juni 2012, RW 2012-13, 147; Vred. Brugge 14 november 2002, TWVR 2002-03, 141; P. BRULEZ, 

Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 223; J. RONSE, “Marginale toetsing in het 

privaatrecht”, TPR 1977, (207) 215; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in 

X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, 

(585) 607; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 258. 

Zie ook: Kh. Dendermonde 10 november 2011, RW 2013-14, 1468.  
670 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 21.  
671 G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende 

vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 244.  
672 K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. 

ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 98; V. WITHOFS, 

“Bevoegdheden als categorie van subjectieve rechten: afbakening, kenmerken en juridisch regime”, TPR 2016, 

(433) 447-448. Vgl. P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2010, 128-129.  
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Recent kwam in de rechtspraak het geval aan bod waar de rechter aanvaardde dat een advocaat 

zijn ereloon op grond van een partijbeslissing en overeenkomstig art. 459 Ger.W. zelf bepaalt. 

Een cliënt stelde vervolgens dat een advocaat niet een volledig tarief mag aanrekenen voor 

wacht- en reistijden. De rechtbank aanvaardde dit niet.673 

 PARTIJBESLISSING ALS ADR?  

190. KERNVRAAG – De partijbeslissing is bijgevolg principieel een manier voor de partijen 

om aan een van hen de bevoegdheid te geven om een overeenkomst aan te passen, zonder dat 

het daadwerkelijk betrekking heeft op een alternatieve geschillenbeslechting.674 De vraag rijst 

vervolgens of partijen de partijbeslissing ook kunnen aanwenden om een conflict op te lossen. 

Concreet zou een toepassing van deze rechtsfiguur impliceren dat aan één partij de 

bevoegdheid wordt verleend om een voor de andere partij bindende beslissing te nemen over 

een onzekerheid of een geschil. Bepaalde auteurs bestempelen deze mogelijkheid als 

verwerpelijk, omdat de wil van een partij integraal zou kunnen worden opgelegd aan de 

andere.675  

ONDERAFDELING 1. NA ONTSTAAN CONFLICT 

 

191. WEINIG DENKBAAR – De rol van een partijbeslissing als ADR moet mijns inziens 

vooreerst worden genuanceerd vanuit een pragmatische bekommernis. Eerst en vooral lijkt 

het weinig denkbaar dat de partijen na het ontstaan van een conflict overeenkomen om de 

bevoegdheid aan een van de partijen te geven om dat geschil te beëindigen met een 

partijbeslissing.676 Zo zou een partij bij het geschil eigenlijk akkoord moeten gaan met een 

door de tegenpartij voorgestelde oplossing. Op grond van de wilsautonomie is dit echter wel – 

althans in theorie – mogelijk.  

ONDERAFDELING 2. ALS ONDERDEEL VAN 

VERZEKERINGSOVEREENKOMST 

192. VOOR ONTSTAAN GESCHIL? – Het antwoord op deze vraag is echter minder duidelijk 

wanneer partijen kiezen om een partijbeslissing op te nemen in een andere rechtsverhouding. 

Op dat ogenblik bestaat er in beginsel nog geen geschil, zodat de partijen het problematische 

karakter van die clausule mogelijk als minder dreigend ervaren.  

                                                 
673 Kh. Brussel 22 februari 2017, RW 2017-18, 835.  
674 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 244; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 937.  
675 W.H. HEEMSKERK, “Bindend advies en arbitrage” in W.H. HEEMSKERK, T.B. TEN KATE en B.C. PUNT (eds.), 

Een goede procesorde. Opstellen aangeboden aan Mr. W.L. Haardt, Deventer, Kluwer, 1983, (225) 238.  
676 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 244.  
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193. CONSUMENTENBESCHERMING – De wetgever beschermt de consument echter tegen 

deze constructie.677 Een beding van partijbeslissing kan tenslotte worden beschouwd als een 

onrechtmatig beding, dit is “elk beding of elke voorwaarde in een overeenkomst tussen een 

onderneming en een consument die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen 

of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de 

partijen ten nadele van de consument”.678 Op grond van art. VI.83 WER moet men in een 

overeenkomst tussen een onderneming en een consument rekening houden met de 

zogenaamde “zwarte lijst van bedingen”.679 Wanneer een partijbeslissing een onderdeel is van 

een overeenkomst tussen een onderneming en een consument, valt deze clausule mijns inziens 

binnen het toepassingsgebied van deze bepaling.680 Art. VI.83, 1° WER bepaalt dat in de 

overeenkomsten tussen een onderneming en een consument in elk geval onrechtmatig zijn, de 

bedingen en voorwaarden of de combinaties van bedingen en voorwaarden die ertoe strekken: 

1° te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de consument terwijl de uitvoering van 

de prestaties van de onderneming onderworpen is aan een voorwaarde waarvan de 

verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil. Wanneer de partijbeslissing een 

onderdeel is van de overeenkomst met een consument in de zin van het WER, gaat het om een 

beding dat onrechtmatig is.681 Krachtens art. VI.84 WER is dergelijk beding verboden en 

nietig. Deze regeling belet evenwel niet dat de bevoegdheid tot het nemen van de 

partijbeslissing aan de consument wordt toegekend, wat vanuit het oogpunt van de 

onderneming dan weer weinig denkbaar is.  

194. ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VERZEKERINGSRECHT – Er bestaat ook een 

verzekeringsrechtelijke bescherming voor de verzekeringnemer. Deze staat zowel open voor 

partijen bij een verzekeringsovereenkomst die consument zijn in de zin van het WER, als voor 

contractanten die geen consument zijn. Indien partijen een partijbeslissing als ADR integreren 

in een verzekeringsovereenkomst geldt art. 23, § 1 Verzekeringswet 2014. Deze bepaling 

bevat zowel een transparantie- als een gelijkwaardigheidsvereiste.682 Voor de partijbeslissing 

is de gelijkwaardigheidsvereiste mijns inziens relevant. De voorwaarden van de 

verzekeringsovereenkomst mogen immers geen inbreuk zijn op de gelijkwaardigheid tussen 

                                                 
677 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 258-259.  
678 Art. I.8, 22° WER.  
679 Zie hierover R. STEENNOT, “De impact van de rechtspraak van het Hof van Justitie op de regelen inzake 

onrechtmatige bedingen” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch Recht en de 

bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, (145) 145-146. Vgl. K. ANDRIES, 

Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 50-51.  
680 Vgl. M.E. STORME, “De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing”, TPR 1988, 

(1259) 1272.  
681 Vgl. P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 

2013, 315.  
682 Vgl. J. WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 658 e.v.  
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de verbintenissen van de verzekeraar en de verzekeringnemer.683 Indien een clausule van de 

verzekeringsovereenkomst de bevoegdheid aan bijvoorbeeld de verzekeraar geeft om, 

wanneer zich een schadegeval heeft voorgedaan en er zich een geschil voordoet, eenzijdig een 

beslissing daarover te nemen die ook de andere partij bindt, komt deze contractuele 

constructie mijns inziens in strijd met art. 23, § 1 Verzekeringswet 2014. De partijbeslissing 

lijkt mij dus geen werkbaar middel in de relatie tussen een verzekeraar en een 

verzekeringnemer en/of verzekerde wanneer deze clausule een onderdeel is van een andere 

rechtsverhouding. De sanctie bestaat uit de (weinig werkbare)684 wettelijke conversie.685 De 

nietigheid was mijns inziens een meer performante sanctie geweest.686 

195. TUSSEN VERZEKERAARS – Dit neemt uiteraard niet weg dat de partijbeslissing in 

andere verzekeringsrechtelijke contexten wel een rol kan vervullen. Er kan worden gedacht 

aan de Expertise- en RDR-overeenkomst.687 Deze overeenkomst geldt tussen de WAM-

verzekeraars en laat de begroting van de schade onder een bepaalde drempel688 over aan de 

WAM-verzekeraar van het voertuig dat schade heeft geleden. Deze begroting bindt de WAM-

verzekeraar van de aansprakelijke. Gelet op het personele toepassingsgebied van dit 

onderzoek, valt deze toepassing echter buiten het bestek van dit onderzoek.689 

  

                                                 
683 Zie hierover: G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT 

en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (325) 326 e.v.; C. VAN 

SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, (1) 7-8. Zie ook: 

H. COUSY, “Goede trouw in het verzekeringscontract” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 

1986, (11) 20-21. 
684 Bergen 6 mei 2003, TBH 2005, 1071; G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in 

verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (325) 339; Y. THIERY, noot onder Kh. Tongeren 1 oktober 2013, Limb. Rechtsl. 

2016, (58) 70.  
685 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de 

Verzekeringswet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 

2015, (1) 8.  
686 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de 

Verzekeringswet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 

2015, (1) 8. Vgl. G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT 

en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (325) 341-342. 
687 Zie hierover Onderafdeling 1 van Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel I.  
688 Zie ook: K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), 

XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007,  (457) 513.  
689 Zie over de Afbakening Deel I.  
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HOOFDSTUK V. BESLUIT 

 VERSCHILLENDE VORMEN VAN ADR 

196. GEORGANISEERD EN NIET-GEORGANISEERD – Een eerste beschouwing is dat er erg veel 

verschillende vormen van ADR zijn, zodat het moeilijk is om een globaal waardeoordeel te 

vellen over deze verschillende vormen.690 Er kan grosso modo wel een opdeling worden 

gemaakt tussen een georganiseerde wijze van ADR en een niet-georganiseerde wijze van 

ADR. De georganiseerde manieren zijn onder andere terug te vinden op het niveau van de 

verzekeraars onderling en vinden hun grondslag in conventies en gedragscodes. Deze 

structurele ingrepen zorgen in beginsel voor een soepele en snelle regeling van 

schadegevallen. Daarnaast bestaan ook in de consumentenwetgeving vormen van 

georganiseerde ADR. Andere vormen van ADR werden eveneens in wetgeving gegoten. Zo 

kennen bijvoorbeeld arbitrage en bemiddeling een relatief uitgebreide regeling in het Ger.W.  

197. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST – Naast deze georganiseerde vormen van ADR, 

kunnen partijen ad hoc op grond van de partijautonomie een conflict conventioneel oplossen. 

De vaststellingsovereenkomst vormt hier het instrument voor de partijen. Dit instrument is 

veelal het gevolg van onderhandelingen of bemiddeling. Dit onderzoek heeft tot doel om een 

analyse te maken van het statuut van de vaststellingsovereenkomst.  

198. VERHOUDINGEN – Een tweede beschouwing is dat de hoedanigheid van (een van) de 

partijen soms ook een toepassing van bepaalde rechtsnormen impliceert op de 

partijverhouding. Eerder kwam aan bod dat in de verzekeringssector talrijke conventies 

bestaan. Deze hebben onder andere tot doel om het schadebeheer efficiënter te maken. Deze 

verhouding kan als horizontaal worden gezien, aangezien beide partijen (vanuit 

rechtssociologisch oogpunt) een gelijke onderhandelingspositie hebben. Daarvan te 

onderscheiden is het conflict tussen een verzekeraar en een vergoedingsgerechtigde. In dit 

geval is er meestal geen sprake van een horizontale relatie, aangezien de 

vergoedingsgerechtigde vanuit rechtssociologisch oogpunt meestal niet tot dezelfde grootorde 

als de verzekeraar kan worden gerekend. Op deze rechtsverhouding zijn verschillende 

rechtsbronnen van toepassing. Ten eerste kan opnieuw worden gewezen op zelfregulering in 

de verzekeringssector. De vaststellingsovereenkomst die eventueel tot stand komt tussen de 

partijen, is in beginsel niet onderworpen aan enige bijzondere regelgeving. Dit impliceert dat 

het gemene verbintenissenrecht onverkort van toepassing is, zodat de contractvrijheid daar 

speelt. 

199. VERZEKERAAR EN CONSUMENT – De analyse moet nog verder worden genuanceerd 

indien de vergoedingsgerechtigde eveneens een consument in de zin van het WER is. In dat 

                                                 
690 Vgl. I. VEROUGSTRAETE, “Alternative Dispute Resolution and the Rule of Law” in X. (ed.), Liberae 

Cogitationes. Liber amicorum Marc Bossuyt, Antwerpen, Intersentia, 2013, (865) 875.  
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geval gelden consumentenbeschermende bepalingen. Voor consumenten bestaan bijvoorbeeld 

meer wettelijke mogelijkheden om een onderneming aan te spreken. 

 

 Toepasselijk recht Toepasselijk recht Toepasselijk recht 

Verzekeraar Gedragscodes en 

conventies 

Verbintenissenrecht 

Gedragscodes en 

conventies 

Verbintenissenrecht 

Gedragscodes en 

conventies 

Verbintenissenrecht 

Consumentenrecht 

/ Verzekeraar Vergoedingsgerechtigde Consument 

 

200. AFBAKENING – Zoals in Deel I aan bod kwam, wordt in dit onderzoek nagegaan wat 

het statuut is van de vaststellingsovereenkomsten tussen een verzekeraar en een 

vergoedingsgerechtigde, ongeacht of deze een consument in de zin van het WER is. Dit 

impliceert dat de rechtsverhouding tussen de verzekeraars zelf verder buiten beschouwing 

blijft, tenzij deze functioneel is voor het eigenlijke onderzoek. Een belangrijk deel van dit 

besluit is dat het verzekeringsrecht geen bijzondere aandacht schenkt aan het statuut van de 

vaststellingsovereenkomst, hoewel bepaalde toepassingen ervan gebruikt worden in het 

verzekeringsrecht. Dit betekent dat het gemene recht, met name het verbintenissen- en 

contractenrecht en het WER, integraal van toepassing is op de vaststellingsovereenkomsten in 

het verzekeringsrecht. Dit onderzoek heeft verder dan ook voornamelijk betrekking op de 

ongeorganiseerde vormen van ADR, waar partijen ad hoc oplossingen aanwenden.  

 BEANTWOORDING EERSTE SUBONDERZOEKSVRAAG 

201. ONDERZOEKSVRAAG – De eerste subonderzoeksvraag luidt: ‘Hoe kunnen partijen op 

grond van hun partijautonomie een minnelijk akkoord vastleggen in een overeenkomst?’.  

 

202. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST – Het onderzoek hanteert de generieke verzamelterm 

‘vaststellingsovereenkomst’ voor de conventionele instrumenten die partijen kunnen 

aanwenden om een minnelijk akkoord vast te leggen. Deze term is an sich geen gekend begrip 

in de Belgische wetgeving. Het Belgische recht kent niettemin fragmentaire toepassingen 

ervan. Bij een vaststellingsovereenkomst spreken partijen af om een conflict contractueel op 

te lossen. Die oplossing wordt geboden door een conventionele beslissing, genomen door 

partijen samen of door een derde, die voortvloeit uit de vaststellingsovereenkomst. Dit 

contractsysteem van ADR is aldus ontleend aan het burgerlijk recht en put de bindende kracht 

in principe exclusief uit het contracten- en verbintenissenrecht.  
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203. DRIELEDIGE TYPOLOGIE – Op basis van dit deel kan worden besloten dat de 

vaststellingsovereenkomst tot een drieledige typologie van mogelijkheden tot conventionele 

beslissingen leidt. Het type-determinerend criterium is het antwoord op de vraag hoe de 

conventionele beslissing wordt genomen om een conflict op te lossen. Het is mogelijk dat:  

1) partijen de beslissing gezamenlijk nemen; 

2) de beslissing wordt genomen door een derde;  

3) de beslissing wordt genomen door een van de partijen.691  

204. BESLISSING – Deze notie van beslissing vormt één van de fundamenten van dit 

onderzoek. De juridische waarde van de beslissing bepaalt namelijk de juridische waarde van 

de vaststellingsovereenkomst. Deze typologie is daarom noodzakelijk voor het verdere 

verloop van dit onderzoek. De tweede subonderzoeksvraag van dit onderzoek is immers 

wanneer en in welke mate de bindende kracht die voortspruit uit een 

vaststellingsovereenkomst kan worden aangetast in het kader van een rechterlijke controle.  

 

205. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN BESLISSING – Wanneer beide partijen gezamenlijk 

de beslissing nemen, vallen het voorwerp van de vaststellingsovereenkomst en de beslissing 

samen. Niet alleen komen de partijen overeen dat zij het conflict oplossen aan de hand van 

een overeenkomst, zij bepalen ook zelf de inhoud van de beslissing om het conflict op te 

lossen. Indien een derde de beslissing neemt in het kader van een bindende derdenbeslissing, 

dan bestaat het voorwerp van de overeenkomst tussen partijen – de lege ferenda een 

vaststellingsovereenkomst – uit het aanduiden van een derde. Het voorwerp van de 

vaststellingsovereenkomst en de eigenlijke beslissing vallen dus niet samen. Het voorwerp 

van de vaststellingsovereenkomst bestaat er dan in om een derde te laten beslissen over het 

concrete conflict. Het is deze derde die vervolgens de beslissing ter oplossing van het conflict 

neemt, waaraan partijen gebonden zijn op grond van de vaststellingsovereenkomst. De 

beslissing van deze derde bepaalt als het ware de wil van de partijen.  

 

Beslissingswijze Relevante rechtsfiguren Relevante normen692 

Partijen nemen de Onbenoemde overeenkomst Geen lex specialis 

                                                 
691 Zie over de beperkte rol van deze rechtsfiguur: Hoofdstuk IV van dit Deel.  
692 Indien er geen lex specialis is, geldt enkel het gemene verbintenissenrecht. Wanneer er wel relevante normen 

zijn, geldt de lex generalis van het gemene verbintenissenrecht nog steeds in aanvullende orde.  
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beslissing gezamenlijk 
Dading  Art. 2044 – 2058 BW 

Akkoord over het herstel van 

collectieve schade 

Art. XVII.45 e.v. WER 

Aangenomen waarde bij een 

zaakverzekeringsovereenkomst 

Art. 107 – 109 

Verzekeringswet 2014 

Een derde neemt de 

beslissing 

Bindende derdenbeslissing Art. 121, § 2, 2° 

Verzekeringswet 2014 

Een van de partijen 

neemt de de beslissing693  

Partijbeslissing Geen lex specialis 

206. RECHTSVERGELIJKING – De onderzochte rechtsstelsels bieden partijen de mogelijkheid 

om een conflict met ADR op te lossen, wat in een vaststellingsovereenkomst kan resulteren. 

De afdwingbaarheid van de nationale regelingen bevindt zich als het ware op de as tussen een 

overeenkomst, onderworpen aan het gemene verbintenissenrecht, en een rechterlijke 

uitspraak. De wettelijke behandelingen van deze overeenkomsten komen voort uit een 

gedeelde bekommernis dat eens partijen een conflict hebben opgelost, dit resultaat maximaal 

moet worden beschermd. De manier waarop ‘maximaal’ wordt ingevuld, verschilt echter van 

stelsel tot stelsel. Zo kennen sommige rechtsstelsels extra regels voor een 

vaststellingsovereenkomst, om het bindende karakter te versterken.694 Deze juridische regimes 

lijken ontegensprekelijk een invloed te hebben op de rechterlijke controlemogelijkheden.  

 OVERGANG NAAR TWEEDE SUBONDERZOEKSVRAAG 

207. OVERZICHT – In Deel III en Deel IV wordt een antwoord geboden op de tweede 

subonderzoeksvraag van dit onderzoek: “In welke mate kunnen partijen een definitieve 

oplossing bereiken en wat zijn de rechterlijke controlemogelijkheden van een 

vaststellingsovereenkomst?”. Deze tweede subonderzoeksvraag bouwt rechtstreeks verder op 

de resultaten die werden bereikt naar aanleiding van de eerste subonderzoeksvraag. Deel III 

van dit onderzoek gaat na welke rol een rechter nog kan of moet spelen bij de totstandkoming 

van de vaststellingsovereenkomst. Deel IV bouwt daarop verder, aangezien wordt nagegaan 

wat de rechtsgevolgen zijn van een vaststellingsovereenkomst en in welke mate een rechter 

                                                 
693 Gelet op de beperkte rol van de partijbeslissing als ADR, wordt in het verdere verloop van dit proefschrift 

enkel nog onderzoek gedaan naar de gevallen waar partijen de beslissing gezamenlijk nemen en waar een derde 

een beslissing neemt.  
694 Zie de methodologie (Hoofdstuk IV uit Deel I) voor een typologische benadering van deze wettelijke 

behandelingen. 
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zich met een meer inhoudelijk niveau van een vaststellingsovereenkomst kan inlaten, door 

bijvoorbeeld het evenwicht van de prestaties te toetsen. Het antwoord op de tweede 

subonderzoeksvraag wordt gegeven in Deel V.    

 

208. PARTIJAUTONOMIE – De hoofdonderzoeksvraag gaat na hoe ver partijen kunnen gaan 

bij het sluiten van een vaststellingovereenkomst. Dit is belangrijk voor de 

controlemogelijkheden van een rechter. Een Engels auteur stelt treffend: “First, the settlement 

process is a manifestation of two ‘freedoms’: the parties’ freedom of contract and of litigants’ 

freedom to delineate claims and defences and dispose of their action on agreed terms”.695 De 

partijautonomie is dus een onderzoeksparameter. De partijautonomie is de vrijheid om de 

rechtspositie ten aanzien van anderen te bepalen, door het stellen van rechtshandelingen.696 

Het oogmerk van het privaatrecht is in principe697 private belangen te dienen. Dit betekent dat 

de meeste regels van aanvullend recht zijn en dat partijen hiervan kunnen afwijken. Het recht 

op autonomie is een van de meest fundamentele grondrechten in de huidige rechtsorde.698 

Deze autonomie is een determinerende beweegreden om te kiezen voor een 

vaststellingsovereenkomst en het conflict niet bij een rechter aanhangig te maken.699 In het 

verleden duidde men de partijautonomie aan met de term ‘wilsautonomie’.700 Beide termen 

dekken echter dezelfde lading.701 Traditioneel geeft men hier een drieledige invulling aan: de 

contractvrijheid, de verbindende kracht van de overeenkomst (pacta sunt servanda) en het 

consensualisme.702 Deze drie elementen staan in wezen dezelfde invulling voor, namelijk dat 

                                                 
695 N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 193.  
696 De partijautonomie ontwikkelde zich tijdens de Verlichting en impliceert dat elk rechtssubject vrij zijn 

rechtstoestand kan bepalen. Zie: A. ASSER en C. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, III, Algemeen 

overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, 34; J. CARBONNIER, Droit civil, IV, Les obligations, Parijs, PUF, 

2000, 51; L. CORNELIS, “De achtereenkomst” in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, 

contractvrijheid en Ondernemingsovereenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, (25) 39; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht, I, De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 37; J. WAELKENS, Interpretatie 

van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 114 e.v. Zie ook: R.E. 

SCOTT en J.S. KRAUS, Contract Law and Theory, 4th edition, Newark, Lexisnexis, 2007, 24.  
697 Verschillende nuanceringen niet te na gesproken, zo is er steeds meer invloed van bvb. grondrechten en 

beschermingswetgeving voor o.a. consumenten.  
698 A. VAN DEN BROECK, Vermogensbescherming van kwetsbare meerderjarigen. Een rechtsvergelijkend 

onderzoek, Antwerpen, Intersentia, 2014, 28; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een 

mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 335.  
699 Vgl. M. C. EUWEMA,”Bemiddeling bij contracteren: toegevoegde waarde?” in A.-L. VERBEKE en B. 

TILLEMAN (eds.), Knelpunten Overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, (65) 71.  
700 R. KRUITHOF, “Contractuele Aansprakelijkheidsregelingen”, TPR 1984, (233) 233. Vgl. P. WERY, Droit des 

obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 108 e.v.  
701 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 37.  
702 J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en Overeenkomst, 

Deventer, Kluwer, 2010, 14; S. STIJNS en S. JANSEN, “De basisbeginselen van het contractenrecht: kroniek van 

de recentste evoluties”, TBBR 2013, (2) 2; S. STIJNS, “De Franse hervorming van het verbintenissenrecht: 

voorbeeld of tegenvoorbeeld?” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber 

amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (571) 582; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, “De 

evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, geïllustreerd aan de hand van het contractueel 

evenwicht” in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van de overeenkomstenrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, (1) 1; E. SWAENEPOEL, De contractpartijen door de rechter uitgekleed? De bevoegdheden van 
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elk rechtssubject zijn eigen rechtspositie bepaalt.703 Zo wordt het recht erkend van elk 

individu om zich te ontplooien.704 

  

                                                                                                                                                         
de rechter in de overeenkomst benaderd vanuit het verbintenissenrecht en het gerechtelijk recht, Brussel, 

Larcier, 2014, 13; E. VAN DEN HAUTE, “La formation des contrats: de l’offre à l’acceptation” in E. VAN DEN 

HAUTE (ed.), Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, Brussel, Bruylant, 2013, (1) 2; 

P. VAN OMMESLAGHE, “La rigueur contractuelle et ses tempéraments selon la jurisprudence de la Cour de 

cassation de Belgique” in X (ed.), Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIème siècle, 

Parijs, Librarie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2001, (881) 881 e.v.   
703 S. STIJNS en S. JANSEN, “De basisbeginselen van de overeenkomstenrecht: kroniek van de recentste 

evoluties”, TBBR 2013, (2) 2.  
704 J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en Contract, Deventer, 

Kluwer, 2010, 14; J. H. NIEUWENHUIS, “Contractvrijheid, een weerbarstig beginsel” in T. HARTLIEF en C.J.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (23) 26; E. SWAENEPOEL, De contractpartijen door 

de rechter uitgekleed? De bevoegdheden van de rechter in de overeenkomst benaderd vanuit het 

verbintenissenrecht en het gerechtelijk recht, Brussel, Larcier, 2014, 13.  
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DEEL III: TOTSTANDKOMING  
 

209. OVERZICHT – Dit deel is opgebouwd aan de hand van het leven van de 

vaststellingsovereenkomst. Dit betreft zowel de vaststellingsovereenkomst waarbij de partijen 

de beslissing ter oplossing van het conflict gezamenlijk nemen, als die waarbij partijen een 

derde aanstellen om een bindende derdenbeslissing te nemen. Eerst komt de totstandkoming 

sensu lato aan bod (Hoofdstuk I). Partijen voeren meestal onderhandelingen, waarbij zij 

nagaan of een overeenkomst tussen hen überhaupt mogelijk is en welke inhoud zij 

desgevallend aan die overeenkomst geven. Indien er vervolgens een akkoord wordt bereikt, 

moet deze overeenkomst eveneens voldoen aan de geldigheidsvoorwaarden uit art. 1108 BW, 

die de rechter kan toetsen. Deze bepaling vereist dat vier voorwaarden cumulatief zijn vervuld 

voor de geldigheid: de toestemming vrij van wilsgebreken (Hoofdstuk II), de bekwaamheid en 

bevoegdheid van de partijen om contracten aan te gaan (Hoofdstuk III) en een geoorloofde 

oorzaak van de verbintenis (Hoofdstuk IV).  

 

210. RECHTSGEVOLGEN – Eens de overeenkomst geldig is tot stand gekomen, is het 

mogelijk dat nadien vragen rijzen met betrekking tot (het evenwicht van) de inhoud van de 

verbintenissen uit het voorwerp (Deel IV). Omwille van methodologische redenen, maakt dit 

onderzoek dus een onderscheid tussen enerzijds de totstandkoming van de 

vaststellingsovereenkomst en anderzijds de rechtsgevolgen ervan. Er wordt telkens nagegaan 

welke rol de rechter te vervullen heeft in deze verschillende stadia. De resultaten van het 

onderzoek van deze beide delen worden samengevoegd in Deel V, waar een antwoord wordt 

geformuleerd op de tweede subonderzoeksvraag.  
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HOOFDSTUK I. TOTSTANDKOMING EN BEWIJS 

 

211. PRECONTRACTUELE FASE – Wanneer partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten, 

gaat daar meestal enige tijd aan vooraf.705 Verschillende rechtsvragen uit deze fase verdienen 

aandacht, aangezien deze (on)rechtstreeks een impact hebben op de beslissing uit de 

vaststellingsovereenkomst en de rol van de rechter daarbij. Deze precontractuele periode 

wordt in beginsel gekenmerkt door vrijblijvende gesprekken en onderhandelingen, waarin 

partijen voor- en tegenvoorstellen kunnen doen.706  

 

212. INFORMATIE – Op meer inhoudelijk vlak rijst de vraag naar de verhouding van de 

plicht tot zichzelf informeren en de plicht om de andere partij te informeren. In de 

precontractuele fase gaan partijen na of een overeenkomst voor hen een voordeel kan 

opleveren. Indien dit niet het geval is, bereiken zij geen wilsovereenstemming en ontstaat 

geen overeenkomst. Het uitwisselen van informatie tussen de partijen staat daarbij centraal.707 

Dit komt eveneens tot uiting bij de wilsgebreken bij een vaststellingsovereenkomst.708 Een 

bijkomend element is de confidentialiteit van de gedeelde informatie. Vervolgens wordt 

overgegaan tot een analyse van de contractuele fase. Er wordt daarbij aandacht geschonken 

aan het fenomeen van het geruisloos contracteren, wat kan zorgen voor bewijsproblemen van 

een vaststellingsovereenkomst.  

 PRECONTRACTUELE FASE 

ONDERAFDELING 1. OPTIONELE VS. VERPLICHTE ONDERHANDELING 

213. UITGANGSPUNT – Onderhandelingen gebeuren in principe op vrijwillige basis, op 

grond van de contractvrijheid.709 Er bestaat in beginsel geen verplichting om tot een 

                                                 
705 Bergen 14 oktober 2008, JT 2008, 758; G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as 

contracts” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and 

enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 5-4; F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in 

Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 6; G. SCHRANS, 

Preadvies over precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 5.  
706 C.B. CRAVER, Effective Legal Negotiation and Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 2009, 74 e.v.; A. DE 

BOECK, “Onderhandelen met de rem op: het gebruik van voorbehoudmechanismen in de precontractuele fase”, 

TBBR 2018, (3) 3-4; B. DE CONINCK, “La transaction” in X (ed)., Les contrats spéciaux. Chronique de 

jurisprudence 1996-2000, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 201; A. VAN 

OEVELEN, “Het al of niet verbindend karakter van een intentieverklaring” (noot onder Antwerpen 17 oktober 

2011), RW 2013-14, (655) 660. Vgl. M.A. EISENBERG, “Private Ordering Through Negotiation: Dispute-

settlement and Rulemaking”, Harvard Law Review 1976, (637) 638: “Negotiation, on the other hand, is 

conventionally perceived as a relatively norm-free process centered on the transmutation of underlying 

bargaining strengt into agreement by the exercise of power, horse-trading, threat, and bluff”.  
707 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 267.  
708 Zie hierover Hoofdstuk II van Deel III.  
709 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 138; L. CORNELIS “Belgium” in E. HONDIUS (ed.), 

Precontractual liability, Deventer, Kluwer, 1991, (53) 60; A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid 
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onderhandeling over te gaan.710 Partijen kunnen dus ook opteren om niet te onderhandelen en 

om het geschil meteen voor te leggen aan de rechter.711 Indien een partij deze vrijheid op een 

foutieve wijze gebruikt, kan deze veroordeeld worden tot betaling van de gedingkosten.712  

214. OVERLEG – Een onderhandeling tussen de partijen lijkt de meest courante manier 

waarop partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten.713 Bij geschillen tussen een 

vergoedingsgerechtigde en een verzekeraar leiden onderhandelingen over (de afwikkeling 

van) het schadegeval in het overgrote deel van de gevallen tot een minnelijke regeling.714 In 

deze precontractuele fase kunnen er (medische) expertises plaatsvinden, uitbetalingen van 

voorschotten…715 

215. WIJZE VAN ONDERHANDELEN – Deze onderhandelingen nemen vaak enige tijd in 

beslag, waarbij de partijen voor- en tegenvoorstellen doen.716 Er kan daarom kort worden 

verwezen naar het zogenaamde ‘Harvard-model’ van onderhandelen, een methode die vrijwel 

in alle opleidingen van onderhandelen en bemiddelen wordt gehanteerd.717 Dit model houdt in 

                                                                                                                                                         
anno 2010” in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (1) 3; 

R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. 

Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 51 en 53; C. VERVACK, 

De rol van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij afgebroken onderhandelingen, Brugge, Die 

Keure, 2015, 29.  
710 E.J. COSTELLO, “Whether and when to use Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en 

E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 

2000, (17) 17.  
711 C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, Londen, Routledge, 2008, 33; M.E. 

STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 587. Vgl. L. DEMEYERE, “De 

arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële 

bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 1.  
712 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 587.  
713 N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 213; G. APPLEBEY, “Alternative Dispute Resolution and the civil justice system” 

in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (26) 38; B. KOHL en A. 

RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), 

Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 122; F. 

JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 

september 2017], nr. 3; K.J. MACKIE, “Negotiation and mediation. From inelegant haggling to sleeping giant” in 

K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (74) 74.  
714 Vgl. H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 20.  
715 N. PORTUGAELS en B. WEYTS, “Een verplichte voorschotregeling in de verzekeringssector: kan men reeds 

krijgen waar men misschien (nog) geen recht op heeft?”, RW 2017-18, 202; V. A. M. VAN DER BURG, “Over 

kwitanties, in het bijzonder schadekwitanties”, WPNR 1975, (273) 276.  
716 Zie voor een basiswerk: C.B. CRAVER, Effective Legal Negotiation and Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 

2009, xxxvii + 431 p.  
717 F.G.J.B. MERKS, “Ervaringen in de Verenigde Staten met mediation in verzekeringsgeschillen” 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, (429) 430. Zie hierover ook: T. DE BEIR, 

“Meerwaarde creëren in onderhandelen en bemiddelen: de rol van de advocaat” in DEPARTEMENT PERMANENTE 
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dat partijen verder moeten kijken dan de loutere posities van de tegenpartij.718 Ze moeten 

dieper graven om na te gaan wat de werkelijke belangen zijn.719 Zo kan het klassieke model, 

met een competitieve benadering, worden verlaten en kan men streven naar een duurzame 

oplossing.720 MNOOKIN geeft aan dat elke onderhandeling onderhevig is aan drie spanningen, 

die elke onderhandelaar tracht te beheersen721: 1) de spanning tussen het verdelen en het 

creëren van waarde722, 2) de spanning tussen empathie aan de dag leggen voor de tegenpartij 

en voldoende assertief zijn over de eigen belangen en 3) de spanning tussen de belangen van 

de onderhandelaar en de belangen van de opdrachtgever voor wie hij handelt.  

216. TOEPASSELIJKE NORMEN – Onderhandelingen worden niet expliciet geregeld door 

toepasselijke normen.723 De ADR-richtlijn vindt bijvoorbeeld geen toepassing op 

onderhandelingen tussen een consument en een onderneming, noch gaat het bij 

onderhandelingen om een buitengerechtelijke geschillenregeling in de zin van boek XVI 

WER.724 Onderhandelingen worden als dusdanig niet beschouwd als een vorm van ADR.725 

Dit impliceert geenszins dat onderhandelingen geen rechtsgevolgen kunnen ressorteren. 

Hieraan komt in de toekomst mogelijk verandering. Een wetsontwerp van 5 februari 2018 stelt 

immers voor om in het Ger.W. een nieuw Deel VIII te introduceren. Dit deel heeft dan 

betrekking op het zogenaamde ‘collaboratieve onderhandelen’, wat wordt omschreven als een 

gestructureerde en vertrouwelijke onderhandeling die beoogt het geschil op te lossen op een 

respectvolle wijze en te leiden tot bevredigende, evenwichtige en duurzame overeenkomsten 

                                                                                                                                                         
VORMING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), Alternatieve 

geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, 25-46.  
718 Zie ook: J. LACK, “Appropriate dispute resolution (ADR): the spectrum of hybrid techniques available to the 

parties” in P. CECCHI-DIMEGLIO en B. BRENNEUR (eds.), Manuel Interdisciplinaire des modes amiables de 

résolution des conflits, Brussel, Larcier, 2015, (233) 245; E. LANCKSWEERDT, “De rol van de advocaat in het 

raam van een bemiddeling met openbare besturen” in DEPARTEMENT PERMANENTE VORMING VAN DE ORDE VAN 

ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), Alternatieve geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, (47) 

54-55; K.J. MACKIE, “Negotiation and mediation. From inelegant haggling to sleeping giant” in K.J. MACKIE 

(ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (74) 82 e.v.  
719 C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, Londen, Routledge, 2008, 17; S. DAVIS, 

“ADR: What is it and what are the pros and cons?” in R. CALLER (ed.), ADR and Commercial Disputes, London, 

Sweet&Maxwell, 2002, (1) 3-4.  
720 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 104 e.v.; 

K.J. MACKIE, “Dispute Resolution: the new wave” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New 

York, Routledge, 1991, (1) 5; A. L. VERBEKE, “Onderhandelen van overeenkomsten” in A.-L. VERBEKE (ed.), 

Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2011, (1) 2-3.  
721 Zie hierover de standaardwerken: R. FISHER, W. URY en B. PATTON, Getting to Yes. Negotiating Agreement 

without Giving In, Penguin Books, tweede editie 1991; R.H. MNOOKIN, S.R. PEPPET en A.S. TULUMELLO, 

Beyond Winning. Negotiating to create value in Deals and Disputes, The Belknap Press of Harvard University 

Press, 2000; D. MALHOTRA en M.H. BAZERMAN, Negotiation Genius, Bantam Books, 2007; D. STONE, B. 

PATTON en S. HEEN, Difficult Conversations. How to Discuss what Matters Most, Penguin Books, 2000.  
722 Vergelijk ook: F. VAN NESTE, “Recht en waarheid”, TPR 1998, (9) 20.  
723 Vgl. P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 133.  
724 Art. 2.2 ADR-richtlijn. Zie ook: E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. 

RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 74.  
725 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 12.  



 

 

121 

 

die beantwoorden aan de noden en belangen van elk van de partijen.726 Concreet worden deze 

onderhandelingen gevoerd door speciaal daartoe opgeleide advocaten, de collaboratieve 

advocaten. De collaboratieve onderhandeling wordt gekenmerkt door een vertrouwelijkheid 

die wordt gehecht aan de documenten en mededelingen gedaan in de context van een 

collaboratieve onderhandeling.727 Het ondertekenen van het onderhandelingsprotocol schorst 

ook de verjaringstermijn.728  

 Zelfregulering  

217. GEDRAGSCODES – De principiële vrijheid om bij een conflict (niet) in overleg te treden 

moet in het verzekeringsrecht worden genuanceerd. Zelfregulering in de verzekeringssector 

poneert immers het uitgangspunt dat een minnelijk akkoord de voorkeur wegdraagt. 

Onderhandelen maakt daar mijns inziens duidelijk een deel van uit. Het wordt in de 

verzekeringssector dus terecht aangemoedigd om met elkaar in overleg te treden. Voor de 

buitengerechtelijke regeling van geschillen speelt art. 8.1 van de Gedragsregels van de 

Verzekeringsonderneming een belangrijke rol.729 Deze luidt: “De verzekeringsonderneming 

geeft in geval van geschil de voorkeur aan een minnelijke regeling.” Het beginsel van de 

minnelijke regeling verkrijgt hier duidelijk de voorkeur.730 Dit impliceert dat een verzekeraar 

op basis van deze gedragscode met de tegenpartij in overleg moet treden om zo een minnelijk 

akkoord te bereiken.  

 Beschermingswetgeving  

A. Interne klachtenbehandeling  

218. EERSTE STAP – De consument wordt geacht om eerst de (verzekerings-) onderneming 

zelf aan te spreken bij een klacht.731 De Memorie van Toelichting benadrukt dit: “Het 

wetsontwerp wil eerst en vooral de correcte behandeling van klachten door de 

ondernemingen zelf versterken. Vóór elk verhaal is het essentieel dat de onderneming alles in 

het werk stelt om een gepaste oplossing te vinden voor de klacht van de consument.”732 Dit 

                                                 
726 Zie ook: E. LANCKSWEERDT, “Collaborative law: ook iets voor overheden?”, TBP 2012, (38) 38-39.  
727 Zie hierover Onderafdeling 2 van deze Afdeling.  
728 Zie hierover Onderafdeling 4 van deze Afdeling.  
729 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 463 e.v.  
730 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 927.  
731 Art. XVI.2 WER. Zie ook: A. HAMMERSTEIN, “Geschilbeslechting in verzekeringszaken” 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, (7) 8; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 927-928.  
732 MvT bij het wetsontwerp houdende de invoeging van boek XVI, “Buitengerechtelijke regeling van 

consumentengeschillen” in het wetboek van economisch recht, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 53K3360/001, 7. 

Deze wetgeving is een omzetting van de reeds eerder besproken ADR-Richtlijn.  
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lijkt inderdaad de meest aangewezen oplossing en waarschijnlijk ook de meest doelmatige.733 

Hiertoe stelt het WER dat de onderneming alle noodzakelijke gegevens uit art. III.74 WER 

moet verstrekken, evenals de gegevens van de bevoegde dienst binnen de onderneming. De 

onderneming mag de consument niet doorverwijzen naar een bevoegde dienst die in de naam 

de termen “ombuds”, “bemiddeling”, “verzoening”, “arbitrage”, “gekwalificeerde entiteit” of 

“buitengerechtelijke geschillenregeling” draagt.734 Deze gegevens moeten worden opgenomen 

op de website, in de algemene voorwaarden of in het verzekeringsvoorstel.735 Deze interne 

klachtenbehandeling is overigens geen voorbeeld van een gekwalificeerde entiteit.736 De 

onderneming moet vervolgens zo snel mogelijk reageren en alles in het werk stellen om een 

oplossing te vinden.737 Indien de verzekeringsonderneming op grond van een wettelijke of 

reglementaire bepaling, als gevolg van een lidmaatschap van een handelsvereniging, een 

beroepsorganisatie of een beroepsorde is gehouden tot buitengerechtelijke regeling van 

consumentengeschillen, moet de consument hierover op de hoogte worden gebracht.738 De 

verzekeraar moet deze klachten zo snel mogelijk behandelen en trachten om een bevredigende 

oplossing te vinden.739 

219. GEDRAGSREGELS VOOR KLACHTENMANAGEMENT – Deze visie werd echter reeds langer 

gehanteerd in de verzekeringssector, ook voor conflicten met rechtssubjecten die geen 

consument in de zin van het WER zijn. Deze regels hebben dus een ruimer toepassingsgebied. 

Zo zijn er de Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen, die 

onder andere stellen: “De gedragsregels voor klachtenmanagement mikken op een snelle en 

kwaliteitsvolle behandeling van de grieven van de consumenten; ze zullen ook de 

samenwerking tussen de klachtendiensten in de ondernemingen en de “Ombudsdienst van de 

verzekeringen” nog verstevigen”. Ook de ‘Aanbevelingen Schade’ spreken in die zin: “De 

consument richt iedere klacht betreffende de correcte toepassing door de 

verzekeringsonderneming van deze gedragscode aan de klachtendienst van de betrokken 

verzekeringsonderneming. Als het door deze dienst gegeven antwoord niet bevredigend is 

                                                 
733 A. HAMMERSTEIN, “Geschilbeslechting in verzekeringszaken” 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, (7) 8.  
734 Art. XVI.2 WER.  
735 Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen, Assuralia, februari 2012.  
736 Art. 2, 2° KB 16 februari 2015 tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit 

bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen, BS 25 februari 2015, 14287.  
737 Art. XVI.3 WER.  
738 Art. XVI. 4, § 1 WER; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 927-928; J. STUYCK, “Boeken XVI & XVII. 

Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen en bijzondere rechtsprocedures (i.h.b. vordering tot 

staking)” in B. KEIRSBILCK en E. TERRYN (eds.), Het wetboek van economisch recht: van nu en straks?, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, (341) 344-345.  
739 A. TALLON, “De handhaving van de regelen van de consumentenbescherming” in G. STRAETMANS en R. 

STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 

2015, (297) 308.  
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voor de consument, dan kan hij vervolgens met zijn klacht terecht bij de Ombudsman van de 

verzekeringen via www.ombudsman.as.”740 

220. EIOPA RICHTSNOER – Voor de interne klachtenbehandelingsprocedure in de 

verzekeringssector bestaat een regeling, uitgevaardigd door de Europese Autoriteit voor 

verzekeringen en bedrijfspensioenen.741 Dit is een Richtsnoer die in beginsel door de 

nationale bevoegde autoriteiten moet worden nageleefd.742 Hoewel deze Richtsnoer geldt voor 

geschillen die consumenten aanbelangen, is het toepassingsgebied ruimer dan de notie 

consument aangezien de klager eveneens een niet-consument kan zijn op grond van art. 1 van 

de Richtsnoer: “om een adequate bescherming van verzekeringnemers te garanderen”.743 

B. WAM 

221. BETWISTING? – De WAM regelt in art. 13 en art. 14 de gevolgen van een verzoek tot 

schadevergoeding van de benadeelde. Art. 13 WAM regelt de hypothese waarin er tussen 

partijen geen betwisting bestaat over de aansprakelijkheid of de schade. In dat geval moet de 

verzekeraar binnen de drie maanden na de datum waarop de benadeelde zijn verzoek tot 

schadevergoeding heeft ingediend aan de benadeelde een met redenen omkleed voorstel tot 

schadevergoeding voorleggen. Artikel 14 WAM regelt de hypothese waarin er tussen de 

partijen wel betwisting bestaat over de aansprakelijkheid of de schade. In dat geval moet de 

verzekeraar geen voorstel tot schadevergoeding overmaken, maar wel binnen de drie maanden 

een met redenen omkleed antwoord op de elementen die in de aanvraag worden vermeld.744 

Het primaire oogpunt van deze regelgeving behelst een verplichting tot reageren voor de 

verzekeraar binnen redelijk strikte termijnen.745 

                                                 
740Zie hiervoor online: www.assuralia.be. 
741 Op grond van art. 16 van Verordening 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 

2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en 

bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de 

commissie. 
742 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 928. Zie ook: L. SCHUERMANS, “Het overheidstoezicht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, (105) 129.  
743 In dezelfde zin zijn de ‘Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen’, 

EIOPA-BoS-13/164 opgesteld. Zie hiervoor online: 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/EIOPA_GLs_Complaints_Handling_Intermediaries_NL.pdf#se

arch=EIOPA%20GLs%20Complaints%20Handling%20Intermediaries%20NL.  
744 Zie hierover: S. VEREECKEN, “Gewijzigde wetgeving motorrijtuigenverzekering”, NJW 2004, (1370) 1378.  
745 S. VEREECKEN, “De gewijzigde wetgeving motorrijtuigenverzekering. De wet van 22 augustus 2002.” in X 

(ed.), Gandaius Actueel IX, Mechelen, Story-Scientia, 2004, (151) 183. Zie ook: B. PONS, Contrat de 

transaction. Solutions transactionnelles, Parijs, Dalloz, 2014, 694; N. PORTUGAELS en B. WEYTS, “Een 

verplichte voorschotregeling in de verzekeringssector: kan men reeds krijgen waar men misschien (nog) geen 

recht op heeft?”, RW 2017-18, 202.  

http://www.assuralia.be/
https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/EIOPA_GLs_Complaints_Handling_Intermediaries_NL.pdf#search=EIOPA%20GLs%20Complaints%20Handling%20Intermediaries%20NL
https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/EIOPA_GLs_Complaints_Handling_Intermediaries_NL.pdf#search=EIOPA%20GLs%20Complaints%20Handling%20Intermediaries%20NL
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C. Rechtsvordering tot collectief herstel  

222. RECHTSVORDERING TOT COLLECTIEF HERSTEL – De wet verplicht partijen om in het 

kader van een bijzondere vaststellingsovereenkomst te onderhandelen bij een conflict. Dit is 

een belangrijk kenmerk van de regelgeving over de rechtsvordering tot collectief herstel746, 

waar na de optietermijn automatisch een verplichte onderhandelingsfase start. Deze moet de 

groepsvertegenwoordiger en de geviseerde onderneming aanmoedigen om tot een akkoord te 

komen.747 Dit is opnieuw een illustratie van het feit dat er op steeds meer plaatsen in het 

(verzekerings-)recht aandacht wordt besteed aan het bereiken van een buitengerechtelijke 

oplossing voor het conflict.748  

Gemeenrechtelijk heeft een wetsontwerp van 5 februari 2018 in de ruimere mogelijkheid 

voorzien om, buiten de context van een rechtsvordering tot collectief akkoord, een rechter de 

procedure te laten schorsen gedurende een maximum duurtijd van één maand om de partijen 

de mogelijkheid te bieden om na te gaan of zij hun conflict minnelijk kunnen oplossen.749 

Deze regeling is mijns inziens duidelijk gebaseerd op de regeling die reeds bestaat in het WER 

en verdient mijns inziens dan ook sterke aanbeveling.  

223. EÉN VERTEGENWOORDIGER – Op basis van het WER moet de groep van consumenten 

worden vertegenwoordigd door één groepsvertegenwoordiger. De individuele consumenten 

zijn dus geen procespartij en worden strikt gezien geen contractpartij indien het tot een 

akkoord komt.750 De wetgever laat enkel verenigingen met rechtspersoonlijkheid de groep van 

schadelijders vertegenwoordigen.751 Deze functie is beperkt tot (1) een vereniging ter 

verdediging van de consumentenbelangen die rechtspersoonlijkheid bezit en voor zover zij in 

de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigd is of door de minister is erkend, (2) een 

vereniging met (minimum drie jaar) rechtspersoonlijkheid die door de minister is erkend, 

waarvan het maatschappelijk doel in rechtstreeks verband met de collectieve schade van de 

groep staat en die niet op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, of (3) voor wat de 

fase van de minnelijke onderhandelingen betreft, een autonome openbare dienst. Daarnaast 

                                                 
746 Zie hierover Afdeling 4 van Hoofdstuk II van Deel II.  
747 Art. XVII.45 e.v. WER. Zie uitgebreid: A. DE BANDT, “La négociation et la médiation dans le cadre de 

l’action en réparation collective”, TBH 2014, 591-605.  
748 Vgl. A. DE BANDT, “La négociation et la médiation dans le cadre de l’action en réparation collective”, TBH 

2014, (591) 595.  
749 MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 242 e.v. 
750 E. DE BAERE, A.-S. MAERTENS en K. WILLEMS, “Belgische class action. Tien pijnpunten”, NJW 2015, (522) 

523-524.  
751 Zie ook: Wetsontwerp van 17 januari 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid 

regelen als bedoeld in art. 77 van de Grondwet, in boek XVII “Bijzondere rechtsprocedures” van het Wetboek 

van Economisch Recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te 

Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief 

herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek Economisch Recht, Parl.St. Kamer, 2013-2014, nr.53-

3301/1.  
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kan ook de Consumentenombudsdienst hier een rol vervullen.752 Deze kan een 

rechtsvordering tot collectief herstel instellen om de groep schadelijders te vertegenwoordigen 

in de onderhandelingssfase van de procedure om een akkoord tot collectief herstel te 

bereiken.753  

224. MOGELIJKHEDEN – Er is een exhaustieve lijst van instanties die als 

groepsvertegenwoordiger kunnen optreden.754 De website van de FOD Economie geeft weer 

welke instanties voorlopig kunnen optreden als groepsvertegenwoordiger. In totaal zijn er 

dertien instellingen in de Raad voor het Verbruik die de belangen van de consument 

behartigen.755 Nochtans kunnen er van deze dertien slechts een aantal optreden als 

groepsvertegenwoordiger, aangezien de overige instellingen geen rechtspersoonlijkheid 

bezitten. De bevoegde instellingen zijn: Gezinsbond, Kristelijke Arbeiders Vrouwen-

beweging (FEMMA), Kristelijke Werknemersbeweging (KWB), Ligue des Familles, Test-

Aankoop, Verbraucherschutzzentrale Ostbelgien VSZ en Verbruikersateljee vzw.756 Het 

Grondwettelijk Hof vernietigde deze bepaling ondertussen, stellende “Door niet erin te 

voorzien dat vertegenwoordigende instanties uit andere lidstaten van de Europese Unie en de 

Europese Economische Ruimte die beantwoorden aan de vereisten van punt 4 van de 

voormelde Aanbeveling kunnen optreden als groepsvertegenwoordiger, schendt de bestreden 

bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 16 van de 

Dienstenrichtlijn”.757 

225. NEGATIEVE DEFINITIE – De wetgever heeft gekozen om commerciële instellingen, 

vakbonden en advocaten niet als groepsvertegenwoordiger toe te laten.758 De belangrijkste 

argumenten tegen de mogelijkheid om advocaten te laten optreden als 

groepsvertegenwoordiger haalt men uit de Amerikaanse praktijk, met als uitschieter het 

remuneratiesysteem.759 De vrees bestond dat advocaten er een lucratieve praktijk van zouden 

                                                 
752 E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN 

(eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 72.  
753 Art. XVII.39, tweede lid, 3° WER.  
754 Art. XVII.39 WER; F. DANIS, E. FALLA en F. LEFEVRE, “Introduction aux principes de la Loi relative à 

l’action en réparation collective et premiers commentaires critiques”, TBH 2014/6, (560) 571. 
755 Zie voor de volledige lijst: http://economie.fgov.be.  
756 F. DANIS, E. FALLA en F. LEFEVRE, “Introduction aux principes de la Loi relative à l’action en réparation 

collective et premiers commentaires critiques”, TBH 2014/6, (560) 572.  
757 GwH 17 maart 2016, nr. 41/2016. Zie ook: E. DE BAERE, A.-S. MAERTENS en K. WILLEMS, “Belgische class 

action. Tien pijnpunten”, NJW 2015, (522) 525; T.M.C. ARONS en G.F.E. KOSTER, “Kroniek collectieve acties 

en schikkingen 2016” in Y. BORRIUS, M. HOLTZER, D.J. ORANJE en I.S. WUISMAN (eds.), Geschriften vanwege 

de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017, Deventer, Kluwer, 2017, (93) 130-131.  
758 Zie o.a. A. TALLON, “De handhaving van de regelen van de consumentenbescherming” in G. STRAETMANS en 

R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 

2015, (297) 320.  
759 Zie o.a. T.M.C. ARONS en G.F.E. KOSTER, “Kroniek Collectieve Acties en Schikkingen 2016” in Y. BORRIUS, 

M. HOLTZER, D.J. ORANJE en I.S. WUISMAN (eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 

2016-2017, Deventer, Kluwer, 2017, (93) 126 e.v.; E. NORDIN, “Collectieve vorderingen in de Europese Unie” 

in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (1) 7; Y.S. VAN 
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maken en misbruiken zouden ontstaan.760 Men verwijst vaak naar het contingency fee 

systeem, dat impliceert dat de advocaat de procesvoerende partij initieel niets aanrekent voor 

zijn dienstverlening, maar in plaats daarvan een bepaald percentage van de schadevergoeding 

verkrijgt indien hij de zaak wint of een schikking kan afsluiten.761 De Nederlandse WCAM-

procedure werkt, net zoals de Belgische regelgeving, ook met een groepsvertegenwoordiger, 

maar koppelt daar minder strikte eisen aan vast.762 Art. 7:907, eerste lid NBW spreekt enkel 

over: “één of meer stichtingen of verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, […] mits de 

stichtingen of verenigingen de belangen van de personen aan wie de schade is veroorzaakt 

ingevolge haar statuten behartigen.” Bijgevolg loopt het karakter van de organisaties die als 

groepsvertegenwoordiger zijn opgetreden uiteen. Het omvat professionele 

belangenbehartigers, maar ook individuen en families die zelf schade hebben geleden. 

Bovendien is het mogelijk om ad hoc een stichting op te richten ten behoeve van andere 

gedupeerden.763 Dat is in België momenteel niet mogelijk. Toch is men in Nederland ook 

behoedzaam voor het commercialiseren van belangenorganisaties. Men wil de zogenaamde 

‘claimstichtingen’ aanpakken die benadeelden enkel verdedigen voor eigen financieel 

winstbejag. Voorlopig werden hiervoor twee oplossingen uitgewerkt. In de eerste plaats werd 

in juni 2011 een ‘Claimcode’ ingevoerd, waarin onder andere kwaliteitseisen werden 

geformuleerd voor ad-hoc stichtingen en verenigingen.764 Daarnaast werd in art. 3:305a NBW 

een representativiteitseis ingevoerd. Deze bestaat erin dat de vordering van “een 

rechtspersoon eveneens niet ontvankelijk zou zijn, indien hij, gelet op de omstandigheden van 

het geval, niet voldoende representatief is ter zake van de belangen van degenen ten behoeve 

van wie de rechtsvordering is ingesteld”765.  

                                                                                                                                                         
DER SYPE, W. VANDENBUSSCHE, I. SAMYN en N. PORTUGAELS, “Allen tegen één in het privacyrecht: over de 

rechtsvordering tot collectief herstel en wijdverspreide schendingen van persoonsgegevens op het internet”, 

Comp. R. 2014, afl. 6, (315) 317.  
760 Memorie van toelichting van het wetsontwerp van 17 januari 2014 houdende invoeging van de bepalingen die 

een aangelegenheid regelen als bedoeld in art. 77 van de Grondwet, in boek XVII “Bijzondere rechtsprocedures” 

van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en 

rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot 

collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht, Parl.St. Kamer, 2013-2014, 

nr.53-3301/1, 10-11. Zie ook: E. NORDIN, De schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: tussen 

compensatie en handhaving, doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen, 2014, 365 e.v.  
761 C. CAUFFMAN, “Een model voor een Belgische class action? De advocatuur neemt het voortouw”, RW 2009-

10, (690) 702; C. DE BACKERE en N. DE LATHAUWER, “Contingent Fees: Beyond the intuitive threat”, Jura Falc. 

2012-13, (101) 101; E. DE BAERE, A.-S. MAERTENS en K. WILLEMS, “Belgische class action. Tien pijnpunten”, 

NJW 2015, (522) 534; H.M. KRITZER, Risks, reputations, and rewards: contingency fee legal practice in the 

United States, Stanford, Stanford University Press, 2004, 1.  
762 E. FALLA, “Vers un mécanisme belge d'accord de réparation collective: quels enseignements pouvons- nous 

tirer de l'expérience néerlandaise ?”, RDIDC 2013, vol. 2013, (595) 603. 
763 Nota n.a.v. Verslag, Kamerstukken II 2003-04, 29414, nr. 7, 2; zie ook B.W.G. VAN DER VELDEN, “Juridische 

afwikkeling massaschade nu (bijna) perfect”, TOP 2011, afl. 6, (243) 243; W. VANDENBUSSCHE, 

“Grensoverschrijdende collectieve vorderingen van gedupeerde beleggers”, RW 2013, (243) 253. 
764 B.J. DE JONG, “Een Claimcode voor stichtingen die collectieve acties initiëren?”, OR 2010, (239) 239. 
765 Art. 1 van Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade, Kamerstukken II 

2011-2012, 33126, nr. 2. Zie ook E. FALLA, “Vers un mécanisme belge d'accord de réparation collective: quels 

enseignements pouvons- nous tirer de l'expérience néerlandaise?”, RDIDC 2013, vol. 2013, (595) 604. 
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226. ROL VAN DE RECHTER – De groepsvertegenwoordiger en de verweerder krijgen tijdens 

een door de rechter vastgestelde termijn de mogelijkheid om een akkoord tot collectief herstel 

te sluiten. Deze termijn kan door de rechter eenmaal worden verlengd met een periode van zes 

maanden. Het akkoord kan vervolgens ter homologatie aan de rechter worden voorgelegd.766 

Op die manier wordt het akkoord tegenstelbaar gemaakt aan alle consumenten die van de 

groep deel uitmaken. Men mag mijns inziens echter niet te veel belang hechten aan deze 

verplichting tot onderhandelen, aangezien het succes van die onderhandeling afhangt van de 

inspanningen die partijen bereid zijn te leveren.767 Slechts indien de partijen er niet in slagen 

om een onderling akkoord te bereiken, wordt de gerechtelijke procedure verdergezet en 

spreekt de rechter zich over de grond van de zaak uit. Het grootste verschil met de 

Nederlandse WCAM is dat het in Nederland enkel mogelijk is om een tussen de partijen 

buitengerechtelijk tot stand gekomen schikking algemeen verbindend te laten verklaren.768 Bij 

de invoering in 2005 werden benadeelden niet toegelaten om collectief een schadevergoeding 

te vorderen. Het doel was om een mechanisme te introduceren dat bijdraagt tot de afwikkeling 

van massaschade in een meer harmonieuze sfeer.769 Toch is men op die visie aan het 

terugkomen.770 Een procedure bestaat uit twee fases. In een eerste fase wordt de 

overeenkomst onderhandeld en gesloten buiten het hof. In een daaropvolgende fase wordt een 

verzoek ingediend om de afgesloten schikking algemeen verbindend te verklaren. Het gevolg 

van de verbindendverklaring is dat de volledige groep gedupeerden door de uitspraak van de 

rechter aan de overeenkomst tot schadeafwikkeling is gebonden, tenzij een benadeelde kiest 

om uit de regeling te stappen en een opt-out verklaring aflegt.771 

227. VOORDELEN BELGISCHE REGELING – De mogelijkheid om in België bij het niet-

bereiken van een onderhandelde oplossing een vordering tot schadevergoeding in te stellen, 

                                                 
766 Zie ook: E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN 

OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 70-71; A.C.H. FRANKEN, “De WCAM, 

verzekeraars en verzekeringen” 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, (313) 

315-316.  
767 Vgl. M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire 

cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 587.  
768 F.B. FALKENA en M.F.J. HAAK, “De nieuwe wettelijke regeling afwikkeling massaschade”, AV&S 2004, (198) 

198 e.v.; A.C.H. FRANKEN, “De WCAM, verzekeraars en verzekeringen” 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, (313) 316; W.G.B. NEERVOORT, “Mediation in het 

verzekeringsrecht” 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, (59) 93; M.-J. VAN 

DER HEIJDEN, “Class Actions / Les Actions Collectives”, EJCL 2010, 3, www.ejcl.org. 
769 Evaluatie van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade, Kamerstukken II 2008-09, 31 762, nr. 3. 
770 Zie bvb. Voorstel van wet tot wijziging van het burgerlijk wetboek en het wetboek van burgerlijke 

rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken, 

www.internetconsultatie.nl. 
771 Art. 7:908, tweede lid NBW; A.C.H. FRANKEN, “De WCAM, verzekeraars en verzekeringen” 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, (313) 317-318.  
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kan voor slachtoffers een goede zaak zijn. Daarom kan de Belgische rechtsvordering tot 

collectief herstel aan de ene kant zorgen voor een incentive wanneer de schadeveroorzakende 

partij niet wil schikken, maar aan de andere kant ook een uitkomst bieden via alternatieve 

geschillenoplossing wanneer de partijen zich wel op één lijn bevinden. 

228. BEVOEGDE RECHTBANK – Indien het niet tot een overeenkomst komt, rijst de vraag 

naar de bevoegde rechtbank. De wetgever maakte de keuze om de rechtbank van eerste aanleg 

(of desgevallend de rechtbank van koophandel)772 en het hof van beroep te Brussel als enige 

bevoegd te maken voor rechtsvorderingen tot collectief herstel.773 Daarbij inspireerde de 

Belgische wetgever zich op de Nederlandse WCAM, waar het gerechtshof te Amsterdam bij 

uitsluiting bevoegd is om de schikkingen algemeen verbindend te verklaren.774 In Nederland 

werd voor een exclusieve bevoegdheid van het Amsterdamse hof gekozen omdat men hoopte 

dat de concentratie bij één gerechtshof zou leiden tot de opbouw van een bepaalde 

expertise.775 Bovendien had de Ondernemingskamer in Amsterdam al een zekere expertise op 

het vlak van financiële zaken opgebouwd.776 De concrete afhandeling van het schadeherstel 

gebeurt door een ‘schadeafwikkelaar’ die de rechtbank kiest uit een lijst van bevoegde 

personen.777 De schadeafwikkelaar selecteert de (categorieën van) consumenten die aanspraak 

kunnen maken op herstel778 en keert de schadevergoedingen uit die door het vonnis of in het 

gehomologeerd akkoord werden toegekend779.  

 Erkenning aansprakelijkheid 

229. GEEN ERKENNING – Het louter doen van een voorstel om tot een akkoord te komen is 

geen erkenning van aansprakelijkheid vanwege degene die het voorstel formuleert.780 Ook art. 

143 Verzekeringswet 2014 bepaalt dat de tussenkomst van de aansprakelijkheidsverzekeraar 

                                                 
772 Zie over de nieuwe bevoegdheden van de rechtbank van koophandel de Wet van 26 maart 2014, BS 22 mei 

2014, 40.635.  
773 Art. 633ter Ger.W.; art. XVII.35 WER.  
774 Art. 1013, derde lid Rv. en art. 7:908, eerste lid NBW. Zie ook E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot 

collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 

2015, (67) 68-69.  
775 A.C.H. FRANKEN, “De WCAM, verzekeraars en verzekeringen” 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, (313) 316-317.  
776 MvT, Kamerstukken II 2003-04, 29414, nr. 3, 16.  
777 Art. XVII.57 WER.  
778 Art. XVII.58, §1 WER.  
779 Art. XVII.59, §2 WER.  
780 Cass. 19 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1254; Garcez v. Michel, 668 N.E.2d 194, 196, Ill. Ct. App., cert. 

Denied, 675 N.E.2d 632 (1996); M.E. MEDAGLIA, K.M. KENNY en M. A. GOODIN, “History and Traditional Use 

of ADR” in D. K. ERICSSON (ed.), Litigating the Coverage Claim II. Pretrial Procedures and Strategies for 

Insurers, Insureds and Their Counsel, (255) 258; S.F. REMZ en A.M. FERNANDS, “Preserving clients rights” in 

R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New 

York, Wolters Kluwer, 2012, 2-4; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE, Vermogensrecht in Kort 

Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 473.  
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geen aansprakelijkheid van de verzekerde impliceert.781 Dit wordt tevens uitdrukkelijk 

bevestigd in het kader van een collectief akkoord binnen de procedure tot collectieve 

rechtsvordering in het WER.782 

230. AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – Dit sluit aan bij bestaand onderzoek in het 

aansprakelijkheidsrecht. Een benadeelde start immers niet altijd een 

aansprakelijkheidsprocedure om een vergoeding te krijgen, maar veelal om een uitleg over het 

ongeval te krijgen.783 Een aansprakelijkheidsprocedure kan in die zin dan ook een negatief 

effect hebben. Zoals gezegd zijn dergelijke procedures duur, kunnen ze lang aanslepen en zijn 

zij een bron van veel (emotionele) perikelen.784 Het slachtoffer moet vaak bijkomende 

onderzoeken ondergaan en de tegenpartij tracht om twijfel te zaaien. Vele 

aansprakelijkheidsprocedures kunnen mogelijk worden vermeden als de vermeende 

schadeverwekker pertinent communiceert met het slachtoffer.785 Ook de excuses van de 

schadeverwekker zijn belangrijk.786 Dit houdt immers als dusdanig geen erkenning van 

aansprakelijkheid.787 Zo kijken partijen verder dan de loutere posities van de tegenpartij.788 Ze 

moeten dieper graven om na te gaan wat de werkelijke belangen zijn.789  

ONDERAFDELING 2. VERTROUWELIJKHEID  

231. VERTROUWELIJKHEID BIJ BEMIDDELING – De vertrouwelijkheid is één van de grote 

voordelen van bemiddeling.790 Deze bescherming is evenwel beperkt, nu art. 1728, § 1 

                                                 
781 Zie hierover Afdeling 3 van Hoofdstuk III van Deel III.  
782 Artikel XVII.57 WER: “De homologatie van een akkoord tot collectief herstel houdt geen erkenning in met 

de aansprakelijkheid of schuld van de verweerder”.  
783 P. BARK, C. VINCENT, A. JONES, J. SAVORY, “Clinical complaints: a means of improving quality of care”, 

QHC 1994, (123) 129; F. STEPHEN, A. MELVILLE en T. KRAUSE, A study of medical negligence claiming in 

Scotland, 2012, 28.  
784 Zie hierover Hoofdstuk I van Deel I.  
785 M. ENNIS en C. VINCENT, “The effects of medical accidents and litigation on doctors and patients”, Law & 

Policy 1994, (97) 117. Vgl. M. JUSTAERT, “Toespraak”, T. Gez. 2000-01, 162. 
786 R.P. WIJNE, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade. Een onderzoek naar obstakels in het civiele 

aansprakelijkheidsrecht en alternatieven voor verhaal van zorggerelateerde schade, Den Haag, Boom Juridische 

uitgevers, 2013, 43. 
787 N. LELIÈVRE, “Dommage associé aux soins, courage fuyons ou courage assumons?”, DEDT 2011, (311) 314. 
788 Zie ook: J. LACK, “Appropriate dispute resolution (ADR): the spectrum of hybrid techniques available to the 

parties” in P. CECCHI-DIMEGLIO en B. BRENNEUR (eds.), Manuel Interdisciplinaire des modes amiables de 

résolution des conflits, Brussel, Larcier, 2015, (233) 245; E. LANCKSWEERDT, “De rol van de advocaat in het 

raam van een bemiddeling met openbare besturen” in DEPARTEMENT PERMANENTE VORMING VAN DE ORDE VAN 

ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), Alternatieve geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, (47) 

54-55; K.J. MACKIE, “Negotiation and mediation. From inelegant haggling to sleeping giant” in K.J. MACKIE 

(ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (74) 82 e.v.  
789 C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, Londen, Routledge, 2008, 17; S. DAVIS, 

“ADR: What is it and what are the pros and cons?” in R. CALLER (ed.), ADR and Commercial Disputes, London, 

Sweet&Maxwell, 2002, (1) 3-4.  
790  Art. 1728 Ger.W.; K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in 

X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en 

andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 487; A. DE BANDT, “La 
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Ger.W. spreekt van “documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden 

gedaan in de loop en ten behoeve van een bemiddelingsprocedure”. Reeds voor de 

bemiddeling bestaande stukken genieten momenteel dus geen bescherming.791 Dit betekent 

dat informatie die tijdens een bemiddeling wordt gedeeld, niet in een eventuele latere 

procedure kan worden gebruikt als bewijs.792 Deze uitsluiting geldt ook bij een 

buitengerechtelijke bekentenis.793 Deze vertrouwelijkheid vertaalt zich in een 

geheimhoudingsplicht, zowel voor de partijen bij de bemiddeling als voor de bemiddelaar 

zelf.794 Zonder deze vertrouwelijkheid zouden partijen vermoedelijk minder geneigd zijn om 

constructief mee te werken uit vrees dat al wat men meedeelt, later tegen hen kan worden 

gebruikt. Deze vertrouwelijkheid vergroot mijns inziens de kans op een minnelijk akkoord.  

232. BESCHERMING BIJ ONDERHANDELINGEN – In tegenstelling tot de regeling over 

bemiddeling, kent de Belgische wet geen vertrouwelijkheid voor informatie gedeeld tijdens 

onderhandelingen. Dit is mijns inziens te betreuren. Partijen zijn wel vrij om deze 

vertrouwelijkheid van communicatie conventioneel te regelen.795 Zij sluiten hiertoe een 

geheimhoudingsovereenkomst, een zogenaamde Non Disclosure Agreement.796  

233. BRIEFWISSELING ADVOCATEN – Het deontologische principe van de vertrouwelijkheid 

van de briefwisseling tussen advocaten is mogelijk relevant.797 Dit is niet onbelangrijk, 

aangezien onderhandelingen tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst soms via 

                                                                                                                                                         
négociation et la médiation dans le cadre de l’action en réparation collective”, TBH 2014, (591) 597; E. DE 

BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Class 

Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 78; A. VANDERHAEGHEN, “Bemiddeling en vertrouwelijkheid”, NjW 

2009, (194) 196 e.v. Zie ook: M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X 

(ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, 

(585) 591. 
791 MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 254. 
792  Art. 1728 Ger.W. Zie hierover ook: T. DE BEIR, “Meerwaarde creëren in onderhandelen en bemiddelen: de 

rol van de advocaat” in DEPARTEMENT PERMANENTE VORMING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE 

VAN KORTRIJK (ed.), Alternatieve geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, (25) 39.  
793 A.-S. D’HERDE en A.L. VERBEKE, “Bemiddelen in vertrouwen” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), 

Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (263) 

269.  
794  Art. 1728 § 1 Ger.W.  
795 W.D. BRAZIL, Effective Approaches to Settlement: A Handbook for Lawyers and Judges, New Jersey, 

Prentice Hall Law & Business, 1988, 305 e.v.; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, 

Leuven, Acco, 2015, 152. Vgl. H. GEENS, “De grondslagen van de culpa in contrahendo”, Jura Falc. 2003-04, 

(433) 442.  
796 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk I van Deel IV.  
797 Art. 112 Codex Deontologie voor Advocaten, update 1 maart 2017; Regl. 6 juni 1970 betreffende het 

overleggen van briefwisseling tussen advocaten, vastgesteld door de algemene raad van de Belgische Orde van 

Advocaten. Zie hierover: G. SCHOORENS, “De vertrouwelijkheid van de briefwisseling tussen advocaten”, Jura 

Falc. 1990-91, 39-66.  



 

 

131 

 

advocaten gebeuren.798 Deze vertrouwelijkheid geldt niet voor de briefwisseling met andere 

betrokken actoren. Gelijkaardig aan het Belgische recht, bevat het Franse recht, op basis van 

rechtspraak, een specifieke uitzondering op dit principe van de vertrouwelijkheid wanneer op 

die manier een dading kan worden bewezen. Met andere woorden, een advocaat mag dit 

principe van de vertrouwelijkheid miskennen indien, mits goedkeuring van de stafhouder, dit 

ertoe leidt dat een tussen de partijen ontstane dading op die manier kan worden bewezen.799 

234. FEDERAL RULES OF EVIDENCE – Het Amerikaanse recht800 voorziet in de Federal 

Rules of Evidence wel in een bijzondere bepaling die dit probleem aanpakt.801 Volgens deze 

bepaling is het gebruik van informatie niet toegelaten indien deze werd verkregen tijdens 

onderhandelingen tot het sluiten van een minnelijk akkoord.802 Deze aanpak verdient mijns 

inziens de voorkeur, aangezien partijen weten dat wat zij in de aanloop naar een 

vaststellingsovereenkomst delen, later in beginsel niet tegen hen kan worden gebruikt in een 

rechtbank.803 Deze beschermingsmaatregel speelt niet op elk voorstel gedaan tijdens een 

onderhandeling.804 Partijen genieten dus geen absolute bescherming.805 Enkele voorwaarden 

moeten cumulatief zijn vervuld. Eerst en vooral moet er “a disputed claim” zijn. Dit is een 

geschil, dat wordt ingevuld als een subjectieve ervaring dat partijen tegenstrijdige meningen 

hebben. Daarnaast moet er daadwerkelijk een voorstel geweest zijn om dit geschil te 

beëindigen.  

                                                 
798 D. FOSKETT, The Law and Practice of Compromise, Londen, Sweet&Maxwell, 1980, 79 e.v.; M.E. STORME, 

“Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-

2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 587; T. TYLER, “Procedure or result: what do 

disputants want from legal authorities?” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New York, 

Routledge, 1991, (19) 19. Vgl. H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims 

Adjustment, New York, Aldine Publishing Company, 1980, 69-70.  
799 Cass. Fr. 22 maart 1988, Bull. Civ. I, n° 90; F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur 

Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 37.  
800 Zie o.a. Banker v. Nighswander, Martin & Mitchell, 37 F.3d 866, (2d Circuit 1994).  
801 Art. 408. Compromise Offers and Negotiations: “(a) Prohibited Uses. Evidence of the following is not 

admissible — on behalf of any party — either to prove or disprove the validity or amount of a disputed claim or 

to impeach by a prior inconsistent statement or a contradiction: 

(1) furnishing, promising, or offering — or accepting, promising to accept, or offering to accept — a valuable 

consideration in compromising or attempting to compromise the claim; and 

(2) conduct or a statement made during compromise negotiations about the claim — except when offered in a 

criminal case and when the negotiations related to a claim by a public office in the exercise of its regulatory, 

investigative, or enforcement authority. 

(b) Exceptions. The court may admit this evidence for another purpose, such as proving a witness’s bias or 

prejudice, negating a contention of undue delay, or proving an effort to obstruct a criminal investigation or 

prosecution.” 
802 W.D. BRAZIL, Effective Approaches to Settlement: A Handbook for Lawyers and Judges, New Jersey, 

Prentice Hall Law & Business, 1988, 305 e.v.  
803 S.F. REMZ en A.M. FERNANDS, “Preserving clients rights” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in 

Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 2-7.  
804 Zie voor verschillende nuanceringen: W.D. BRAZIL, Effective Approaches to Settlement: A Handbook for 

Lawyers and Judges, New Jersey, Prentice Hall Law & Business, 1988, 307 e.v.  
805 S.D. GILBERT en E.D. GREENBERG, “Information Sharing. Information between Policyholders and Insurers: 

Pitfalls and Protections” in D. K. ERICSSON (ed.), Litigating the Coverage Claim II. Pretrial Procedures and 

Strategies for Insurers, Insureds and Their Counsel, (1) 22.  
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235. ANOMALIE – Deze regeling legt een anomalie in het Belgische positieve recht bloot. 

De Amerikaanse regeling geeft partijen toch de zekerheid806 dat de tijdens onderhandelingen 

gedeelde informatie vertrouwelijk is en in een latere procedure niet kan worden gebruikt. De 

Belgische regelgeving dient daarom in die zin te worden aangepast, waar een algemene 

regeling over de rechtsgevolgen van onderhandelingen in het BW een plaats verdient. 

Dergelijke wettelijke regeling met een adequate bescherming van de onderhandelende partijen 

zou mijns inziens de aantrekkingskracht van de buitengerechtelijke weg vergroten: “The 

general rule that evidence of settlement negotiations is not admissible at trial is based upon 

the public policy of promoting settlement of disputes”.807 Een wetsontwerp van 5 februari 

2018 tracht aan deze gemeenrechtelijke lacune te verhelpen, door aan zogenaamde 

collaboratieve onderhandelingen een gelijkaardige bescherming op het gebied van 

vertrouwelijkheid te bieden als wat het geval is bij bemiddeling.808 Concreet wordt er 

vertrouwelijkheid gehecht aan de documenten en de mededelingen in de context van 

collaboratieve onderhandelingen.  

ONDERAFDELING 3. BEËINDIGEN VAN ONDERHANDELINGEN  

 Vrijheid om niet te contracteren  

236. JURIDISCHE BINDING – Op zich is het geen probleem dat onderhandelingen worden 

beëindigd vooraleer een akkoord is bereikt.809 Tijdens de onderhandelingen is er principieel 

geen juridische binding.810 De wetgever legt in beginsel geen modus operandi op aan de 

onderhandelende partijen. De kern van een succesvolle onderhandeling is dat partijen menen 

dat zij tot een overeenkomst kunnen komen. Indien dat niet het geval is, kunnen partijen de 

                                                 
806 Hoewel dit moet worden genuanceerd, sommige staten maken een onderscheid tussen offers of settlement en 

statements made during the course of settlement negotiations. Soms krijgen enkel de eerste soort de bescherming 

van vertrouwelijkheid. Zie hierover: S.F. REMZ en A.M. FERNANDS, “Preserving clients rights” in R. A. ROSEN 

(ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, 

Wolters Kluwer, 2012, 2-5 e.v.  
807 Tomasso Bros., Inc. v. October Twenty-Four, Inc., 602 A.2d 1011, 1014 (Conn. 1992). Vgl. A.-S. D’HERDE 

en A.L. VERBEKE, “Bemiddelen in vertrouwen” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord 

aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (263) 273.  
808 MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 264. Vgl. C. VANDERSTOCK en A.-M. BOUDART, 

“Le droit collaboratif à l’aube de sa reconnsaissance légale?” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de 

règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (75) 75-99. 
809 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 135-136.  
810 H. GEENS, “De grondslagen van de culpa in contrahendo”, Jura Falc. 2003-04, (433) 444; G. SCHRANS, “De 

progressieve totstandkoming van contracten”, TPR 1984, (1) 6; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in 

de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en 

morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 

227; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 152.  
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onderhandelingen bijgevolg stop zetten.811 Dit uitgangspunt wordt ook hernomen in het 

wetsontwerp met betrekking tot de zogenaamde collaboratieve onderhandelingen.812 In 

principe vertrekt men in de precontractuele fase van de wilsautonomie en aldus ook van de 

principiële vrijheid om de onderhandelingen stop te zetten.813 In die zin is ook de tweede 

Restatement of the Law of Contracts opgesteld: “A manifestation of willingness to enter into a 

bargain is not an offer if the person to whom it is addressed knows or has reason to know that 

the person making it does not intend to conclude a bargain until he has made a further 

manifestation of assent.” Het beginsel van de contractvrijheid impliceert ten minste dat het 

individu vrij kan kiezen of hij überhaupt een contract wenst aan te gaan en met wie hij dat 

desgevallend doet.814  

237. INTERPRETATIE – Indien het na de onderhandelingen tot een overeenkomst komt, 

vormt de inhoud van de onderhandelingen overigens een hulpmiddel voor de rechter indien er 

nood is aan een interpretatie van de overeenkomst.815 

 Grenzen aan de vrijheid 

238. BETREDEN RECHTSSFEER – Niettemin is de vrijheid van de partijen bij de 

onderhandelingen niet onbegrensd.816 Partijen betreden tenslotte elkaars rechtssfeer.817 Zij 

moeten daarbij te goeder trouw onderhandelen.818 Partijen mogen van de principiële vrijheid 

om de onderhandelingen te beëindigen geen misbruik maken.819 Een misbruik kan bestaan uit 

                                                 
811 A. DE BOECK, “Onderhandelen met de rem op: het gebruik van voorbehoudmechanismen in de 

precontractuele fase”, TBBR 2018, (3) 5. Vgl. N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een 

mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 319.  
812 MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 262.  
813 Bergen 14 oktober 2008, JT 2008, 758; H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, 

Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 123; A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” in E. DIRIX en A. 

VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, IV., Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2; G. SCHRANS, Preadvies over 

precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 5.  
814 C. VERVACK, De rol van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij afgebroken 

onderhandelingen, Brugge, Die Keure, 2015, 11.  
815 Zie hierover Hoofdstuk V van Deel IV.  
816 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 152.  
817 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 78-79; C. VERVACK, De rol van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij 

afgebroken onderhandelingen, Brugge, die Keure, 2015, 1; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 323 e.v.; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 

2014, 267.  
818 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 69. Zie ook: MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake 

burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van 

alternatieve vormen van geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 263-264.  
819 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 319 e.v.  
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de omstandigheden die gepaard gaan met het beëindigen van de onderhandelingen.820 De 

aandacht moet dus gaan naar de manier waarop onderhandelingen worden beëindigd.821 De 

nieuwe Franse Code Civil verplicht de partijen expliciet om te goeder trouw te 

onderhandelen.822 Dit gebeurt eveneens in het Voorontwerp van wet houdende invoeging van 

Boek VI “De verbintenissen”.823  

Een illustratie biedt een arrest van de Nederlandse Hoge Raad.824 Partijen besloten tijdens een 

gerechtelijke procedure om een bemiddeling op te starten. Korte tijd nadien, beëindigt een van 

de partijen de bemiddeling. De andere partij stelt daarop dat de afbrekende partij contractbreuk 

begaat. De Hoge Raad beslist uiteindelijk dat het, gelet op de vrijwillige aard van 

bemiddeling, de partijen vrij staat om hun medewerking aan de bemiddeling te beëindigen, 

mits motivering van die beslissing.825  

A. Culpa in contrahendo  

239. BEGRENZING ONDERHANDELINGSVRIJHEID – Het is inderdaad denkbaar dat partijen 

gedurende een bepaalde tijd onderhandelen en er een vertrouwen bij de partijen, of althans 

een van hen, ontstaat dat een akkoord kan worden bereikt. Niettemin beëindigt een van de 

partijen vervolgens plots de onderhandelingen.826 De aansprakelijkheid van degene die abrupt 

de onderhandelingen beëindigt, kan worden ingeroepen op grond van art. 1382 BW, als een 

culpa in contrahendo.827 Er wordt soms gewag gemaakt van een culpa in non contrahendo.828  

                                                 
820 Gent 26 september 2013, TBBR 2014, 116, noot J. CALLEBAUT; Luik 15 maart 2012, RGAR 2012, nr. 14909; 

Luik 20 oktober 1989, TBH 1990, 526.  
821 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 85.  
822 Art. 1104 CC. Zie ook art. 1112 CC: “L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations 

précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.” 
823 Art. 19 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
824 HR 20 januari 2006, NJ 2006, 75. Zie ook: P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 28.  
825 Vgl. Gerechtshof Amsterdam 19 december 2017, rechtspraak.nl.  
826 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 138; J.H. NIEUWENHUIS, “Contractvrijheid, een 

weerbarstig beginsel” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (23) 

27.  
827 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 

Antwerpen, Intersentia, 2002, 193. Zie ook M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen 

van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 136-160; G. 

SCHRANS, “De progressieve totstandkoming van contracten”, TPR 1984, (1) 8; D. SIMOENS 

“Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS 

(eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, 

Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 227; B. VERKEMPINCK, Schadevergoeding wegens wanprestatie in 

Europees perspectief, Brugge, die Keure, 2017, 111 en 277. Zie ook: art. 21 Voorontwerp van wet houdende 

invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het 

verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
828 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 115; D. WUYTS, 

Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 270.  
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240. UITGANGSPUNT – Bij aanvang van de onderhandelingen moeten de partijen de intentie 

hebben om een overeenkomst te sluiten, ongeacht of dit ook effectief in een overeenkomst 

uitmondt.829 Indien deze intentie niet aanwezig is, worden de onderhandelingen als 

onrechtmatig beschouwd.830 Niet alleen bij aanvang van de onderhandelingen wordt deze 

toets gemaakt. Ook tijdens de onderhandelingen rust er een zorgvuldigheidsplicht op de 

partijen.831 Partijen moeten te goeder trouw onderhandelen en loyaal en zorgvuldig met de 

contractvrijheid omgaan.832 Men verwacht dat partijen rekening houden met elkaars belangen 

en dat zij daarbij positief te werk gaan.833 Bovendien gelden ook een wederzijdse 

informatieverplichting, een verplichting tot samenwerking, een raadgevingsplicht en een 

verplichting tot het handhaven van discretie.834 Deze samenwerkingsplicht is evenwel 

beperkter dan de samenwerkingsplicht die wordt gestoeld op art. 1134, derde lid BW in het 

kader van de uitvoering van een overeenkomst.835 Partijen moeten dus rekening houden met 

de zorgvuldigheidsnorm.836 De onderhandelende partijen moeten hun onderhandelingsvrijheid 

dus aanwenden zoals een goede huisvader, geplaatst in dezelfde omstandigheden. Klassiek 

                                                 
829 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid anno 2010” in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (1) 3-4; G. SCHRANS, Preadvies over precontractuele 

verhoudingen naar Belgisch recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 18; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, I, De 

bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 17.  
830 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 142-143; A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij 

onderhandelingen over commerciële contracten”, DAOR 1990, (43) 49. Vgl. Antwerpen 17 oktober 2011, RW 

2013-14, 655, noot A. VAN OEVELEN.  
831 L. CORNELIS, “Belgium” in E. HONDIUS (ed.), Precontractual liability, Deventer, Kluwer, 1991, (53) 64; A. 

DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV., Commentaar 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 6; F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur 

Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 10; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, I, 

De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 117; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 152.  
832 Kh. Brussel 24 juni 1985, JT 1986, 236; H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, 

Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 118; J. HERBOTS, “De goede trouw in de precontractuele verhoudingen. De 

problematiek van de afgebroken onderhandelingen” in Y. DERAINS, F. GOFFIN en B. HANOTIAU (eds.), Het 

contract in wording, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1987, (31) 49; P. MARCHANDISE, 

“La libre négociation. Droit et obligations des négociateurs” in Y. DERAINS, F. GOFFIN en B. HANOTIAU (eds.), 

Het contract in wording, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1987, (5) 13.  
833 Brussel 3 januari 1985, JT 1985, 73; C. VERVACK, De rol van de rechter in de precontractuele fase. 

Schadeherstel bij afgebroken onderhandelingen, Brugge, Die Keure, 2015, 49.  
834 L. CORNELIS, “Belgium” in E. HONDIUS (ed.), Precontractual liability, Deventer, Kluwer, 1991, (53) 64; J. 

HERBOTS, “De goede trouw in de precontractuele verhoudingen. De problematiek van de afgebroken 

onderhandelingen” in Y. DERAINS, F. GOFFIN en B. HANOTIAU (eds.), Het contract in wording, Brussel, Vlaams 

Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1987, (31) 50; P. MARCHANDISE, “La libre négociation. Droit et 

obligations des négociateurs” in Y. DERAINS, F. GOFFIN en B. HANOTIAU (eds.), Het contract in wording, 

Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1987, (5) 14-20.  
835 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 154; K. RENIERS, Gemeenrechtelijke 

beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 87.  
836 Zie ook: T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 127; C. VERVACK, De rol van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij 

afgebroken onderhandelingen, Brugge, Die Keure, 2015, 49.  
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wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de precontractuele aansprakelijkheid sensu 

stricto en de precontractuele aansprakelijkheid sensu lato.837 Deze laatste term verwijst naar 

situaties waarin de onderhandelingen uiteindelijk in een overeenkomst resulteren, maar er 

zich tijdens de onderhandelingsfase een fout heeft voorgedaan.838 De precontractuele 

aansprakelijkheid sensu stricto verwijst naar de aansprakelijkheid die partijen riskeren 

wanneer geen overeenkomst tot stand komt, bijvoorbeeld door het onrechtmatig afbreken van 

de onderhandelingen.839  

 

241. MEEDERHEIDSOPVATTING – In België840 steunt men deze precontractuele 

aansprakelijkheid meestal op de buitencontractuele aansprakelijkheid uit art. 1382 BW.841 De 

partij die de schending van de precontractuele zorgvuldigheidsplicht opwerpt, moet bijgevolg 

kunnen aantonen dat er een fout werd begaan waardoor een schade werd veroorzaakt en er 

bovendien een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade.842  

Zo stelt bepaalde rechtspraak dat de eigenaars het gewekte vertrouwen van de kandidaat-

kopers schenden door de onderhandelingen (die al gevorderd waren) abrupt te onderbreken. 

Deze fout staat in causaal verband met de gederfde winst van de kandidaat-kopers, die 

                                                 
837 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 81.  
838 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 138; G. SCHRANS, Preadvies over precontractuele 

verhoudingen naar Belgisch recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 33; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, I, De 

bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 19; A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en 

aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) contracten”, DAOR 1990/14, (43) 49.  
839 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 138; G. SCHRANS, Preadvies over precontractuele 

verhoudingen naar Belgisch recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 33; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, I, De 

bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 17; A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en 

aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) contracten”, DAOR 1990/14, (43) 48.  
840 Dit is eveneens het geval in het Nederlandse recht, waar men art. 6:162 NBW als grondslag aanvoert. Zie 

hierover: H. DRION, Preadvies precontractuele verhoudingen naar Nederlands recht in X (ed.), Vereniging voor 

de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Preadviezen, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, (41) 

57 e.v. Indien er geen sprake is van een onrechtmatig handelen, wordt verwezen naar de leerstukken van de 

redelijkheid en de billijkheid.  
841 Cass. 10 december 1981, Arr. Cass. 1981, 502, Pas. 1982, I, 494; Brussel, 22 januari 1985, JT 1985, 718; 

Brussel 8 november 1988, Rev. Liège 1988, 1568; M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het 

afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 138; 

A. DE BOECK, “Onderhandelen met de rem op: het gebruik van voorbehoudmechanismen in de precontractuele 

fase”, TBBR 2018, (3) 9-10; E. DIRIX, “Gentlemen’s agreements en andere afspraken met onzekere 

rechtsgevolgen”, RW 1985-86, (2119) 2136; J. HERBOTS, “De goede trouw in de precontractuele verhoudingen. 

De problematiek van de afgebroken onderhandelingen” in Y. DERAINS, F. GOFFIN en B. HANOTIAU (eds.), Het 

contract in wording, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1987, (31) 44; E. HONDIUS, 

“General report” in E. HONDIUS (ed.), Precontractual liability, Deventer, Kluwer, 1991, (1) 12; R. KRUITHOF, H. 

BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen”, TPR 1994, 

(171) 431; P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence. (1974-1982) –  Les obligations (deel 1)”, RCJB 

1986, (33) 147; C. VERVACK, De rol van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij afgebroken 

onderhandelingen, Brugge, Die Keure, 2015, 29. 
842 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 801.  
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neerkomt op het verlies van een kans om de woning met winst te verkopen. De eigenaars 

worden tot een schadevergoeding ex aequo et bono veroordeeld.843  

 

242. VERTROUWEN – Het vertrouwen van de wederpartij in het totstandkomen van de 

overeenkomst is daarbij belangrijk.844 Indien een partij dit vertrouwen beschaamt door plots 

en abrupt tot dan toe positieve gesprekken te beëindigen, kan de rechter oordelen dat het 

vertrouwen werd geschonden.845 Dit uitgangspunt wordt gedeeld in de meeste Civil Law 

landen en staat in schril contrast met de opvatting in de Common Law traditie, waar het risico 

op precontractuele aansprakelijkheid minder aanwezig is.846 Deze analyse behoort tot de 

onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter.847 Mijns inziens mag de rechter 

niet uit het oog verliezen dat de contractvrijheid een fundament van het Belgische 

contractenrecht is en dat het afbreken van onderhandelingen net daarom in beginsel 

geoorloofd is. In die zin luidt ook art. 19 van het Voorontwerp van wet houdende invoeging 

van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek.848  

 

243. SCHADEHERSTEL – Indien de voorwaarden van de aansprakelijkheidsvordering op 

grond van de artikelen 1382-1383 BW werden vervuld, rijst de vraag naar het schadeherstel. 

In het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht is het uitgangspunt dat een integrale 

schadevergoeding wordt toegekend.849 Op die manier wordt de benadeelde terug geplaatst in 

de toestand zoals deze zou geweest zijn indien de schade zich niet had voorgedaan. De schade 

van het slachtoffer moet aldus in concreto worden begroot en integraal worden vergoed.850 In 

                                                 
843 Gent 26 september 2013, TBBR 2014, 116 e.v. Zie hierover ook I. SAMOY en S. HOUTMEYER, “Over de 

verkoop van een onroerend goed via e-mail of sms: bewijs en precontractuele aansprakelijkheid” (noot onder 

Gent 26 september 2013), T. Not. 2014, 327-344.  
844 Vgl. T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 185. Zie ook: art. 21 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De 

verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD 

Justitie, 2017.  
845 C. VERVACK, De rol van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij afgebroken 

onderhandelingen, Brugge, Die Keure, 2015, 49.  
846 Zie hierover: H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 

1999, 118. Zie ook: M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en 

afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 75.  
847 A. DE BOECK, “Onderhandelen met de rem op: het gebruik van voorbehoudmechanismen in de 

precontractuele fase”, TBBR 2018, (3) 7.  
848 “De partijen zijn vrij precontractuele onderhandelingen aan te vatten, te voeren en af te breken”.  
849 Art. 5.179 Voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele 

aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht, 

FOD Justitie, 28 maart 2018; K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. 

ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen, T. Verz. 2010, Dossier 16, (15) 49; R. DEKKERS en A. 

VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, 

Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 232; D. SIMOENS, Buitencontractuele 

aansprakelijkheid. Schade en schadeloosstelling, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 21; T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 89.  
850 Zie o.a.: Cass. 11 februari 2016, RW 2016-17, 896, noot D. GRUYAERT; Cass. 13 april 1995, JT 1995, 649; 

Cass. 21 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 517; Cass. 2 mei 1974, Arr. Cass. 1974, 963; Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, 
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beginsel bestaat het schadeherstel uit een vergoeding in natura.851 Als dit niet mogelijk is, 

grijpt men terug naar een vergoeding bij equivalent.852 Het Voorontwerp van wet houdende 

invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek stelt dat 

wanneer er bij de tegenpartij een rechtmatig vertrouwen bestond dat het contract zou worden 

gesloten, de aansprakelijkheid het herstel van het verlies inhoudt van de verwachte voordelen 

uit het niet gesloten contract.853 Bij een onrechtmatig afgebroken onderhandeling, zou de 

vergoeding in natura bijgevolg bestaan uit een ‘dooronderhandeling’. Deze piste is, door de 

ontstane vertrouwensbreuk, niet zonder risico’s en het is mijns inziens nog maar de vraag in 

welke mate partijen kunnen worden verplicht om verder te onderhandelen in deze context. 

Ook een beroep op de rechter lijkt mij in dat geval niet altijd opportuun, nu de vraag naar het 

onrechtmatige karakter van het afbreken van de onderhandelingen van een 

vaststellingsovereenkomst waarschijnlijk samenvalt met een onderzoek naar de gegrondheid 

van de conflicten die partijen wilden oplossen met een vaststellingsovereenkomst. Zoals reeds 

gesteld, is het vermijden van een rechterlijke controle van het conflict vaak één van de 

determinerende redenen van partijen om voor een vaststellingsovereenkomst te kiezen. De 

rechterlijke uitspraak kan alleszins niet gelden als contract tussen de partijen.854 

B. Alternatieve visies 

 

244. RECHTSMISBRUIK – Sommige auteurs pleiten in de plaats daarvan voor een toetsing aan 

de leer van het rechtsmisbruik. Het Hof van Cassatie definieert het verbod op rechtsmisbruik 

als een algemeen rechtsbeginsel855 dat remedieert aan de uitoefening van een recht op een 

wijze die duidelijk de grenzen van het normale gebruik van dat recht door een normaal 

zorgvuldig persoon overschrijdt.856 Het Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek 

                                                                                                                                                         
I, 192; E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 33; J.-L. FAGNART, La responsabilité civile, 

Chronique de jurisprudence (1985-1995), Brussel, Larcier, 1997, 89; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek 

Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 35.  
851 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 91.  
852 C. VERVACK, De rol van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij afgebroken 

onderhandelingen, Brugge, Die Keure, 2015, 91.  
853 Art. 21 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
854 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 92.  
855 Jaarverslag van het Hof van Cassatie, 2002-2003, 114 (www.cassonline.be); M. BOLLEN, “Precontractuele 

aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, 

TBBR 2003, (136) 140; L. CORNELIS, “Belgium” in E. HONDIUS (ed.), Precontractual liability, Deventer, 

Kluwer, 1991, (53) 63; A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN 

(eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV., 

Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 13; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek 

Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 173 e.v.; P. WERY, Droit des 

obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 41. Vgl. H. COUSY, “Goede trouw in 

het verzekeringscontract” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (11) 15. 
856 Cass. 17 mei 2002, Arr. Cass. 2002/5, 1306; Cass. 8 februari 2001, Arr. Cass. 2001/2, 245; Cass. 24 

september 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1129; Cass. 18 februari 1988, Arr. Cass. 1987-88, 790, Pas. 1988, I, 728; 
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VI in het nieuw BW luidt eveneens: “Niemand mag misbruik maken van zijn recht”.857 

Sommige auteurs passen deze notie ook toe in de precontractuele fase.858 De onderhandelende 

partijen beschikken over het subjectief recht om onderhandelingen af te breken. Als een partij 

dit recht echter gebruikt op een wijze die de grenzen van de normale uitoefening van het recht 

door een bonus pater familias overschrijdt, maakt deze zich schuldig aan rechtsmisbruik.859 In 

die zin kan worden gewezen op een arrest van het Hof van Cassatie, waarin het Hof 

overwoog: “lorsque l’usage de la liberté de ne pas contracter est exercé d’une manière qui 

excède manifestement les limites de l’exercice normal de cette liberté par une personne 

prudente et diligente”.860  

 

245. VERTROUWENSLEER – Anderen zien dan weer in de vertrouwensleer, gegrond op art. 

1134, derde lid BW, een basis voor de precontractuele aansprakelijkheid.861 Zodra 

contractspartijen de onderhandelingsfase betreden, rust op hen een zorgvuldigheidsplicht om 

te goeder trouw te onderhandelen. Partijen kunnen deze plicht schenden door besprekingen 

onder bepaalde omstandigheden te beëindigen. Hoewel het afbreken van de onderhandelingen 

                                                                                                                                                         
Cass. 20 november 1987, Arr. Cass. 1988, 359; Cass. 10 maart 1983, Arr. Cass. 1983, 847; L. CORNELIS, “La 

responsabilité précontractuelle conséquence éventuelle du processus précontractuel”, TBBR 1990, (391) 397; M. 

DE POTTER DE TEN BROECK, Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 

31-33; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 435; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel 

Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 179; V. WITHOFS, “Bevoegdheden als categorie van 

subjectieve rechten: afbakening, kenmerken en juridisch regime”, TPR 2016, (433) 457.  

 857 Art. 7 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
858 L. CORNELIS “Belgium” in E. HONDIUS (ed.), Precontractual liability, Deventer, Kluwer, 1991, (53) 63; L. 

CORNELIS, “Het aanbod bij het tot stand komen van overeenkomsten”, TBH 1983, (6) 11 (er wordt echter op 

gewezen dat de rechter een grote terughoudendheid moet aan de dag leggen bij de beoordeling van dit misbruik 

en enkel een marginaal toetsingsrecht heeft); A. DE BERSAQUES, “L’abus de droit en matière contractuelle” (noot 

onder Luik 14 februari 1964), RCJB 1969, (501) 517; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE 

TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen”, TPR 1994, (171) 431; A. VAN OEVELEN 

en E. DIRIX, “Kroniek van verbintenissenrecht 1985-1992 (eerste deel)”, RW 1992-1993, (1209) 1212-1213. 
859 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 140. 
860 Cass. 7 oktober 2011, Pas. 2011, 2148; S. STIJNS en S. JANSEN, “Actuele ontwikkelingen inzake de 

basisbeginselen van het contractenrecht” in S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), Themis 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2012, (1) 7. Zie reeds: E. DIRIX, “Grondrechten en overeenkomsten” in 

K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1982, (35) 56.  
861 Zie hierover: M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het 

bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 138; L. CORNELIS, “Belgium” in E. HONDIUS 

(ed.), Precontractual liability, Deventer, Kluwer, 1991, (53) 63; L. CORNELIS, “Het aanbod bij het tot stand 

komen van overeenkomsten”, TBH 1983, (6) 10; E. DIRIX, “Gentlemen’s agreements en andere afspraken met 

onzekere rechtsgevolgen”, RW 1985-86, (2119) 2337; J. HERBOTS, “De goede trouw in de precontractuele 

verhoudingen. De problematiek van de afgebroken onderhandelingen” in Y. DERAINS, F. GOFFIN en B. 

HANOTIAU (eds.), Het contract in wording, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1987, (31) 

45; P. MARCHANDISE, “La libre négociation. Droit et obligations des négociateurs” in Y. DERAINS, F. GOFFIN en 

B. HANOTIAU (eds.), Het contract in wording, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1987, 

(5) 13. Vgl. T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 182 e.v.  
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zelf in de meeste gevallen niet als foutief wordt beschouwd, kunnen de gedragingen die de 

partijen tijdens de onderhandelingen stellen wel een schending van de goede trouw 

uitmaken.862 Wanneer men bijvoorbeeld de wederpartij in de waan laat over de afwezigheid 

van enige intentie om werkelijk te contracteren, dan schendt men het vertrouwen van de 

wederpartij. Aangezien de goede trouw van art. 1134 BW van toepassing is tijdens de 

contractuele fase, doet via deze visie de contractuele aansprakelijkheid zijn intrede in de 

precontractuele fase. Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 1980 echter duidelijk 

bepaald dat, wanneer partijen een schending van de theorie van de vertrouwensleer 

aanvoeren, een schending van de wetsbepalingen waarin deze theorie haar neerslag vindt, 

moet worden aangevoerd en niet mag verwezen worden naar deze schending als een 

schending van het beginsel van de goede trouw.863 Met deze grondslag kan dus niet worden 

ingestemd.864 

 

246. OVERLAP – De leer van het rechtsmisbruik en de vertrouwensleer overlappen als het 

ware met het foutbegrip uit art. 1382 BW.865 Een redelijk, zorgvuldig en vooruitziend persoon 

die opzettelijk misbruik maakt van het vertrouwen van de wederpartij of die misbruik maakt 

van zijn recht om de onderhandelingen stop te zetten, kan worden geviseerd onder het 

foutbegrip uit art. 1382 BW.866 Er wordt dan ook gepleit om enkel te kijken naar het criterium 

van de lichtste fout. Wanneer alle situaties door de toepassing van één principe gedekt lijken 

te zijn, lijkt het bijgevolg overbodig om deze beginselen als afzonderlijke grondslag voor de 

precontractuele aansprakelijkheid aan te duiden. Daarom wordt aangenomen dat de 

buitencontractuele aansprakelijkheid een voldoende rechtsgrond oplevert voor de 

precontractuele fout.867 De periode van de onderhandelingen speelt zich af voor de 

contractuele fase en maakt geen deel uit van deze puur contractuele fase.868 Ook het Hof van 

Cassatie lijkt dezelfde mening toegedaan: “Overwegende dat weliswaar degene die door zijn 

schuldig optreden bij het sluiten van de overeenkomst oorzaak van schade bij de 

                                                 
862 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 138; A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid 

anno 2010” in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (1) 3. 
863 Cass. 26 maart 1980, Arr. Cass. 1979-80, 928.  
864 Vgl. K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, 76.  
865 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 141; L. CORNELIS “Belgium” in E. HONDIUS (ed.), 
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van de goede trouw en de precontractuele aansprakelijkheid een overlapping, dit is niet het geval voor 

rechtsmisbruik). Vgl. T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 181 e.v.  
866 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 76-77.  
867 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 138.  
868 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 

contractuelle, I, Parijs, Montchrestien, 1965, 153. 
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medecontractant is geweest, tot herstel van die schade gehouden is; dat de rechtsvordering 

die heruit ontstaat evenwel niet op een contractuele verhouding steunt, maar op de quasi-

delictuele fout die de betrokkene ter gelegenheid van zijn optreden in de overeenkomst heeft 

begaat”.869 

 

247. ANDERE – Daarnaast werd door VON JHERING een vierde benadering van de 

precontractuele aansprakelijkheid ontwikkeld. Deze vond echter geen doorgang in België en 

heeft dus voor wat betreft het Belgische contractenrecht alleen een historische relevantie.870 

Deze Duitse rechtsgeleerde ontwikkelde de theorie van de stilzwijgende voorovereenkomst. 

Dit houdt in dat wanneer partijen met elkaar onderhandelen, ze een stilzwijgende 

overeenkomst sluiten om de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen teneinde een geldige 

overeenkomst te sluiten.871 Aldus gaan ze een wederzijdse inspanningsverbintenis aan waarbij 

een fout wordt gesanctioneerd volgens het contractueel aansprakelijkheidsregime.872 Deze 

theorie brengt ons naadloos bij de situatie waar partijen in een eerste overeenkomst afspreken 

dat zij met elkaar onderhandelen, de zogenaamde voorovereenkomsten.  

C. Contractuele aansprakelijkheid: progressief contracteren  

 

248. VOOROVEREENKOMSTEN – Partijen kunnen ook niet louter vrijblijvend onderhandelen 

en bijvoorbeeld een voorovereenkomst of een voorbereidende overeenkomst sluiten.873 Men 

spreekt ook van progressief contracteren, aangezien partijen werken met tussentijdse 

overeenkomsten die de uiteindelijk beoogde overeenkomst voorafgaan.874 Voorcontracten zijn 

                                                 
869 Cass. 10 december 1981, Arr. Cass. 1981, (502) 504; zie ook Cass. 1 oktober 1976, Arr. Cass. 1977, 130, 

Pas. 1977, I, 133. 
870 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 140; J. HERBOTS, “De goede trouw in de precontractuele 

verhoudingen. De problematiek van de afgebroken onderhandelingen” in Y. DERAINS, F. GOFFIN en B. 

HANOTIAU (eds.), Het contract in wording, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1987, (31) 

44; G. SCHRANS, Preadvies over precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 

1967, 35. Ook in Frankrijk werd deze visie niet gevolgd: F. LABARTHE, La notion de document contractuel, 

Parijs, LGDJ, 1994, 130. 
871 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 

m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 140; A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid” 

in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, IV., Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 7; J. HERBOTS, “De 

goede trouw in de precontractuele verhoudingen. De problematiek van de afgebroken onderhandelingen” in Y. 

DERAINS, F. GOFFIN en B. HANOTIAU (eds.), Het contract in wording, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de 

Balie te Brussel, 1987, (31) 43; G. SCHRANS, Preadvies over precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 34. 
872 F. LABARTHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 129 ev. 
873 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 74; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 152.  
874 C. VERVACK, De rol van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij afgebroken 

onderhandelingen, Brugge, Die Keure, 2015, 44-45. Zie ook: A. SCHWARTZ en R.E. SCOTT, “Precontractual 

Liability and Preliminary Agreements”, Harvard Law Review 2007, vol. 120, 661-707; R.E. SCOTT, “Contact 
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rechtens bindende overeenkomsten die een verplichting inhouden voor de contractspartij(en) 

en waar het sluiten van een later contract het voorwerp is.875 Voorbeelden zijn de 

contractsbeloftes876, optiecontracten877 en voorkeursovereenkomsten878. Bij een miskenning 

grijpt men niet terug naar de buitencontractuele aansprakelijkheid, maar gaat het om een 

contractuele aansprakelijkheid.879 

 

249. VOORBEREIDENDE OVEREENKOMSTEN - Voorcontracten dienen overigens te worden 

onderscheiden van voorbereidende contracten.880 Een typisch voorbeeld van dergelijke 

overeenkomsten zijn raam- of kaderovereenkomsten.881 Een voorbereidende overeenkomst 

bereidt een latere overeenkomst voor, maar bestaat reeds op zichzelf en onafhankelijk van de 

verbintenissen uit dat latere contract.882 Voorbereidende overeenkomsten geven aanleiding tot 

een inspanningsverbintenis om de hoofdovereenkomst te sluiten.883 Sommige auteurs 

omschrijven dergelijke overeenkomsten dan ook als een “point of no return”.884 Ook hier 

gelden de regels van de contractuele aansprakelijkheid.  

                                                                                                                                                         
design and the Shading Problem”, Columbia Law School. Public Law & Legal Theory Working Paper Group 

July 2015, (1) 22.  
875 G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der overeenkomsten”, TPR 1985, (1) 27. 
876 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid anno 2010” in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (1) 6. 
877 Zie in het algemeen: B. TILLEMAN, A.-L. VERBEKE en N. PORTUGAELS (eds.), Opties, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 265 p.  
878 W. GELDHOF en M. HOEBEECK, “Voorcontracten en voorbereidende contracten” in E. DIRIX en A. VAN 

OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer. IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, Losbl. (bijgewerkt tot augustus 2010), 4-5; 

G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der overeenkomsten”, TPR 1985, (1) 27-29. 
879 H. BEALE, Contract law, Oxford, Hart Publishing, 2002, 115; M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid 

bij het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 

145; L. CORNELIS, “Belgium” in E. HONDIUS (ed.), Precontractual liability, Deventer, Kluwer, 1991, (53) 56-57; 

A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid anno 2010” in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (1) 6; G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der 

overeenkomsten”, TPR 1985, (1) 28; C. VERVACK, De rol van de rechter in de precontractuele fase. 

Schadeherstel bij afgebroken onderhandelingen, Brugge, Die Keure, 2015, 29. 
880 H. BEALE, Contract law, Oxford, Hart Publishing, 2002, 115; W. VAN GERVEN, “Langdurige 

overeenkomsten. Prijsbepaling, aanpassing wegens onvoorziene omstandigheden, conflictregeling” in X (ed.), 

Hulde aan René Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, (377) 378-379. 
881 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid anno 2010” in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (1) 6. 
882 G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der overeenkomsten”, TPR 1985, (1) 29; W. VAN GERVEN, 

“Langdurige overeenkomsten. Prijsbepaling, aanpassing wegens onvoorziene omstandigheden, conflictregeling” 

in X (ed.), Hulde aan René Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, (377) 379.  
883 W. GELDHOF en M. HOEBEECK, “Voorcontracten en voorbereidende contracten” in E. DIRIX en A. VAN 

OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer. IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, Losbl. (bijgewerkt tot augustus 2010), 6 nr. 

13. Vgl. R.E. SCOTT, “Contact design and the Shading Problem”, Columbia Law School. Public Law & Legal 

Theory Working Paper Group July 2015, (1) 29.  
884 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid anno 2010” in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (1) 6. 



 

 

143 

 

D. Belang van het onderscheid  

 

250. IMPLICATIES – Hoewel het niet altijd even duidelijk is wanneer partijen de 

buitencontractuele fase verlaten en zich in een contractuele fase bevinden, is het onderscheid 

tussen beide regimes wel relevant voor de aansprakelijkheid. Een eerste verschil is de 

grondslag voor de vordering tot schadevergoeding. Daarnaast verschillen ook de aard en de 

gevolgen van het schadeherstel. Schade door een contractuele fout wordt alleen vergoed in die 

mate dat de schade voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst885 en het 

rechtstreekse gevolg is van de tekortkoming886, terwijl bij een buitencontractuele fout elke 

schade in aanmerking komt voor vergoeding. Er dient evenwel te worden gewezen op het 

steeds vager wordende onderscheid tussen de rechtsgevolgen verbonden aan de 

buitencontractuele aansprakelijkheid en die verbonden aan de contractuele 

aansprakelijkheid.887  

 

251. BEWIJS – Beide regimes verschillen ook voor het bewijs.888 Bij een buitencontractuele 

fout is het aan de vorderende partij om zowel de fout, de schade en het oorzakelijk verband 

aan te tonen. Bij een contractuele fout is alleen bij een inspanningsverbintenis het bewijs van 

onzorgvuldig gedrag vereist. Dit is een gedrag dat niet overeenstemt met de zorg die eigen is 

aan een voorzichtig en redelijk persoon.889 Bij een resultaatsverbintenis volstaat het aan te 

tonen dat het bedongen resultaat niet werd bereikt. Daarnaast verschilt niet alleen het 

foutbewijs, maar ook de fout zelf. Is er een contractuele fout, dan bepaalt de aard van de 

overeenkomst (art. 1137 B.W.) en eventuele verruimende of beperkende clausules zoals een 

exoneratiebeding, de fout die in aanmerking moet worden genomen. Voor wat betreft de 

buitencontractuele aansprakelijkheid wordt elke fout in aanmerking genomen, ook de lichtste.  

 

252. VERJARING – Ten slotte verschilt ook de verjaringstermijn die de contractspartijen in 

acht moeten nemen bij de aansprakelijkheidsvordering. Een contractuele aansprakelijkheid 

verjaart in beginsel890 na een termijn van 10 jaar terwijl een buitencontractuele 

aansprakelijkheid twee termijnen hanteert, hetzij een termijn van 5 jaar vanaf de dag volgend 

                                                 
885 Art. 1150 BW, hoewel ook deze bepaling wordt geïnterpreteerd als een integrale schadevergoeding. Zie ook: 

art. 311 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017. Vgl. B. VERKEMPINCK, 

Schadevergoeding wegens wanprestatie in Europees perspectief, Brugge, die Keure, 2017; P. WERY, Droit des 

obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 521 e.v.  
886 Art. 1151 BW.  
887 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 87 e.v. Zie ook: B. DEMARSIN, Expertise, veiling en certificaten in de kunsthandel, Brugge, die 

Keure, 2008, 27 e.v.  
888 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 88.  
889 Art. 75 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
890 Talrijke bijzondere regels niet te na gesproken.  
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op die wanneer de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade, hetzij een termijn van 20 

jaar vanaf de dag volgend op die waarop het schadeverwekkend feit zich heeft voorgedaan.891  

ONDERAFDELING 4. IMPACT OP VERJARING  

253. ONDERSCHEID – Een vaststellingsovereenkomst berust op de wil van de partijen om 

een conflict op te lossen. Soms bevindt dit conflict zich in een context waar de 

verjaringsregels relevant zijn, zodat de partijen een eventueel vorderingsrecht kunnen 

verliezen op grond van een verjaring.892 Indien de verjaring in die hypothese zou intreden, 

lijkt het uiteraard minder waarschijnlijk dat er nog een vaststellingsovereenkomst tot stand 

komt omdat de vordering van een partij verjaard zou zijn. Daarom is het belangrijk dat 

partijen hiermee rekening houden, wanneer er een aanloop wordt genomen naar een 

vaststellingsovereenkomst. De Belgische wetgever beseft bij bepaalde vormen van ADR dat 

dit een impact heeft.  

 Bemiddeling 

254. SCHORSING VERJARINGSTERMIJN – Men onderscheidt een gerechtelijke en een 

buitengerechtelijke bemiddeling.893 Een aangetekend schrijven met de vraag tot bemiddeling 

schorst de verjaring bij een buitengerechtelijke bemiddeling.894 De ondertekening van het 

bemiddelingsprotocol schorst de verjaringstermijn gedurende de duur van de bemiddeling.895 

Deze regel is mijns inziens een goede zaak. Zo hebben partijen een bijkomende stimulans om 

bemiddeling een kans te geven, zonder dat er wordt geraakt aan het recht om later alsnog een 

rechterlijke procedure op te starten.  

 Onderhandelingen 

255. GEMEENRECHTELIJK – De situatie op het vlak van de verjaring is evenwel anders bij 

een onderhandeling. Het voeren van onderhandelingen schorst of stuit de verjaring in beginsel 

niet.896 Om de eigen rechten maximaal te waarborgen, moeten partijen bijgevolg steeds de 

                                                 
891 Art. 2262bis BW; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 91-92.  
892 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 402-

40.  
893 Zie hierover Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel II.  
894 Art. 1730, § 3 Ger.W.; K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met 

aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, 

aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, 

(457) 487; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 

591.  
895 Art. 1731, § 3 Ger.W. 
896 Zie o.a. Brussel 29 november 1994, AJT 1994-95, 234, noot B. DE TEMMERMAN.  
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verjaringstermijn in de gaten houden tijdens de onderhandelingen.897 Dit kan ervoor zorgen 

dat partijen er soms goed aan doen om de zaak reeds bij een rechter aanhangig te maken.898 

Deze situatie is mijns inziens te betreuren, aangezien partijen op die manier niet dezelfde 

stimulans kennen als wat het geval is bij bemiddeling.  

Een wetsontwerp van 5 februari 2018 tracht aan deze gemeenrechtelijke lacune te verhelpen, 

door aan zogenaamde collaboratieve onderhandelingen een gelijkaardige bescherming als bij 

bemiddeling te bieden op het gebied van verjaring. Concreet wordt voorgesteld om de 

ondertekening van het onderhandelingsprotocol een schorsende werking op het gebied van de 

verjaring toe te kennen en dit voor de duur van de collaboratieve onderhandeling.899 

256. LEX SPECIALIS VAN HET VERZEKERINGSRECHT – In het verzekeringsrecht is de 

wetgever aan deze lacune tegemoet gekomen. Art. 89, § 5 Verzekeringswet 2014 voorziet in 

een extra bescherming.900 Indien de verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde 

om een schadevergoeding te verkrijgen, wordt de verjaring ten opzichte van de verzekeraar 

gestuit.901 Deze opvatting moet worden toegejuicht, aangezien op die manier de 

aantrekkingskracht om te pogen een minnelijk akkoord te bereiken wordt vergroot en de 

rechten van de verzekerde worden beschermd. Het stuiten wordt evenwel gestopt, wanneer de 

verzekeraar aan de benadeelde schriftelijk een beslissing tot weigering of tot vergoeding 

kenbaar maakt.902 In dezelfde zin moet ook melding worden gemaakt van de wet van 30 juli 

1979 over de preventie van brand en ontploffingen, die onderhandelingen tussen een 

verzekeraar en een benadeelde eveneens stuitend laat werken.903 

                                                 
897 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 479.  
898 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 443.  
899 MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 262.  
900 G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 500 e.v.  
901 H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), 

L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 49; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De 

landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 

178.  
902 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 36-37; 

Cass. 18 april 2016, RW 2017-18, 577; Luik 24 april 2012, JLMB 2014, 187; Gent 28 oktober 2010, JDSC 2012, 

141; Gent 3 september 2009, T. Verz. 2010, 412; Arbh. Bergen 13 december 2012, T. Verz. 2014, 233; T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, “De bevrijdende verjaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (921) 963 e.v.  
903 Art. 8bis, §5 wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering 

van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, BS 20 september 1979.  
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ONDERAFDELING 5. TUSSENBESLUIT 

257. STIMULANS – Onderhandelen behoort in beginsel tot de vrije keuze van de partijen. 

Niettemin bevatten meerdere rechtsbronnen een stimulans voor de partijen om eerst de 

buitengerechtelijke weg te bewandelen. In de verzekeringssector wordt de verzekeraar aan de 

hand van zelfregulering aangemoedigd om dit te doen. In het consumentenrecht bestaan 

enkele relevante bepalingen voor de rechtsvordering tot collectief herstel en voor de interne 

behandeling van consumentenklachten, waarbij de partijen worden aangemoedigd om eerst 

een minnelijke regeling na te streven. Niettemin gaat het hier echter om 

inspanningsverbintenissen, zodat het daadwerkelijk bereiken van een minnelijk akkoord als 

resultaat niet tot de mogelijkheden behoort. Het gemene verbintenissen- en 

aansprakelijkheidsrecht geldt wanneer een onderhandeling onrechtmatig wordt beëindigd.  

258. VERTROUWELIJKHEID – Onderhandelende partijen doen er goed aan om een 

conventionele afspraak te maken over het vertrouwelijke karakter van informatie die wordt 

gedeeld tijdens de precontractuele fase. Dit in tegenstelling tot bemiddeling, waar een 

wettelijke bescherming inzake vertrouwelijkheid bestaat voor informatie tijdens een 

bemiddeling gedeeld.  

259. VERJARING – Naar analogie met het ontbreken van een regeling over de 

vertrouwelijkheid bij onderhandelingen, kan nog worden verwezen naar de lacune over de 

schorsing van de verjaringstermijn wanneer partijen onderhandelingen opstarten. De lex 

specialis van het verzekeringsrecht kent echter een oplossing voor deze problematiek, wat 

alleen maar kan worden toegejuicht.  

 CONTRACTEREN  

ONDERAFDELING 1. AANBOD EN AANVAARDING  

 

260. JURIDISCHE BINDING – Partijen verlaten de precontractuele fase wanneer een partij een 

aanbod van de andere partij aanvaardt.904 Een aanbod is, in tegenstelling tot 

onderhandelingen, juridisch bindend.905 Een aanbod wordt gedefinieerd als een precies 

voorstel tot contracteren waarin alle essentiële en substantiële elementen aanwezig zijn, zodat 

de andere partij om de overeenkomst te doen ontstaan, het aanbod alleen nog moet 

                                                 
904 Zie ook : art. 22 e.v. Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw 

Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
905 M. COIPEL, “La théorie de l’engagement par volonté unilatérale”, RCJB 1980, (65) 84; C. VERVACK, De rol 

van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij afgebroken onderhandelingen, Brugge, Die Keure, 

2015, 37; C.B. CRAVER, Effective Legal Negotiation and Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 2009, 80 e.v.; N. 

VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 319. Zie ook § 22 van de Restatement of the Law of Contracts.   
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aanvaarden”.906 Dit aanbod bindt degene die het heeft gedaan voor de periode in het aanbod 

en, bij gebrek daaraan, voor een redelijke termijn.907 Bij degene die het aanbod formuleert is 

er dan ook een intentioneel element om gebonden te zijn.908 Een aanbod tot 

vaststellingsovereenkomst van de ene partij wordt vaak onthaald op het nodige wantrouwen 

bij de andere partij, zodat het sluiten van een vaststellingsovereenkomst geen evidentie is.909  

 

261. INCENTIVE – De tegenpartij kan het aanbod vanzelfsprekend weigeren. Het (federale) 

Amerikaanse recht bevat in die optiek een unicum. Art. 68 van de Federal Rules of Civil 

Procedure verbindt gevolgen aan het weigeren van een aanbod tot het sluiten van een 

settlement.910 Indien een partij een aanbod weigert en er nadien een rechterlijke uitspraak 

volgt waarvan het resultaat voor die partij minder gunstig is dan wat de 

vaststellingsovereenkomst zou opleveren, dan moet die partij de advocatenkosten van de 

                                                 
906 Cass. 23 sepember 1969, Arr. Cass. 1970, 84; F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in 

Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 3 e.v.; W. VAN 

GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 154. Vgl. R.D. ENGLISH, “Enforcing 

the Results” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The 

Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (97) 109; D. H. TRACEY, “General Principles and standard 

provisions” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and 

enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 8-4.  
907 Cass. 25 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1218; P.-A. FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du 

règlement transactionnel” in X (ed.),  Les Contrats Spéciaux, CUP, 1993, (105) 121; F. GLANSDORFF en E. VAN 

DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, 

prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 419-420 ; W. VAN GERVEN en A. VAN 

OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 154-155.  
908 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 142.  
909 W.R. BADER, S.J. STREBEL en G.E. SHARPE, “How to get to Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, 

S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA 

Publishing, 2000, (35) 41; H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & 

Maxwell, 1999, 442-443; P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een 

moeilijke keuze!”, RW 1997-98, (937) 937; R. A. POSNER, Economic Analysis of Law, New York, Aspen 

Publisher, 2003, 568; H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New 

York, Aldine Publishing Company, 1980, 164. Vgl. in het kader van bemiddeling: H. VAN HOUTTE, “Mediatie. 

Is het gras groener aan de andere kant van den heuvel?” in X (ed.), Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, 

Antwerpen, Kluwer, 1999, (231) 239.  
910 “(a) MAKING AN OFFER; JUDGMENT ON AN ACCEPTED OFFER. At least 14 days before the date set for trial, a 

party defending against a claim may serve on an opposing party an offer to allow judgment on specified terms, 

with the costs then accrued. If, within 14 days after being served, the opposing party serves written notice 

accepting the offer, either party may then file the offer and notice of acceptance, plus proof of service. The clerk 

must then enter judgment. (b) UNACCEPTED OFFER. An unaccepted offer is considered withdrawn, but it does not 

preclude a later offer. Evidence of an unaccepted offer is not admissible except in a proceeding to determine 

costs. (c) OFFER AFTER LIABILITY IS DETERMINED. When one party's liability to another has been determined but 

the extent of liability remains to be determined by further proceedings, the party held liable may make an offer of 

judgment. It must be served within a reasonable time—but at least 14 days—before the date set for a hearing to 

determine the extent of liability. (d) PAYING COSTS AFTER AN UNACCEPTED OFFER. If the judgment that the offeree 

finally obtains is not more favorable than the unaccepted offer, the offeree must pay the costs incurred after the 

offer was made.” 
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tegenpartij betalen.911 Het is duidelijk dat deze regel tot doel heeft om zoveel mogelijk 

geschillen via een vaststellingsovereenkomst op te lossen.912 De lege ferenda is een 

gelijkaardige piste in het Belgische recht zeker het overwegen waard. Partijen worden op die 

manier gedwongen om grondig te reflecteren vooraleer de gerechtelijke procedure verder te 

zetten. Een noodzakelijke stap die een invoeren van dergelijke wet mijns inziens moet 

voorafgaan, bestaat echter uit de introductie van een nieuw wettelijk kader over de 

vaststellingsovereenkomst.913  

 

262. WIJZE VAN WILSUITING – De aanvaarding van een aanbod kan slechts effect ressorteren 

als zij uitdrukkelijk of impliciet is geuit.914 Een stilzwijgende aanvaarding vereist steeds een 

‘omstandig’ stilzwijgen.915 Dit betekent dat een handelen of een nalaten te handelen niet 

anders kan worden uitgelegd dan in een aanvaarding.916 Indien dit aanbod voortijdig wordt 

ingetrokken, dan kan de rechter oordelen dat de rechterlijke beslissing geldt als overeenkomst 

tussen de partijen.917 

Er kan worden verwezen naar het geval waar een verzekeraar aan de benadeelde een bepaalde 

schadevergoeding aanbiedt en de benadeelde dit aanbod niet aanvaardt, maar een tegenaanbod 

doet. De verzekeraar betaalt het in dit tegenaanbod vermelde bedrag, zonder te protesteren. 

Hierin wordt het bewijs gezien van de aanvaarding van dit tegenaanbod.918 

263. DETAILS – Het is niet noodzakelijk dat meteen over alle details van de overeenkomst 

wilsovereenstemming wordt bereikt.919 De belangrijkste elementen voor de overeenkomst zijn 

                                                 
911 Zie hierover: O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 1983-1984, 

(1073) 1074.  
912 R.G. BONE, “To encourage settlement: rule 68, offers of judgment and the history of the federal rules of civil 

procedure”, Northwestern University Law Review 2008, (1561) 1562.  
913 Zie hiervoor Deel V.  
914 P. BRASSEUR, “Le formalisme dans la formation des contrat. Approches de droit comparé” in M. FONTAINE 

(ed.), Le processus de formation du contrat, Brussel, Bruylant, 2002, (605) 610-611; J. CARBONNIER, Droit civil, 

IV, Les obligations, Parijs, PUF, 2000, 166; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Introduction, 

théorie générale des droits et des lois, les personnes, la famille., Brussel, Bruylant, 1962, 37-39; J. FLOUR, 

“Quelques remarques sur l’évolution du formalisme” in X (ed.), Le droit privé français au milieu du XXe siècle: 

études offertes à Georges Ripert, I, Etudes générales: droit de la famille, Parijs, LGDJ, 1950, (91) 96; M.-A. 

GUERRIERO, L’acte juridique solennel, Parijs, LGDJ, 1975, 31 e.v.; H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel. 

Mécanisme de protection de la partie faible, Brussel, Larcier, 2010, 32.  
915 Cass. 19 december 2011, Arr. Cass. 2664; Luik 28 maart 1991, JLMB 1992, 77; P. WERY, Droit des 

obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 148.  
916 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 155-156. Vgl. Arbh. 

Brussel 31 mei 2016, JTT 2016, 375.  
917 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 92-93.  
918 Pol. Mechelen 10 augustus 2012, RW 2012-13, 871; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 557.  
919 Brussel 18 april 1990, JLMB 1991, 69; Kh. Kortrijk 5 oktober 1984, RW 1985-86, 2913; Rb. Doornik, 28 

januari 1987, JLMB 1987, 887; B. CLAESSENS, “Totstandkoming en bewijs van overeenkomsten: algemeen 

beginselen en contractuele modalisering” in W. DELVA (ed.), Privaatrecht in de reële en virtuele wereld 2000-

2001, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 23-24; A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming 
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de essentiële en de substantiële elementen.920 De restcategorie, de accessoire of bijkomstige 

bestanddelen, hebben daarentegen geen invloed op de geldige totstandkoming.921 

264. CONSUMENTENBESCHERMING? – Het Hof van Cassatie diende zich recent uit te 

spreken over een interessante problematiek over eventuele bijkomende vereisten wanneer een 

vaststellingsovereenkomst tot stand komt tussen een verzekeraar en een consument.  

Na een brand, doet de schadelijder beroep op zijn brandverzekering. Op 13 april 2012 wordt er 

tussen de betrokken experten een proces-verbaal van schaderegeling opgesteld, wat voor het 

Hof van Cassatie in casu een dading is. De vraag rijst vervolgens of op deze overeenkomst 

ook de toenmalige wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming van toepassing is, zodat er voor overeenkomsten gesloten buiten de 

verkoopsruimten van de verzekeraar voor de verzekerde bepaalde wettelijke 

beschermingsmechanismen ontstaan. Deze beschermingsregels zijn onder huidig recht in het 

WER geregeld.922 Concreet stelt de schadelijder dat de dading nietig is, aangezien deze 

beschermingswetgeving niet werd gehonoreerd door de verzekeraar. Het Hof van Cassatie 

oordeelt echter terecht dat een dading geen overeenkomst is die binnen het toepassingsgebied 

van deze wetgeving op overeenkomsten met betrekking tot goederen of diensten gesloten 

buiten de verkoopsruimte valt, zodat die dading tussen de verzekeraar en de benadeelde geen 

melding moet maken van bijvoorbeeld het herroepingsrecht voor consumenten.923 De dading is 

dus niet behept met een nietigheid.  

265. VERPLICHTING TOT AANBOD – Het Franse recht bevat ter zake een bijzonder element. 

Een verzekeraar kan, onder bepaalde voorwaarden, immers worden verplicht tot het doen van 

een aanbod tot vaststellingsovereenkomst in het geval er sprake is van lichamelijke schade bij 

                                                                                                                                                         
en uitvoering van overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2002, 109; D. 

FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1198; R. 

KRUITHOF, “Overzicht van rechtspraak (1974-1980) Verbintenissen”, TPR 1983, (495) 526-527.  
920 A. DE BOECK, “Onderhandelen met de rem op: het gebruik van voorbehoudmechanismen in de 

precontractuele fase”, TBBR 2018, (3) 10; G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as 

contracts” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and 

enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 5-6; J.K. LARKINS, “Settlement agreements: basics”, Georgia 

Bar Journal 2012-2013, nr. 18, (20) 22; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, 

Brussel, Larcier, 2010, 139 e.v.  
921 Brussel 18 april 1990, JLMB 1991, 69; Kh. Brussel 9 mei 1990, TBH 1971, 81 (bij aankoop van een wagen is 

de overeenkomst over de kleur accessoir); B. CLAESSENS, “Totstandkoming en bewijs van overeenkomsten: 

algemeen beginselen en contractuele modalisering” in W. DELVA (ed.), Privaatrecht in de reële en virtuele 

wereld 2000-2001, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 24; A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de 

totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, 

Intersentia, 2002, 113; B. WYLLEMAN, “Kanttekeningen bij de leer van de verbindende kracht van het aanbod”, 

TBBR 1994, (463) 478.  
922 Art. VI.64 e.v. WER.  
923 Cass. 8 december 2017, C.17.0101.F/1.  Zie in het algemeen ook: S. STIJNS, “De Franse hervorming van het 

verbintenissenrecht: voorbeeld of tegenvoorbeeld?” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord 

aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (571) 585-586, waar 

wordt gepleit om het herroepingsrecht niet te veralgemenen.  
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het slachtoffer.924 Dit verplichte aanbod moet de verzekeraar richten aan het slachtoffer, zijn 

vertegenwoordiger of zijn erfgenamen.925 Het aanbod om een dading te sluiten kan dus enkel 

van de verzekeraar komen en niet van het slachtoffer. Daarnaast bepaalt de wet nog meer 

vormelijke vereisten waaraan dit aanbod moet voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot 

termijnen. Deze bepalingen wijken dus af van het gemene recht met betrekking tot de dading.  

ONDERAFDELING 2. GERUISLOOS CONTRACTEREN  

266. FEITENKWESTIE – Het onderscheid tussen de precontractuele en de contractuele fase is 

niet altijd gemakkelijk te maken.926 Ook bij minnelijke schaderegelingen is het niet steeds 

duidelijk wanneer de verzekeraar en de vergoedingsgerechtigde daadwerkelijk een akkoord 

hebben bereikt over een definitieve regeling van het schadegeval of het daarentegen een louter 

provisoire betaling is, met alle voorbehoud van rechten.927  

267. GERUISLOOS – Men spreekt van het zogenaamde “geruisloos contracteren”.928 

Geruisloos, aangezien partijen de fase van de vrijblijvende voorstellen verlaten zonder zich 

hiervan bewust te zijn.929 Zo’n overeenkomsten worden aangeduid met de termen gentlemen’s 

agreement, beginselakkoord of intentieverklaring.930 Het is niet altijd duidelijk of dergelijke 

rechtsverhoudingen als een overeenkomst kunnen worden gekwalificeerd.931 Deze 

verhoudingen bevinden zich in het continuüm tussen een loutere onderhandeling en een 

                                                 
924 Art. L.211-9 Code des Assurances.  
925 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 7 e.v.  
926 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 505.  
927 Zie hierover Hoofdstuk IV van Deel III. Zie ook: F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in 

Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 6.  
928 G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der overeenkomsten”, TPR 1985, (1) 16.   
929 A. DE BOECK, “Onderhandelen met de rem op: het gebruik van voorbehoudmechanismen in de 

precontractuele fase”, TBBR 2018, (3) 4; D. FOSKETT, The Law and Practice of Compromise, Londen, 

Sweet&Maxwell, 1980, 12-13; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 

2015, 159; C. VERVACK, De rol van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij afgebroken 

onderhandelingen, Brugge, Die Keure, 2015, 41; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2010, 60-61.  
930 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid anno 2010” in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (1) 4; E. DIRIX, “Gentlemen’s agreements en andere afspraken 

met onzekere rechtsgevolgen”, RW 1985-86, (2119) 2119 e.v.; R.J. GILSON, C.F. SABEL en R.E. SCOTT, 

“Contract and Innovation: The Limited Role of Generalist Courts in the Evolution of Novel Contractual Forms”, 

New York University Law Review 2013, vol. 88, (170) 189 e.v.; K. RENIERS, Gemeenrechtelijke 

beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 138 e.v.; G. 

SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der overeenkomsten”, TPR 1985, (1) 17.  
931 H. BEALE, Contract law, Oxford, Hart Publishing, 2002, 108; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, 

“Voorcontracten en voorbereidende contracten” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, Losbl. (bijgewerkt tot augustus 2010),7; K. RENIERS, 

Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 

63.  
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overeenkomst.932 De feitenrechter beoordeelt dit onaantastbaar. Afhankelijk van de 

bewoordingen en de gedraging van partijen kan men hetzij de regels van de contractuele 

aansprakelijkheid, hetzij de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid toepassen.933  

Tijdens onderhandelingen met betrekking tot de overdracht van aandelen ontstond er tussen de 

partijen een letter of intent. Later heerste tussen de partijen een betwisting over het al dan niet 

bindende karakter ervan, aangezien zij in de letter of intent niet zelf hadden aangegeven of het 

om een juridisch bindend document ging. De rechter dient daarom op grond van art. 1156 BW 

de juridische waarde na te gaan.934  

 INFORMATIEVERPLICHTINGEN   

ONDERAFDELING 1. OPPORTUNITEIT VASTSTELLINGSOVEREENKOMST: 

LAW AND ECONOMICS 

268. IN CONCRETO – De in Deel I toegelichte voordelen van ADR zijn slechts algemene 

beschouwingen, die niet zonder meer voor elk concreet conflict gelden.935 Partijen moeten dus 

in concreto nagaan of een buitengerechtelijke oplossing de voorkeur wegdraagt.936 Sommige 

(verzekerings-)geschillen zijn nu eenmaal niet vatbaar voor een buitengerechtelijke oplossing, 

omwille van erg diverse redenen.937  

269. EFFICIËNTIE – De theorie over ‘law and economics’ biedt interessante inzichten voor 

deze analyse.938 Het doel van deze leer is om met economische factoren na te gaan wanneer 

een juridische regel economisch efficiënt is.939 Wanneer men ADR in termen van efficiëntie 

bekijkt, is een fundamentele vraag wanneer partijen er goed aan doen om een 

vaststellingsovereenkomst te sluiten of wanneer zij het geschil beter bij een rechter aanhangig 

maken. Volgende eenvoudige vergelijking kan dit duiden.940 Veronderstel dat X 

                                                 
932 G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as contracts” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

5-4.  
933 A. DE BOECK, “Precontractuele aansprakelijkheid anno 2010” in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2010, (1) 7.  
934 Antwerpen 17 oktober 2011, RW 2013-14, 655, noot A. VAN OEVELEN.  
935 Zie voor deze voordelen in het algemeen: Afdeling I van Deel I.  
936 W.T. BARKER, “Settling without the Insurer’s Consent” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage 

Claim. Denial of Coverage & Duty to Defend, 1992, (335) 348.  
937 M.E. MEDAGLIA en K.M. KENNY, “ADR for Complex Coverage Disputes: an Idea whose Time has Come?” 

in D. K. ERICSSON (ed.), Litigating the Coverage Claim II. Pretrial Procedures and Strategies for Insurers, 

Insureds and Their Counsel, (283) 284 e.v.  
938 Zie hierover: E.A. POSNER, “Economic analysis of Contract Law after Three Decades: Success or Failure?”, 

The Yale Law Journal 2002, vol. 112, 829-880; S. SHAVELL, “Sharing of information prior to settlement or 

litigation”, Rand Journal of Economics 1989, vol. 20, 182-196.  
939 Deze strekking is voornamelijk ontstaan in de Chicago School of Economics. Zie uitgebreid: R. A. POSNER, 

Economic Analysis of Law, New York, Aspen Publisher, 2003, 747 p.  
940 Zie hiervoor: K.E. SPIER, “Litigation” in A. M. POLINSKY en S. SHAVELL (eds.), Handbook of Law and 

Economics in K.J. ARROW en M. D. INTRILIGATOR (eds.), Handbooks in Economics Londen, (259) 268-269.  
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vertegenwoordigt wat een rechter zou oordelen wanneer het geschil bij hem aanhangig wordt 

gemaakt.941 Zowel de eiser als de verweerder zijn echter genoodzaakt om kosten te maken 

vooraleer de uitspraak wordt bereikt. Ke vertegenwoordigt de kosten van de eiser en Kv 

vertegenwoordigt de kosten van de verweerder. Het ‘netto’ resultaat van de rechterlijke 

uitspraak voor de eiser is X – Ke en voor de verweerder is dit -X – Kv. De totale kost van de 

gerechtelijke procedure is de som van Ke + Kv. Vanuit rechtseconomisch oogpunt kan deze 

kost als een ‘deadweight loss’ of ‘money down the drain’ worden beschouwd.942 Stel dat elke 

partij € 1000 transactiekosten verwacht in een procedure, voor een schadevergoeding van € 

2000. Dit impliceert dat er geen claim bestaat lager dan € 2000 waarvoor partijen geen 

mogelijkheid hebben om een minnelijke regeling te bereiken.943 Partijen kunnen deze kosten 

vermijden (of alleszins verminderen, aangezien ook het sluiten van een akkoord mogelijk 

kosten met zich meebrengt) door het geschil zelf (buitengerechtelijke) op te lossen.944 Het 

bereikte akkoord bestaat dan uit een waarde tussen X-Ke en X-Kv. Vanuit het standpunt van 

de verzekeraar lijkt het daarom een rationele beslissing om een te goeder trouw gevraagde 

schadevergoeding te betalen.945  

270. GEEN JURIDISCHE VRAAG – Deze rechtseconomische beschouwing biedt natuurlijk 

geen gedetailleerd antwoord op de vraag wanneer partijen er nu goed aan doen om een 

vaststellingsovereenkomst te sluiten, dan wel om een gerechtelijke procedure op te starten. 

Dit is mijns inziens een gevolg van het feit dat deze vraag geen strikt juridische karakter heeft. 

Men verwijst bijvoorbeeld vaak naar Japan als een juridische cultuur waar er erg weinig 

conflicten voor de rechtbank worden uitgevochten. Hoewel aan dit uitgangspunt de laatste 

jaren in meer en meer contexten wordt getornd, hangt het gedrag van partijen bij een conflict 

in het algemeen ook en vooral af van sociale en maatschappelijke waarden en normen, met 

inbegrip van de juridische cultuur die in een bepaalde maatschappij heerst.946 Als tegenhanger 

kan nogmaals worden verwezen naar de damage claim cultuur die bestaat in de VSA.947 

Dergelijke vragen zijn dan ook meer van rechtssociologische aard. Op een meer concreet 

niveau, moet ook de persoonlijke, commerciële of zakelijke relatie van de partijen met een 

conflict worden bekeken. De impact van een aanslepende conflictsituatie met iemand 

waarmee voor het conflict een vertrouwensrelatie bestond en/of de publieke beoordeling 

                                                 
941 Er wordt verondersteld dat het gaat om monetaire geschillen.  
942 K.E. SPIER, “Litigation” in A. M. POLINSKY en S. SHAVELL (eds.), Handbook of Law and Economics in K.J. 

ARROW en M. D. INTRILIGATOR (eds.), Handbooks in Economics Londen, (259) 269.  
943 H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 20.  
944 Dit sluit aan bij de voordelen van ADR die in Deel I werden toegelicht.  
945 H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 20.  
946 Zie hierover in de context van het medisch aansprakelijkheidsrecht: E. FELDMAN, “Why patients sue doctors: 

the Japanese experience”, JLME 2009, 792-799.  
947 K.J. MACKIE, “Dispute Resolution: the new wave” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, 

New York, Routledge, 1991, (1) 1.  
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daarvan, kunnen immers niet overschat worden.948 Het potentieel reputatieverlies, de 

vernedering en het tijdsverlies dat hiermee gepaard gaat zijn eveneens belangrijk.949 

ONDERAFDELING 2. INFORMATIEVERPLICHTINGEN  

271. INFORMATIE – Een belangrijke factor in de afweging om al dan niet een 

vaststellingsovereenkomst te sluiten is tevens de informatie die partijen hebben en de relatieve 

verhouding tussen de beide partijen daarin.950 Het eenvoudigste (maar minst waarschijnlijke) 

is dat beide partijen over exact dezelfde hoeveelheid informatie beschikken en ook dezelfde 

verwachting hebben over het resultaat van een rechterlijke uitspraak.951 In realiteit liggen de 

zaken veel complexer, aangezien er meestal geen symmetrie in informatie bestaat.952 Wanneer 

men dit toepast in het verzekeringsrecht op een aangifte van een schadegeval, is het de 

schadelijder die vermoedelijk beter dan de verzekeraar op de hoogte is van de werkelijke 

toedracht en omvang van de schade. Er bestaat dus een informatie-asymmetrie in het nadeel 

van de verzekeraar. Hiervan te onderscheiden is de fase van de onderhandelingen tussen de 

schadelijder en de verzekeraar over de juridische afwikkeling van dat schadegeval. De 

verzekeraar beschikt in dat geval naar alle waarschijnlijkheid over een ruimere ervaring en 

meer kennis, zodat er een informatie-asymmetrie bestaat in het voordeel van de 

verzekeraar.953 Deze beschouwing vergt nader onderzoek.  

 Onderzoeks- en mededelingsverplichting  

 

272. INFORMATIEPLICHTEN – Een bijzondere positie in de analyse van de 

vaststellingsovereenkomst wordt dus ingenomen door de informatieverplichtingen van de 

partijen.954 Het Belgische recht kent evenwel geen uitdrukkelijke bepaling die aan de 

onderhandelende partijen een informatieverplichting oplegt. De leer van de wilsgebreken kan 

wel worden begrepen als een impliciete erkenning van de precontractuele informatieplichten, 

waarvan een schending kan worden beteugeld.955 Een tekortkoming aan een 

                                                 
948 R. VERMEIREN, “Vrijheid, blijheid”, T. Gez. 2014-15, (328) 328. 
949 D. MARSHALL, “No-fault compensation for medically caused injury: a comment on the current proposal”, 

West. Austr. L. Rev. 1994, (336) 341; T. VANSWEEVELT, “De Wet Medische Ongevallen”, T.Gez. 2010-11, (84) 

86. 
950 Vgl. R. A. POSNER, Economic Analysis of Law, New York, Aspen Publisher, 2003, 568.  
951 M. GALANTER en M. CAHILL, “Most cases settle: judicial promotion and regulation of settlements”, Stanford 

Law Review 1994, (1339) 1361 e.v.  
952 Vgl. P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 137 e.v.  
953 Zie hierover Onderafdeling 2 van Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel I.  
954 C.B. CRAVER, Effective Legal Negotiation and Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 2009, 359 e.v.; M.J. 

TREBILCOCK, The Limits of Freedom of Contract, Cambridge, Harvard University Press, 1993, 104 e.v.  
955 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: 

grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2002, 1-5; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 267. Zie ook: art. 21 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De 

verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD 

Justitie, 2017.  



 

 

154 

 

informatieverplichting kan dus worden vastgesteld door een beroep te doen op de 

wilsgebreken.956 Dit betekent dat op een partij een informatieverplichting kan rusten, wat 

impliceert dat deze partij haar tegenpartij moet informeren.957 Het spreekt voor zich dat deze 

rol van de wilsgebreken, begrepen in functie van informatieverplichtingen, van fundamenteel 

belang is voor een onderzoek naar de geldigheid van de vaststellingsovereenkomst.958  

273. MOEILIJKE EVENWICHTSOEFENING – De fase die het sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst voorafgaat, wordt beheerst door de regels van het gemene 

verbintenissenrecht.959 Een belangrijk onderdeel van deze fase is het uitwisselen van 

informatie door de onderhandelende partijen.960 De informatieverplichtingen naar aanleiding 

van de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst kunnen tweeledig worden 

begrepen.961 Enerzijds rust op elke onderhandelende partij de plicht om zichzelf te informeren 

vooraleer enige (juridische) verrichting te stellen.962 Dit aspect komt bijvoorbeeld aan bod bij 

de noodzakelijke voorwaarde van verschoonbaarheid bij dwaling.963 Er wordt dus rekening 

gehouden met de fout van het slachtoffer.964 Indien een dwaling niet verschoonbaar is, kan zij 

geen aanleiding tot een nietigheid van de overeenkomst geven. Een onverschoonbare dwaling 

is een dwaling die een redelijk persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden niet zou 

begaan.965 Anderzijds moet ook de andere partij voldoende worden geïnformeerd en een 

schending van deze plicht om de tegenpartij te informeren kan soms zelfs een bedrog 

                                                 
956 Zie hierover Hoofdstuk II van dit Deel. Zie ook: N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een 

mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 529. Vgl.: C.M. MOORE, “The 

Duty to Disclose in settlement negotiations” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial 

Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 3-3. 
957 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 96.  
958 Zie hierover Hoofdstuk II van dit Deel.  
959 Zie hierover Onderafdeling 3 van Afdeling 1 van dit Hoofdstuk.  
960 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 380; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 267.  
961 C.B. CRAVER, Effective Legal Negotiation and Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 2009, 74 e.v.; A. DE 

BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot onder 

Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, (1602) 1605; C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute 

Resolution, Londen, Routledge, 2008, 15.  
962 C.M. MOORE, “The Duty to Disclose in settlement negotiations” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements 

in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 3-14. Zie 

ook: M.J. TREBILCOCK, The Limits of Freedom of Contract, Cambridge, Harvard University Press, 1993, 102.  
963 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel III.  
964 Vgl. Art. 5.170 Voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele 

aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht, 

FOD Justitie, 28 maart 2018.  
965 O.a. Cass. 8 februari 2008, C.07.0131; Cass. 16 september 2005, RW 2008-09, 1; Cass. 25 oktober 1999, RW 

2000-01, 15; Cass. 28 juni 1996, Pas. 1996, I, 714; Cass. 13 juni 1980, A.C. 1979-80, nr. 643, noot F.D; Gent 25 

februari 2009, RW 2010-11, 746; Gent 16 november 2006, T. App. 2007, afl. 3, 40; Gent 27 mei 2004, RABG 

2005, 681. Zie ook: A. DE BOECK en R. VAN RANSBEECK, “De geldige totstandkoming van overeenkomsten en 

verbintenissen uit eenzijdige wilsverklaring. Actuele ontwikkelingen in de cassatierechtspraak 2005-2012” in S., 

STIJN, V. SAGAERT, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.),  Themis. Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2012, 

(51) 56-59; R. SOETAERT, “Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie” in Liber Amicorum Jan Ronse, 

Brussel, Story-Scientia, 1986, (51) 54; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 82.  
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uitmaken.966 Dit is duidelijk een moeilijke evenwichtsoefening voor de partijen, waar de 

meldingsplicht van de ene partij en de onderzoeksplicht van de andere partij communicerende 

vaten zijn.967 

Deze spanning kan reeds worden gevonden in ‘De officiis’ van MARCUS TULLIUS CICERO, 

waar het voorbeeld wordt gegeven van het dilemma of een graanhandelaar dient te proberen 

om een zo hoog mogelijke prijs te krijgen van een volk dat aan het uithongeren is, of dient hij 

daarentegen bekend te maken dat er nog ladingen graan onderweg zijn en op die manier de 

waarde van zijn eigen goederen te verminderen? 968  

Het nieuwe Franse BW schenkt bijzondere aandacht aan deze spanning: ‘Celle des parties qui 

connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre 

doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait 

confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur 

l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations 

qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il 

incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la 

lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne 

peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le 

manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les 

conditions prévues aux articles 1130 et suivants.’969 

274. RISICO – Te weinig informatie delen kan tot een gebrek aan wilsovereenstemming 

leiden. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, hoewel het sluiten van deze overeenkomst 

misschien wel opportuun kan zijn voor de partijen. (Te) veel informatie delen kan ook 

problemen opleveren.970 Het risico bestaat dat de wederpartij deze hoeveelheid informatie niet 

beantwoordt met een gelijke hoeveelheid informatie.971 Een wederkerige overeenkomst bevat 

dan ook steeds een element van een belangenconflict, aangezien beide partijen bij de 

overeenkomst vooral oog hebben voor de eigen belangen.972 Het is daarom logisch dat het 

                                                 
966 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk II van dit Deel.  
967 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De 

informatieplicht in verzekeringen, T. Verz. 2010, Dossier 16, (15) 17; H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR 

Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 125; K. RENIERS, Gemeenrechtelijke 

beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 101.  
968 Zie hierover De officiis, III, 12.  
969 Art. 1112-1 CC. Zie ook: F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 

2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 6.  
970 C.B. CRAVER, Effective Legal Negotiation and Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 2009, 356-357.  
971 Vgl. R. A. POSNER, Economic Analysis of Law, New York, Aspen Publisher, 2003, 572.  
972 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De 

informatieplicht in verzekeringen, T. Verz. 2010, Dossier 16, (15) 22; H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR 

Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 118; C.B. CRAVER, Effective Legal Negotiation and 

Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 2009, 358; S.D. GILBERT en E.D. GREENBERG, “Information Sharing. 

Information between Policyholders and Insurers: Pitfalls and Protections” in D. K. ERICSSON (ed.), Litigating the 

Coverage Claim II. Pretrial Procedures and Strategies for Insurers, Insureds and Their Counsel, (1) 3. Vgl. 

Brown v. County of Genesee, 872 F.2d 169, 175 (6th Cir. 1989).  
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profiteren van de informatieasymmetrie niet automatisch als onrechtmatig moet of mag 

worden beschouwd.973 In theorie kunnen partijen deze spanning opheffen, door ab initio alle 

informatie waarover zij beschikken te delen met de tegenpartij.974  

275. MEDEDELINGSPLICHT – Hoewel er tussen de onderhandelende partijen in de 

precontractuele fase in beginsel geen juridische binding bestaat, moeten zij een zekere 

zorgvuldigheidsplicht aan de dag leggen tijdens de onderhandelingen. Deze 

zorgvuldigheidsplicht vertaalt zich in een informatieverplichting.975 Dit impliceert niet dat de 

partijen elkaar alle informatie moeten geven, maar wel die informatie waarvan zij weten of 

behoren te weten dat de andere partij ze nodig heeft om haar contractspositie juist in te 

schatten.976 In het Duits spreekt men van ‘Aufklärungspflicht’, in het Frans van ‘obligation de 

renseignement’ en in het Engels van een ‘duty to disclose’. Op die manier dient de 

informatieplicht om de ongelijkheid in informatie tussen partijen op te heffen.977 Een analyse 

van deze verplichtingen behoort tot de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de 

feitenrechter. De rechtsleer stelt dat er meerdere cumulatieve voorwaarden vervuld moeten 

zijn om te kunnen spreken van een mededelingsverplichting, gebaseerd op de 

zorgvuldigheidsnorm.978 Ten eerste moet de partij de informatie zelf kennen, waarbij men 

kijkt naar een normaal en zorgvuldig persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden.979 Dit 

kan dus betekenen dat een partij wordt geacht om zelf bijkomende onderzoeken te verrichten, 

om de tegenpartij te kunnen informeren.980 Dit betekent dat de rechtspraak, mijns inziens 

terecht, rekening zal houden met de specialisatiegraad van de verzekeraar in het 

schaderegelingsproces.981 Ten tweede moet de informatieverstrekker ook het belang van die 

informatie voor de tegenpartij kennen.982 De partij wist of behoorde te weten dat de dwalende 

partij er een doorslaggevend belang aan hechtte.983 Deze kennis kan ontstaan uit het 

                                                 
973 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 268.  
974 S. SHAVELL, “Sharing of information prior to settlement or litigation”, Rand Journal of Economics 1989, vol. 

20, (182) 184.  
975 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 153.  
976 Gent 27 juni 2001, TBBR 2004, 261, noot A. DE BOECK; Luik 24 april 2001, TBBR 2004, 253, noot A. DE 

BOECK; Brussel 10 november 2000, JT 2002, 92; H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, 

Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 122; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, 

Acco, 2015, 153.  
977 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De 

informatieplicht in verzekeringen, T. Verz. 2010, Dossier 16, (15) 17.  
978 A. DE BOECK, “De ontevreden investeerder” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord 

aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (199) 209 e.v.; P. 

WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 137-139.  
979 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 

Antwerpen, Intersentia, 2002, 199; C. HEEB, De makelaar, Brugge, die Keure, 2012, 152.  
980 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 103.  
981 Zie verder Hoofdstuk II van dit Deel.  
982 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht”, RW 1980-81, (489) 514.  
983 Cass. 24 september 2007, Arr. Cass. 2007, 1735; P. BAZIER, “L’interaction entre les vices de consentement et 

les pouvoirs du juge” in S. STIJNS en P. WERY (eds.), Le juge et le contrat. De rol van de rechter in de 

overeenkomst, die Keure, Brugge, 2014, (253) 255; A. DE BOECK, “Dwaling in de ban van de precontractuele 
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geformuleerde aanbod of uit de in de aanloop naar de vaststellingsovereenkomst verrichte 

voorbereidingen.984 Ten derde en tot slot bestaat er voor de informatieverstrekker slechts een 

spreekplicht indien deze spreekplicht niet werd opgeheven door de onderzoeksplicht van de 

tegenpartij, dit om lichtzinnigheid te vermijden.985 De exacte omvang van de 

informatieverplichting hangt dus af van verschillende factoren, zodat een eenduidig antwoord 

niet mogelijk is en steeds varieert van geval tot geval.  

 Gevolgen van informatieproblemen 

276. CULPA IN CONTRAHENDO – De miskenning van een precontractuele informatieplicht 

wordt gemeenrechtelijk gekaderd in het leerstuk van de culpa in contrahendo.986 De 

informatieplichten bevinden zich op het kruispunt tussen enerzijds de theorie van de 

wilsgebreken en anderzijds de theorie van de buitencontractuele aansprakelijkheid.987 Er zijn 

dan ook twee mogelijke rechtsgevolgen na een miskenning van een precontractuele 

informatieplicht.988 Indien de miskenning ertoe leidt dat er geen overeenkomst wordt gesloten, 

is een toepassing van een wilsgebrek niet mogelijk. Er staat in dat geval enkel een vordering 

op grond van de artikelen 1382-1383 BW open.989 Indien er wel een overeenkomst wordt 

gesloten, zijn er verschillende mogelijkheden. Bij een wilsgebrek kan het slachtoffer de 

nietigheid van de overeenkomst vorderen. De wilsgebreken zijn een tweede mogelijkheid, 

waarbij vooral de wilsgebreken bedrog990 en dwaling991 worden ingeroepen. Indien een 

onderhandelende partij te kwader trouw informatie achterhoudt, dan kan de andere partij zich 

beroepen op bedrog. Indien er geen kwade trouw is, dan rest er mogelijk nog dwaling. Indien 

de nietigheid geen voldoende sanctie is voor de partijen, is nog een bijkomende 

                                                                                                                                                         
informatie- en onderzoeksplichten” (noot onder Rb. Hasselt 6 januari 2000), RW 2001-02, (354) 354 e.v.; A. 

TERMONIA, “Rechtsdwaling als oorzaak van de dwaling betreffende de oorzaak” (noot onder Cass. 14 januari 

2013), RW 2013-14, (343) 344; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing 

van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 346; A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht 

(2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 12 e.v.  
984 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 529.  
985 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 496; B. DEMARSIN, “Clausules in 

verband met dwaling” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. 

VERBEKE (eds), Contractuele Clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

(397) 420-421; A. MAES, “De dwaling in rechte: een nieuw paardenmiddel?” (noot onder Gent 9 januari 2012), 

TBBR 2014, (176) 178. 
986 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 270.  
987 Vgl. K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, 99.  
988 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 328; D. 

WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 279.  
989 Zie hierover Onderafdeling 3 van Afdeling 1 van dit Hoofdstuk.  
990 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk II van Deel III.  
991 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel III.   
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schadevergoeding mogelijk.992 Het is daarnaast ook mogelijk dat de partij zich niet beroept op 

de nietigheid van de overeenkomst en dus het bestaan ervan wenst te behouden, maar wel een 

beroep doet op de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels om een schadevergoeding te 

krijgen. Een partij die bijvoorbeeld het slachtoffer werd van bedrog kan steeds een beroep 

doen op een schadevergoeding op grond van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht 

indien het bedrog niet voldoende ernstig is om de nietigheid van de overeenkomst te 

verkrijgen, aangezien een precontractueel bedrog eveneens een fout in de zin van de artikelen 

1382-1383 BW is.   

Het Voorontwerp van wet, goedgekeurd door de Raad van Ministers op 30 maart 2018, 

houdende invoeging van Boek 5 “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, 

bevestigt dit uitdrukkelijk in art. 5.37. 

Een interessante toepassing biedt het arrest van het hof van beroep te Brussel. Een verzekeraar 

sluit met een verzekerde een vaststellingsovereenkomst en op grond daarvan krijgt de 

verzekerde een vergoeding. Later stelt de verzekeraar dat de overeenkomst nietig is, omdat de 

verzekerde de informatieplicht zou hebben geschonden. De verzekerde had evenwel bij 

dezelfde verzekeraar aangifte gedaan van het schadegeval in een verzekeringsovereenkomst 

arbeidsongevallen en in het kader van een collectieve individuele ongevallenverzekering. De 

rechter oordeelt dat de verzekerde er hierdoor mocht van uitgaan dat de verzekeraar 

geïnformeerd was bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst dat het ongeval reeds als 

arbeidsongeval aanvaard was. De verzekerde komt dus niet tekort aan zijn informatieplicht. 

De verzekeraar levert geen bewijs van een onderzoek over het privé-karakter van het ongeval, 

noch van aan de verzekerde specifieke gestelde vragen.993  

 Informatieverplichtingen in het verzekeringsrecht  

277. LEX SPECIALIS – Soms worden de informatieverplichtingen wettelijk geregeld.994 Te 

denken valt eerst en vooral aan consumentenwetgeving.995 Zo verplichten art. VI.2 WER en 

art. XIV.3 WER de contractant van een consument om welbepaalde informatie te delen. Ook 

de Verzekeringswet 2014 legt een resem informatieplichten aan de verzekeraar op.996 Dit 

omdat de verzekeringnemer als een zwakkere partij wordt beschouwd in verhouding met de 
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verzekeraar en er dus in extra bescherming moet worden voorzien.997 WUYTS merkt in die zin 

terecht op dat het belang van een correcte uitwisseling van informatie het grootst is in 

verhoudingen waar een grote informatie-assymetrie bestaat.998  

A. Verzekeringsovereenkomst  

278. STIJGENDE GRAAD VAN REGULERING – Verschillende informatieverplichtingen bij de 

totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst kennen ondertussen een wettelijke 

grondslag.999 Vooraleer een verzekeringsovereenkomst wordt gesloten of wanneer deze wordt 

gewijzigd of verlengd, moeten enkele precontractuele informatieverplichtingen zijn 

voldaan.1000 Deze verplichtingen breidden de voorbije jaren stelselmatig uit.1001 De 

verzekeringsonderneming moet in rechtstreekse contacten met cliënten voldoen aan de 

informatieverplichtingen inzake de klachtenregeling en het verstrekken van advies.1002 

Hetzelfde geldt voor het identificeren van de verlangens en de behoeften van de cliënt.1003 Een 

gelijkaardige analyse geldt wanneer de verzekeringsovereenkomst wordt gesloten door een 

verzekeringstussenpersoon.1004  

279. TUSSENPERSOON – Bepaalde informatievereisten zijn gekoppeld aan de hoedanigheid 

van de distributeur1005. Zo moet deze zijn identiteit en adres vermelden, net zoals het register 

waarin hij is ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer.1006 Hij deelt ook mee bij welke 

instantie de cliënt of een andere belanghebbende een klacht tegen hem kan indienen.1007 

Andere te verstrekken informatie is gerelateerd aan de relatie met de cliënt. Zo informeert de 

tussenpersoon de cliënt of hij al dan niet enig advies verstrekt over de aan de cliënt 

                                                 
997 S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Toepasselijke regelgeving” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (95) 96.  
998 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 267.  
999 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (485) 486.  
1000 Art. 29 e.v. Verzekeringswet 2014; G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT 

en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (485) 487 e.v.  
1001 Over de Verzekeringsbemiddelingswet anno 1995, zie bijvoorbeeld: Y. MERCHIERS, “De 

verzekeringsmakelaars, de verzekeringsagenten, de subagenten, de personen belast met de distributie, de 

personen in contact met het publiek: juridisch statuut en aansprakelijkheid” in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. 

BERNAUW (eds.), De Verzekeringsbemiddeling en de Verzekeringsdistributie. Een juridische benadering, Gent, 

Mys & Breesch, 1996, (34) 58 e.v. Ze gelden niet wanneer de verzekeringsbemiddeling betrekking heeft op de 

verzekering van grote risico’s. Zie: Art. 273, § 4 Verzekeringswet 2014. De grote risico’s worden bepaald in art. 

5, 39° Verzekeringswet 2014.  
1002 S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Toepasselijke regelgeving” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (95) 97-98.  
1003 Art. 276 Verzekeringswet 2014. 
1004 Zie hierover: S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Distributiekanalen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (69) 69 e.v.  
1005 Zie hierover Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van dit Deel.   
1006 Art. 273, § 1, 1ste lid, 1° en 2° Verzekeringswet 2014. 
1007 Art. 273, § 1, 1ste lid, 5° Verzekeringswet 2014. 
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voorgestelde verzekeringsovereenkomsten.1008 Dit bestaat uit het verstrekken van 

gepersonaliseerde aanbevelingen aan een cliënt voor een of meer 

verzekeringsovereenkomsten, hetzij op verzoek van de cliënt, hetzij op initiatief van de 

dienstverlener zelf.1009 Een aanbeveling is gepersonaliseerd wanneer deze wordt voorgesteld 

als een aanbeveling die geschikt is voor de cliënt in kwestie, of wanneer ze berust op een 

afweging van diens persoonlijke omstandigheden.1010 Verder vermeldt de tussenpersoon of 

hij: (a) adviseert op grond van een onpartijdige analyse; (b) contractueel verplicht is om 

uitsluitend met één of meerdere verzekeringsondernemingen zaken te doen; of (c) niet 

contractueel verplicht is om uitsluitend met één of meerdere verzekeringsondernemingen 

zaken te doen, noch adviseert op grond van een verplichting tot een onpartijdige analyse.1011 

Een advies op grond van een onpartijdige analyse moet zijn gebaseerd op een analyse van een 

toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten, zodat de 

tussenpersoon volgens professionele criteria de verzekeringsovereenkomst kan aanbevelen die 

aan de behoeften van de cliënt voldoet.1012 Dit is weliswaar een inspanningsverbintenis en 

geen resultaatsverbintenis.1013 Op die manier krijgt de cliënt een beeld van de graad van 

onpartijdigheid van de tussenpersoon. Alle hoger vermelde informatie moet op papier of op 

een duurzame drager worden verstrekt die voor de cliënt beschikbaar en toegankelijk is, op 

een duidelijke, nauwkeurige en voor de cliënt begrijpelijke wijze, en in één van de officiële 

landstalen of een andere overeengekomen taal.1014 Het gebruik van een andere duurzame 

drager dan papier is enkel mogelijk indien dit past in de context waarin de tussenpersoon 

zakendoet met de cliënt en de cliënt de keuze kreeg en specifiek voor die andere drager 

koos.1015 Op de tussenpersoon rust ook een wettelijke onderzoeksplicht, ook wel zorgplicht of 

raadgevingsplicht genoemd. In het verleden vloeide een dergelijke plicht enkel voort uit de 

rechtspraak.1016 Voorafgaand aan de sluiting van een specifieke verzekeringsovereenkomst 

moet hij namelijk de verlangens en behoeften van zijn cliënt identificeren en erop toezien dat 

de aangeboden verzekeringsovereenkomst ook aan die verlangens en behoeften beantwoordt. 

Hij baseert zich daarvoor op de door de cliënt verstrekte informatie tijdens een bevraging die 

peilt naar de verlangens en behoeften.1017 De ratio van het identificeren van de verlangens en 

                                                 
1008 Art. 273, § 1, 1ste lid, 6° Verzekeringswet 2014. 
1009 Art. 5, 47° Verzekeringswet 2014. 
1010 Art. 5, 48° Verzekeringswet 2014. 
1011 Art. 273, §1, 2de lid, 1° tot 3° Verzekeringswet 2014. Indien er contractuele verplichtingen zijn t.a.v. 

verzekeringsondernemingen kan de cliënt verzoeken om naam en adres van deze ondernemingen te verkrijgen. 
1012 Art. 273, § 2 Verzekeringswet 2014. 
1013 J. ANDRE-DUMONT, “De verzekeringsbemiddeling” in X (ed.), Kluwer’s Verzekeringshandboek, Mechelen, 

Wolters Kluwer, 2006, I.2.2-22. 
1014 Art. 275, § 1 Verzekeringswet 2014.  
1015 Art. 275, § 2 Verzekeringswet 2014. Bij een telefonische verkoop of bij een zekeringsdekking die 

onmiddellijk ingaat, gelden er afwijkende regels, zie hiervoor art. 273, § 3-4. 
1016 J. ANDRE-DUMONT, “De verzekeringsbemiddeling” in X (ed.), Kluwer’s Verzekeringshandboek, Mechelen, 

Wolters Kluwer, 2006, I.2.2-24.  
1017 Art. 273, § 3 Verzekeringswet 2014. I.v.m. de bevraging, zie bijvoorbeeld: M. THIRION en T. GILLIS, 

“Zorgplicht”, T.Verz. 2014, dossier nr. 20, (63) 74-75. 
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behoeften is voornamelijk het vermijden van meervoudige of verkeerde dekking en het 

vermijden van onder- of oververzekering.1018 Deze verplichting is evenwel opnieuw een 

inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.1019 De verzekeringstussenpersoon is niet 

gehouden om de verklaringen van de kandidaat-verzekeringnemer te controleren op hun 

juistheid.1020 Ook de verzekeraar moet deze verklaringen niet controleren. 

B. Vaststellingsovereenkomst 

280. INFORMATIEPLICHTEN UIT LEX GENERALIS – Het sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst is in het verzekeringsrecht in principe niet onderworpen aan enige 

lex specialis. Bijgevolg speelt het gemene verbintenissenrecht onverkort.1021 Deze vaststelling 

staat mijns inziens in schril contrast met het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, waar 

de wetgever steeds meer heeft ingegrepen. Dit heeft er toe geleid dat het sluiten van een 

verzekeringsovereenkomst onderworpen is aan verschillende regels.  

 

281. REGELING SCHADEGEVAL – Hoewel de meeste informatieplichten van de verzekeraar 

in eerste instantie dus voornamelijk van belang zijn bij het tot stand komen van de 

verzekeringsovereenkomst, zijn de informatieaspecten ook belangrijk bij de regeling van een 

schadegeval. Men neemt gemeenrechtelijk aan dat op de verzekeraar zowel voor het sluiten 

van de overeenkomst, tijdens de uitvoering en ook na het verlopen ervan informatieplichten 

rusten.1022 BERNAUW onderscheidt een zevental informatieplichten: een voorlichtingsplicht, 

een raadgevingsplicht, een onderzoeksplicht, een waarschuwingsplicht, een antwoordplicht, 

een motiveringsplicht en een bijstandplicht.1023 Ook gemeenrechtelijk worden de partijen bij 

het sluiten van een contract enkele informatieverplichtingen opgelegd, zodat het steeds een 

vage grens is tussen welke informatie moet gedeeld worden en welke niet noodzakelijk 

                                                 
1018 Verslag aan de Koning bij het KB 21 februari 2014 tot wijziging van de Wet van 27 maart 1995 betreffende 

de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Commentaar bij Artikel 4, 

BS 7 maart 2014. Zie echter ook de kritiek in: M. THIRION en T. GILLIS, “Zorgplicht”, T.Verz. 2014, dossier nr. 

20, (63) 71-73. 
1019 Zie bijvoorbeeld: S. ILLEGEMS, “Conduct of Business Rules in the Belgian Insurance Industry. The 

Presumption of Causation for Civil Liability”, EJCCL 2015, afl. 4, (109) 119-120.  
1020 Antwerpen 8 februari 2006, NJW 2006, noot G. JOCQUE; Brussel 2 januari 2006, RGAR 2007, nr. 14330; 

Bergen 26 mei 1997, JLMB 1998, 545; Bergen 27 april 1988, JLMB 1998, 1471; Kh. Antwerpen 19 april 1996, 

T. Verz. 1998, 138, noot H. VAN SOMPEL.  
1021 Zie voor Frankrijk: A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit des assurances” in W. DROSS en B. 

MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code 

civil. Rapport, 2014, (196) 212 e.v.  
1022 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 218-219.  
1023 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De 

informatieplicht in verzekeringen, T. Verz. 2010, Dossier 16, (15) 18 – 26. Vgl. H. COUSY, “Goede trouw in het 

verzekeringscontract” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (11) 21; C. HEEB, De 

makelaar, Brugge, die Keure, 2012, 150 e.v.; G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (485) 502. Zie 

ook T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 131.  
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was.1024 Voornamelijk de bijstandsplicht is relevant, aangezien deze een actieve rol aan de 

verzekeraar oplegt bij een schadegeval.1025 Het weze opgemerkt dat deze rol ook aanwezig is 

bij het beheer van een schadegeval door een verzekeringstussenpersoon.1026 Opnieuw kan 

worden verwezen naar art. 8 van de Sectorale gedragsregels voor tussenpersonen, waar het 

beginsel van de minnelijke regeling wordt geponeerd.  

282. CONCRETISEREN INFORMATIEPLICHT – Hoewel de Belgische (verzekerings-) wetgeving 

geen regeling kent voor de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst, gelden wel 

instrumenten in de vorm van zelfregulering.1027 Deze instrumenten stellen als algemeen 

beginsel voorop dat 1) een minnelijke regeling wordt bereikt en 2) de verzekeraar en de 

verzekeringstussenpersoon een proactieve houding aannemen om dit minnelijk akkoord te 

bereiken.1028 De algemene informatieverplichting wordt zo geconcretiseerd bij de 

schaderegeling en bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.  

283. ZELFREGULERING – Expliciet zijn de ‘Gedragsregels van de 

rechtsbijstandverzekeraar’: “De verzekeraar verstrekt volledige, correcte en objectieve 

informatie over de voor- en nadelen van een minnelijke regeling. In gevallen van zware 

lichamelijke schade, wijst de verzekeraar de verzekerde onder meer op het feit dat het 

ondertekenen van een definitieve minnelijke regeling – in de huidige stand van wetgeving en 

rechtspraak – een burgerlijkepartijstelling in het strafproces uitsluit, waardoor de verzekerde 

geen rechtstreekse toegang meer kan krijgen tot het strafdossier.”1029 Gelet op de aard van de 

vaststellingsovereenkomst, moet de verzekerde dus maximaal worden ingelicht over de 

rechtsgevolgen die het sluiten ervan met zich meebrengt. 

284. ANTICIPEREN OP LATERE PROBLEMEN – Deze proactieve houding van de verzekeraar 

verdient mijns inziens sterke aanbeveling. Enerzijds omdat op die manier deels wordt 

tegemoet gekomen aan de rechtssociologisch meestal ongelijke verhouding tussen een 

verzekeraar en een vergoedingsgerechtigde.1030 Anderzijds omdat het op die manier ook 

minder waarschijnlijk is dat de vaststellingsovereenkomst later wordt aangevochten, 

bijvoorbeeld via de wilsgebreken.  

                                                 
1024 G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming van contracten”, TPR 1984, (1) 10-11; D. WUYTS, 

Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 268 e.v.  
1025 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De 

informatieplicht in verzekeringen, T. Verz. 2010, Dossier 16, (15) 26.  
1026 Zie hierover Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel III. Vgl. R.N. KELLY, “The 

Opening Act. Notice, Investigation and Reservation of Right” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage 

Claim. Denial of Coverage & Duty to Defend, 1992, (1) 5.  
1027 Zie hierover Onderafdeling 1 van Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel I.  
1028 Zie o.a.: Gedragsregels van de rechtsbijstandverzekeraar; Protocolakkoord rechtsbijstand; Gedragsregels 

voor Klachtenmanagement in de Verzekeringsondernemingen; Gedragsregels tussenpersonen.  
1029 Zie hiervoor de website: www.assuralia.be.  
1030 Zie hierover Deel I.  

http://www.assuralia.be/
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285. KENNISGEVING – Het bovenstaande betekent echter niet dat er in het kader van een 

vaststellingsovereenkomst geen enkele verzekeringsregelgeving relevant is inzake 

informatieverplichtingen. Wanneer een schadegeval zich heeft voorgedaan, ontstaan voor de 

verzekerde immers verschillende verplichtingen.1031 De verzekerde dient vooreerst het 

schadegeval aan de (tot dekking gehouden)1032 verzekeraar te melden, zodat de verzekeraar in 

het bezit is van deze informatie.1033 Art. 75 Verzekeringswet 2014 legt de verzekerde 

daarnaast de verplichting op om alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het 

schadegeval te voorkomen en te beperken bij elke verzekering tot vergoeding van schade.1034 

Indien deze verplichting niet wordt nageleefd door de verzekerde, geeft art. 76 de verzekeraar 

het recht om ofwel zijn prestatie te verminderen tot beloop van het door hem geleden nadeel, 

ofwel om zijn dekking te weigeren indien de verplichtingen niet zijn nagekomen met 

bedrieglijk opzet.1035 De verzekerde wordt daarnaast ook verboden om op eigen initiatief 

veranderingen aan te brengen aan het beschadigde goed, waardoor het voor de 

schadeverzekeraar moeilijker of zelfs onmogelijk zou worden om de oorzaken van de schade 

te bepalen.1036 Indien dit gebeurt en de verzekeraar kan aantonen dat hij hierdoor een nadeel 

heeft geleden, dan kan de verzekeraar zijn prestatie verminderen ten belope van het geleden 

nadeel.  

286. VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN – Nadat de verzekeraar op de hoogte werd gesteld 

van het schadegeval en werd vastgesteld dat de schade binnen de dekking van de 

verzekeringsovereenkomst valt, dient de verzekeraar de afgesproken verzekeringsprestatie te 

voldoen. Op de verzekerde rust bijgevolg een dubbel bewijs: zowel aantonen dat een 

schadegeval zich heeft voorgedaan, als aantonen dat dit schadegeval in de dekking is 

begrepen.1037 De verbintenis van de verzekeraar bestaat er in om de in de overeenkomst 

                                                 
1031 M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 47 e.v.; D. 

WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 502 e.v.  
1032 Gent 22 januari 1998, TGR 1999, 110.  
1033 C. VAN SCHOUBROECK, “Aansprakelijkheidsverzekering” in De nieuwe wet op de 

landverzekeringsovereenkomst: wat nu in de praktijk?, Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, (163) 178.  
1034 Zie voor een recent overzicht: D. VERHOEVEN, “Maatregelen ter voorkoming en beperking van de schade” in 

T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (459) 459 

e.v. Zie in het algemeen: B. VERKEMPINCK, Schadevergoeding wegens wanprestatie in Europees perspectief, 

Brugge, die Keure, 2017, 608 e.v.  
1035 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 85 

e.v.  
1036 Art. 110 Verzekeringswet 2014; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, 

“Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 

966.  
1037 Cass. 17 november 2005, NJW 2006, 409; Luik 2 februari 2001, RRD 2001, 330; K. BERNAUW, 

“Gerechtelijke en buitengerechtelijke schaderegelingen”, T. Verz. 2003, speciaal nummer, (63) 63; P. COLLE, De 

nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 89-90; G. HEIRMAN, 

“Bewijs van het schadegeval en van de dekking” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (503) 505 e.v.; G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in 

de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 162. Vgl. R.N. KELLY, “The Opening Act. 
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bepaalde prestatie te leveren, op grond van art. 5, 14° Verzekeringswet 2014. Afhankelijk van 

de soort verzekering, kunnen dit verschillende prestaties zijn. Art. 55, 2° Verzekeringswet 

2014 maakt een onderscheid tussen zogenaamde prestatieverzekeringen en verzekeringen tot 

betaling van een geldsom. In geval van prestatieverzekeringen, dient de verzekeraar een 

bepaalde prestatie te verrichten. Dit is het geval bij een reisbijstandsverzekering, een 

lijkbezorgingsverzekering, een glasbreukverzekering of een rechtsbijstandverzekering. Bij 

verzekeringen tot betaling van een geldsom dient de verzekeraar, vanzelfsprekend, een 

bepaalde geldsom te betalen aan de verzekerde. Bij de verzekeringen tot betaling van een 

geldsom hangt de omvang van deze geldsom af van hetgeen de partijen hebben afgesproken 

in de verzekeringsovereenkomst. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verzekeringen tot 

vergoeding van schade en verzekeringen tot vergoeding van een vast bedrag.1038  

287. VERGOEDING VAN SCHADE – Art. 55, 3° Verzekeringswet 2014 definieert een 

verzekering tot vergoeding van schade als een verzekering waarbij de verzekeraar zich ertoe 

verbindt om de prestatie te leveren die nodig is om de schade die de verzekerde geleden heeft 

of waarvoor hij aansprakelijk is, geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Enkel de werkelijk 

geleden schade komt bijgevolg in aanmerking.1039 Art. 93, tweede lid Verzekeringswet 2014 

verduidelijkt dat de schade ondermeer kan bestaan in verlies van gebruik van het verzekerde 

goed en in derving van verwachte winst. De Verzekeringswet 2014 kent op het eerste gezicht 

slechts een erg beperkt wettelijk kader met betrekking tot de schadeverzekeringen, de wet 

bevat namelijk slechts twee bepalingen (artt. 105 – 106 Verzekeringswet 2014). Op grond van 

art. 105 Verzekeringswet 2014, waar de wetgever stelt dat elke schadeverzekering de 

vergoeding van schade beoogt, kan echter worden besloten dat de specifieke regels die van 

toepassing zijn op verzekeringen tot vergoeding van schade ook van toepassing zijn op 

schadeverzekeringen.1040 

288. HULP EN BIJSTAND ALS VERZEKERINGSPRESTATIE – Soms maakt de adviserende functie 

van de verzekeraar het voorwerp van de verzekering uit. Bij de rechtsbijstandverzekering is 

de prestatie van de verzekeraar om de verzekerde bij te staan met hulp en bijstand. Dergelijke 

verzekeringen vertonen een belangrijke rol bij het minnelijk regelen van conflicten.1041 

                                                                                                                                                         
Notice, Investigation and Reservation of Right” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. Denial 

of Coverage & Duty to Defend, 1992, (1) 10 e.v.  
1038 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 361; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 40-41.  
1039 Zie hierover uitgebreid Afdeling 3 van Hoofdstuk V van dit Deel.  
1040 C. VAN SCHOUBROECK, A. DE GRAEVE, G. JOCQUÉ, M. DE GRAEVE en H. COUSY, “Bepalingen eigen aan de 

verzekering tot uitkering van een vast bedrag”, TPR 2003, (1949) 1949; D. WUYTS, “Specifieke regels 

toepasselijk op alle schadeverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (645) 645 e.v.  
1041 Zie hierover Afdeling 4 van Hoofdstuk III van Deel III.  
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289. UITKERING VAN EEN VAST BEDRAG – Men spreekt met betrekking tot de verzekeringen 

tot uitkering van een vast bedrag ook van verzekeringen van forfaitaire aard.1042 In het 

Nederlandse recht wordt in art. 7:925 NBW de term ‘sommenverzekering’ gebruikt. De 

verzekering tot uitkering van een vast bedrag wordt in art. 55, 4° Verzekeringswet 2014 

gedefinieerd als een verzekering waarbij de prestatie van de verzekeraar niet afhankelijk is 

van de omvang van de schade. Het bedrag van de uitkering hoeft dus geen verband te houden 

met de werkelijk geleden schade.1043 Het is duidelijk dat dergelijke verzekeringen minder 

worden gekenmerkt als een compensatoir instrument.1044 Het verschil tussen beide vormen 

van verzekeringen is duidelijk en heeft betrekking op de prestatie van de verzekeraar. Daar 

waar in het geval van een verzekering tot vergoeding van een vast bedrag de omvang van de 

prestatie van de verzekeraar reeds duidelijk is bij het sluiten van de 

verzekeringsovereenkomst, is dit allerminst het geval inzake de verzekeringen tot vergoeding 

van schade. Om moeilijkheden inzake het bepalen van de waarde van de verzekerde goederen 

te vermijden wanneer het schadegeval zich heeft voorgedaan, is het een vaak voorkomend 

gebruik dat partijen deze begroting reeds voorafgaand aan het schadegeval bepalen, als een 

onderdeel van de verzekeringsovereenkomst.1045  

290. MOEILIJKE OEFENING – De begroting van de schade neemt een belangrijke plaats in – 

bij de verzekeringen tot vergoeding van schade – bij het sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst.1046 In een eerste fase is het de vergoedingsgerechtigde die een 

raming opstelt. Het komt er in deze fase vooral op aan dat de vergoedingsgerechtigde bewijs 

van de geleden schade kan leveren. Dit kan aan de hand van rekeningen en facturen, een 

(medische) expertise of offertes tot herstelling.1047 De verzekeraar kan deze raming 

aanvaarden of kan weigeren om hiermee akkoord te gaan. Indien partijen geen akkoord 

bereiken, oordeelt de feitenrechter hierover onaantastbaar.1048 BERNAUW merkt terecht op dat 

er verschillende mechanismen bestaan inzake de schaderaming.1049 Een belangrijk juridisch 

instrument in deze fase is bijvoorbeeld de zogenaamde Indicatieve Tabel met betrekking tot 

                                                 
1042 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2011, 262-263; C. VAN SCHOUBROECK, A. DE GRAEVE, 

G. JOCQUÉ, M. DE GRAEVE en H. COUSY, “Bepalingen eigen aan de verzekering tot uitkering van een vast 

bedrag”, TPR 2003, (1949) 1949.  
1043 H.J. SCHELTEMA en F.H.J. MIJNSSEN, Algemeen Deel van het schadeverzekeringsrecht, Alphen aan den Rijn, 

Tjeenk Willink, 1978, 9.  
1044 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 407-408.  
1045 Zie hierover Onderafdeling 5 van Afdeling 2 van Hoofdstuk II van Deel II.  
1046 H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 16-17.  
1047 N. PORTUGAELS en B. WEYTS, “Een verplichte voorschotregeling in de verzekeringssector: kan men reeds 

krijgen waar men misschien (nog) geen recht op heeft?”, RW 2017-18, 202. Vgl. B.J. MCCALL, “Denying 

Fraudulent Insurance Claims” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. Denial of Coverage & 

Duty to Defend, 1992, (43) 43.  
1048 Cass. 19 februari 1968, Arr.Cass. 1968, 811; Cass. 21 februari 1984, Arr.Cass. 1983-84, 781; Cass. 

12 januari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 599.  
1049 K. BERNAUW, “Gerechtelijke en buitengerechtelijke schaderegelingen”, T. Verz. 2003, speciaal nummer, (63) 

63.  
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schade aan voorwerpen en kosten, schade aan personen en interesten. Deze tabel is niet 

dwingend, maar vormt een belangrijke inspiratiebron voor de rechtspraak.1050 Deze kan 

dienen als leidraad voor de partijen tijdens de onderhandeling van een 

vaststellingsovereenkomst.  

291. FRANKRIJK – Het Franse verzekeringsrecht bevat ter zake bijzondere 

informatieplichten voor slachtoffers van lichamelijke schade bij verkeersongevallen.1051 Zo 

bepaalt art. L.211-10 Code des assurances dat de verzekeraar verplicht is om de verzekerde te 

melden dat hij een kopie kan krijgen van het proces-verbaal van de politie en dat hij vrij is om 

een advocaat aan te stellen.1052 Art. R.211-39 Code des assurances bouwt daarop verder en 

verplicht de verzekeraar om aan de verzekerde de naam mede te delen van de persoon die 

instaat voor het beheer van het schadedossier.1053  

 TOTSTANDKOMINGSVEREISTE DADING: WEDERZIJDSE 

TOEGEVINGEN 

ONDERAFDELING 1. WEDERZIJDSE TOEGEVINGEN 

 Definitie dading  

292. “GEBREKKIGE” DEFINITIE – Art. 2044 BW definieert een dading als een schriftelijke 

overeenkomst, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen of een toekomstig geschil 

voorkomen. Deze rechtsfiguur is zowel in de Belgische als in de Franse wet gekend en treedt 

in werking indien partijen de wil, de zogenaamde animus transactionis, hebben om een 

geschil te beëindigen. Ondanks het bestaan van een wettelijke definitie, wettelijke 

toepassingsvoorwaarden en wettelijke rechtsgevolgen, nemen zowel de rechtsleer1054 als de 

                                                 
1050 Zie hierover T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “De Indicatieve Tabel 2012: van (te) normerend naar 

betwist?”, RW 2014-15, 243-253. Thans geldt de Indicatieve Tabel 2016. Zie VAV 2017, 25-39. Zie voor een 

bespreking: L. BREWAEYS en O. DIERCKX DE CASTERLÉ, “Toelichting bij de indicatieve tabel 2016”, VAV 2017, 

40-48.  
1051 Zie hierover: S. PORCHY-SIMON, “Information des parties dans les procédures de règlement amiable (droit du 

dommage corporel) in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la 

réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (227) 228 e.v.  
1052 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr.49.  
1053 Zie ook: F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 4.  
1054 Zie voor een selectie: C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau 

Jeune Imprimeur-Editeur, 1863, 14 e.v.; E. R. N. ARNTZ, Cours de droit civil français comprenant l’explication 

des lois qui ont modifié le code civil en France et en Belgique, Brussel, Bruylant-Christophe & Comp., 1880, 

186; G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, III, Parijs, L. Larose et Forcel Libraires-Editeurs, 1889, 

579: “les parties achètent la paix au prix de sacrifices réciproques”; B. BEELDENS, “Les modes alternatifs de 

résolution des litiges. La spécificité de la médiation”, TBBR 2010, (260) 264; N. BOLLEN, “Het definitieve 

karakter van de dading”, TAVW 1999, (180) 180; L. BOYER, La notion de transaction: contribution à l’ étude des 

concepts de cause et d’acte déclaratif, Parijs, Libraire du recueil Sirey, 1947, 11; L. CADIET, J. NORMAND en S. 
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AMRANI MEKKI, Théorie générale du procès, Parijs, Presses Universitaires de France, 2010, 496-497; H. CASIER 

en D. DE PEUTER, “De draagwijdte van de dading: ene praktische analyse van rechtsleer en rechtspraak. Water 

bij de wijn, en zand erover… Of toch oude koeien uit de gracht halen?”, Jura Falc. 2006-2007, (31) 32; A. 

COLIN en H. CAPITANT, Cours Elémentaire de droit civil français, II, Parijs, Librairie Dalloz, 1935, 805; P. 

COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van verzekeringen”, RW 1999-2000, (969) 

969; D. COTTENIE, “Gedane zaken nemen geen keer. Of soms wel? Over het karakter van ‘dading’ van de EOT-

regelingsakte” (noot onder Gent 16 oktober 2008), TBR 2010, afl. 2, (216) 217; E. DE BIE, “De kwijting voor 

saldo van rekening als vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van artikel 42 W.A.O.”, Jura Falc. 1989-90, 

(29) 34; B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable des indemnités” in B. 

DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 

extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 886; J. DE GAVRE, Le contrat de la 

transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 54 - 78; R. DEKKERS en A. 

VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, 

Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 805; B. DEMARSIN, “Actualia “kleine 

overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), 

Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 162; D. DEVOS, “Chronique de 

jurisprudence. Les contrats (1986-1987)”, JT 1993, (77) 92; J. DE VOS en R. FELTKAMP, “De dading als middel 

van beëindiging of voorkoming van vennootschapsconflicten” in X. (ed.), Omgaan met conflicten in de 

vennootschap, Antwerpen, Intersentia, 2009, (259) 264; E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 

1981-82, (190) 192; B. FAGES, “Equilibre et transaction: l’exigence de concessions réciproques” in B. MALLET-

BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (53) 53-61; J.-

L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit commercial, III, 

Waterloo, Kluwer, 2011, 244; E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence 

ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 9; M. GEVERS, “Examen de jurisprudence (1956 à 1960), RCJB 

1961, (229) 291; R. GEYSEN, “Le reçu pour solde de tout compte”, Rev. Dr. Soc. 1951, (208) 208 - 209; G. 

GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 34 - 36; R. HEMELSOEN, EOT-overeenkomsten. Een 

empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 63; J. H. HERBOTS, F. DELWICHE en L. LAMINE, 

“Overzicht van rechtspraak (1975-1977). Bijzondere overeenkomsten”, TPR 1980, (517) 684; J. H. HERBOTS, D. 

CLARYSSE en J. WERCKX, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere Overeenkomsten (1977-1982)”, TPR 1985, 

(767) 933; J. H. HERBOTS en C. PAUWELS, “Overzicht van rechtspraak (1982-1987). Bijzondere 

Overeenkomsten”, TPR 1989, (1039) 1441; J. H. HERBOTS, E. DEGROOTE en C. PAUWELS, m.m.v. L. LAMINE en 

F. CONVENT, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten (1988-1994), TPR 1997, (647) 1247; J. 

HERBOTS, “Dading” in J. HERBOTS (ed.), Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 1980, §283) 285-286; 

J. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS EN I. SAMOY, “Dading”, TPR 2002, afl. 1, (867) 868; J. 

HERMAN, “Ieder zijn gading in de dading? Over het geven en nemen na een ontslag”, RABG 2007, afl. 2, 125-

130; C. JARROSSON, “Les concessions réciproques dans la transaction”, D. 1997, (267) 268; H. KENFACK, 

“Transaction et autres risques de confusion (Partage, résiliation amiable, désistement d’instance, remise de dette, 

reçu pour solde de tout compte…)” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes 

ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (25) 31; A. KLUYSKENS, De overeenkomsten in Beginselen van burgerlijk 

recht, 4, Antwerpen, Standaard, 1952, 681; M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé 

comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 68 e.v.; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. 

RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 105-106; P. 

MALAURIE, L. AYNES en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2007, 595-596; F. PONET, P. 

RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 

1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 355-356; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de 

Planiol, Parijs, Librairie Générale de droit et de jurisprudence R. Pichon en R. Durand-Auzias, 1958, 808; L. 

SCHUERMANS, J. SCHRIJVERS, D. SIMOENS, A. VAN OEVELEN en M. DEBONNAIRE, “Overzicht van rechtspraak 

Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1969-1976), TPR 1977, (433) 487; L. SIMONT, J. DE GAVRE 

en P.-A. FORIERS, “Examen de jurisprudence (1976 à 1980). Les contrats spéciaux (3e partie)”, RCJB 1986, 

(317) 429; L. SIMONT en J. DE GAVRE, “Examen de jurisprudence (1969 à 1975). Les contrats spéciaux”, RCJB 

1976, (365) 477; B. SINDIC, “Le contrat de transaction. De la remise en cause du contrat de transaction par une 

des parties et de l’intérêt des discussions de qualification de ce contrat à cet égard” in ANTHEMIS (ed.), Droit des 

Contrats, Récyclage en droit, I, 2007, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, (49) 59 e.v.; B. TILLEMAN, 

"Bicentenaire du Code civil (1804-2004). Des transactions. Livre III – Titre XV", T 2004, (225) 336; B. 
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rechtspraak1055 vrijwel unaniem1056 aan dat deze wettelijke definitie tekortschiet, aangezien de 

manier waarop partijen het geschil beëindigen of voorkomen – door middel van wederzijdse 

toegevingen – net het wezenselement van de dading is.1057 

 

293. KERN – Zonder wederzijdse toegevingen, is er geen dading in de zin van art. 2044 

BW. Sommige rechtsleer benoemt deze vereiste van wederzijdse toegevingen zelfs als “l’âme 

de la transaction”.1058 Met name in het verzekeringsrecht komt deze vraag regelmatig aan bod 

bij vergoedingsregelingen tussen een verzekeraar en een vergoedingsgerechtigde, wat voor de 

nodige kwalificatieproblemen zorgt.1059 De vereiste van wederzijdse toegevingen 

onderscheidt de dading van andere vaststellingsovereenkomsten, aangezien partijen voor deze 

overeenkomsten geen toegevingen moeten doen.1060  

                                                                                                                                                         
TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 33-40; W. 

VAN EECKHOUTTE, A. TAGHON EN S. VANOVERBEKE, “Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten 

(1988-2005) (1) ”, TPR 2006, (129) 718; W. VAN MEEL, “Kwijting voor saldo van rekening”, Rev. Dr. Soc. 

1960, (124) 127; M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer 

Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 19-21; B. VINCK, “(Gekwalificeerde) benadeling bij beëindiging van 

de tweerelatie” (noot onder Cass. 9 november 2012), T. Not. 2013, afl. 6, (343) 346.  
1055 Zie voor een selectie: Cass. 31 oktober 2005, JTT 2006, 131-132; Cass. 19 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 

1254; Cass. 31 maart 1993, RW 1994-95, 1052; Cass. 15 oktober 1979, Pas. 1980, I, 210; Cass. 8 juni 1979, Pas. 

1979, I, 1152; Cass. 26 september 1974, Arr. Cass. 1975, 122; Cass. 27 februari 1964, Pas. 1964, I, 682; Cass. 

16 april 1953, Pas. 1953, I, 614; Cass. 16 januari 1957, Pas. 1957, I, 563; Antwerpen 18 januari 1978, RW 1978-

79, 372; Brussel 17 december 1974, RGAR 1976, 9666; Bergen 19 maart 1980, rev. Not. B. 1980, 257; Luik 15 

januari 1981, Jur. Liège 1981, 286; Arbh. Antwerpen, 19 september 1983, RW 1983-84, 1289; Rb. Doornik 6 

januari 1982, RGAR 1983, nr. 10676; Corr. Charleroi 28 november 1980, RGAR 1983, nr. 10613; Corr. Charleroi 

16 september 1983, RGAR 1984, nr. 10780; Arbh. Antwerpen 23 februari 1976, T. soc. R. 1976, 383; Arbrb. 

Antwerpen 14 juni 1982, JTT 1982, 377. Zie ook in Frankrijk: Cass. Com. 25 oktober 2011, n° 10-23538, noot 

M. Latina.  
1056Zie evenwel contra: J. B. MARBEAU, Traité des transactions, d’après les principes du code civil suivi de la 

discussion du projet de loi sur les transactions, de l’exposé des motifs, et des principaux discours prononcées 

sur cette manière au corps législatif et au tribunat, Parijs, 1824, XX. Ook Domat stelt in de Lois Civiles dat er 

voor de totstandkoming van een dading geen wederzijdse toegevingen vereist zijn. (Les lois civiles dans leur 

ordre naturel; le droit public et legum delectus, t. I, Parijs, 1771.) 
1057 J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 

54; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 598; B. TILLEMAN, I. 

CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 33.  
1058 C. JARROSSON, “Les concessions réciproques dans la transaction”, D. 1997, (267) 267. Zie ook: F. JULIENNE, 

“Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 

2017], nr. 19; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 

1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 196-197.  
1059 Vgl. Cass. 19 september 2001, Arr.Cass. 2001, afl. 7, 1474; Bergen 3 februari 1997, RGAR 1998, nr. 13004 ; 

Corr. Charleroi 1 juni 2004, VAV 2004, afl. 5, 464; S. FREDERICQ, H. COUSY en J. ROGGE, “Overzicht van 

rechtspraak (1969-1978). Verzekeringen”, TPR 1981, (369) 454-455.  
1060 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit des assurances” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT 

(eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 

2014, (196) 200 e.v.; N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 210; 

O. KENDJIRO, De la transaction en droit romain et dans l’ancien droit français, Parijs, L. Larose et Forcel, 1889, 

30.  
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294. HERKWALIFICATIE – Het ontbreken van toegevingen zorgt dus niet voor de nietigheid 

van de overeenkomst.1061 Hoewel de kwalificatie van dading in dat geval niet behouden kan 

blijven, gaat het nog om een geldige overeenkomst. Het gaat dan om een onbenoemde 

overeenkomst, niet onderworpen aan de lex specialis van de dading.1062 Reeds eerder werd 

gesteld dat het Belgische recht wordt gekenmerkt door een zeker dualisme, in die zin dat de 

mogelijkheden tot het sluiten van een benoemde vaststellingsovereenkomst dading en tot het 

sluiten van een onbenoemde overeenkomst naast elkaar bestaan.1063 Elke dading is dus een 

vaststellingsovereenkomst, maar niet elke vaststellingsovereenkomst is een dading.  

 

295. VERBINTENISSEN – De wil bij partijen is dus groot genoeg om hen ertoe te brengen 

bepaalde verbintenissen op te nemen: “To settle for something means to accept less than some 

ideal”.1064 Deze verbintenissen zijn dan als het ware de prijs die partijen bereid zijn te betalen 

om een contractuele rust te bereiken. FAGNART stelt terecht: “Elle paie pour avoir la paix”.1065 

Spreken van wederzijdse toegevingen impliceert bijgevolg spreken over het voorwerp van de 

dading. Of zoals VAN LEUVEN het stelt: “Het voorwerp van de dading bevat logischerwijze de 

uitkomst van de dading”.1066 

 Grondslag  

 

296. GEEN WETTELIJKE GRONDSLAG – Het lijkt contradictorisch dat enerzijds de rechtsleer 

en rechtspraak zoveel belang hechten aan de vereiste van wederzijdse toegevingen, maar dat 

anderzijds deze eis niet in de wet werd opgenomen.1067 Bepaalde auteurs beweren dat dit een 

gevolg is van de invloed die DOMAT heeft uitgeoefend op de totstandkoming van de Code 

Civil.1068 Deze eis vloeit volgens bepaalde auteurs voort uit het Romeinse recht en de 

traditie.1069 Ook in het canonieke recht waren wederzijdse toegevingen vereist voor de 

                                                 
1061 Vgl. P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 18.  
1062 Rb. Tongeren 22 oktober 2010, Limb. Rechtsl. 2011, 158, noot B. VAN DEN BERGH; V. SAGAERT, B. 

TILLEMAN en A. L. VERBEKE, Vermogensrecht in Kort Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 470 - 471. Zie voor 

een bespreking ook: B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en 

dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 

(141) 170-171.  
1063 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel II.  
1064 O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 1983-1984, (1073) 1086.  
1065 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 245.  
1066 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 415.  
1067 Vgl. N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 210.  
1068 Zie o.a.: C. JARROSSON, “Les concessions réciproques dans la transaction”, D. 1997, (267) 268-269.  
1069 N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 211; C. JARROSSON, 

“Les concessions réciproques dans la transaction”, D. 1997, (267) 268; O. KENDJIRO, De la transaction en droit 

romain et dans l’ancien droit français, Parijs, L. Larose et Forcel, 1889, 28; M. VAN ZIJST, De 

vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke 

publicaties, 2001, 19-20. Zie: Codex Justinianus, boek II, titel IV, wet n° 38: “Transactio nullo dato, vel retento, 

seu promisso, minime procedit”.  
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totstandkoming van de transactio.1070 De Franse Code Civil bevat deze vereiste – sinds een 

wet van november 20161071 – ook expliciet in de wet.1072 Tot die wetswijziging was het 

Franse recht in deze optiek gelijklopend met het Belgische contractenrecht over de dading. 

Het nieuwe art. 2044 CC luidt: “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des 

concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à 

naître.”  

 

297. NEDERLAND – De vereiste van toegevingen was wel wettelijk verankerd in het oude 

Nederlandse BW.1073 De Nederlandse wet bepaalde dat het geschil werd beëindigd of 

voorkomen door “overgave, belofte of terughouding eener zaak”. Bepaalde rechtsleer maakte 

nog een verder onderscheid tussen verschillende soorten toegevingen.1074 In het nieuwe 

Nederlandse BW geldt deze vereiste niet langer. De Nederlandse wetgever opteerde ervoor 

om de dading, die op het Napoleontische model was gebaseerd, te verlaten.1075 Het huidige 

Nederlandse recht vereist geen wederzijdse toegevingen voor de vaststellingsovereenkomst. 

Zo kan een vaststellingsovereenkomst tot stand komen zonder wederzijdse toegevingen en is 

het ook voldoende dat slechts een van de partijen een toegeving doet.1076  

 

298. DUITSLAND – Het Duitse recht kent wel een wettelijke bepaling die deze vereiste van 

wederzijdse toegevingen verankert.1077 Het Duitse recht kent dus een bijzondere positie. § 779 

BGB luidt als volgt:  

                                                 
1070 S.P. VINCENTI, “The relevance of good faith in canonical transactio”, Vergentis 2016, (273) 288.  
1071 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.  
1072 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 9.  
1073 Oud art. 1888 NBW: “Dading is eene overeenkomst waarbij partijen, tegen overgave, belofte of 

terughouding eener zaak, een aanhangig geding ten einde brengen, of een te voeren geding voorkomen”; P.J.A. 

CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 2 -3; J. A. HAAKMAN, De 

leer der transactie of dading naar het Romeinsche- en Nederlandsche regt, Utrecht, Kemink en Zoon, 1860, 

141-144; M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer 

Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 15 en 19-21.  
1074 Zo is er sprake van i) opofferingen die in rechtstreeks verband met het geschil staan, ii) de afstandsdading: de 

ene partij ziet af van een beweerd recht, terwijl de andere partij een toegeving doet die vreemd is aan het geschil 

en ten slotte iii) de voldoeningsdading: de ene partij geeft de andere partij gelijk, in ruil voor een toegeving van 

deze laatste die vreemd is aan het geding. Zie hierover: M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met 

dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 21.  
1075 Zie hierover Deel II.  
1076 M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer 

Rechtswetenschappelijkepublicaties, 2001, 49.  
1077 § 779 BGB: “(1) Ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein 

Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird (Vergleich), ist unwirksam, wenn der nach 

dem Inhalt des Vertrags als feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der 

Streit oder die Ungewissheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde. (2) Der Ungewissheit über 

ein Rechtsverhältnis steht es gleich, wenn die Verwirklichung eines Anspruchs unsicher ist.“ Zie hierover ook: F. 

FERRAND, “La transaction, regard comparatif” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds .), La transaction 

dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (187) 190.  
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“(1) Ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein 

Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird (Vergleich), ist 

unwirksam, wenn der nach dem Inhalt des Vertrags als feststehend zugrunde gelegte 

Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der Streit oder die Ungewissheit bei 

Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde. 

(2) Der Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis steht es gleich, wenn die 

Verwirklichung eines Anspruchs unsicher ist.” 

 

299. CONSIDERATION IN HET AMERIKAANSE RECHT – De noodzakelijke voorwaarde van 

wederzijdse toegevingen lijkt eveneens op de notie van consideration in het Amerikaanse 

contractenrecht.1078 Volgens deze opvatting moet een overeenkomst altijd (ook in andere 

gevallen dan de vaststellingsovereenkomst)1079 het gevolg zijn van een zogenaamde 

consideration.1080 In wezen komt dit erop neer dat er een quid pro quo moet zijn om van een 

contract te kunnen spreken. Deze notie houdt de doctrine reeds lange tijd bezig in de Common 

Law rechtstraditie. Initieel werd dit ingevuld met de ‘benefit-detriment theory’.1081 Deze leer 

stelt dat er ofwel bij degene die de belofte heeft gemaakt een voordeel (benefit) moet zijn of 

bij degene tot wie de belofte is gericht een nadeel (detriment) moet zijn.1082 Dit wordt breed 

opgevat en kan betrekking hebben op de betaling van een geldsom tot het stellen of niet 

stellen van bepaalde handelingen.1083 Hiervan te onderscheiden is de zogenaamde ‘bargain 

theory’. Moderne literatuur neemt deze tweede theorie aan als basis om de notie van 

consideration invulling te geven.1084 Volgens deze theorie is er consideration indien de 

partijen menen dat er een onderhandeling of een ruil (a bargain) heeft plaats gehad. 

Consideration dient om een onderscheid te maken tussen promises die juridisch afdwingbaar 

zijn en de promises die dat niet zijn.1085 Een Amerikaanse auteur verwoordt het treffend als 

                                                 
1078 Zie hierover: E.A. POSNER, “Economic analysis of Contract Law after Three Decades: Success or Failure?”, 

The Yale Law Journal 2002, vol. 112, (829) 849-852; M.J. TREBILCOCK, The Limits of Freedom of Contract, 

Cambridge, Harvard University Press, 1993, 164-187.  
1079 G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as contracts” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

5-31; M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 114.  
1080 C.B. CRAVER, Effective Legal Negotiation and Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 2009, 79; R.D. 

ENGLISH, “Enforcing the Results” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative 

Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (97) 108-109; R.E. SCOTT en J.S. KRAUS, 

Contract Law and Theory, 4th edition, Newark, Lexisnexis, 2007, 201 e.v. 
1081 Hamer v. Sidway, Court of Appeals of New York, 124 NY 538, 27 N.E. 256 (1891).  
1082 R.E. SCOTT en J.S. KRAUS, Contract Law and Theory, 4th edition, Newark, Lexisnexis, 2007, 133. Zie ook: 

Davies v. Martel Laboratory Services, Inc., 189 Ill. App. 3d 694, 545 N.E.2d 475 (1989).  
1083 G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as contracts” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

5-33; R.E. SCOTT en J.S. KRAUS, Contract Law and Theory, 4th edition, Newark, Lexisnexis, 2007, 43. Zie ook: 

P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 252-253.  
1084 R.E. SCOTT en J.S. KRAUS, Contract Law and Theory, 4th edition, Newark, Lexisnexis, 2007, 51 e.v.  
1085 R.E. SCOTT en J.S. KRAUS, Contract Law and Theory, 4th edition, Newark, Lexisnexis, 2007, 128.  



 

 

172 

 

volgt: “In essence, the doctrine knocks out of court promises that are not part of a quid pro 

quo. Such promises include option contracts, promises to give a gift, and open-ended 

agreements that bind one party but not the other.”1086 Dit neemt overigens niet weg dat 

consideration in de Common Law rechtstraditie niet altijd een noodzakelijke voorwaarde 

vormt voor de afdwingbaarheid van promises. Zowel in het geval van promissory estoppel1087 

als in het geval van de material benefit rule wordt de afdwingbaarheid erkend, zonder dat er 

sprake moet zijn van consideration.1088 

 

300. SETTLEMENT AGREEMENT – Specifiek met betrekking tot de Common Law variant van 

de vaststellingsovereenkomst moet naar ‘§ 74 Settlement of Claims’ van de Restatement of the 

Law of Contracts worden verwezen, die in dezelfde zin is opgesteld: “(1) Forbearance to 

assert or the surrender of a claim or defense which proves to be invalid is not consideration 

unless (a) the claim or defense is in fact doubtful because of uncertainty as to the facts or the 

law, or Page 17 (b) the forbearing or surrendering party believes that the claim or defense 

may be fairly determined to be valid. (2) The execution of a written instrument surrendering a 

claim or defense by one who is under no duty to execute it is consideration if the execution of 

the written instrument is bargained for even though he is not asserting the claim or defense 

and believes that no valid claim or defense exists.”1089 De rechtsleer merkt op dat de vereiste 

van consideration bij een vaststellingsovereenkomst relatief eenvoudig wordt aanvaard.1090 

Het opgeven van een claim is in die optiek voldoende.1091 

 

301. OVERZICHT – Samenvattend kennen zowel het Belgische, Franse en het Duitse recht 

de eis van wederzijdse toegevingen als noodzakelijke voorwaarde van respectievelijk de 

dading, la transaction en het Vergleich. Het enige verschil is dat het Belgische recht deze eis 

niet kent in de wet, in tegenstelling tot het Duitse recht en ook het nieuwe Franse recht. Het 

Nederlandse recht kent deze eis in het geheel niet, noch in de wet, noch in de rechtspraak of 

rechtsleer. Het Amerikaanse contractenrecht lijkt een gelijkaardige vereiste te kennen, maar 

                                                 
1086 E.A. POSNER, “Economic analysis of Contract Law after Three Decades: Success or Failure?”, The Yale Law 

Journal 2002, vol. 112, (829) 850.  
1087 Wanneer er op basis van een belofte reeds handelingen werden gesteld. Zie: E.A. POSNER, “Economic 

analysis of Contract Law after Three Decades: Success or Failure?”, The Yale Law Journal 2002, vol. 112, (829) 

851-852.  
1088 Hierop gaat het onderzoek niet verder in. Vgl. B. VERKEMPINCK, Schadevergoeding wegens wanprestatie in 

Europees perspectief, Brugge, die Keure, 2017, 287.  
1089 Zie ook: Hakim v. Payco-Gen. Am. Credits, Inc., 272 F.3d 932, 935 (7th Cir. 2001): “Forbearance of a right 

to a legal claim constitutes valid consideration”.  
1090 G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as contracts” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

5-31.  
1091 Receiver for Citizen’s National Assurance Co. v. Hatley, 852 S.W.2d 68, 71 (Tex. Ct. App. 1993). Zie ook: 

G.F. ROTHSCHILD en A.L. NATALI, “Insurance considerations in settling commercial cases” in R. A. ROSEN (ed.), 

Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters 

Kluwer, 2012, 19.  
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dit vloeit voort uit de invulling van het Amerikaanse contractenrecht en is dus niet verbonden 

met de eigen aard van een vaststellingsovereenkomst.  

 Rechtsgevolgen 

 

302. OVEREENKOMST ONDER BEZWARENDE TITEL – Een toegeving wordt in het algemeen 

ingevuld als een verbintenis om iets te doen, te geven of niet te doen.1092 Men neemt in die 

optiek aan dat de toegevingen de dading een karakter ten bezwarende titel geven.1093 Twee 

Amerikaanse auteurs stellen terecht: “The most typical way of achieving that goal is to 

include release, or covenant not to sue, provisions in the settlement agreement”.1094  

 

303. WEDERKERIGE OVEREENKOMST – Daarnaast zorgen de wederzijdse toegevingen voor 

de kwalificatie van wederkerige overeenkomst, aangezien beide partijen toegevingen moeten 

doen.1095 Deze kwalificatie heeft belangrijke rechtsgevolgen.1096 Zo geldt de regel exceptio 

non adimpleti contractu.1097 Een partij is immers gerechtigd om haar verbintenissen niet na te 

komen, indien de tegenpartij zelf in gebreke blijft bij de uitvoering van haar 

verbintenissen.1098 Ten tweede moet op grond van art. 1325 BW de overeenkomst in zoveel 

originelen als partijen zijn opgemaakt, tenzij een van de partijen de overeenkomst reeds 

                                                 
1092 J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 

36; G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 36; L. GOVAERT, “Dading” in Bijzondere 

overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1995 losbl.; O. 

KENDJIRO, De la transaction en droit romain et dans l’ancien droit français, Parijs, L. Larose et Forcel, 1889, 

29; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 34.  
1093 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel IX. De Dading in X (ed.), Het opstellen van 

notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (297) 300; J.-L. FAGNART, Droit privé 

des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 

244; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire 

cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 598; B. TILLEMAN, 

I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 23. Zie ook art. 11 

Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, 

Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
1094 J.S. SOLOVY en T.J. CHORVAT, “Releases” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial 

Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 9-3.  
1095 Cass. 31 oktober 2005, Arr. Cass. 2005, 2088; Cass. 19 september 2001, Arr. Cass. 2001, 1474; C. DE WULF 

m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel IX. De Dading in X (ed.),Het opstellen van notariële akten, 

III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (297) 300; C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X 

(ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 153; F. GLANSDORFF en E. VAN 

DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, 

prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 411. Zie ook art. 10 Voorontwerp van wet 

houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot 

hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
1096 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 42.  
1097 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 210 e.v.; P. WERY, Droit 

des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 42.   
1098 Art. 100 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
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volledig is nagekomen.1099 Ten derde geldt de theorie van het risico eveneens in het kader van 

wederkerige niet-eigendomsoverdragende overeenkomsten. Ten slotte kan een partij bij de 

overeenkomst zich ook beroepen op art. 1184 BW, de mogelijkheid om de overeenkomst te 

ontbinden wegens wanprestatie.1100  

ONDERAFDELING 2. OMVANG 

 

304. SCHRIFTELIJKE OPNAME – De vereiste van wederzijdse toegevingen heeft reeds voor 

veel controverse gezorgd.1101 Dit komt voort uit problemen over de concrete draagwijdte van 

de toegevingen.1102 Het is immers niet vereist dat partijen deze wederzijdse toegevingen 

uitdrukkelijk in de overeenkomst opnemen.1103 Dit kan voor problemen zorgen bij het bewijs. 

Het verdient daarom sterke aanbeveling om de gedane toegevingen schriftelijk in de 

overeenkomst op te nemen. Partijen vermijden zo interpretatie- en bewijsproblemen.  

 Invulling  

 

305. SUBJECTIEVE INVULLING – De invulling van de toegevingen gebeurt subjectief.1104 Wat 

voor de ene partij een toegeving is, is dat voor de andere geenszins. In bepaalde gevallen valt 

het daarom door een rechter moeilijk te achterhalen of een bepaalde verbintenis een toegeving 

is.1105 Het niet betwisten van de gegrondheid van de aanspraak van het slachtoffer of het 

afstand doen van de verwachting van een gunstige evolutie in de toestand van het slachtoffer 

kunnen in het verzekeringsrecht courante toegevingen van de verzekeraar zijn.1106  

                                                 
1099 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel IX. De Dading in X (ed.), Het opstellen van 

notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (297) 301; E. DIRIX, “De kwijting voor 

saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 191; G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 82; F. 

GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: 

Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 413; F. JULIENNE, “Transaction-

Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 

85; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 70.  
1100 Zie hierover Hoofdstuk IV van Deel IV.  
1101 F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet 

van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 356.  
1102 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 20 e.v.  
1103 Arbh. Brussel 28 oktober 2008, JTT 2009, 137: “Het is niet noodzakelijk dat de toegevingen die partijen 

doen uitdrukkelijk in de tekst van de dading worden opgenomen”; Arbh. Brussel 2 juni 2006, RABG 2007, afl. 2, 

118; B. DE CONINCK, “La transaction” in X (ed.), Les contrats spéciaux. Chronique de jurisprudence 1996-2000. 

Les dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 194; J. HERMAN, “Ieder zijn gading in de 

dading? Over het geven en nemen na een ontslag”, RABG 2007, afl. 2, (125) 126.  
1104 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit des assurances” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT 

(eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 

2014, (196) 199; I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 49; F. PONET, 

P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 

1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 356.  
1105 Zie ook: P. MALAURIE, L. AYNÈS en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2007, 597.  
1106 H. THYS, “De vergoedingskwijting in de verzekeringspraktijk” in X (ed.), Recht in Beweging. Opstellen 

aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor, II, Deurne, Kluwer, 1973, (1007) 1014.  
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In eenzelfde context kan worden verwezen naar het voorbeeld van een 

vergoedingsovereenkomst die het Hof van Cassatie als een dading kwalificeerde. Volgens het 

Hof was het voldoende dat de verzekeraar zich engageerde om alle schade te vergoeden, 

ongeacht of deze daartoe kon worden veroordeeld of niet, op voorwaarde dat het slachtoffer 

zich geen burgerlijke partij zou stellen in de strafrechtelijke procedure.1107  

Een gelijkaardig geval betreft de overeenkomst tot definitieve regeling van het geschil tussen 

een verkeersslachtoffer en de WAM-verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke.1108 

Het slachtoffer kreeg een forfaitaire schadevergoeding, in ruil waarvoor de verzekeraar de 

belofte verkreeg dat het slachtoffer afstand deed van elke mogelijk vordering tegen de 

verzekeraar, ook indien de gezondheidstoestand van het slachtoffer achteruit gaat. De 

rechtsleer stelt terecht vraagtekens bij deze rechtspraak, aangezien het Hof zich toch wel zeer 

welwillend lijkt op te stellen ten aanzien van de verzekeraar omdat dit net de bestaansreden 

van de verzekering was.1109  

Er waren eveneens wederzijdse toegevingen wanneer de ene partij het bestaan en de hoogte 

van een schuld niet langer zou betwisten en de andere partij deze schuld in schijven zou 

afbetalen.1110 

Anderzijds is er ook rechtspraak waarin tot de afwezigheid van wederzijdse toegevingen werd 

besloten wanneer de verzekeraar enkel de sommen betaalt die niet groter zijn dan de werkelijk 

geleden schade en de uitkering dus beperkter is dan de werkelijk geleden schade. De vraag is 

dan wat de toegeving is van de verzekeraar, aangezien het vergoeden van werkelijk geleden 

schade niet als een toegeving maar als een uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst wordt 

gezien. Daarenboven werden bepaalde schadeposten niet opgenomen in de overeenkomst. Het 

ging bijgevolg niet om een dading.1111  

306. ARBEIDSRECHT – Zo kan maar moeilijk een wederzijdse toegeving worden gezien in 

de overeenkomst tussen een werknemer en zijn ex-werkgever om de arbeidsovereenkomst te 

beëindigen. Bij de werkgever was de toegeving het betalen van een opzeggingsvergoeding, 

zonder nog arbeid te vragen. Hiertegen wordt geopperd dat de werkgever op onregelmatige 

wijze de arbeidsovereenkomst had beëindigd en de werkgever dus niet langer gerechtigd was 

                                                 
1107 Cass. 27 februari 1964, Pas. 1964, I, 682.  
1108 Cass. 19 september 2001, Arr.Cass. 2001, afl. 7, 1474.  
1109 A. DE BOECK, “De kwitantie ter afrekening van artikel 87 Landverzekeringswet en de dading: verwarrende 

varianten of toch niet? Bedenkingen n.a.v. Cass. 19 september 2001”, TBBR 2006, (58) 60.  
1110 Bergen 3 februari 1997, RGAR 1998, nr. 13004; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La 

Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 48.  
1111 Corr. Charleroi 1 juni 2004, VAV 2004, afl. 5, 464. Zie hierover ook: P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 

2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 209; B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La 

transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le 

dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, 

Brussel, Bruylant, 2015, (885) 887; B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen 

inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, 

die Keure, 2011, 162.  
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om de uitvoering van deze arbeidsprestaties te vragen.1112 Hoe kan er sprake zijn van een 

toegeving indien er geen arbeid moest worden geleverd? Maar ook bij de werknemer rijzen 

vragen bij de wederzijdse toegevingen. De werknemer stemde in met een opzeggingstermijn 

die lager is dan wat een rechter had kunnen beslissen, maar de werknemer was zich hiervan 

pas bewust nadat de overeenkomst was gesloten. Men kan zich dan ook afvragen of deze 

werknemer wel een toegeving heeft gedaan. Eveneens in een arbeidsrechtelijke sfeer kan 

worden verwezen naar het geval waarin werd besloten tot een afwezigheid van wederzijdse 

toegevingen in het geval dat de eiser op geen hogere vergoeding aanspraak kan maken dan 

wat werd overeengekomen in de dading.1113  

307. ECHTSCHEIDING – In sommige gevallen, die vaak voorkomen bij een echtscheiding, is 

de ene partner bereid om grote toegevingen te doen om de “echtelijke vrijheid” te 

herwinnen.1114 Bij de andere partner bestaat de toegeving uit de bereidheid om uit de echt te 

treden. Dit duidt opnieuw het subjectieve karakter aan.  

 

308. VERBAND MET RUIME INVULLING VAN DE NOTIE CONFLICT – Dit toont een verband aan 

met de ruime invulling van de notie ‘geschil’ en de wil van partijen om een conflict op te 

lossen.1115 Het Hof van Cassatie besliste bijvoorbeeld ook dat de betaling van een bepaalde 

som, in ruil waarvoor de contractant afstand doet van litigieuze aanspraken of van die welke 

dat zouden kunnen worden, op zichzelf een geldige toegeving is.1116 Zodra er nog maar een 

louter denkbeeldige aanspraak is, spreekt men al van een toegeving wanneer men hiervan 

afstand doet. Dit legt een intern en logisch verband in dit onderzoek bloot tussen de ruime 

invulling van de notie ‘geschil’ en anderzijds de ruime invulling van wederzijdse toegevingen.  

 

309. AANDUIDEN VAN EEN DERDENBESLISSER IS GEEN TOEGEVING – Met betrekking tot de 

bindende derdenbeslissing is de clausule waarin partijen verklaren om de beslissing van de 

                                                 
1112 Zie: J. HERMAN, “Ieder zijn gading in de dading? Over het geven en nemen na een ontslag”, RABG 2007, afl. 

2, 125-130.  
1113 Arbrb. Oudenaarde 1 september 1998, JTT 1999, 158.  
1114 E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en 

erkenning gekwalificeerde benadeling” (noot onder Cassatie 9 november 2012), RW 2012-13, (1416) 1419; D. 

COTTENIE, “Gedane zaken nemen geen keer. Of soms wel? Over het karakter van ‘dading’ van de EOT-

regelingsakte” (noot onder Gent 16 oktober 2008), TBR 2010, afl. 2, (216) 221 
1115 Zie hierover Deel I.  
1116 Cass. 26 september 1974, Arr. Cass. 1975, 122; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de 

droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, 

Brussel, Bruylant, 2017, 412; A. VAN OEVELEN, “Dading en ontslag” in X (ed.), Liber Amicorum A. Vandeurzen, 

Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 277.  
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derde onherroepelijk te aanvaarden, geen wederzijdse toegeving.1117 Er komt geen dading tot 

stand.1118 

 Rechterlijke controle 

 

310. CRITERIUM – De rechter maakt van geval tot geval een analyse en dit vergt soms een 

zekere zin voor subtiliteit.1119 De verbintenis om geen beroep te doen op een overheidsrechter 

is voldoende om als een wederzijdse toegeving te worden gezien.1120 Dit onderzoek behoort 

tot de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter. Om het bestaan van 

wederzijdse toegevingen na te gaan, reikt de rechtsleer twee hulpmiddelen aan. Deze zouden 

de rechter moeten helpen bij de hierboven geschetste moeilijke opdracht.  

A. Initiële aanspraken  

 

311. INITIËLE AANSPRAKEN – Een eerste optie is om de aanspraken na de wederzijdse 

toegevingen te vergelijken met de initiële aanspraken van de partijen.1121 Deze oplossing kan 

soelaas bieden wanneer een dading tot stand komt nadat al een procedure in rechte was 

gestart. Een rechter kan dan controleren wat de initiële aanspraken waren in de dagvaarding 

en deze vergelijken met het engagement van partijen in de dading.  

 

                                                 
1117 F. GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder Cass. 

31 oktober 2008), JLMB 2011, (76) 77. Vgl. B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode 

alternative de règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes 

et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 127-128.  
1118 Cass. 31 maart 1993, RW 1994-95, 1052; Brussel 27 maart 1997, T. Verz. 1998, 375. Zie ook: K. BERNAUW, 

“Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire 

cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, 

Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 478; G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN 

COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, “Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, 

RCJB 2002, (653) 815; B. DE CONINCK, “La transaction” in X (ed.), Les contrats spéciaux. Chronique de 

jurisprudence 1996-2000, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 192; P.-A. 

FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, 

CUP, 1993, (105) 116; J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise et arbitrage” in J. VAN COMPERNOLLE en B. 

DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (37) 53. Vgl. C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. 

AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, 

TPR 2016, afl. 2-3, (673) 979.  
1119 B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. 

TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 165. 

Zie in dezelfde zin: A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit des assurances” in W. DROSS en B. 

MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code 

civil. Rapport, 2014, (196) 201; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. 

Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 356.  
1120 B. MALLET-BRICOUT, “Les concessions réciproques” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La 

transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (135) 

144.  
1121 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 33-34. 

Zie bijvoorbeeld: Cass. Fr. Soc. 29 november 1979, Bull. Civ., Nr. 934.  
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312. ONHOUDBAAR – Deze methode biedt echter geen oplossing wanneer een dading buiten 

enige rechterlijke procedure tot stand komt. Daar beschikt men niet over een 

vergelijkingspunt, zodat men enkel kan vertrouwen op de beweringen van partijen over de 

initiële aanspraken.1122 Dergelijke invulling biedt mijns inziens dan ook geen oplossing, 

aangezien er geen adequaat controlemiddel bestaat en partijen bijgevolg elke verbintenis 

kunnen inkleden als een toegeving.  

 

313. OORSPRONG – Deze methode vloeit waarschijnlijk voort uit de ontstaansgeschiedenis 

van de dading. Vroeger plaatste men een dading op gelijke hoogte met een rechterlijke 

uitspraak. Hierdoor kon een dading slechts worden gesloten over juridische geschillen die 

reeds bij een rechter aanhangig zijn.1123 Dit is in de huidige stand van het recht echter geen 

vereiste meer. Dadingen kunnen ook worden gesloten over onzekerheden, waarvoor nog geen 

rechter werd geadieerd. Een dading wordt daarentegen veelal gesloten buiten enige 

rechterlijke controle om. Partijen willen vermijden dat de zaak aanhangig wordt gemaakt bij 

een rechter. Deze vergelijkingsmethode kan dus niet gehanteerd worden.  

B. Legitieme aanspraken  

 

314. LEGITIEME AANSPRAKEN – Een andere methode is om de vermeende toegevingen met 

de legitieme aanspraken van partijen te vergelijken.1124 De legitieme aanspraken zijn de 

aanspraken op grond van het objectieve recht, getoetst door een rechter.1125 Indien men de 

toegevingen van partijen vergelijkt met de legitieme aanspraken, moet men nagaan welke 

oplossing het objectieve recht voor het conflict biedt. De werkelijke rechten worden 

vergeleken met de uiteindelijke aanspraken uit de dading. Indien deze onvoldoende 

verschillen, zijn er logischerwijze geen toegevingen.1126 

 

315. RATIO LEGIS – Ook deze oplossing biedt echter hoegenaamd geen hanteerbare methode 

om te controleren of partijen toegevingen hebben gedaan. Indien men de legitieme aanspraken 

van partijen onderzoekt, moet men overgaan tot een onderzoek ten gronde van het conflict. 

Het is juist dit onderzoek ten gronde dat partijen willen vermijden met de dading. Partijen 

erkennen door een dading ook geen aansprakelijkheid.1127 De beoordeling ten gronde van het 

geschil of de onzekerheid wordt geheel irrelevant.  

                                                 
1122 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 34.  
1123 Zie hierover Onderafdeling 1 van Afdeling 3 van Hoofdstuk II.  
1124 Rb. Antwerpen 28 oktober 2013, RW 2016-17, 234.  
1125 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 291.  
1126 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 34.  
1127 Cass. 31 maart 1993, RW 1994-95, 1052; Cass. 19 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1254. Zie ook 

Onderafdeling 5 van Afdeling 2 van Hoofdstuk II van dit Deel.  
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 TIJDSTIP VAN TOTSTANDKOMING 

316. VERSCHILLENDE TIJDSTIPPEN – Partijen bij een vaststellingsovereenkomst hebben de 

bedoeling om een conflict op te lossen, eventueel wanneer er reeds een rechterlijke procedure 

werd opgestart.1128 Men spreekt soms van een dispute avoidance, in plaats van een dispute 

resolution en meer algemeen spreekt men soms van dispute management.1129 Een 

vaststellingsovereenkomst kan inderdaad op verschillende ogenblikken worden gesloten.1130 

 

317. PARTIJAUTONOMIE – Eerst en vooral kunnen partijen een akkoord bereiken vooraleer 

er sprake is van het geschil bij een overheidsrechter of een procedure van arbitrage. Dit is 

bijvoorbeeld het geval indien een onderhandeling of een bemiddeling succesvol werd 

afgerond en de partijen zo het conflict oplossen.  

 

318. PROCESRECHTELIJKE VASTSTELLINGSOVEREENKOMSTEN – Het is duidelijk dat een 

vaststellingsovereenkomst op bepaalde ogenblikken, met name wanneer het geschil reeds bij 

de rechter is, andere rechtsgevolgen kan ressorteren. De vorm van de 

vaststellingsovereenkomst is verschillend, omdat de vaststellingsovereenkomsten die tijdens 

een procedure bij een overheidsrechter worden gesloten door de wetgever met bijzondere 

rechtsgevolgen worden bekleed. Deze hebben voornamelijk betrekking op het uitvoerbare 

karakter dat aan de vaststellingsovereenkomst wordt toegedicht en op de mogelijkheden die 

openstaan voor partijen om de vaststellingsovereenkomst later nog aan te vechten.1131 Niets 

belet de partijen tenslotte om tijdens een rechtszaak een vaststellingsovereenkomst te 

sluiten.1132 Het is mogelijk dat een partij de andere partij bij de bevoegde rechter laat 

oproepen voor een verzoening.1133 De rechter treedt dan op als een bemiddelaar voor de 

partijen.1134 Bij een verzoening is de zaak nog niet formeel aanhangig bij de rechter, zodat 

                                                 
1128 Vgl. C.M. MOORE, “The Duty to Disclose in settlement negotiations” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

3-3.  
1129 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 652.  
1130 G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 294.  
1131 Vgl. P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 17; B. VAN 

DEN BERGH, “Het akkoordvonnis: “contractuele grondlaag met rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 

september 2013), RW 2015-16, (504) 506.  
1132 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 596 e.v.; B. VAN DEN 

BERGH, “Het akkoordvonnis: “contractuele grondlaag met rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 september 

2013), RW 2015-16, (504) 504 e.v. Zie § 2104 CPRL voor het recht in New York; M.B. REUBEN en S.L. 

BARKING, “Settlements under New York Law” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial 

Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 29-7.  
1133 Zie uitgebreid en vergelijkend met bemiddeling: B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het 

burgerlijk procesrecht”, TPR 2003, (409) 409-491. Zie ook: G. FRANSSEN, S. DELRUE, F. VAN LOON, 

Procesvoering voor het vredegerecht in Vlaanderen, Leuven, Acco, 1998, 149 p.  
1134 B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk procesrecht”, TPR 2003, (409) 416.  
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soms ook de term voorafgaande verzoening wordt gebruikt.1135 De wet spreekt over een 

minnelijke schikking als mogelijk resultaat van deze verzoening.1136 Art. 731 Ger.W. kent 

drie voorwaarden vooraleer er sprake kan zijn van een poging tot verzoening: i) er moet een 

rechtsgeschil zijn, ii) dit geschil moet vatbaar zijn voor een dading en iii) minstens een van de 

partijen moet daartoe het initiatief nemen of de rechter kan dit ambtshalve voorstellen en dan 

moeten beide partijen hiermee instemmen.1137 Bij een positief resultaat van de verzoening 

worden de bewoordingen van de minnelijke schikking opgenomen in een proces-verbaal, 

waarvan de uitgifte wordt bekleed met het formulier van tenuitvoerlegging.1138 Het Duitse 

recht kent eveneens de mogelijkheid om een vaststellingsovereenkomst te sluiten tijdens een 

rechtszaak. § 794 van het Duitse Ger.W. spreekt van een “Processvergleich” en maakt terecht 

duidelijk dat het om een verwante rechtsfiguur van de Vergleich uit § 779 BGB gaat. Het 

federale Amerikaanse procesrecht1139 kent aan de rechter expliciet de bevoegdheid toe om 

tijdens een rechtszaak de partijen één of meerdere keren uit te nodigen om na te gaan of een 

vaststellingsovereenkomst mogelijk is. Ook in Frankrijk legt de wetgever de expliciete taak 

om de partijen te verzoenen bij de rechter.1140 Een wetsontwerp van 5 februari 2018 zet deze 

verzoeningsmogelijkheid voor de rechter extra in de verf, door hem uitdrukkelijk een 

pacificerende rol toe te bedelen. De rechter kan aan de partijen bijvoorbeeld vragen welke 

pogingen tot minnelijke regeling van het conflict zij reeds ondernomen hebben. De rechter 

kan ook verder gaan en de de schorsing van de procedure bevelen ten belope van maximum 

één maand, om na te gaan of hun conflict minnelijk kan worden opgelost.1141 

 

319. AKKOORDVONNIS – Er dient ook gewag te worden gemaakt van het akkoordvonnis uit 

art. 1043 Ger.W. Indien partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten wanneer de zaak reeds 

formeel aanhangig is bij de rechter, kunnen partijen de rechter vragen om hiervan akte te 

nemen aan de hand van een vonnis.1142 De rechter moet nagaan of de voorwaarden uit art. 

                                                 
1135 B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk procesrecht”, TPR 2003, (409) 436-437.  
1136 Art. 731 Ger.W.; Vred. Roeselare 13 juli 2010, T. Vred. 2011, 55; E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van 

rekening”, RW 1981-82, (190) 194; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE, Vermogensrecht in Kort 

Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 471-472; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 597. 
1137 Zie uitgebreid over deze voorwaarden: B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk 

procesrecht”, TPR 2003, (409) 419 – 423.  
1138 Art. 733 Ger.W.; Gent 15 februari 2011, RW 2012-13, 904; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page 

Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, 

prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 420.  
1139 Art. 16 van de Federal Rules of Civil Procedure. Zie hierover o.a.: O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law 

School Legal Scholarship Repository 1983-1984, (1073) 1073 e.v.  
1140 Art. 21 Code de procédure civile: “Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.” 
1141 MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 242 e.v.  
1142 J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 685; B. VAN DEN BERGH, “Het akkoordvonnis: “contractuele grondlaag met 

rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 september 2013), RW 2015-16, (504) 505.  
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1043 Ger.W. vervuld zijn en of de vaststellingsovereenkomst de openbare orde niet 

schendt.1143 De wet verplicht de rechter niet om bepaalde vormelijke aspecten in acht te 

nemen.1144 De rechter mag deze vrijheid evenwel niet te ruim opvatten.1145 Wanneer een 

rechter de tussen partijen bereikte overeenkomst wijzigt, is er immers geen akkoordvonnis.1146 

Het akkoordvonnis moet de tussen partijen gesloten overeenkomst getrouw weergeven.1147 

Ook het niet betwisten van het resultaat van een onderzoeksmaatregel vormt geen uitdrukking 

van een overeenkomst tussen de partijen.1148 Een akkoordvonnis maakt van rechtswege een 

einde aan het geding. Hierdoor stelt de rechter een afwezigheid van betwisting vast.1149 Het is 

daadwerkelijk een rechterlijke uitspraak, waartegen de partijen geen voorziening kunnen 

instellen, tenzij de overeenkomst niet wettelijk is tot stand gekomen of met betrekking tot de 

manieren van uitlegging en verbetering, bepaald in de artikelen 793 tot 801 Ger.W.1150 Een 

rechtsmiddel staat wel open indien de overeenkomst niet geldig – in de zin van artikel 1108 

BW – is tot stand gekomen.1151 Het gaat dan om een vernietigingsberoep.1152 Net zoals de 

minnelijke schikking na een verzoening, verleent ook het akkoordvonnis uitvoerbare kracht 

aan de akte.1153 Een akkoordvonnis dient evenwel, in tegenstelling tot de minnelijke schikking 

na een verzoening, te worden betekend met het oog op gedwongen uitvoering.1154  

 

320. ANALOGE DOELSTELLING – Daarnaast kan worden verwezen naar de artikelen 820 en 

821 Ger.W., waar de wetgever spreekt van de afstand van geding en afstand van 

                                                 
1143 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 400; B. 

VAN DEN BERGH, “Het akkoordvonnis: “contractuele grondlaag met rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 

september 2013), RW 2015-16, (504) 506. Zie ook: A. WYLLEMAN, “Het gezag van gewijsde: uitdrukking van 

het rechterlijk gezag”, TPR 1988, (33) 52.  
1144 Luik 31 maart 2014, JLMB 2014, afl. 31, 1485; Rb. Henegouwen 17 december 2014, JLMB 2015, afl. 3, 139.  
1145 Vgl. Gent 8 januari 2008, NJW 2008, 742.  
1146 Cass. 9 september 2013, RW 2015-16, noot B. VAN DEN BERGH.  
1147 Bergen 11 mei 1988, JLMB 1989, 61.  
1148 Cass. 25 juni 2015, C.14.0585.F. Zie ook: Cass. 4 oktober 2004, Arr. Cass. 2004, 1508; Luik 13 november 

2008, RRD 2008, afl. 127, 207.  
1149 Bergen 2 maart 2010, info@law 2014, afl. 15, 30.  
1150 Vgl. Luik 18 mei 2010, P&B 2010, afl. 6, 236; B. VAN DEN BERGH, “Het akkoordvonnis: “contractuele 

grondlaag met rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 september 2013), RW 2015-16, (504) 506.  
1151 B. LAMBRECHT, “Art. 1043 Ger. W”. in P. DEPUYDT, B. ALLEMEERSCH, S. LINDEMANS en S. RAES (eds), 

Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer., Mechelen, Kluwer, 

58; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 597; B. VAN DEN BERGH, 

“Het akkoordvonnis: “contractuele grondlaag met rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 september 2013), 

RW 2015-16, (504) 505; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 696.  
1152 J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 687; J. VAN COMPERNOLLE en G. DE LEVAL, “La transaction inexécutée n’éteint 

pas le litige”, RNB 2015, (85) 85.  
1153 B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk procesrecht”, TPR 2003, (409) 436; B. VAN 

DEN BERGH, “Het akkoordvonnis: “contractuele grondlaag met rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 

september 2013), RW 2015-16, (504) 508.  
1154 B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk procesrecht”, TPR 2003, (409) 437; M.E. 

STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 597.  
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rechtsvordering.1155 Het Ger.W. reikt partijen dus verschillende mogelijkheden aan om het 

geschil alsnog zelf te beëindigen.1156 In dezelfde sfeer kan art. 1044 Ger.W. in herinnering 

worden gebracht, waar de wetgever de gevolgen van een berusting regelt. Berusten in een 

beslissing is eenzijdig afstand doen van de rechtsmiddelen die een partij tegen alle of 

sommige punten van die beslissing kan aanwenden of reeds heeft aangewend.1157 Deze 

rechtsfiguren zijn als zodanig geen toepassing van een vaststellingsovereenkomst, maar 

worden wel gekenmerkt door eenzelfde doelstelling.1158  

 

321. DADING – Art. 2056 BW verdient in deze context ook enige aandacht. De wetgever 

stelt dat een dading nietig is indien deze werd aangegaan over een geding dat reeds is 

beëindigd door een vonnis dat in kracht van gewijsde1159 is gegaan en waarvan partijen of een 

van hen geen kennis droegen. Indien een geschil reeds werd beslecht door een rechterlijke 

uitspraak die kracht van gewijsde heeft verworven, impliceert dit dat het geschil reeds 

beslecht is. In deze bepaling kan een toepassing worden gezien van zowel het wilsgebrek 

dwaling als van het ontbreken van een oorzaak.1160 Dit sluit aan bij het adagium “litis finiri 

oportet”, volgens hetwelk “processen bijtijds dienen te worden beëindigd”.1161 Er bestaat dan 

in principe geen geschil meer dat partijen kunnen beëindigen of voorkomen aan de hand van 

een dading.1162 Een logische nuance op dit uitgangspunt wordt gemaakt in art. 2056, lid 2 BW, 

waar de dading geldig wordt verklaard indien die rechterlijke uitspraak nog voor hoger beroep 

vatbaar was.1163 Dit tweede lid vormt eigenlijk een bevestiging van het eerste lid, nu een 

rechterlijke uitspraak die nog vatbaar is voor hoger beroep per definitie niet in kracht van 

gewijsde is gegaan.1164 Het Hof van Cassatie geeft een ruime interpretatie aan deze bepaling, 

door te stellen dat de partij die zich op deze bepaling beroept geen partij diende te zijn bij de 

                                                 
1155 Zie ook: B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk procesrecht”, TPR 2003, (409) 

438; M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé comparé et de droit international privé, 

Brussel, Bruylant, 2005, 116 e.v.; M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non 

judiciaires de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 24.  
1156 B. LAMBRECHT, “Art. 1043 Ger. W”., in P. DEPUYDT, B. ALLEMEERSCH, S. LINDEMANS en S. RAES (eds), 

Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer., Mechelen, Kluwer, 

54.  
1157 Art. 1044 Ger.W.; Cass. 19 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1254; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. 

RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 687-693.  
1158 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 77; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” 

in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 38 e.v.  
1159 Zie hierover Afdeling 3 van Hoofdstuk I van Deel IV.  
1160 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux in TPDC, Waterloo, Kluwer, 

2011, 247.  
1161 Zie: C. DE KONINCK, Latijnse rechtsspreuken, Gent, Mys & Breesch, 1998, 96.  
1162 L. GOVAERT, “Dading” in Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1995, art. 2056 BW.  
1163 Zie ook Cass. 18 januari 2016, RW 2017-18, 786.  
1164 Zie hierover de analyse bij art. 2052 BW.  
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procedure die aanleiding heeft gegeven tot de rechterlijke uitspraak in kwestie.1165 Deze 

bepaling belet de partijen echter geenszins om een beroep te doen op hun contractsvrijheid om 

via een dading (of een andere vaststellingsovereenkomst) bijvoorbeeld de modaliteiten te 

regelen die partijen zullen aanwenden om de rechterlijke beslissing in de praktijk om te 

zetten.1166 Het is dan ook opnieuw belangrijk om na te gaan aan welke exacte onzekerheden 

partijen hebben trachten te remediëren door het sluiten van de dading.  

322. ARBITRALE UITSPRAAK – Ook tijdens een procedure van arbitrage is het mogelijk dat 

partijen tot een akkoord komen.1167 Partijen kunnen het bereikte akkoord aan de arbiter 

voorleggen. Indien dit akkoord niet strijdig is met de openbare orde, kan de arbiter het 

vastleggen in een arbitrale uitspraak.1168 

 BEWIJS  

323. CONSENSUELE OVEREENKOMST – De partij die beweert dat de 

vaststellingsovereenkomst bestaat, draagt daarvan de bewijslast.1169 Hoewel een 

vaststellingsovereenkomst een consensuele overeenkomst is, draagt het bestaan van een 

geschrift vanuit een bewijsoogpunt mijns inziens de voorkeur.1170 Het louter ontbreken van de 

handtekeningen van de partijen doet geen afbreuk aan de geldigheid van de 

vaststellingsovereenkomst.1171 Er bestaan daarentegen wel duidelijke problemen met 

betrekking tot het bewijs ervan.1172 Bij het schadebeheer van een verzekeraar verloopt de 

uitbetaling van de schadevergoeding overigens vaak zonder dat de beide partijen aan tafel 

zitten. De vergoedingsgerechtigde ontvangt dan een document, dat vanzelfsprekend kan 

worden aangewend als bewijs. Het weze voor de volledigheid opgemerkt dat 

                                                 
1165 Cass. 15 mei 2009, Arr. Cass. 2009, 1279; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes 

généraux in TPDC, Waterloo, Kluwer, 2011, 247.  
1166 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 16. Vgl. B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, 

Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 25.  
1167 Art. 1712 Ger.W. Zie ook: H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & 

Maxwell, 1999, 505 e.v.; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 

597.  
1168 Art. 1712 jo. 1713 Ger.W.  
1169 Art. 1315 BW; G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as contracts” in R. A. ROSEN 

(ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, 

Wolters Kluwer, 2012, 5-6 e.v.  
1170 Vgl. Arbh. Bergen 19 november 2012, JLMB 2013, 1223.  
1171 Zie in dezelfde zin: G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as contracts” in R. A. 

ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, 

Wolters Kluwer, 2012, 5-28 e.v.  
1172 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 14 en 85.  
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gemeenrechtelijk tussen handelaars het bewijs met alle middelen van recht kan worden 

geleverd.1173 

324. VORM-PARALLELLISME – Het zogenaamde vorm-parallellisme verdient eveneens een 

vermelding. Dit is het geval indien via een (in beginsel vormeloze) vaststellingsovereenkomst 

bijvoorbeeld onroerende goederen worden overgedragen.1174 Deze rechtshandeling moet 

uiteraard voldoen aan alle daartoe geldende vereisten, zoals bijvoorbeeld de overschrijving, 

om tegenstelbaar te zijn aan derden.1175 Een zelfde standpunt wordt ingenomen door de 

Nederlandse wetgever.1176 

325. VEREISTE VAN GESCHRIFT BIJ DADING – Art. 2044, tweede lid BW vereist uitdrukkelijk 

een geschrift als voorwaarde voor de dading. Dit is geen geldigheidsvereiste, maar wel een 

verstrenging van de basisregel uit art. 1341 BW1177, nu de ondergrens van € 375 niet geldt.1178 

De dading is dus een consensuele overeenkomst.1179 Dezelfde opvatting geldt in Frankrijk. De 

verplichting van een geschrift verdient mijns inziens wel aanbeveling: “A written agreement, 

                                                 
1173 Art. 25 W.Kh.; Cass. 19 maart 2012, Arr. Cass. 2012, 700-701; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De 

Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, 

prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 434; S. RUTTEN, “Kwijting” in G.-L. 

BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE (eds.), Koop - Gemeen recht 

in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (275) 281; J. WAELKENS, Interpretatie van 

overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 380 e.v.; P. WERY, Droit des 

obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 91.  
1174 Vgl. P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 63 e.v.  
1175 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 12; P.-A. 

FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, 

CUP, 1993, (105) 122; D. FOSKETT, The Law and Practice of Compromise, Londen, Sweet&Maxwell, 1980, 20-

21; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 420; M.E. STORME, 

“Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-

2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 596. Zie ook art. 1 Hyp.W. Vgl. Gent 21 

april 2009, P&B 2010, 179.  
1176 Art. 7:901 NBW.  
1177 Artikel 1341 BW: “Een akte voor een notaris of een onderhandse akte moet worden opgemaakt van alle 

zaken die de som of de waarde van [375 EUR] te boven gaan, zelfs betreffende vrijwillige bewaargevingen; het 

bewijs door getuigen wordt niet toegelaten tegen en boven de inhoud van de akten, en evenmin omtrent hetgeen 

men zou beweren vóór, tijdens of sinds het opmaken te zijn gezegd, al betreft het ook een som of een waarde van 

minder dan [375 EUR]. Een en ander onverminderd hetgeen wordt voorgeschreven in de wetten betreffende de 

koophandel”. 
1178 Cass. 25 april 1844, Pas. 1844, 152; Luik 25 november 1997, TBBR 1999, 150; Antwerpen 7 februari 1995, 

AJT 1995-96, 326; Brussel 17 februari 1987, TBBR 1989, 143; Luik 4 december 1985, Jur. Liège 1986, 113; 

Bergen 19 maart 1980, Rev. Not. B. 1980, 257; C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel 

IX. De Dading in X (ed.), Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 

2002, (297) 301.  
1179 Luik 4 december 1985, Jur. Liège 1986, 113; Arbh. 18 september 1980, RW 1980-81, 1852, noot C. PAULUS; 

Brussel 15 april 1959, Pas. 1960, II, 65; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil 

belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, 

Bruylant, 2017, 419 e.v.; F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 

à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 45; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. 

LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 21.  
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even if not required by statute, is certainly preferable”.1180 Dit aspect van de dading zou mijns 

inziens moeten worden hernomen voor alle vormen van vaststellingsovereenkomsten.  

326. RECHTSVERGELIJKING – Onder het oude Nederlandse recht, dat voor het huidige NBW 

grotendeels een overname van de Belgische en Franse opvatting over de dading was, was de 

vereiste van geschrift wel degelijk een geldigheidsvoorwaarde.1181 Het Nederlandse recht 

inzake de dading week op dat punt dus af van de opvattingen in België en Frankrijk. Het 

nieuwe NBW kent deze eis echter niet langer, noch als geldigheidsvereiste, noch als 

bewijsvoorschrift.1182 Ook het Duitse recht vereist geen geschrift als bewijs van de 

Vergleich.1183 Ook de Common Law traditie kent in principe geen vereiste van geschrift als 

geldigheidsvereiste vooraleer een settlement agreement afdwingbaar kan zijn.1184 De staat 

New York kent hierop echter een uitzondering met betrekking tot settlement agreements.1185 

Het Franse verzekeringsrecht bevat ter zake evenwel een uitzondering op dit uitgangspunt. 

Voor een dading gesloten tussen een verzekeraar en een slachtoffer van een verkeersongeval, 

bepaalt de wet dat deze dading schriftelijk moet worden opgemaakt.1186 Dit is wel degelijk een 

geldigheidsvereiste.1187 

327. FORMALITEITEN TER BEWIJS VAN RECHTSHANDELING - Alle vormvereisten die de 

wetgever oplegt voor het bewijs en niet als geldigheidsvereiste, worden beschouwd als 

bewijsformalisme of formalisme ad probationem.1188 De vereiste uit art. 2044 , tweede lid 

                                                 
1180 D. H. TRACEY, “General Principles and standard provisions” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in 

Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, (8) 8-3 e.v.  
1181 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 50; P.J.A. CLAVAREAU, 

Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 139-140; V. A. M. VAN DER BURG, “Over 

kwitanties, in het bijzonder schadekwitanties”, WPNR 1975, (273) 279; M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de 

vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus 

Universiteit Rotterdam, 2007, 62.  
1182 Zie ook: C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, 

vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 137.  
1183 § 779 BGB. Vgl. P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 

19.  
1184 McPherson Redevelopment Corp. v. Shelton, 770 S.W.2d 448, 452; G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, 

“Settlement agreements as contracts” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: 

negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 5-3.  
1185 § 2104 van de New York Civil Practice Law and Rules: “An agreement between parties or their attorneys 

relating to any matter in an action, other than one made between counsel in open court, is not binding upon a 

party unless it is in a writing subscribed by him or his attorney or reduced to the form of an order and entered. 

With respect to stipulations of settlement and notwithstanding the form of the stipulation of settlement, the terms 

of such stipulation shall be filed by the defendant with the county clerk.” Zie hierover: D. H. TRACEY, “General 

Principles and standard provisions” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: 

negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 8-3 e.v.  
1186 Art. L. 211-16 Code des Assurances.  
1187 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 85.  
1188 A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil, II, Obligations, théorie générale, droit réels principaux, 

Parijs, Dalloz, 1959, 349; M. DEMOULIN en E. MONTERO, “Le formalisme contractuel à l’heure du commerce 
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BW behoort tot de categorie van het formalisme ad probationem. In tegenstelling tot bij het 

wilsformalisme, treft de niet-naleving van dergelijke vormvereisten alleen de overeenkomst in 

het bewijs van haar bestaan.1189 Te onderscheiden is het wilsformalisme, ook aangeduid met 

de termen formalisme ad solemnitatem of formalisme ad validitatem. Dit is een toepassing 

van het formalisme in de meest strikte betekenis.1190 Voor overeenkomsten waaraan de 

wetgever het wilsformalisme heeft verbonden, ook wel plechtige overeenkomsten genoemd, 

is de vormvereiste een geldigheidsvereiste voor de totstandkoming van het contract.1191 Deze 

overeenkomsten komen bijgevolg maar geldig tot stand indien naast de algemene 

geldigheidsvoorwaarden voldaan is aan een vijfde1192 voorwaarde, namelijk de vormvereiste. 

Niets belet overigens dat partijen in een voorbereidende overeenkomst afspreken dat een 

vaststellingsovereenkomst pas geldig tot stand komt wanneer die overeenkomst schriftelijk 

werd vastgelegd.1193 

328. ONDERSCHEID BEWIJSFORMALISME – WILSFORMALISME - Hoewel er in theorie een 

groot onderscheid is tussen beide vormen van formalisme, stelt een deel van de doctrine zich 

toch de vraag of de gevolgen in de praktijk niet op hetzelfde neerkomen. Wanneer een 

overeenkomst wel bestaat, maar de uitwerking ervan niet kan afgedwongen worden omdat het 

bestaan niet kan bewezen worden, heeft dit hetzelfde effect als een onbestaande 

overeenkomst.1194 Deze visie is betwistbaar. Wanneer het bijvoorbeeld een bewijsformalisme 

                                                                                                                                                         
électronique” in M. DEMOULIN, D. GOBERT en E. MONTERO (eds.), Commerce électronique: de la théorie à la 

pratique, Brussel, Bruylant, 2003, (131) 143; C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor 

het notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 153; F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in 

Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 14; P. VAN 

OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 211 e.v.  
1189 P. BRASSEUR, “Le formalisme dans la formation des contrat. Approches de droit comparé” in M. FONTAINE 

(ed.), Le processus de formation du contrat, Brussel, Bruylant, 2002, (605) 653; M. DEMOULIN en E. MONTERO, 

“La conclusion des contrats par voie électronique” in M. FONTAINE (ed.), Le processus de formation du contrat: 

contributions comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du droit européen, Brussel, Bruylant, 2002, 

(693) 709; M.-A. GUERRIERO, L’acte juridique solennel, Parijs, LGDJ, 1975, 167; H. JACQUEMIN, Le formalisme 

contractuel. Mécanisme de protection de la partie faible,Brussel, Larcier, 2010, 286; P. VAN OMMESLAGHE, 

Droit des obligations. I, Brussel, Bruylant, 2010, 197. Zie ook: art. 33 Voorontwerp van wet houdende invoeging 

van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het 

verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
1190 H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel. Mécanisme de protection de la partie faible, Brussel, Larcier, 

2010, 243. 
1191 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 186; R. DEKKERS en A. 

VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, 

Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 10-11; A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk 

recht. De verbintenissen, III, Gent, Erasmus, 1925, 14, nr. 13; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, I, De bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 23; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations. I, Brussel, Bruylant, 

2010, 95. 
1192 Art. 1108 BW kent vier geldigheidsvoorwaarden voor een overeenkomst.  
1193 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 510.  
1194 A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil, II, Obligations, théorie générale, droit réels principaux, 

Parijs, Dalloz, 1959, 350; F. GENY, Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique 

de la méthode juridique, III, Elaboration technique du droit positif, Parijs, Recueil Sirey, 1927, 110-111; M.-A. 

GUERRIERO, L’acte juridique solennel, Parijs, LGDJ, 1975, 163-164.  
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is, komt de uitwerking van de overeenkomst maar in het gedrang indien niet is voldaan aan de 

formele bewijsvoorwaarde én daarnaast ook werkelijk het bestaan van de overeenkomst wordt 

betwist. Indien er geen betwisting is, kan de overeenkomst zonder problemen worden 

uitgevoerd, dit in tegenstelling tot het wilsformalisme waar de overeenkomst ab initio als 

onbestaande wordt beschouwd.1195 Toch vertonen beide vormen van formalisme heel wat 

gelijkenissen. Zo werd het formalisme bij beiden ingevoerd als een voorwaarde en dit om, 

naast andere redenen zoals de rechtszekerheid, de partijen te beschermen tegen ondoordachte 

rechtshandelingen.1196 Op het gebied van bewijs zijn er evenwel nog belangrijke verschillen. 

Zo kan een overeenkomst waar een geschrift een geldigheidsvoorwaarde is, niet worden 

bewezen door een bekentenis of een eed. Dit in tegenstelling tot een consensuele 

overeenkomst, wat de vaststellingsovereenkomst is, waar dergelijk bewijs wel mogelijk is.1197 

Het onderzoek gaat voor het overige niet in op de andere aspecten inzake bewijs.  

  

                                                 
1195 J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Les obligations. L’acte juridique, Parijs, Dalloz, 2008, 271; M.-A. 

GUERRIERO, L’acte juridique solennel, Parijs, LGDJ, 1975, 167; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. 

CHABAS, Obligations: théorie générale, II, vol. 1, Parijs, Montchrestien, 1998, 66. 
1196 J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Les obligations. L’acte juridique, Parijs, Dalloz, 2008, 271-272. 
1197 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 86.  
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HOOFDSTUK II. TOESTEMMING 

329. GELDIGE WIL – De toestemming van de partij die zich verbindt is volgens art. 1108 

BW de eerste geldigheidsvoorwaarde van een overeenkomst. Het is ook de belangrijkste, 

aangezien de toestemming van de partijen de grondslag vormt voor de overeenkomst.1198 In 

het algemeen is er een wilsgebrek wanneer een discrepantie bestaat tussen de uitgedrukte wil 

en de wil zoals die er zou hebben uitgezien indien de toestemming vrij en met volledige 

kennis was gegeven.1199 Er is dus, zoals gezegd, een nauw verband tussen enerzijds de 

informatieverplichtingen en anderzijds de wilsgebreken. De informatieplichten bevinden zich 

immers op het kruispunt tussen enerzijds de theorie van de wilsgebreken en anderzijds de 

theorie van de buitencontractuele aansprakelijkheid.1200 Door de loutere wilsovereenstemming 

tussen partijen ontstaat een overeenkomst.1201 Het Belgische contractenrecht is in zijn 

uitgangspunt1202 immers consensueel.1203 Indien een overeenkomst niet vrijwillig werd 

gesloten, is deze vernietigbaar.1204 Dit impliceert dat partijen enkel gebonden zijn indien de 

wil niet werd aangetast.1205 De wetgever tracht zo de ‘wilsintegriteit’ te beschermen.1206  

                                                 
1198 C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, Londen, Routledge, 2008, 134-135; W. 

VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 109.  
1199 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 42 e.v.; R. HENDRICKX, 

“Het vergeten wilsgebrek”, Jura Falc. 1989-90, (179) 184.  
1200 Vgl. K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, 99.  
1201 P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 

2013, 174.  
1202 Een eerste uitzondering zijn de plechtige overeenkomsten, waar er naast een wilsovereenstemming ook 

formaliteiten moeten zijn voldaan voor de geldigheid van een overeenkomst. Daarnaast zijn de zakelijke 

overeenkomsten een uitzondering op dit basisbeginsel, aangezien de overhandiging van een zaak noodzakelijk is 

voor de geldigheid van de overeenkomst. Zie hierover: P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 77 e.v. Zie ook art. 9 Voorontwerp van wet houdende invoeging van 

Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het 

verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
1203 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 19; R. DEKKERS en A. 

VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, 

Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 10; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 

Belge, I, Introduction, théorie générale des droits et des lois, les personnes, la famille, Brussel, Bruylant, 1962, 

40; J. ROODHOOFT en G. VAN MALDEREN, “Geldigheidsvoorwaarden’ in J. ROODHOOFT (ed.) Bestendig 

handboek verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. (bijgwerkt tot September 2010), II.4-35, nr. 1307; S. 

STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 22; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations. 

I, Brussel, Bruylant, 2010, 129; P. WERY, Droit des obligations, I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2010, 118. 
1204 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 9 e.v.; L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 42 e.v.; R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. 

N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke 

overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 23 e.v.; B. DEMARSIN, “Clausules in verband met dwaling” in G.-

L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds), Contractuele 

Clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2013, (397) 400; J. GHESTIN, Traité. 

Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 447; C. GOUX, “L’erreur, le dol et la 

lésion qualifiée: analyse et comparaisons”, TBBR 2000, (6) 12; B. MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in 

B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, 
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330. DADING – De bescherming van de wilsintegriteit geldt onverkort bij de (onbenoemde) 

vaststellingsovereenkomst.1207 Reeds eerder kwam aan bod dat één van de noodzakelijke 

voorwaarden voor de inwerkingtreding van de dading de vereiste van een animus 

transactionis is.1208 Partijen moeten dus de wil hebben om een einde te stellen aan het geschil. 

Dit aspect van de lex specialis is mijns inziens een herhaling van het consensualisme, dat het 

uitgangspunt in het Belgische contractenrecht vormt.1209  

 

331. WILSGEBREKEN – In het Belgische recht zijn de wilsgebreken dwaling1210, bedrog1211 

en geweld1212 het meest voor de hand liggend.1213 Deze wilsgebreken zorgen voor een gebrek 

                                                                                                                                                         
(34) (35) 35-51; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 75 e. v.; E. SWAENEPOEL, 

Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 226. 
1205 J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 37; M. 

FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1-Contrat et engagement unilatéral, Parijs, Presses universitaires de 

France, 2012, 317 e.v.; N. VAN LEUVEN, Overeenkomsten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van 

de overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 340.  
1206 A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabilisering en ankerplaats voor de 

precontractuele informatieverplichting” in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, 

(37) 39; E. MONTERO en M. DEMOULIN, “La formation du contrat depuis le code civil de 1804: un régime en 

mouvement sous une lettre figée” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire de 

Code civil, Brussel, la Charte, 2004, (61) 71 e.v. 
1207 Arbh. Brussel 2 oktober 2012, nr. 2011/AB/114; Arbh. Gent 12 januari 2007, RW 2008-09, 373; I. BOON, De 

vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 50; K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke 

schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: 

Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, 

Kluwer, 2007, (457) 493; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 209; B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening 

en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 

2011, (141) 171 e.v.; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, 

Brussel, Bruylant, 1967, 135; R.D. ENGLISH, “Enforcing the Results” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. 

TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (97) 

109; P. MALAURIE, L. AYNÈS en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2007, 607-609; F. 

PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 

25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 357; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE, Vermogensrecht in 

Kort Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 473; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS, “Examen de 

jurisprudence (1976 à 1980). Les contrats spéciaux (3e partie)”, RCJB 1986, (317) 432; F. SPANOGHE, “Van het 

water, de wijn, het zand en… oude koeien” in X (ed.), De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, 

De Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen, 1993, (173) 185; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. 

LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 205. Zie ook: J.S. SOLOVY en T.J. CHORVAT, “Releases” 

in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, 

New York, Wolters Kluwer, 2012, 9-5.  
1208 Zie hierover Onderafdeling 1 van Afdeling 3 van Hoofdstuk II van Deel II.  
1209 Vgl. J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 245.  
1210 Zie Afdeling 1 van dit Hoofdstuk.  
1211 Zie Afdeling 2 van dit Hoofdstuk.  
1212 Zie Afdeling 3 van dit Hoofdstuk.  
1213 Zie voor een bespreking: B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake 

lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die 
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in de toestemming en resulteren bijgevolg ook in een vernietigbare overeenkomst.1214 

Benadeling1215 daarentegen is slechts een nietigheidsgrond in bepaalde in de wet opgesomde 

gevallen.1216 In het algemeen is benadeling dus geen nietigheidsgrond, net omdat het geen 

wilsgebrek is.1217 Een overeenkomst behept met een wilsgebrek, is niet van rechtswege 

nietig.1218 Op basis van art. 1117 BW gaat het om een relatieve nietigheid en moet het 

slachtoffer deze vorderen bij een rechter.1219 Het weze nogmaals opgemerkt dat het slachtoffer 

van een wilsgebrek daarnaast ook een schadevergoeding kan vorderen, indien de 

nietigverklaring de benadeelde niet volledig in de toestand plaatst waarin hij zich zou 

bevonden hebben indien het gebrek bij het sluiten van de overeenkomst zich niet zou hebben 

voorgedaan.1220 

 

332. AKKOORDVONNIS – Wanneer de rechter een vaststellingsovereenkomst homologeert, 

liggen de zaken anders met betrekking tot de wilsgebreken. Bijvoorbeeld bij het akkoord tot 

collectief herstel, homologeert de rechter het akkoord en krijgt het de waarde van een 

akkoordvonnis.1221 Indien partijen zich na de homologatie op een wilsgebrek beroepen, 

                                                                                                                                                         
Keure, 2011, (141) 181 e.v. en meer in het algemeen: W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 114 e.v.  
1214 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 212.  
1215 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel IV. 
1216 Art. 1118 BW; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 65; P. 

BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 242-243; R. DEKKERS en A. VERBEKE 

m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, 

Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 34 e.v.; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, 

Brugge, die Keure, 2005, 90; W. VAN GERVEN m.m.v. SOFIE COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 

2006, 124-125. Zo kent art. 1684 BW een toepassing van benadeling als nietigheidsgrond in geval van 

benadeling voor meer dan 7/12 bij een verkoop van een onroerend goed. Ook rechtshandelingen gesteld door 

minderjarigen kunnen onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd, krachtens art. 1305 BW. Ook in het 

vennootschapsrecht kent art. 32 W. Venn. een toepassing van benadeling als nietigheidsgrond, in het kader van 

het verbod op leonijnse bedingen (zie hierover N. PORTUGAELS: “Opties in het vennootschapsrecht” in B. 

TILLEMAN, A. L. VERBEKE en N. PORTUGAELS (eds.), Opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, 160-173). Zie ook: 

E. MONTERO en M. DEMOULIN, “La formation du contrat depuis le code civil de 1804: un régime en mouvement 

sous une lettre figée” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire de Code civil, 

Brussel, la Charte, 2004, (61) 76.  
1217 Art. 1109 BW; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 43; E. 

SWAENEPOEL, “Geweld, benadeling en gekwalificeerde benadeling” in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, 

Brugge, die Keure, 2006, (101) 118-119.  
1218 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 206.  
1219 Vgl. art. 37 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw 

Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
1220 H. GEENS, “De grondslagen van de culpa in contrahendo”, Jura Falc. 2003-04, (433) 448; W. VAN GERVEN 

en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 114. Zie ook: F. JULIENNE, “Transaction-

Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 

53.   
1221 Zie hierover Afdeling 5 van Hoofdstuk I van Deel III. Vergelijk ook: M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 597.  
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moeten zij daarvoor een vernietigingsberoep instellen (art. 20 Ger.W.).1222 Een ongeldig 

akkoordvonnis in de zin van art. 1043 Ger.W. kan dus enkel worden vernietigd na een 

vernietigingsberoep.1223  

 

333. BIJZONDERE POSITIE – Reeds van oudsher neemt het leerstuk van de wilsgebreken een 

bijzondere positie ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst in.1224 Het lijkt om een 

overeenkomst te gaan die wegens haar aard noopt tot een restrictieve toepassing van de 

mogelijkheden om deze overeenkomst later nietig te laten verklaren. Partijen hechten tenslotte 

veel belang aan het definitieve karakter van de oplossing van hun conflict.1225 De 

rechtsbetrekking tussen beide partijen kan anders weer onzeker worden.1226 In die optiek heeft 

de Belgische wetgever bijvoorbeeld getracht om van de dading de ‘meest stabiele’ van alle 

overeenkomsten te maken.1227 Zo kan de onaantastbaarheid van deze overeenkomst 

prevaleren. Anderzijds moet ook een vaststellingsovereenkomst die het gevolg is van een 

ongeldige wilsuiting kunnen worden aangevochten. In dit onderzoek wordt het schijnbare 

spanningsveld tussen enerzijds de wilsgebreken en anderzijds de vaststellingsovereenkomst 

onderzocht. 

                                                 
1222 Vgl. J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 685-686; B. VAN DEN BERGH, “Het akkoordvonnis: “contractuele grondlaag met 

rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 september 2013), RW 2015-16, (504) 506.  
1223 H. BOULARBAH, “Les voies de recours” in G. DE LEVAL, H. BOULARBAH en R. FORESTINI (eds.), Le point 

sur les procédures, Luik, CUP, 2000, (257) 273; A. DE BANDT, “La négociation et la médiation dans le cadre de 

l’action en réparation collective”, TBH 2014, (591) 604; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité 

de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, 

Brussel, Bruylant, 2017, 475; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek 

Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 685-686; B. VAN DEN BERGH, “Het akkoordvonnis: 

“contractuele grondlaag met rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 september 2013), RW 2015-16, (504) 

506.  
1224 C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-Ferrand, 

Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 343; F. 

PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 

25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 357-358. Zie ook: E. SUSSMAN en C.A. WEINER, “Striving for the 

“bulletproof” Mediation Settlement Agreement”, New York Dispute Resolution Lawyer 2015, vol. 8, (22) 22.  
1225 Zie ook: L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 2005, 25; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. 

STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire 

cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 203. Zie ook: B. MALLET-

BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses 

dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 37. 
1226 Vgl. in het algemeen: B. VAN DEN BERGH, “ “Recht zkt zekerheid.” Voor vaste relatie”, RW 2010-11, (346) 

359.  
1227 C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-Ferrand, 

Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 343; L. 

POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 19.  
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 DWALING 

ONDERAFDELING 1. INLEIDING  

 

334. TEN GELEIDE – Het wilsgebrek dwaling lijkt voor de meeste controverse te zorgen, 

zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer.1228 Deze controverse heeft een tweeledige 

oorsprong. De partijen beroepen zich ten eerste regelmatig op dwaling om aan de 

vaststellingsovereenkomst te ontsnappen.1229 Een tweede oorzaak ligt in een bijzondere 

wettelijke behandeling van het wilsgebrek bij dading.  

 Houding van de partijen 

 

335. PROBLEMEN – Om een schadegeval te regelen, kunnen het slachtoffer en de 

aansprakelijke, of zijn verzekeraar, een vaststellingsovereenkomst sluiten over de 

schadevergoeding.1230 Zo wordt het schadedossier sneller afgesloten, heeft de 

verzekeringsmaatschappij niet met talloze openstaande dossiers te maken en kan het 

slachtoffer vlugger een vergoeding ontvangen.1231 Soms proberen de partijen om de vordering 

tot een bijkomende schadevergoeding onmogelijk te maken, door af te spreken dat ze niet 

meer op hun vroegere rechtsverhouding kunnen terugkomen.1232 De benadeelde maakt in 

bepaalde gevallen echter, bij een verergering van de schade, toch aanspraak op een 

bijkomende vergoeding.1233 Ook de verzekeraar probeert mogelijk, wanneer blijkt dat de 

                                                 
1228 Vgl. J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 245; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de 

verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en 

morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 

204.  
1229 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit des assurances” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT 

(eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 

2014, (196) 209.  
1230 B. CATTOIR, "De dading na schadegeval en het recht van het slachtoffer op bijkomende schadevergoeding" 

(noot onder Antwerpen 7 februari 1995), AJT 1995-96, (327) 327; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 

belge: principes, doctrine, jurisprudence. V: Les principaux contrats usuels (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 

521; Y. MERCHIERS, "Dading-Wederzijdse toewijzingen-Interpretatie" (noot onder Bergen 23 januari 1990), 

TBBR 1992, (160) 160; J. WAELKENS, “Interpretatie Dadingsovereenkomst”, NJW 2014, (770) 771; F. PONET, P. 

RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 

1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 353 e.v. 
1231 Zie hierover Deel I. Vgl. D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. 

STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire 

cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 203.  
1232 B. CATTOIR, "De dading na schadegeval en het recht van het slachtoffer op bijkomende schadevergoeding" 

(noot onder Antwerpen 7 februari 1995), AJT 1995-96, (327) 327; N. BOLLEN, "Het definitieve karakter van de 

dading" (noot onder Gent 26 juni 1998), TAVW 1999, (180) 181. 
1233 Vgl. P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 

1997-98, (937) 940; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische 

commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 358.  
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verzekerde niet aansprakelijk is, de vergoeding terug te vorderen. Twee mogelijke pistes 

worden dan over het algemeen bewandeld door de partijen.1234 

 

336. DWALING – Aan de ene kant kan het slachtoffer inroepen dat de overeenkomst niet 

geldig is, omdat hij gedwaald heeft. Had de benadeelde bijvoorbeeld geweten dat er nog 

zoveel kosten boven het hoofd hingen, dat zou deze nooit de vaststellingsovereenkomst 

hebben gesloten, zodat zijn wil gebrekkig was. Op deze ‘ontsnappingspoging’ gaat deze 

afdeling in.  

 

337. INTERPRETATIE – Aan de andere kant kan men argumenteren dat de partijen de wil 

hadden om de draagwijdte te beperken en om niet alle (toekomstige) gevolgen van het 

schadegeval te regelen.1235 De later optredende schade is dan niet definitief geregeld en er kan 

nog een vordering worden ingesteld. Dit is een kwestie van interpretatie. Het is de vraag of 

een bepaalde onzekerheid in het voorwerp van de dading werd opgenomen, in plaats van de 

vraag of er dwaling in het spel is.1236 Het leerstuk van het wilsgebrek dwaling en van de 

interpretatie van het voorwerp zijn communicerende vaten.1237 

 Wettelijk regime dading  

 

338. WETTELIJKE UITSLUITING DWALING IN RECHTE – Daarnaast heeft de Belgische (en 

vroeger ook de Franse) wetgever zelf een belangrijke verantwoordelijkheid inzake de 

controverses die bestaan over de rol van dwaling bij een dading. Art. 2052, tweede lid BW, de 

lex specialis van toepassing op de dading, voorziet immers in een van het gemene 

verbintenissenrecht afwijkende regelgeving voor dwaling. Een dwaling in rechte wordt als 

wilsgebrek en dus als mogelijke nietigheidsgrond van de dading uitgesloten, in tegenstelling 

tot bij een overeenkomst die niet onder deze bijzondere regelgeving valt.  

 

339. RECHTSZEKERHEID – De ratio lijkt te zijn dat de partijen bij een dading zekerheid 

willen over het definitieve einde van een conflict. Toch blijkt het juridisch mogelijk dat 

partijen na het sluiten van een dading alsnog aan de bindende werking ontsnappen via 

dwaling. Deze beschouwing vereist een invraagstelling van de Napoleontische basispremisse. 

Dit onderzoek gaat daarom na of het afwijkende regime voldoet aan de nood aan zekerheid 

                                                 
1234 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 470; L. POULET, 

Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 198.  
1235 D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS EN J. 

HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 205.  
1236 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2058 [zoals 

bijgehouden tot 24 januari 2011], nr. 64.  
1237 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 143-144; M. E. STORME, 

“Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch verbintenissenrecht”, TPR 1997, (1861) 1913.  
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van partijen bij een dading. Daartoe wordt eerst geanalyseerd in welke mate het 

dwalingsregime van de dading afwijkt van het gemeen verbintenissenrecht. Er wordt 

onderzocht of deze extra regels daadwerkelijk een toegevoegde waarde bieden. Eerst komt de 

verhouding tussen dwaling en de vaststellingsovereenkomst in het algemeen aan bod.1238 

Vervolgens komt het bijzondere regime in de context van een dading aan bod.1239 

ONDERAFDELING 2. LEX GENERALIS 

 

340. PLAN – Men neemt aan dat een overeenkomst die niet voldoet aan de 

toepassingsvoorwaarden van dading, onderworpen is aan het gemene verbintenissenrecht voor 

de totstandkoming.1240 Deze lex generalis geldt bijgevolg voor de dwaling. Het gaat dan, 

zoals gezegd, om een onbenoemde overeenkomst.1241  

 Begripsbepaling 

 

341. VERKEERDE VOORSTELLING – Dwaling is een verkeerde voorstelling van een partij van 

de werkelijkheid over een substantieel bestanddeel van de overeenkomst.1242 Indien die 

                                                 
1238 Zie hierover Onderafdeling 2 van deze Afdeling.  
1239 Zie hierover Onderafdeling 3 van deze Afdeling.  
1240 Zie ook: Rb. Tongeren 22 oktober 2010, Limb. Rechtsl. 2011, 158; Zie o.a.: B. DEMARSIN, “Actualia “kleine 

overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), 

Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 170-171. Zie hierover Afdeling 1 van 

Hoofdstuk II van Deel II.   
1241 J. HERBOTS en P. HERTEN, “Overzicht van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 

1973, (875) 890-891.  
1242 C. BRUNNER, “Rechtsdwaling”, TPR 1993, (1313) 1314-1315; A. DE BOECK en R. VAN RANSBEECK, “De 

geldige totstandkoming van overeenkomsten en verbintenissen uit eenzijdige wilsverklaring. Actuele 

ontwikkelingen in de cassatierechtspraak 2005-2012” in S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY EN A. DE BOECK 

(eds.), Themis. Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2012, (51) 54; R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. 

CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke 

overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 27; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1-Contrat et 

engagement unilatéral, Parijs, Presses universitaires de France, 2012, 320 e.v.; J. GHESTIN, Traité. Formation du 

contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 455 e.v.; C. GOUX, “L’erreur, le dol et la lésion 

qualifiée: analyse et comparaisons”, TBBR 2000, (6) 7; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, 

Verbintenissenrecht, 6-III, Algemeen overeenkomstenrecht in C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2010, 179; J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL 

en W. L. VALK, Rechtshandeling en Overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2010, 175 e.v.; J. M. SMITS, Dwaling en 

niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 4 e.v.; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 80; A. TERMONIA, “Rechtsdwaling als oorzaak van de 

dwaling betreffende de oorzaak” (noot onder Cass. 14 januari 2013), RW 2013-14, (343) 344; W. VAN GERVEN 

m.m.v. SOFIE COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 118-121; M. S. VAN MUIJDEN, 

“Juridische aspecten van de vaststellingsovereenkomst na mediation” in G. BRANDS-BOTTEMA en J. H. LIEBER 

(eds.), Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, (17) 26; M. S. VAN MUIJDEN, 

Mediation en de vaststellingsovereenkomst, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 81; T. VANSWEEVELT en V. 

PETITAT, “De erkenning van feiten en van aansprakelijkheid door de verzekerde in het raam van een 

aansprakelijkheidsverzekering”, RW 2002-03, (1481) 1487; S. VERVERKEN, “Verklaringen en waarborgen bij de 

verkoop van aandelen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. 

VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (249) 258; 

J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 3.  
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overeenkomst toch blijft bestaan, dan komt een overeenkomst tot stand die de dwalende niet 

heeft gewild en wordt zijn recht op autonomie genegeerd.1243  

 

342. ONDERSCHEID – Het Belgische1244 (en tot voor kort het Franse1245) recht sluiten de 

dwaling in rechte uit bij een bekentenis in rechte en bij een dading.1246 Deze uitsluiting als 

nietigheidsgrond geldt enkel in die gevallen.1247 Zelfs indien de toepassingsvoorwaarden van 

een dwalingsvordering vervuld zijn, is een dwaling in rechte niet mogelijk bij een dading. 

Klaarblijkelijk wordt dus een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten dwaling. 

Enkel een feitelijke dwaling is dus mogelijk als nietigheidsgrond bij een dading.1248  

 

343. DWALING IN RECHTE – Een dwaling in rechte betreft het bestaan, de toepasselijkheid of 

de draagwijdte van een rechtsregel.1249 Zo is bijvoorbeeld een onwetendheid van een 

                                                 
1243 M. A. B. CHAO-DUIVIS, Dwaling bij de totstandkoming van de overeenkomst, Deventer, Kluwer, 1996, 5; M. 

E. STORME, “Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch verbintenissenrecht”, TPR 1997, (1861) 

1915.  
1244 J. HERBOTS en P. HERTEN, “Overzicht van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 

1973, (875) 890; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 

2000, 211 e.v.; W. VAN EECKHOUTTE, A. TAGHON EN S. VANOVERBEKE, “Overzicht van rechtspraak. 

Arbeidsovereenkomsten (1988-2005) (1)”, TPR 2006, (129) 719.   
1245 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle; F. JULIENNE, 

“Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 

september 2017], nr. 62; B. MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT 

(eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 37.  
1246 Art. 1109 BW maakt dit onderscheid niet. Zie ook: I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, 

Martinus Nijhoff, 1945, 51; R. CELICE, L’erreur dans les contrats (étude de la jurisprudence française), Parijs, 

Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1922, 158-159; B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La 

transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le 

dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, 

Brussel, Bruylant, 2015, (885) 894-895; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in 

APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 211. Zie ook: P. DESCOULLAYES, De la transaction dans quelques législations 

européennes. Étude de droit comparé, Lausanne, Imprimerie Corbaz & Cie, 1902, 117; B. MAES, P. 

VANLERSBERGHE, N. CLIJMANS en S. VAN SCHEL, “De gerechtelijke bekentenis” in S. RUTTEN en B. 

VANLERBERGHE (eds.), Het bewijs in het burgerlijk procesrecht, Brugge, die Keure, 2015, (115) 116.  
1247 Voor de bekentenis in rechte: art. 1356 vierde lid BW; R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en 

K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 443. Voor de dading: art. 2052, tweede lid en art. 2053 BW. Zie ook: H. DE PAGE, 

Traité Elementaire de droit civil belge. V: Les principaux contrats (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 513; E. 

F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne Edouard 

Duchemin, 1923, 20-21; J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 

1993, 469; J. HERBOTS en P. HERTEN, “Overzicht van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere Overeenkomsten”, 

TPR 1973, (875) 890.  
1248 Voor een toepassing: Luik 16 januari 2004, RGAR 2005, nr. 14015. Zie ook: C. ENGELS, “Lastgeving en 

dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 154. Voor een 

toepassing bij een gerechtelijke bekentenis: Brussel 28 november 2003, RW 2007-08, 236-241: “op het beginsel 

van de onherroepelijkheid van de gerechtelijke bekentenis een uitzondering bestaat, namelijk indien de 

eenzijdige verklaring die in rechte werd gedaan het gevolg is, zoals in casu, van een dwaling omtrent de feiten”.  
1249 Arbh. Antwerpen 1 oktober 2003, Soc. Kron. 2004, 142; Rb. Brussel 11 oktober 1966, JT 1967, 225; A. 

BENABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux, Parijs, Montchrestien Lextenso, 2011, 669; I. BOON, De 

vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 51; B. BOUCKAERT, “Verdwaald in de jungle 

van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst?”, TPR 1993, (1347) 1354; C. BRUNNER, “Rechtsdwaling”, TPR 
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verzekeringnemer over de niet-tegenwerpelijkheid van een wachttijd een dwaling in 

rechte.1250 Een ander voorbeeld kan worden gevonden in een arbeidsrechtelijke sfeer:  

Een werknemer veroorzaakte op 28 januari 2000 een verkeersongeval met een firmawagen. 

Na een ademanalyse werd bij deze werknemer een te hoog alcoholgehalte vastgesteld. Op 31 

januari 2000 overhandigde de werkgever hem een ontslagbrief. Vervolgens sloten partijen een 

dading om alle modaliteiten van het ontslag te regelen. Nadien vordert de ex-werknemer een 

hogere opzeggingsvergoeding. Hij beweert dat de dading nietig is, aangezien hij zich had 

vergist over de toepasselijke arbeidsrechtelijke wetgeving. Het Hof kwalificeert deze dwaling 

als een dwaling in rechte en wijst de nietigheidsvordering af op grond van art. 2052 BW.1251 

Een vergissing over de toepasselijke wetgeving is een dwaling in rechte en is bijgevolg niet 

mogelijk.  

 

344. GEMEENRECHTELIJKE AANVAARDING – Gemeenrechtelijk daarentegen zijn zowel een 

dwaling in rechte als een feitelijke dwaling onderworpen aan dezelfde 

toepassingsvoorwaarden en geven zij aanleiding tot dezelfde nietigheidssanctie.1252 Of het 

                                                                                                                                                         
1993, (1313) 1314; F. BUYSSENS, “Overzicht van rechtspraak EOT (2001-2012)”, T. Fam. 2013, (48) 58; B. 

CATTOIR, “De dading na schadegeval en het recht van het slachtoffer op bijkomende schadevergoeding” (noot 

onder Antwerpen 7 februari 1995), AJT 1995-96, (327) 328, voetnoot 16; R. CELICE, L’erreur dans les contrats 

(étude de la jurisprudence française), Parijs, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1922, 154; L. 

CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 48 e.v.; J. DEL CORRAL, Dwaling 

in Bibliotheek burgerlijk recht en procesrecht, Gent, Larcier, 2011, 89 e.v.; M. FABRE-MAGNAN, Droit des 

obligations. 1-Contrat et engagement unilatéral, Parijs, Presses universitaires de France, 2012, 330; J. GHESTIN, 

Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 469; L. GOVAERT, “Art. 

2052” in L. DE KEYSER, E. DIRIX, C. SLUYTS en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere Overeenkomsten. 

Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 52; J. 

HERBOTS en P. HERTEN, “Overzicht van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 1973, 

(875) 890; A. MAES, “De dwaling in rechte: een nieuw paardenmiddel?” (noot onder Gent 9 januari 2012), TBBR 

2014, (176) 177; B. MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), 

La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 40; P. COLLE, “Over de dading en de 

vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, (969) 972; F. SPANOGHE, “Van het 

water, de wijn, het zand en… oude koeien” in X (ed.), De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, 

De Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen, 1993, (173) 186; B. PONS, Contrat de transaction. Solutions 

transactionnelles, Parijs, Dalloz, 2013, 22-23; M. E. STORME, “Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het 

Belgisch verbintenissenrecht”, TPR 1997, (1861) 1913; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. 

LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 212-213; E. VAN DE VELDE, ‘Afspraken’ met de fiscus: 

de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 2009, 359; A. VAN OEVELEN, “Dading en 

ontslag” in X (ed.), Liber Amicorum A. Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 279. Zie ook: R. 

DECOTTIGNIES, “L’erreur de droit”, RTD Civ. 1951, (309) 313 e.v.; J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. 

Van Doesburgh, 1928, 1.  
1250 Cass. fr. Civ. 12 juli 2005, D. 2006, 1512.  
1251 Arbh. Antwerpen 1 oktober 2003, Soc. Kron. 2004, 142 e.v.  
1252 Bergen 3 februari 1997, RGAR 1998, nr. 13.004; Antwerpen 15 februari 1995, Limb. Rechtsl. 1995-96, 92; 

Arbh. Gent 8 juni 2001, TGR 2002, 49; H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit civil belge. V: Les principaux 

contrats (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 513; R. JAFFERALI, “L’ignorance des règles contractuelles” in A. 

CATALDO en A. PÜTZ (eds.), De quoi le cotrat est-il le nom?, Limal, Anthemis, 2017, (11) 31; M. FABRE-

MAGNAN, Droit des obligations. 1-Contrat et engagement unilatéral, Parijs, Presses universitaires de France, 

2012, 331; E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et 

moderne Edouard Duchemin, 1923, 20; J. GHESTIN, La notion d’erreur dans le droit positif actuel in H. SOLUS 
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gebrek in toestemming nu voortvloeit uit een dwaling over feitelijke elementen of uit een 

dwaling over een rechtsregel, is irrelevant.1253 CORNELIS duidt de rechtsdwaling in die context 

aan als een vorm van dwaling, aangezien de verkeerde opvatting in verband met een 

rechtsregel de verbintenis heeft bepaald.1254 Het is inderdaad zo dat een dwaling in rechte een 

specifieke toepassing is van het wilsgebrek. Het is belangrijk om vast te stellen dat het 

Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw 

Burgerlijk Wetboek een dwaling in rechte nu uitdrukkelijk aanvaardt.1255 

 

345. RECHTSVERGELIJKING – De Nederlandse en Duitse wet, die zoals gezegd in een 

monistische strekking kunnen worden onderverdeeld, maken tevens geen onderscheid tussen 

verschillende soorten dwaling bij een vaststellingsovereenkomst.1256 Elke bewezen dwaling 

kan daar bijgevolg aanleiding tot een nietigheid van de vaststellingsovereenkomst geven.1257 

Het Belgische gemene verbintenissenrecht loopt op dat vlak dus gelijk met het Nederlandse 

en Duitse recht. Ook het nieuwe Franse BW spreekt in art. 1132 CC uitdrukkelijk van l’erreur 

de droit als wilsgebrek.  

 

346. BEPERKT – Een dwaling in rechte leidde gemeenrechtelijk slechts beperkt tot een 

nietigheid.1258,1259 Dit vloeit vermoedelijk voort uit de vroegere principiële onmogelijkheid – 

                                                                                                                                                         
(ed.), Bibliothèque de droit privé, XKI, Parijs, LGDJ, 1971, 52; L. GOVAERT, “Art. 2052” in L. DE KEYSER, E. 

DIRIX, C. SLUYTS en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 52-53; F. JULIENNE, “Transaction-

Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 

63; M. LE COINTE, De l’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, F. Pichon 

Imprimeur Libraire, 1874, 118 e.v.; B. MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. 

NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 47-48; L. POULET, 

Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 19.  
1253 M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1-Contrat et engagement unilatéral, Parijs, Presses universitaires 

de France, 2012, 331; M. LE COINTE, De l’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, F. 

Pichon Imprimeur Libraire, 1874, 118; A. TERMONIA, “Rechtsdwaling als oorzaak van de dwaling betreffende de 

oorzaak” (noot onder Cass. 14 januari 2013), RW 2013-14, (343) 345.  
1254 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 49.  
1255 Art. 38 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
1256 HR 13 december 1981, NJ 1981, 441; M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. 

Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 

82-83.  
1257 Zie art. 6:228 NBW; M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst, Erasmus Universiteit 

Rotterdam, 2007, 80 e.v.; M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, 

Kluwer Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 81 e.v. 
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met oorsprong in het Romeinse recht – om zich op rechtsdwaling te beroepen, maar is 

vandaag niet meer relevant.1260 Het Hof van Cassatie besliste ondertussen echter dat een 

rechtsdwaling tot nietigheid kan leiden: “Overwegende dat zo rechtsdwaling, wegens 

bepaalde omstandigheden, door de rechter als onoverkomelijk kan worden beschouwd, zulks 

echter alleen mogelijk is op voorwaarde dat uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat 

de gene die zich op dwaling beroept, heeft gehandeld zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig 

mens zou hebben gedaan die in dezelfde toestand verkeert”.1261 Deze rechtspraak werd later 

nog bevestigd.1262 Een rechtsdwaling kan gemeenrechtelijk dus, net zoals een feitelijke 

dwaling, tot een nietigheid leiden.1263 Deze opvatting verdient mijns inziens aanbeveling.  

                                                                                                                                                         
A. Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 279-280; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 216-217.  
1259 Zie voor afwijzende toepassingen uit de rechtspraak: Cass. 10 april 1975, Arr. Cass. 1975, 871; Arbrb. 

Charleroi 29 april 1969, JT 1969, 497: een handelsvertegenwoordiger sluit met zijn (ex-)werkgever een dading 

over de hoogte van de opzeggingsvergoeding. Daarbij verklaart de vertegenwoordiger eveneens af te zien van 

alle vorderingen in rechte. Nadien voert hij aan dat hij zich had vergist over de wijze waarop de fiscus nog een 

aanslag zou vestigen op deze opzeggingsvergoeding. De rechtbank wees deze vordering echter af, aangezien de 

tekst van de dading voldoende duidelijk aangaf dat de betrokken som slechts na aftrek van belasting zou worden 

toegekend. Vgl. Brussel 14 oktober 1968, Pas. 1969, II, 2: een dwaling over de geldigheid van een 

bevoegdheidsbeding en een opzeggingstermijn is geen reden om een overeenkomst nietig te laten verklaren; 

Brussel 9 april 1963, Pas. 1964, II, 65; Rb. Brugge 15 januari 2004, RW 2007-08, 1255. Voor aanvaardende 

rechtspraak: Arbh. Antwerpen 13 februari 2007, Soc. Kron. 2007, 304; Rb. Doornik 5 februari 1969, Rec. Gén. 

Enreg. Not. 1970, 163 e.v. De dwaling in rechte over de toepasselijkheid van een wetsartikel werd aanvaard, 

waardoor de overeenkomst nietig werd verklaard. Zie hierover ook: F. SPANOGHE, “Van het water, de wijn, het 

zand en… oude koeien” in X (ed.), De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, De Belgische 

Vereniging van Bedrijfsjuristen, 1993, (173) 186; A. VAN OEVELEN, “Dading en ontslag” in X (ed.), Liber 

Amicorum A. Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 280 
1260 Hierop gaan wij verder niet in. Zie hierover: R. ALLAIN, L’erreur dans les contrats en droit romain et en 

droit français, Parijs, Imprimerie Bonvalot-Jouve, 1907, 104-111; R. CELICE, L’erreur dans les contrats (étude 

de la jurisprudence française), Parijs, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1922, 154 e.v.; J. LE 

BOURG, “L’erreur” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la 

réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (53) 54-55; M. LE COINTE, De l’erreur dans 

les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, F. Pichon Imprimeur Libraire, 1874, 119; J. ZAAIJER, De 

Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 12-33. Zie ook: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 

1-Contrat et engagement unilatéral, Parijs, Presses universitaires de France, 2012, 331. 
1261 Cass. 31 oktober 1994, RW 1994-95, 1122-1123. In casu besloot het Hof dat het enkele feit dat er bijstand 

was van een gespecialiseerd deskundige, niet leidt tot een verschoonbaarheid. Zie ook: R. JAFFERALI, 

“L’ignorance des règles contractuelles” in A. CATALDO en A. PÜTZ (eds.), De quoi le cotrat est-il le nom?, 

Limal, Anthemis, 2017, (11) 33.  
1262 Cass. 24 mei 2002, Arr. Cass. 2002, 1352.  
1263 Arbh. Antwerpen 13 februari 2007, Soc. Kron. 2007, 304; J. DEL CORRAL, Dwaling in Bibliotheek burgerlijk 

recht en procesrecht, Gent, Larcier, 2011, 90; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit 

civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, 

Bruylant, 2017, 460-461; R. JAFFERALI, “L’ignorance des règles contractuelles” in A. CATALDO en A. PÜTZ 

(eds.), De quoi le cotrat est-il le nom?, Limal, Anthemis, 2017, (11) 31. Bepaalde auteurs grijpen art. 2052, 

tweede lid BW ook aan om in het gemeen recht de aanvaarding van een dwaling in rechte als nietigheidsgrond te 

zien, aangezien art. 2052, tweede lid BW anders geen toegevoegde waarde zou hebben. Zie R. CELICE, L’erreur 

dans les contrats (étude de la jurisprudence française), Parijs, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 

1922, 161.  
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Twee rechtspersonen willen een exclusieve distributieovereenkomst met betrekking tot een 

bepaald product sluiten. Tijdens de onderhandelingen van de overeenkomst vergissen partijen 

zich over de toelaatbaarheid van toediening van dit product aan bepaalde dieren. Zij waren er 

verkeerdelijk van uit gegaan dat dit product wel aan sportpaarden kon worden toegediend. Het 

Federaal Agentschap van de Veiligheid van de Voedselketen had hier een jaar na het sluiten 

van de overeenkomst duidelijkheid over gebracht. Het product mag niet worden toegediend 

aan paarden. Uiteraard zijn de verkoopcijfers van de distributienemer een pak lager 

uitgevallen dan eerst verwacht, net omdat dit product niet in de verwachte mate kan worden 

verkocht. De distributiegever vordert de aansprakelijkheid van de –nemer, maar het hof van 

beroep te Gent vernietigt de overeenkomst, wegens een dwaling.1264 De redenering luidt dat 

indien de distributienemer weet had van het feit dat het product niet aan sportpaarden kon 

worden verkocht, deze de overeenkomst nooit had gesloten.  

 

347. WILSVERHINDERENDE DWALING – Te onderscheiden is de wilsverhinderende 

dwaling.1265 Dit is geen wilsgebrek, aangezien er geen echte wilsovereenstemming is.1266 De 

schijnbare wilsovereenstemming berust op een misverstand.1267 Deze verhinderende dwaling 

wordt nog onderverdeeld in een verhinderende dwaling over het voorwerp (error in corpore), 

de aard (error in negotio) en de oorzaak (error in causa).1268 De sanctie is eveneens een 

relatieve nietigheid, zodat de essentiële en de wilsverhinderende dwaling grotendeels gelijk 

worden behandeld.1269  

                                                 
1264 Gent 9 januari 2012, TBBR 2014, 174 e.v., noot A. MAES.  
1265 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 113-114.  
1266 R. ALLAIN, L’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie Bonvalot-

Jouve, 1907, 126 e.v.; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 45; W. 

DE BONDT, “De wilsgebreken herbekeken. Een studie van de wilsgebreken uitgaande van een feitelijke analyse 

van de wils- en toestemmingsdefecten”, TBBR 1996, (369) 370; P. DESCOULLAYES, De la transaction dans 

quelques législations européennes. Étude de droit comparé, Lausanne, Imprimerie Corbaz & Cie, 1902, 109-

110; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1-Contrat et engagement unilatéral, Parijs, Presses 

universitaires de France, 2012, 318 e.v.; J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de 

Droit et de Juris, 1993, 459 e.v.; J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, 

Rechtshandeling en Overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2010, 176; S. RUTTEN, “Dwaling m.b.t. de oorzaak: 

zelfstandige rechtsfiguur of fata morgana?” (noot onder Brussel 30 januari 2001), RW 2001-02, (28) 31; B. 

TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 208; W. VAN 

GERVEN m.m.v. SOFIE COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 119-120. In het Nederlandse 

recht duidt men dit aan als oneigenlijke dwaling. Zie hierover: J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W. A. M. VAN 

SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en Overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2010, 176.  
1267 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 48; A. DE BOECK, 

“De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele 

informatieverplichting” in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, (37) 40-41; V. 

FORRAY, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, Parijs, Librairie générale du droit, 2007, 316-

317.  
1268 P.A. FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 

SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 485.  
1269 A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabilisering en ankerplaats voor de 

precontractuele informatieverplichting” in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, 

(37) 41; J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 456 e.v.; 
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348. DEELBAARHEID – Een succesvolle dwalingsvordering resulteert in een nietige 

rechtshandeling. Indien de vernietigde contractuele bepaling van doorslaggevend belang is 

voor de gehele overeenkomst, zou dit tot de vernietiging van de gehele overeenkomst moeten 

leiden. Partijen kunnen echter een deelbaarheidsbeding opnemen, zodat de nietigheid niet de 

gehele overeenkomst aantast.1270 

 Toepassingsvoorwaarden  

 

349. VOORWAARDEN – De wetgever, de rechtspraak en de rechtsleer hebben doorheen de 

tijd uitgebalanceerde voorwaarden ontwikkeld om te vermijden dat partijen zich te vaak 

beroepen op dwaling, om zo aan de verbintenissen te ontsnappen.1271,1272 Anders zouden 

                                                                                                                                                         
J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en Overeenkomst, 

Deventer, Kluwer, 2010, 176-177.  
1270 P.A. FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 

SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 485; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de 

droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, 

Brussel, Bruylant, 2017, 464.  
1271 Art. 1110 BW. Recent: Cass. 14 januari 2013, C.10.0661.N; Gent 9 januari 2008, TBBR 2012, 187. Zie ook: 

R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 48 e.v.; I. BOON, De 

vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 9 e.v.; C. BRUNNER, “Rechtsdwaling”, TPR 

1993, (1313) 1314 e.v.; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 51 

e.v.; B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport 

belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité 

contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 895; R. DEKKERS en 

A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, 

Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 27; B. DEMARSIN, “Actualia “kleine 

overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), 

Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 174 e.v.; E. DIRIX, “Dwaling en bedrog bij 

koop van kunst en antiek” in K. RIMANQUE (ed.), Kunst en recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 

1985, (95) 96; J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 

462 e.v.; J. H. HERBOTS, F. DELWICHE en L. LAMINE, “Overzicht van rechtspraak (1975-1977). Bijzondere 

overeenkomsten”, TPR 1980, (517) 686-687; A. MAES, “De dwaling in rechte: een nieuw paardenmiddel?” (noot 

onder Gent 9 januari 2012), TBBR 2014, (176) 177 e.v.; E. MONTERO en M. DEMOULIN, “La formation de 

contrat depuis le code civil de 1804: un régime en mouvement sous une lettre figée” in P. WERY (ed.), Le droit 

des obligations contractuelles et le bicentenaire de Code civil, Brussel, la Charte, 2004, (61) 71 e.v.; M. 

PLANIOL, G. RIPERT en P. ESMEIN, Traité pratique de droit civil français, VI, Parijs, LGDJ, 1952, 204; N. 

PORTUGAELS, “Naar een andere kwalificatie van de overeenkomsten voorafgaand aan een EOT: de 

vaststellingsovereenkomst”, TEP 2013/5, (71) 77 e.v.; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS, “Examen de 

jurisprudence (1976 à 1980). Les contrats spéciaux (3e partie)”, RCJB 1986, (317) 433-435; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 80 e.v.; Zie ook: C. ACCARIAS, De la transaction en droit 

romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-Editeur, 1863, 307.  
1272 Zie voor een uitvoerige bespreking van deze voorwaarden: A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en 

bedrog vandaag. Responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting” in R. VAN 

RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, (37) 42-52; J. DEL CORRAL, Dwaling in Bibliotheek 

burgerlijk recht en procesrecht, Gent, Larcier, 2011, 47-80; B. TILLEMAN, “Dwaling bij de aan- en verkoop van 

kunst en antiek” in E. DIRIX, P. SENAEVE, W. PINTENS en S. STIJNS (eds.), Liber Amicorum Jacques Herbots, 

Antwerpen, Kluwer, 2002, (443) 455-456; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2010,214 e.v.   
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partijen op een te lichtzinnige wijze afbreuk doen aan de eisen van het rechtsverkeer, met 

name rechtszekerheid en stabiliteit.1273 Daarom vermijdt men een toepassing van de 

nietigheidsgrond dwaling op zuiver subjectieve gronden en werkt men met “objectiverende” 

voorwaarden.1274 Deze voorwaarden komen hierna aan bod.  

A. Zelfstandigheid van de zaak  

1. Doorslaggevend element 

 

350. DOORSLAGGEVEND ELEMENT – Art. 1110 BW vereist ten eerste dat een dwaling de 

zelfstandigheid van de zaak betreft.1275 Het moet een dwaling zijn over een element dat van 

doorslaggevend belang is voor een partij.1276 Een dwaling leidt slechts tot de nietigheid, 

                                                 
1273 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 44 e.v.; B. DEMARSIN, 

“Clausules in verband met dwaling” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en 

A. L. VERBEKE (eds), Contractuele Clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, Antwerpen, Intersentia, 

2013, (397) 401-402; J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en 

Overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2010, 175; J. M. SMITS, Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: 

parallellen en verschillen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 6 e.v.. Zie ook: M. A. B. CHAO-DUIVIS, Dwaling bij 

de totstandkoming van de overeenkomst, Deventer, Kluwer, 1996, 5; N. VAN LEUVEN, Overeenkomsten en 

mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 344.  
1274 B. DEMARSIN, “Clausules in verband met dwaling” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds), Contractuele Clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (397) 401-402; E. DIRIX, “Dwaling en bedrog bij koop van kunst en antiek” in K. 

RIMANQUE (ed.), Kunst en recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, (95) 96 e.v.; J. M. SMITS, 

Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 4 

e.v.; M. M. VAN ROSSUM, Dwaling, in het bijzonder bij koop van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 1991, 17 

e.v.  
1275 Art. 1110 BW: “Dwaling is alleen dan een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij de 

zelfstandigheid van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.”; Cass. 31 oktober 1966, Arr. Cass. 

1967, 301; Cass. 3 maart 1967, Arr. Cass. 1967, 829; Cass. 27 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 920; Antwerpen 

12 juni 2006, Limb. Rechtsl. 2006, 319; Rb. Hasselt 11 februari 2002, RW 2003-04, 1426; P. BAZIER, 

“L’interaction entre les vices de consentement et les pouvoirs du juge” in S. STIJNS en P. WERY (eds.), Le juge et 

le contrat. De rol van de rechter in de overeenkomst, die Keure, Brugge, 2014, (253) 255; R. CELICE, L’erreur 

dans les contrats (étude de la jurisprudence française), Parijs, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 

1922, 1 e.v.; P.A. FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE 

DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 479; J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de 

Droit et de Juris, 1993, 462 e.v.; G. GOUBEAUX, “À propos de l’erreur sur la valeur” in G. GOUBEAUX, Y. 

GUYON, C. JAMIN, P. LAGARDE, G. VINEY en J. WALINE (eds.), Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au 

début du XXIe siècle, Parijs, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 2001, (389) 391 e.v.; J. HERBOTS, 

R. BUTZLER en A. VASTSAVENDTS, “Overzicht van rechtspraak (1961-1969). Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 

1973, (195) 202-203; B. TILLEMAN, “Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst en antiek” in E. DIRIX, P. 

SENAEVE, W. PINTENS en S. STIJNS (eds.), Liber Amicorum Jacques Herbots, Antwerpen, Kluwer, 2002, (443) 

443 e.v.  
1276 Zie Cass. 24 september 2007 voor een definitie: “De zelfstandigheid van de zaak is elk gegeven dat 

doorslaggevend is geweest voor de partij om de overeenkomst aan te gaan, waarvan de medecontractant op de 

hoogte hoorde te zijn en zonder hetwelk de overeenkomst niet gesloten zou zijn.” (Cass. 24 september 2007, Arr. 

Cass. 2007, 1738). Zie ook: K. ANDRIES, “Knelpunten bij de implementatie van het bemiddelingsbeding” in A.-

L. VERBEKE (ed.), Knelpunten Onderhandelen en Bemiddelen van Overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 

2011, (33) 44; A. DE BOECK en R. VAN RANSBEECK, “De geldige totstandkoming van overeenkomsten en 
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indien en voor zover het een essentiële dwaling is.1277 Een essentiële dwaling is een dwaling 

over de zelfstandigheid van de zaak en over een doorslaggevend element.1278 De dwalende 

partij zou geen toestemming hebben gegeven indien de werkelijke situatie gekend was.1279  

Een slachtoffer ondertekende een kwijtschrift tijdens een hospitalisatie. Deze hospitalisatie 

was een gevolg van letsels na een ongeval. De gehospitaliseerde persoon was daarenboven 

bijna ongeletterd. Dit kwijtschrift werd vervolgens op grond van dwaling vernietigd.1280 

De heer V.R. trad in 1974 als bediende in dienst van E.S.U. Hij was verantwoordelijk voor de 

afdeling inventaris in alle filialen van België en Luxemburg. E.S.U. is een multinationale 

onderneming in de sector van de schoendistributie. Op 19 december 2001 kreeg de werknemer 

mondeling te horen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Enige tijd later krijgt de 

bediende een overeenkomst met de titel dading voorgeschoteld. Beide partijen ondertekenden 

de overeenkomst. Later vindt de bediende dat hij eigenlijk recht had op een hogere 

vergoeding, zodat hem nu een bijkomende vergoeding verschuldigd is. De rechtbank 

oordeelde echter dat het maken van een keuze tussen een te presteren wettelijke 

minimumopzeggingstermijn of de uitbetaling van een vergoeding op een ogenblik dat de 

beslissing tot ontslag reeds was medegedeeld, niet op een dwaling wijst die doorslaggevend en 

verschoonbaar is.1281  

351. BIJKOMSTIGE ELEMENTEN - Een dwaling over bijkomstige elementen is geen grond tot 

nietigheid.1282 Een dwaling over de waarde (dit is eigenlijk benadeling)1283 is in beginsel geen 

                                                                                                                                                         
verbintenissen uit eenzijdige wilsverklaring. Actuele ontwikkelingen in de cassatierechtspraak 2005-2012” in S. 

STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY EN A. DE BOECK (eds.), Themis. Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2012, 

(51) 55 e.v.; J. DEL CORRAL, Dwaling in Bibliotheek burgerlijk recht en procesrecht, Gent, Larcier, 2011, 50 e.v.  
1277 Art. 1110 BW.  
1278 Zie o.a. Corr. Charlerloi 14 juli 1975, RGAR 1976, nr. 9664; J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W. A. M. VAN 

SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en Overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2010, 188-189; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 80. Zie eveneens: J. GHESTIN, La notion d’erreur dans le 

droit positif actuel in H. SOLUS (ed.), Bibliothèque de droit privé, XKI, Parijs, LGDJ, 1971, 25.  
1279 Brussel 17 september 2009, TBH 2011, 33; B. DEMARSIN, “Clausules in verband met dwaling” in G.-L. 

BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds), Contractuele 

Clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2013, (397) 402; F. PONET, P. 

RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 

1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 358; G. VIVIEN, “De l’erreur sur la substance”, D. 1972, 43.  
1280 Corr. Charleroi 14 juli 1975, RGAR 1976, nr. 9664; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La 

Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 47.  
1281 Arbh. Brussel 2 juni 2006, RABG 2/2007, 118 e.v., noot J. HERMAN.  
1282 Brussel 11 januari 2011, TBBR 2013, afl. 2, 98, noot J. CALLEBAUT “Dwaling die uitsluitend de waarde of de 

prijs van een zaak betreft is bovendien in principe niet doorslaggevend en kan derhalve geen aanleiding geven 

tot nietigverklaring”; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 47; 

L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 50; J. GHESTIN, Traité. 

Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 2013, 938 e.v.; T. KINSCHOTS, “De 

precontractuele aansprakelijkheid van de verzekeraar bij het aangaan van een dading”, TBBR 1997, (180) 192; J. 

SCHMIDT-SZALWESKI, noot bij Cass. Fr. 2 mei 1978, D. 1971, 5, (317) 319; W. VAN GERVEN en A. VAN 

OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 116; B. WYLLEMAN, “Kanttekeningen bij de leer van de 

verbindende kracht van het aanbod”, TBBR 1994, (463) 475, nr. 23.  
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grond tot nietigheid van de overeenkomst.1284 Dit zien we ook bij de totstandkoming van de 

overeenkomst: voor de totstandkoming van een overeenkomst is het voldoende dat partijen 

wilsovereenstemming bereiken over de hoofdbestanddelen.1285 Bijkomstige elementen 

ressorteren in die zin geen rechtstreekse gevolgen op de totstandkoming van de 

overeenkomst.1286 De incidentele dwaling, dit is een dwaling die geen betrekking heeft op een 

                                                                                                                                                         
1283 P.-A. FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats 

Spéciaux, CUP, 1993, (105) 126. Vgl. art. 38 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De 

verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD 

Justitie, 2017.  
1284 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 496; R. CELICE, L’erreur dans les 

contrats (étude de la jurisprudence française), Parijs, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1922, 143; 

P. DECEUNINCK, “Juridische argumentatie van de theorie van de onvoorziene omstandigheden”, Jura Falc. 1978-

79, (83) 85; B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable des indemnités. 

Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité 

contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 896; J. GHESTIN, 

Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 474; J. LE BOURG, “L’erreur” 

in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-

Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (53) 53.  
1285 Brussel 18 april 1990, JLMB 1991, 69; Kh. Kortrijk 5 oktober 1984, RW 1985-86, 2913; Rb. Doornik, 28 

januari 1987, J.L.M.B. 1987, 887; H. BEALE, B. FAUVARQUE-COSSON, J. RUTGERSS en D. TALLON , Cases, 

materials and text on contract law, Oxford, Hart Publishing, 2010, 359; B. CLAESSENS, “Totstandkoming en 

bewijs van overeenkomsten: algemeen beginselen en contractuele modalisering” in W. DELVA (ed.), 

Privaatrecht in de reële en virtuele wereld 2000-2001, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 23-24; L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 144 e.v.; A. DE BOECK, Informatierechten 

en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, 

Antwerpen, Intersentia, 2002, 109; D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het 

contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1198; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, 

“Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen”, TPR 1994, (171) 306; W. VAN GERVEN en A. VAN 

OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 110; P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence 

(1969-1973). Les obligations”, RCJB 1975, (423) 290; W. WILMS, “Het recht op informatie in het 

verbintenissenrecht”, RW 1980-81, (489) 496. Vgl. ook L. CORNELIS, “Het mijnenveld rond de bindende derden- 

of partijbeslissing”, TPR 2004, (69) 70.  
1286 Brussel 18 april 1990, JLMB 1991, 69; Kh. Brussel 9 mei 1990, TBH 1971, 81 (bij aankoop van een wagen is 

de overeenkomst over de kleur accessoir); AUBRY en RAU, Cours de droit civil français d’après la method de 

Zachariae, V, Parijs, Marchal en Billard, 1902, 476, §342; B. CLAESSENS, “Totstandkoming en bewijs van 

overeenkomsten: algemeen beginselen en contractuele modalisering” in W. DELVA (ed.), Privaatrecht in de 

reële en virtuele wereld 2000-2001, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 24; A. DE BOECK, Informatierechten en –

plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, 

Antwerpen, Intersentia, 2002, 113; M. DENEVE, noot bij Cassatie 30 april 1975, T. Aann. 1980, (192) 197; L. 

FREDERICQS, Traité de droit commercial Belge. 3. La vente commerciale. Les assurances terrestres. Le contrat 

de transport, Gent, Fecheye, 1947, 51; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht 

van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen”, TPR 1994, (171) 306; J. ROODHOOFT en G. VAN MALDEREN, 

“Geldigheidsvoorwaarden’ in J. ROODHOOFT (ed.) Bestendig handboek verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl. (bijgwerkt tot September 2010), II.4-34d, nr. 1408; A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en 

aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) overeenkomsten”, DAOR 1990/14, (43) 45; A. VAN 

OEVELEN en E. DIRIX, “Kroniek van verbintenissenrecht 1985-1992 (eerste deel)”, RW 1992-1993, (1209) 1213; 

P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1969-1973). Les obligations”, RCJB 1975 (423) 492; P. 

WÉRY, Droit des obligations, I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 142; B. WYLLEMAN, 

“Kanttekeningen bij de leer van de verbindende kracht van het aanbod”, TBBR 1994, (463) 478, nr. 28.  
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essentieel element, leidt niet tot de nietigheid, maar kan wel aanleiding geven tot een 

schadevergoeding.1287  

 

352. SCHADEVERGOEDING – Er wordt soms geoordeeld dat een dwaling over de hoogte van 

een schadevergoeding niet automatisch een essentiële dwaling is.1288 Zo werd reeds 

geoordeeld dat indien een clausule van de dading bepaalt dat de overeenkomst zelfs de 

onvoorzienbare en totaal onvermoede gevolgen van het ongeval dekt, partijen zich niet 

kunnen beroepen op een dwaling.1289 Mijns inziens kan worden ingestemd met deze 

rechtspraak en hebben de partijen door het sluiten van een dading afstand gedaan van de 

dwalingsvordering, wanneer dit duidelijk uit de dading blijkt. Partijen kunnen in diezelfde 

gedachte ook geldig voorbehouden opnemen in een vaststellingsovereenkomst.1290 Een ander 

voorbeeld is een vergissing over de kansen op genezing, wat niet altijd een voldoende reden is 

om de dwalingsvordering te aanvaarden.1291 Ook een verergering van een kwetsuur die reeds 

gekend was op het moment dat de dading werd gesloten, leidt niet automatisch tot een 

nietigheid.1292 

Op 17 oktober 1986 vond een ongeval plaats, waarna de schadelijder en de schadeverwekker 

op 7 mei 1987 een overeenkomst sloten om de burgerrechtelijke gevolgen ervan definitief te 

regelen. Concreet spraken zij af dat een bedrag van 181 500 BEF gold als “definitieve dading 

zonder voorbehoud” en dat dit ook de toekomstige gevolgen dekt, ongeacht de aard van de 

verergeringen. Op 3 januari 1990 vorderde de schadelijder alsnog de nietigheid van de dading, 

met de motivering dat er schade naar boven was gekomen die niet in de dading zou zijn 

begrepen. Het hof van beroep te Antwerpen besloot dat een dwaling over het bedrag van de 

schadevergoeding uit een dading, niet als een dwaling kan worden beschouwd.1293, 1294 

                                                 
1287 W. DE BONDT, “De wilsgebreken herbekeken. Een studie van de wilsgebreken uitgaande van een feitelijke 

analyse van de wils- en toestemmingsdefecten”, TBBR 1996, (369) 379; N. VAN LEUVEN, Contracten en 

mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 345.  
1288 F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet 

van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 358. Vgl. Rb. Antwerpen 8 oktober 2013, RW 2016-17, 234.  
1289 Pol. Bergen 2 september 2003, RGAR 2004, nr. 13915. Zie ook: C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X 

(ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 150; P.-A. FORIERS, “Aspects 

du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, CUP, 1993, (105) 

126; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-1992) 

Verbintenissen”, TPR 1994, (171) 340.  
1290 Rb. Gent 22 maart 2011, T. Verz. 2011, 289; F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur 

Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 36 e.v.  
1291 Brussel 14 mei 1915, Pas. 1915-16, II, 33; Rb. Antwerpen 28 oktober 2013, RW 2016-17, 234. Zie ook: H. 

THYS, “De vergoedingskwijting in de verzekeringspraktijk” in X (ed.), Recht in Beweging. Opstellen 

aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor, II, Deurne, Kluwer, 1973, (1007) 1017.  
1292 Rb. Brugge 2 december 1942, Pas. 1943, III, 57.  
1293 Antwerpen 7 februari 1995, RW 1997-98, 643-644 (“een dwaling omtrent het bedrag van de 

schadevergoeding dat in een dading is vastgelegd, kan niet als een dwaling omtrent een substantieel element 

worden beschouwd”).  
1294 Antwerpen 15 februari 1995, Limb. Rechtsl. 1996, 92; Corr. Brussel 11 april 1986, RGAR 1988, nr. 11332.  
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2. Substantiële dwaling  

 

353. BEWEEGREDENEN – Naast een essentiële dwaling, bestaat ook een substantiële 

dwaling. Een substantiële dwaling heeft betrekking op een doorslaggevend element en 

verschilt van de essentiële dwaling in die mate dat het wezenlijke karakter dat beide 

dwalingen gemeen hebben, slechts bestaat omdat een contractant er dit wezenlijk karakter aan 

heeft toegedicht en het dus subjectief is.1295 In de doctrine bestaat onduidelijkheid over de 

dwaling over de doorslaggevende beweegredenen, met name of dit aan de wilsgebreken moet 

worden gekoppeld, dan wel aan het ontbreken van een oorzaak bij het sluiten van de 

overeenkomst.1296 Indien het een dwaling is, is de overeenkomst slechts nietig indien deze 

dwaling essentieel en verschoonbaar is.1297 Grosso modo kan de discussie tot twee 

strekkingen binnen de rechtsleer worden herleid.1298 De traditionele opvatting maakt een 

onderscheid tussen een interne en een externe oorzaak. Enkel de interne oorzaak, dit is het 

voorwerp van de verbintenis van de tegenpartij, wordt daarbij in aanmerking genomen om het 

bestaan en de geoorloofdheid van de oorzaak te beoordelen. De moderne opvatting 

daarentegen stelt dat ook de externe oorzaak, dit is de persoonlijke beweegredenen, in 

aanmerking moet worden genomen.  

Een werkneemster werkte in een ijs- en koffiesalon, waar ze werd ontslagen om een dringende 

reden (diefstal). Om de modaliteiten van dit ontslag te regelen, sloten de ex-werkneemster en 

haar voormalige werkgever een vaststellingsovereenkomst. Zij spraken af dat de werkgever 

alle strafrechtelijke en burgerrechtelijke vorderingen zou laten vallen, in ruil waarvoor de 

werkneemster een forfaitair bedrag zou betalen. Toen later bleek dat de intrekking van de 

strafrechtelijke klacht onmogelijk bleek aangezien enkel de optredende parketmagistraat over 

seponering kan oordelen, vorderde de ex-werkneemster de nietigheid van de 

vaststellingsovereenkomst, op grond van dwaling. Het hof van beroep te Brussel aanvaardde 

deze dwalingsvordering : “Bijgevolg is het bewezen dat geïntimeerde heeft gedwaald met 

                                                 
1295 A. MAES, “De dwaling in rechte: een nieuw paardenmiddel?” (noot onder Gent 9 januari 2012), TBBR 2014, 

(176) 178; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 

1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 205; N. VAN LEUVEN, Contracten en 

mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 329.  
1296 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 53 e.v.; I. BOON, De 

vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 11 e.v.; N. BROECKX, “De juridische waarde 

van een erkenning van de aansprakelijkheid of van de fout van de verzekerde door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar”, T. Gez. 2011-12, (5) 13-14; A. FORRIER, “De winkelwaarde van een 

speelgoedaap: oorzaak van een overeenkomst of een verborgen gebrek” (noot onder Kh. Brugge 3 december 

1998), AJT 1999-00, (422) 422 e.v.; R. JAFFERALI, “L’ignorance des règles contractuelles” in A. CATALDO en A. 

PÜTZ (eds.), De quoi le cotrat est-il le nom?, Limal, Anthemis, 2017, (11) 36 e.v.; S. RUTTEN, “Dwaling m.b.t. 

de oorzaak: zelfstandige rechtsfiguur of fata morgana?” (noot onder Brussel 30 januari 2001), RW 2001-02, (28) 

28-32; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 81-82. Zie ook: J. GHESTIN, Traité. 

Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 458 e.v.  
1297 Zie ook: A. TERMONIA, “Rechtsdwaling als oorzaak van de dwaling betreffende de oorzaak” (noot onder 

Cass. 14 januari 2013), RW 2013-14, (343) 343.  
1298 Zie hierover Hoofdstuk IV van dit Deel.  
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betrekking tot een beweegreden die zij als essentieel beschouwde voor het sluiten van de 

overeenkomst, en dat appellante, bij de ondertekening ervan, deze beweegreden heeft 

aanvaard als bestanddeel van de overeenkomst en als voorwaarde van het akkoord van 

geïntimeerde voor het sluiten ervan.”1299  

 

354. SUBSTANTIËLE DWALING VERGT TOETSING IN CONCRETO – Het Hof van Cassatie 

verschafte meer duidelijkheid en besliste dat “wanneer de doorslaggevende beweegreden tot 

de overeenkomst berust op een onvrijwillig verkeerde voorstelling van de werkelijkheid, de 

verbintenis niet is aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak, maar is de 

toestemming mogelijk gegeven door dwaling”.1300 Een dwaling over de beweegredenen is dus 

een grond tot nietigheid, indien de niet-dwalende contractant het determinerende motief kende 

en aanvaardde.1301 Dit vergt een toetsing in concreto, aangezien ook subjectieve elementen 

van de dwalende partij in rekening kunnen worden genomen.1302  

 

355. VERDWIJNEN VAN OORZAAK – Hiervan te onderscheiden is het latere, dit is na de 

totstandkoming van de overeenkomst, verdwijnen van de oorzaak. Het betreft hier een 

toepassing van de leer van het verval van oorzaak. Deze leer wordt in beginsel in het 

Belgische recht niet aanvaard: de oorzaak wordt getoetst bij het tot stand komen van de 

                                                 
1299 Brussel 30 januari 2001, RW 2001-02, 27, noot S. RUTTEN.  
1300 Cass. 14 januari 2013, C.10.0661.N.  
1301 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 58; A. DE BOECK, 

“Onderhandelen met de rem op: het gebruik van voorbehoudmechanismen in de precontractuele fase”, TBBR 

2018, (3) 11; A. FORRIER, “De winkelwaarde van een speelgoedaap: oorzaak van een overeenkomst of een 

verborgen gebrek” (noot onder Kh. Brugge 3 december 1998), AJT 1999-00, (422) 423; W. VAN GERVEN en A. 

VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 116.  
1302 A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, 20 e.v.; R. BARBAIX, Het 

contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 49; R. CELICE, L’erreur dans les contrats 

(étude de la jurisprudence française), Parijs, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1922, 150; R. 

DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. 

Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 27-28; V. FORRAY, Le 

consensualisme dans la théorie générale du contrat, Parijs, Librairie générale du droit, 2007, 327. Zie over de 

substantiële elementen bij een overeenkomst ook: B. CLAESSENS, “Totstandkoming en bewijs van 

overeenkomsten: algemeen beginselen en contractuele modalisering” in W. DELVA (ed.), Privaatrecht in de 

reële en virtuele wereld 2000-2001, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 23-24, nr. 33; A. DE BOECK, 

Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: grondslagen, 

draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2002, 111; D. FRERIKS, “Onderzoeks- en 

mededelingsverplichting in het contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1198; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY 

en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen”, TPR 1994, (171) 306; G. 

SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der overeenkomsten”, TPR 1985, (1) 25; T. STAROSSELETS, “Offre 

et acceptation: principles et quelques questions specials” in M. VANWIJCK en P. WÉRY (eds.), Le processus de 

formation du contrat, Brussel, Larcier, 2004, (5) 19; A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en 

aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) overeenkomsten”, DAOR 1990/14, (43) 45, nr. 3; A. 

VAN OEVELEN en E. DIRIX, “Kroniek van verbintenissenrecht 1985-1992 (eerste deel)”, RW 1992-1993, (1209) 

1213; P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1969-1973). Les obligations”, RCJB 1975 (423) 492; 

P. WÉRY, Droit des obligations, I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 142; W. WILMS, “Het 

recht op informatie in het verbintenissenrecht”, RW 1980-81, (489) 496; B. WYLLEMAN, “Kanttekeningen bij de 

leer van de verbindende kracht van het aanbod”, TBBR 1994, (463) 474, nr. 21.  
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overeenkomst.1303 Het latere verdwijnen heeft in beginsel dus geen gevolgen voor de 

geldigheid. Het belang van dit onderscheid is duidelijk. Indien er geen oorzaak is, is de 

overeenkomst zonder meer nietig.1304  

 

356. KENBAARHEID – Subjectieve elementen kunnen slechts in aanmerking worden 

genomen, indien partijen deze elementen in de contractuele sfeer hebben gebracht.1305 De 

dwaling moet dus ook gemeen zijn: de wederpartij wist of behoorde te weten dat de dwalende 

partij er een doorslaggevend belang aan hechtte.1306 Deze kennis kan ontstaan uit het 

geformuleerde aanbod of uit de in de aanloop naar de vaststellingsovereenkomst verrichte 

voorbereidingen.1307 Met betrekking tot deze substantiële elementen bestaat er bijgevolg een 

informatieplicht voor partijen.1308 De feitenrechter beslist hier onaantastbaar over. Men 

                                                 
1303 Cass. 21 januari 2000, Arr.Cass. 2000, 168; E. ADRIAENS, “Deelgenoot tontineovereenkomst kan eenzijdig 

de verdeling vorderen (noot onder Cass. 6 maart 2014), NFM 2014, (106) 108-109; R. BARBAIX, “Driemaal is 

scheepsrecht. Of toch niet? Het Hof van Cassatie spreekt zich opnieuw uit over het verval van de schenking door 

het verdwijnen van de determinerende beweegreden.” (noot onder Cass. 12 december 2008), NFM 2009, (297) 

301.  
1304 Art. 1108 BW. Zie ook: E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence 

ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 89-90.  
1305 Kh. Kortrijk 5 oktober 1984, RW 1985-86, 2913; Brussel 30 januari 2001, RW 2001-02, 27, noot S. RUTTEN; 

B. CLAESSENS, “Totstandkoming en bewijs van overeenkomsten: algemeen beginselen en contractuele 

modalisering” in W. DELVA (ed.), Privaatrecht in de reële en virtuele wereld 2000-2001, Antwerpen, Kluwer, 

2002, (1) 24; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 144-145; A. DE 

BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: grondslagen, 

draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2002, 112; J. LE BOURG, “L’erreur” in W. DROSS en B. 

MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code 

civil. Rapport, 2014, (53) 54; P.A. FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. 

BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele 

clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 479; A. FORRIER, “De 

winkelwaarde van een speelgoedaap: oorzaak van een overeenkomst of een verborgen gebrek” (noot onder Kh. 

Brugge 3 december 1998), AJT 1999-00, (422) 423; J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie 

Générale de Droit et de Juris, 1993, 488; J. SCHMIDT-SZALWESKI, noot bij Cass. Fr. 2 mei 1978, D. 1971, 5, 

(317) 319; A. TERMONIA, “Rechtsdwaling als oorzaak van de dwaling betreffende de oorzaak” (noot onder Cass. 

14 januari 2013), RW 2013-14, (343) 344-345; W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht”, 

RW 1980-81, (489) 496; B. WYLLEMAN, “Kanttekeningen bij de leer van de verbindende kracht van het aanbod”, 

TBBR 1994, (463) 475, nr. 23.  
1306 Cass. 24 september 2007, Arr. Cass. 2007, 1735; P. BAZIER, “L’interaction entre les vices de consentement 

et les pouvoirs du juge” in S. STIJNS en P. WERY (eds.), Le juge et le contrat. De rol van de rechter in de 

overeenkomst, die Keure, Brugge, 2014, (253) 255; A. DE BOECK, “Dwaling in de ban van de precontractuele 

informatie- en onderzoeksplichten” (noot onder Rb. Hasselt 6 januari 2000), RW 2001-02, (354) 354 e.v.; A. 

TERMONIA, “Rechtsdwaling als oorzaak van de dwaling betreffende de oorzaak” (noot onder Cass. 14 januari 

2013), RW 2013-14, (343) 344; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing 

van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 346; A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht 

(2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 12 e.v.  
1307 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 529.  
1308 Kh. Kortrijk 5 oktober 1984, RW 1985-86, 2913; B. CLAESSENS, “Totstandkoming en bewijs van 

overeenkomsten: algemeen beginselen en contractuele modalisering” in W. DELVA (ed.), Privaatrecht in de 

reële en virtuele wereld 2000-2001, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 24, nr. 33; A. DEBOECK, Informatierechten 

en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, 
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spreekt ook van de kenbaarheidsvereiste.1309 In het Nederlandse recht duidt men deze vereiste 

aan als de noodzakelijke kenbaarheid van de dwaling.1310  

B. Verschoonbaarheidsvereiste 

 

357. TOEGEVOEGDE VOORWAARDE – Een tweede voorwaarde is dat de dwaling (van de 

dwalende partij) verschoonbaar moet zijn. Deze voorwaarde staat niet in de wet, maar werd 

door rechtspraak en rechtsleer toegevoegd.1311 Dit betekent dat een onverschoonbare dwaling, 

een dwaling die een redelijk persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden niet zou begaan, 

geen aanleiding is tot een nietigheid.1312 Men tracht zo lichtzinnigheid te vermijden.1313 Er 

wordt terecht geen vrijbrief voor onzorgvuldig gedrag gegeven.1314 Indien men oordeelt dat de 

dwaling onverschoonbaar is, impliceert dit dat de dwalende zelf nader onderzoek had moeten 

                                                                                                                                                         
Antwerpen, Intersentia, 2002, 112; D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het 

contractenrecht”, TPR 1992, (1187) 1198-1199; A. VAN OEVELEN en E. DIRIX, “Kroniek van verbintenissenrecht 

1985-1992 (eerste deel)”, RW 1992-1993, (1209) 1213; W. WILMS, “Het recht op informatie in het 

verbintenissenrecht”, RW 1980-81, (489) 496; B. WYLLEMAN, “Kanttekeningen bij de leer van de verbindende 

kracht van het aanbod”, TBBR 1994, (463) 475.  
1309 Cass. 24 januari 2014, RW 2015-16, 1416.  
1310 W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en 

overmacht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 80.  
1311 Mijlpaalarrest: Cass. 6 januari 1944, Pas. 1944, I, 133. Sindsdien is dit nog talrijke keren bevestigd: Cass. 23 

juni 1968, Pas. 1968, 1236; Cass. 10 april 1975, Arr. Cass. 1975, 871; Cass. 13 februari 1978, Arr. Cass. 1978, 

705; Cass. 20 april 1978, Arr. Cass. 1978, 960. Zie ook: H. GEENS, “De grondslagen van de culpa in 

contrahendo”, Jura Falc. 2003-04, (433) 452; P.A. FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de 

oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), 

Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 485; W. VAN GERVEN 

en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 118.  
1312 O.a. Cass. 8 februari 2008, C.07.0131; Cass. 16 september 2005, RW 2008-09, 1; Cass. 25 oktober 1999, RW 

2000-01, 15; Cass. 28 juni 1996, Pas. 1996, I, 714; Cass. 13 juni 1980, A.C. 1979-80, nr. 643, noot F.D; Gent 25 

februari 2009, RW 2010-11, 746; Gent 16 november 2006, T. App. 2007, afl. 3, 40; Gent 27 mei 2004, RABG 

2005, 681. Zie ook: A. DE BOECK en R. VAN RANSBEECK, “De geldige totstandkoming van overeenkomsten en 

verbintenissen uit eenzijdige wilsverklaring. Actuele ontwikkelingen in de cassatierechtspraak 2005-2012” in S. 

STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY EN A. DE BOECK (eds.), Themis. Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2012, 

(51) 56-59; R. SOETAERT, “Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie” in Liber Amicorum Jan Ronse, 

Brussel, Story-Scientia, 1986, (51) 54; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 82; F. 

SPANOGHE, “Van het water, de wijn, het zand en… oude koeien” in X (ed.), De behoorlijke beëindiging van 

overeenkomsten, Brussel, De Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen, 1993, (173) 187; B. TILLEMAN, 

“Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst en antiek” in E. DIRIX, P. SENAEVE, W. PINTENS en S. STIJNS (eds.), 

Liber Amicorum Jacques Herbots, Antwerpen, Kluwer, 2002, (443) 453 e.v. Vgl. C.B. CRAVER, Effective Legal 

Negotiation and Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 2009, 364.  
1313 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 51. Zie ook: K. 

BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 496; B. DEMARSIN, “Clausules in 

verband met dwaling” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. 

VERBEKE (eds), Contractuele Clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

(397) 420-421; A. MAES, “De dwaling in rechte: een nieuw paardenmiddel?” (noot onder Gent 9 januari 2012), 

TBBR 2014, (176) 178.  
1314 A. DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot 

onder Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, (1602) 1605.  



 

 

209 

 

voeren.1315 Er bestaat discussie over het feit of de rechter, bij het beoordelen van dit 

verschoonbaarheidsvereiste, een toetsing in concreto dan wel een toetsing in abstracto moet 

doorvoeren.1316  

 

358. SPECIALISATIEGRAAD – Om deze verschoonbaarheid te beoordelen, houdt de 

rechtspraak soms rekening met concrete gegevens. Zo houdt men soms rekening met de 

specialisatiegraad van een contractant.1317  

Een werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst. De werknemer ondertekent een brief met 

“voor ontvangst en akkoord ondertekenend”. De modaliteiten worden geregeld aan de hand 

van een vaststellingsovereenkomst. Partijen spreken een opzeggingstermijn van 24 maanden 

af. Nadien beroept de ex-werkgever zich op dwaling, om zo de nietigheid van de 

vaststellingsovereenkomst te verkrijgen. Als motivering van deze dwalingsvordering stelt de 

werkgever dat hij niet wist dat de werknemer geen aanspraak kon maken op een 

opzeggingstermijn van 24 maanden en dat zij de overeenkomst niet zou hebben gesloten 

wanneer dit wel het geval zou zijn geweest. De rechtbank wijst de dwalingsvordering af omdat 

de dwaling niet werd aangetoond. Daarnaast stelt de rechtbank dat als de werkgever de 

dwaling wel had kunnen aantonen, die dwaling onverschoonbaar zou zijn. “Het is niet aan te 

nemen dat een onderneming van haar formaat, met een eigen personeelsdienst en 

gespecialiseerd personeel, waaronder een personeelsdirecteur, en dus met alle knowhow in 

eigen huis, een vergissing van dit formaat kan begaan. Een normaal voorzichtig en redelijk 

werkgever handelt in dezelfde omstandigheden niet op dezelfde wijze.”1318  

Een verzekeraar sluit met de benadeelde een overeenkomst om de financiële gevolgen van een 

ongeval te regelen. Deze overeenkomst bevatte verschillende keren bewoordingen als 

“volledige”, “forfaitaire” en “definitieve” vergoeding. Nadien probeert de benadeelde deze 

overeenkomst te laten vernietigen op grond van dwaling. Er werd geoordeeld dat deze dwaling 

onverschoonbaar is, gelet op de gebruikte bewoordingen en de herhalingen.1319  
 

                                                 
1315 M. E. STORME, “Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch verbintenissenrecht”, TPR 1997, 

(1861) 1915.  
1316 Zie voor een bespreking: B. DEMARSIN, “Clausules in verband met dwaling” in G.-L. BALLON, H. DE 

DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds), Contractuele Clausules. 

Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2013, (397) 402-419; K. RENIERS, 

Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 

258; A. TERMONIA, “Rechtsdwaling als oorzaak van de dwaling betreffende de oorzaak” (noot onder Cass. 14 

januari 2013), RW 2013-14, (343) 345 e.v.; G. VIVIEN, “De l’erreur sur la substance”, D. 1972, 43 e.v. Vgl. W. 

VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 167.  
1317 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De 

informatieplicht in verzekeringen, T. Verz. 2010, Dossier 16, (15) 26; N. VAN LEUVEN, Contracten en 

mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 344.  
1318 Arbh. Gent 12 januari 2007, RW 2008-09, 375. Zie hierover ook: J. DEL CORRAL, Dwaling in Bibliotheek 

burgerlijk recht en procesrecht, Gent, Larcier, 2011, 83.  
1319 Bergen 29 december 1987, T. Verz. 1989, 113, noot M. LAMBERT. Zie in dezelfde zin: Bergen 23 januari 

1991, JLMB 1992, 176; Corr. Charleroi 22 oktober 1992, JLMB 1993, 1437; Corr. Huy 16 juni 1965, Bull. Ass. 

1966, 358.  
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359. PLICHT OM ZICHZELF TE INFORMEREN – Een dwaling is eveneens niet verschoonbaar 

indien men niet voldoende inlichtingen heeft ingewonnen. Er wordt bijvoorbeeld, mijns 

inziens terecht, een zeker niveau van expertise van de verzekeraar verwacht.1320 Men erkent 

dus een plicht tot het zichzelf informeren.1321 STORME merkt in die context treffend op: 

“Mededelings- en onderzoekslasten zijn in het Belgische recht inzake dwaling 

binnengedrongen via het vereiste van de verschoonbaarheid van de dwaling.”1322  

Een verzekeraar betaalde een schadevergoeding op basis van een ongeval. Nadien bleek dat 

het overlijden niet het gevolg was van een ongeval, maar dat het om een zelfmoord ging. De 

verzekeraar probeerde de betaalde schadevergoeding terug te vorderen. De feitenrechter 

oordeelde dat van een verzekeraar mag worden verwacht dat deze, zeker bij belangrijke 

financiële inspanningen, een degelijk onderzoek instelt om de ware toedracht van de feiten te 

onderzoeken. De dwaling over de aard van het ongeval werd onverschoonbaar geacht.1323  

Op 31 juli 1993 vond in Luik een verkeersongeval plaats. Partijen sloten een minnelijke 

regeling ter regeling van het schadegeval. Op 27 december 1993 en op 23 februari 1994 

stuurde de verzekeraar van de aansprakelijke twee kwijtschriften. Deze bevatten het beding 

dat als de tegenpartij dit ondertekent, deze de betaling aanvaardt als een totale kwijting en als 

een definitieve afstand van elke aanspraak die eventueel nog uit het ongeval kan voortvloeien. 

Achteraf blijkt dat de verzekeraar foutief was uitgegaan van een volledige aansprakelijkheid 

van de verzekerde. Daarom vraagt de verzekeraar een terugbetaling. De rechtbank oordeelde 

dat het in casu een onverschoonbare dwaling is, aangezien de verzekeraar het risico voor zijn 

rekening had genomen door dergelijke kwijtschriften te zenden enkel op grond van de 

elementen waarover hij beschikte.1324 

 

360. JURIDISCHE BIJSTAND – De deskundige bijstand van de dwalende bepaalt soms mee de 

omvang van de informatieplichten.1325 

Indien de verzekeraar en de verzekerde naar aanleiding van een ongeval een overeenkomst 

sluiten om de gevolgen van het schadegeval te regelen en de verzekerde zich nadien beroept 

op dwaling omdat de schade groter blijkt te zijn, is deze dwaling onverschoonbaar indien de 

                                                 
1320 Zie o.a. Rb. Doornik 6 januari 1982, RGAR 1983, nr. 10676: de dwaling van de verzekeraar is 

onverschoonbaar indien op lichtzinnige wijze en uitsluitend geloof wordt gehecht aan de aangifte van de 

verzekerde. Zie ook: M. LAMBERT, noot onder Brussel 27 maart 1997, De Verz. 1998, (383) 384.  
1321 Cass. 10 april 1975, Arr. Cass. 1975, 871; Cass. 13 februari 1978, Arr. Cass. 1978, 705; N. BROECKX, “De 

juridische waarde van een erkenning van de aansprakelijkheid of van de fout van de verzekerde door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar”, T. Gez. 2011-12, (5) 13; T. KINSCHOTS, “De precontractuele aansprakelijkheid 

van de verzekeraar bij het aangaan van een dading”, TBBR 1997, (180) 192-193.  
1322 M. E. STORME, “Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch verbintenissenrecht”, TPR 1997, 

(1861) 1914. Zie ook: C. LEBON, “Vernietiging overeenkomst wegens dwaling: verschoonbaarheid versus 

informatieplicht” (noot onder Antwerpen 1 maart 2010), NJW 2011, (581) 582.  
1323 Cass. 13 februari 1978, Arr. Cass. 1978, 706.  
1324 Corr. Luik 17 mei 2000, T. Vred. 2000, 435 e.v.; Pol. Dinant 12 oktober 1998, RGAR 2000, nr. 13241; Pol. 

Turnhout 30 maart 2006, T. Pol. 2007, 43; Vred. Westerlo 28 april 1995, RW 1997-98, 828. 
1325 Vgl. M. E. STORME, “Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch verbintenissenrecht”, TPR 

1997, (1861) 1915.  
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verzekerde zich na het ongeval had laten informeren over de medische en de juridische 

toestand.1326 

Een vreemdeling was het slachtoffer geworden van een ongeval. Vervolgens ondertekende hij, 

zonder kennis van de taal waarin het document was opgesteld en zonder bijstand van zijn 

raadgever, een document. In dit document spraken partijen een bepaald vergoedingsbedrag af, 

dat niet beantwoordde aan de gangbare bedragen. Dit contract werd vernietigd op grond van 

dwaling.1327 

Een echtpaar scheidt uit de echt op grond van onderlinge toestemming. In de regelingsakte 

spreken partijen af dat het onroerend goed aan de man wordt toebedeeld. De man betaalt 

hiervoor een oplegsom aan de vrouw. Later weigert de vrouw echter de bekrachtigingsakte te 

ondertekenen, bewerende dat het bedrag van de optelsom veel hoger was. In subsidiaire orde 

beroept de vrouw zich op dwaling om deze regelingsakte te laten vernietigen. Het hof van 

beroep te Gent oordeelde echter dat het in casu om een onverschoonbare dwaling ging en 

verwijst hiervoor naar de tussenkomst van de notaris, die de notariële akte vóór het verlijden 

in ontwerp ter nazicht aan beide partijen heeft verstuurd en die de akte ook integraal aan de 

partijen had voorgelezen.1328  

 

361. FOUT VAN DE WEDERPARTIJ – Indien de dwaling een gevolg is van een fout1329 van de 

wederpartij, is deze in principe steeds verschoonbaar.1330 Ook wanneer de dwaling een gevolg 

is van bedrog, is deze verschoonbaar.1331 

M. trad op 17 september 2002 in dienst van Sony e-Solutions Europe BV, die na 

aandelenoverdrachten en fusies onder de naam Sony Europe Belgium NV opereerde. 

Aangezien er nagenoeg geen promotiekansen meer bestonden voor M., onderhandelden 

werkgever en –nemer over de modaliteiten van de beëindiging van de arbeidsrelatie. Op 25 

januari 2008 zei de vennootschap de overeenkomst op, waarna partijen een dading sloten op 

28 januari 2008. Na het sluiten van deze dading, op 25 februari 2008, beëindigde de 

werkgever de arbeidsovereenkomst alsnog omwille van dringende redenen. Als redenen 

haalde men onder meer het uitvoeren van concurrerende nevenactiviteiten en schending van de 

confidentialiteitsplicht aan. Deze redenen werden later door de rechtbank gegrond bevonden. 

De werkgever beroept zich ook op dwaling om de dading te laten vernietigen. De rechtbank 

aanvaardt terecht deze dwalingsvordering, aangezien de werkgever de dading niet zou hebben 

                                                 
1326 Antwerpen 15 februari 1995, Limb. Rechtsl. 1996, 92, noot A. VAN DER GRAESEN.  
1327 Pol. Hasselt 3 april 1979, Limb. Rechtsl. 1979, 159.  
1328 Gent 16 oktober 2008, TBBR 2010, 213, noot D. COTTENIE. Zie hierover ook: F. BUYSSENS, “Overzicht van 

rechtspraak EOT (2001-2012)”, T. Fam. 2013, (48) 58; H. GEENS, “De grondslagen van de culpa in 

contrahendo”, Jura Falc. 2003-04, (433) 452. Zie ook Gent 27 mei 2004, RABG 2005, 681. 
1329 Soms kunnen dergelijke gedragingen ook als een vorm van bedrog worden beschouwd. Zie hierover 

Afdeling 2 van Hoofdstuk II van Deel III.  
1330 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 118; D. WUYTS, 

Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 272.  
1331 Art. 39 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
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gesloten indien zij weet zouden hebben gehad van het bestaan van de feiten die tot het ontslag 

om dringende redenen hebben geleid.1332  

 

362. ‘NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM’ – De rechtsleer maakte reeds gewag van de 

schijnbare tegenstelling tussen het adagium “nemo censetur ignorare legem”, volgens 

hetwelk eenieder geacht wordt de wet te kennen en anderzijds het leerstuk van de dwaling in 

rechte als nietigheidsgrond.1333 De rechtspraak oordeelde lange tijd dat een dwaling in rechte, 

omwille van dit adagium, onverschoonbaar was en niet tot een nietigheid kon leiden.1334 

Indien iedereen wordt geacht de wet te kennen, dan zou een dwaling in rechte tenslotte nooit 

verschoonbaar zijn.1335 Verdere nuancering is evenwel noodzakelijk.1336 Zo impliceert de 

rechtsdwaling dat een bepaalde rechtshandeling nietig is, omdat deze rechtshandeling wordt 

gesteld op grond van een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid, in die zin dat de 

verkeerde voorstelling berust op een onwetendheid over de toepassing van een rechtsregel.1337 

Het adagium verbiedt slechts om aan een rechtsregel te ontsnappen louter omwille van het feit 

dat men het bestaan ervan niet kende, wat niet belet dat partijen hiervoor nog een beroep 

kunnen doen op bijvoorbeeld dwaling. FABRE-MAGNAN geeft het volgende voorbeeld om 

beide concepten te onderscheiden: een partij kan niet de nietigheid van een overeenkomst 

vorderen op grond van het argument dat die partij niet wist dat een overeenkomst de partijen 

tot wet strekt, aangezien dit in strijd komt met het adagium dat iedereen wordt geacht de wet 

te kennen. Anderzijds is een beroep op een rechtsdwaling wel mogelijk, indien deze partij de 

nietigheidsvordering instelt op grond van de foutieve veronderstelling dat die partij 

                                                 
1332 Arbh. Brussel 2 oktober 2012, nr. 2011/AB/114. Zie ook: Rb. Hasselt 6 januari 2000, RW 2001-02, 351; W. 

VAN GERVEN m.m.v. SOFIE COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 65.  
1333 C. BRUNNER, “Rechtsdwaling”, TPR 1993, (1313) 1316 e.v.; J. LE BOURG, “L’erreur” in W. DROSS en B. 

MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code 

civil. Rapport, 2014, (53) 59; R. DECOTTIGNIES, “L’erreur de droit”, RTD Civ. 1951, (309) 309 e.v.; P.-Y. 

GAUTIER, “3. Contrats spéciaux. I.-Transaction”, RTD. Civ. 2001, 383; J. GHESTIN, La notion d’erreur dans le 

droit positif actuel in H. SOLUS (ed.), Bibliothèque de droit privé, XKI, Parijs, LGDJ, 1971, 53 e.v.; R. 

JAFFERALI, “L’ignorance des règles contractuelles” in A. CATALDO en A. PÜTZ (eds.), De quoi le cotrat est-il le 

nom?, Limal, Anthemis, 2017, (11) 33; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in 

APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 211; J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 104 

e.v. Vgl.: J. DEL CORRAL, Dwaling in Bibliotheek burgerlijk recht en procesrecht, Gent, Larcier, 2011, 90.  
1334 Cass. 10 april 1975, RCJB 1978, 198, noot M. COIPEL. Zie hierover ook: E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la 

transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 26-27; B. 

TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 211-212; B. 

VAN DEN BERGH, “ “Recht zkt zekerheid.” Voor vaste relatie”, RW 2010-11, (346) 358.  
1335 A. MAES, “De dwaling in rechte: een nieuw paardenmiddel?” (noot onder Gent 9 januari 2012), TBBR 2014, 

(176) 179.  
1336 M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1-Contrat et engagement unilatéral, Parijs, Presses universitaires 

de France, 2012, 330 e.v.; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, 

Kluwer, 2000, 211-212; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 118. 

Vgl. M. LE COINTE, De l’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, F. Pichon 

Imprimeur Libraire, 1874, 121.  
1337 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 49; J. GHESTIN, La notion 

d’erreur dans le droit positif actuel in H. SOLUS (ed.), Bibliothèque de droit privé, XKI, Parijs, LGDJ, 1971, 53.  
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burgerrechtelijk aansprakelijk was, wat in werkelijkheid niet klopt.1338 DE BOECK stelt de 

vraag of dit leerstuk nog dezelfde waarde moet hebben bij het wilsgebrek dwaling, gezien het 

complexe en moeilijk te overzien geheel van regelgeving.1339 Met CORNELIS kan worden 

besloten dat de fictie van dit adagium niet als rechtsregel bestaat en dat een wettelijke regel 

niet door een rechtssubject gekend moet zijn om op hem toepasselijk te zijn.1340 Samenvattend 

heeft dit adagium geen implicaties op de rol van dwaling.  

C. Reeds bestaan op het moment van contractsluiting  

 

363. TOTSTANDKOMING – Een derde voorwaarde is dat de dwaling reeds moet bestaan op 

het moment van het sluiten van de overeenkomst.1341 Volgens art. 1108 BW is een geldige 

toestemming een geldigheidsvoorwaarde. Deze wordt daarom getoetst bij de contractsluiting. 

Indien er geen dwaling bestaat bij de contractsluiting, zijn er geen problemen voor een geldige 

totstandkoming.1342  

 

364. OMSTANDIGHEDEN ACHTERAF – Enige nuance is evenwel vereist met betrekking tot 

deze voorwaarde. Zo besliste de rechtspraak reeds dat, hoewel het principiële uitgangspunt is 

dat de geldigheid van een overeenkomst wordt beoordeeld bij het sluiten van de 

overeenkomst, dit niet impliceert dat de rechter geen rekening kan houden met elementen die 

zich pas nadien voordoen om het bestaan van een wilsgebrek bij de totstandkoming na te 

gaan.1343  

D. Geen contractuele uitsluiting  

 

365. VERDISCONTEREN – Partijen mogen ten slotte het dwalingsrisico niet hebben 

uitgesloten.1344 Partijen kunnen het dwalingsrisico immers beheersen en zelfs uitsluiten.1345 

Dit moet evenwel worden genuanceerd, aangezien een dwaling in globo niet kan worden 

                                                 
1338 M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1-Contrat et engagement unilatéral, Parijs, Presses universitaires 

de France, 2012, 330-331.  
1339 A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabilisering en ankerplaats voor de 

precontractuele informatieverplichting” in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, 

(37) 47-48.  
1340 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 48-49.  
1341 Antwerpen 1 maart 2010, NJW 2011, 579; Vred. Antwerpen 27 juni 1995, RW 1996-97, 1240-1243; J. M. 

SMITS, Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen, Deventer, Tjeenk Willink, 

1999, 5.  
1342 Vgl. ook supra de problematiek met het ontbreken of het verdwijnen van de oorzaak. Vgl.: R. BARBAIX, 

“Verval van de schenking door het verdwijnen van de doorslaggevende beweegreden: het derde bedrijf”, RW 

2008-09, (1666) 1673.  
1343 Cass. 11 oktober 1991, TRV 1992, 83; Cass. 11 april 1991, RW 1993-94, 1064; A. VAN OEVELEN, “Actualia 

verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR 

Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 20.  
1344 Vgl. P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 221.  
1345 Vgl. M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire 

cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 600.  
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uitgesloten. DEMARSIN stelt terecht dat de dwalende partij aan de bescherming van art. 1110 

BW kan verzaken door afstand te doen van zijn recht om de nietigheid te vorderen. Deze 

eenzijdige rechtshandeling kent strikte voorwaarden. Vereist is dat de beschermde partij 

kennis heeft van haar vergissing alvorens ze rechtsgeldig afstand van haar bescherming kan 

doen. Een algemene uitsluiting van het recht om zich op dwaling te beroepen door het 

inlassen van een verzakingsclausule is bijgevolg geen optie.1346  

 

366. SPECIFIEK AANDUIDEN – De contractanten moeten specifiek de elementen aanduiden 

waarvoor zij de dwalingsvordering willen uitsluiten.1347 Dit contractueel uitsluiten van de 

dwalingsvordering kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. Zo heeft de 

vaststellingsovereenkomst als bestaansreden net om een bepaalde onzekerheid te beëindigen. 

Een dwalingsvordering is daarom niet langer mogelijk tegen welbepaalde onzekerheden, 

waaraan partijen trachtten te remediëren door de vaststellingsovereenkomst. Dit vloeit voort 

uit het specifieke doel van de vaststellingsovereenkomst.1348 Indien partijen met kennis van 

zaken contracteren, kan er van een dwaling inderdaad geen sprake zijn.1349 Men stelt soms dat 

een dwaling dan niet mogelijk is, aangezien dit voortvloeit uit de aard van de 

overeenkomst.1350  

 

367. INSPIRATIE UIT NEDERLAND – Deze piste komt uit het Nederlandse recht.1351 De aard 

van de overeenkomst sluit dwaling in bepaalde gevallen dus uit.1352 Partijen hebben, door het 

                                                 
1346 B. DEMARSIN, “Clausules in verband met dwaling” in G.L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN, A.L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (397) 454. Zie ook: A. DE BOECK, “De ontevreden investeerder” in N. CARETTE en B. WEYTS 

(eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 

(199) 206-207; P.-A. FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les 

Contrats Spéciaux, CUP, 1993, (105) 126.  
1347 CORNELIS is van oordeel dat de regeling inzake dwaling van dwingend recht is, zodat partijen hier slechts 

afstand van kunnen doen in de overeenkomst nadat de bescherming is verworven. Zie hierover: L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 38.  
1348 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 64.  
1349 F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet 

van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 358. Zie ook meer in het algemeen: M. STORME, “Contractuele 

mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De 

overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (565) 569.  
1350 C. BRUNNER, “Rechtsdwaling”, TPR 1993, (1313) 1315; J. M. SMITS, Dwaling en niet-nakoming bij 

overeenkomsten: parallellen en verschillen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 40 e.v.  
1351 HR 30 juni 1978, NJ 1978, 685 (Ebele Dillema I); HR 15 november 1985, NJ 1986, 228 (Ebele Dillema II); 

HR 29 september 1995, NJ 1998, 81. Zie hierover: A. A. VAN ROSSUM, Vaststellingsovereenkomst in 

Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001, 32 e.v.; M. VAN ZIJST, “De vaststellingsovereenkomst”, 

Letsel & Schade 2003, (4) 4 e.v. Zie ook kort: J. M. SMITS, Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: 

parallellen en verschillen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 40 e.v.  
1352 J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en Overeenkomst, 

Deventer, Kluwer, 2010, 191 e.v.; C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, 

vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 165 en 167-168. 

Vgl.: J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 75-76.  



 

 

215 

 

aangaan van een vaststellingsovereenkomst, dit risico op dwaling verdisconteerd.1353 Men 

vervangt dan de onzekerheden door een zekerheid.1354 De Hoge Raad nam dit standpunt reeds 

in verschillende arresten in.1355 In Nederland heeft men overigens overwogen om aan de rol 

van dwaling bij de vaststellingsovereenkomst een aparte bepaling te wijden, gelet op de 

bijzondere rol van dit wilsgebrek.1356 Men heeft uiteindelijk en mijns inziens terecht besloten 

om het gemene recht inzake dwaling op de vaststellingsovereenkomst toe te passen.1357 

 

368. WILSVERHINDERENDE DWALING – Over de elementen die partijen als zeker 

beschouwden (en waarover dus geen betwisting was) bij het sluiten van de 

vaststellingsovereenkomst is dwaling wel mogelijk, aangezien zij een dwaling over die 

elementen niet hadden verdisconteerd.1358 Concreet houdt dit in dat partijen enkel voor de 

elementen die zij bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst als zeker en vaststaand 

beschouwden, zich op dwaling kunnen beroepen om de vaststellingsovereenkomst nietig te 

laten verklaren.1359 Hierover heerste tussen hen geen onzekerheid en partijen wilden er geen 

                                                 
1353 E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en 

erkenning gekwalificeerde benadeling” (noot onder Cassatie 9 november 2012), RW 2012-13, (1416) 1419; E. 

DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 197-198; M. S. VAN MUIJDEN, “Juridische 

aspecten van de vaststellingsovereenkomst na mediation” in G. BRANDS-BOTTEMA en J. H. LIEBER (eds.), 

Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, (17) 27; M. VAN ZIJST, “De 

vaststellingsovereenkomst”, Letsel & Schade 2003, (4) 4. Zie ook: X. LAGARDE, “Les spécificités de la 

transaction consécutive à un licenciement”, JCP 2001, 1418; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS, 

“Examen de jurisprudence (1976 à 1980). Les contrats spéciaux (3e partie)”, RCJB 1986, (317) 433; J. ZAAIJER, 

De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 75.  
1354 Vgl. O. KENDJIRO, De la transaction en droit romain et dans l’ancien droit français, Parijs, L. Larose et 

Forcel, 1889, 247-248.  
1355 HR 15 november 1985, NJ 1986, 228; HR 29 september 1995, NJ 1998, 81; HR 30 juni 1978, NJ 1978, 685; 

M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 83 e.v.  
1356 H.C.F. SCHOORDIJK, “De vaststellingsovereenkomst, vooral in het licht van titel 15 van het zevende boek 

van het ontwerp nieuw-BW”, WPNR 1974, (763) 763.  
1357 Zie hierover: P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 34.  
1358 Zie voor een toepassing: Cass. 31 oktober 1966, Arr. Cass. 1967, 301. Deze zaak wordt ook het 

‘Gevelstenenarrest’ genoemd. Partijen sloten een overeenkomst over de kosten van herstelling van het 

onrechtmatig beschadigd metselwerk van een woning. Partijen kwamen hiertoe een forfaitair bedrag overeen. 

Later bleek echter dat de voor de vervanging afgesproken gevelstenen echter niet langer in de handel waren. 

Deze overeenkomst werd nietig verklaard wegens een substantiële dwaling. Zie hierover ook: J. HERBOTS en P. 

HERTEN, “Overzicht van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 1973, (875) 890-891; O. 

KENDJIRO, De la transaction en droit romain et dans l’ancien droit français, Parijs, L. Larose et Forcel, 1889, 

257; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en 

J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 204; F. SPANOGHE, “Van het water, de wijn, het zand 

en… oude koeien” in X (ed.), De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, De Belgische 

Vereniging van Bedrijfsjuristen, 1993, (173) 187.  
1359 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 9-10; M. S. VAN MUIJDEN, 

Mediation en de vaststellingsovereenkomst, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 80 e.v.; A.A. VAN ROSSUM, 

Vaststellingsovereenkomst, Deventer, Kluwer, 2001, 34-35; M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in 

strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 82 e.v.; M. VAN 

ZIJST, “De vaststellingsovereenkomst”, O&F 2003, (34) 35-36.  
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vaststellingsovereenkomst over sluiten.1360 In bepaalde gevallen kan dit eveneens een 

zogenaamde wilsverhinderende dwaling zijn, aangezien partijen dan zodanig gedwaald 

hebben dat er tussen hen geen echte wilsovereenstemming bestaat.  

 

369. “WIE TWIJFELT, DWAALT NIET” – De doctrine verwoordt dit zeer treffend: “Wie twijfelt 

– wie zich bewust is van de onzekerheid – dwaalt niet”1361, of nog: “l’aléa chasse 

l’erreur”1362.1363 Door de onzekerheid contractueel vast te leggen, sluiten partijen de 

nietigheidsvordering op grond van dwaling uit.1364 In die omstandigheden kunnen partijen 

zich niet op dwaling beroepen.1365  

 

                                                 
1360 Zie voor een toepassing: HR 29 september 1995, NJ 1998, 81, waar een vaststellingsovereenkomst werd 

vernietigd wegens dwaling na een schending van een spreekplicht door een bank tegenover een particulier. Zie 

hierover ook: C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, 

vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 167-168; J. M. 

SMITS, Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen, Deventer, Tjeenk Willink, 

1999, 41; A. A. VAN ROSSUM, Vaststellingsovereenkomst in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001, 

35; M. VAN ZIJST, “De vaststellingsovereenkomst”, O&F 2003, (34) 36.  
1361 Rb. Hasselt 2 april 2001, RW 2004-05, 751; A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. 

Responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting” in R. VAN RANSBEECK (ed.), 

Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, (37) 67; E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, 

(190) 198-199; E. J. NUMANN, “Aantasting van vaststellingsovereenkomsten wegens dwaling” in G. J. 

SCHOLTEN, Non sine causa, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1979, (277) 286. Vgl.: A. TERMONIA, 

“Rechtsdwaling als oorzaak van de dwaling betreffende de oorzaak” (noot onder Cass. 14 januari 2013), RW 

2013-14, (343) 345.  

Zie voor een gelijke invulling met betrekking tot de verkoop van kunst: M. DAMBRE, “Informatieplicht en 

actiemogelijkheden van partijen bij de aankoop van kunstvoorwerpen”, TBBR 1990, (38) 41; B. DEMARSIN, 

Handel in kunstvoorwerpen, Brugge, die Keure, 2008, 195; E. DIRIX, “Dwaling en bedrog bij koop van kunst en 

antiek” in K. RIMANQUE (ed.), Kunst en recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, (95) 96-97; H. 

DRION, “De dwaling in het privaatrecht” in X (ed.), Preadvies voor de Broederschap der Candidaat-Notarissen, 

1972, 6; M. VAN ZIJST, “De vaststellingsovereenkomst”, O&F 2003, (34) 36. Een gelijkaardig gebruik van deze 

verdiscontering van bepaalde risico’s vinden we in het Nederlandse recht eveneens terug in het 

imprevisieleerstuk. Zie o.a. HR 21 oktober 1988, NJ 1990, 439.  
1362 X. LAGARDE, “Les spécificités de la transaction consécutive à un licenciement“, JCP 2001, I 337, 1418; B. 

PONS, Contrat de transaction. Solutions transactionnelles, Parijs, Dalloz, 2013, 26.  
1363 Cass. fr. civ. 20 maart 2001, n° 99-13.177. Zie ook: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1-Contrat et 

engagement unilatéral, Parijs, Presses universitaires de France, 2012, 323-324; J. GHESTIN, Traité. Formation du 

contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 494: “celui qui a accepté un aléa en connaissane de 

cause, l’intégrant ainsi dans le champ contractuel ou la définition contractuelle de l’objet, ne peut invoquer 

ensuite son erreur, une fois l’incertitude dissipée”.  
1364 Vgl. I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 10; P.J.M. DRION, 

“Schadevaststelling bij de objectverzekering” 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, (285) 293; J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Juris, 1993, 494.  
1365 Vgl.: B. TILLEMAN, “Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst en antiek” in E., DIRIX, P., SENAEVE, W., 

PINTENS en S., STIJNS (eds.), Liber Amicorum Jacques Herbots, Antwerpen, Kluwer, 2002, (443) 455; B. 

TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 229-230.  
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370. REGELINGSAKTE – Er kan ook worden verwezen naar twee arresten van het Hof van 

Cassatie.1366 Deze rechtspraak behandelt een regelingsakte bij echtscheiding bij onderlinge 

toestemming (EOT).1367 In één zaak1368 oordeelde het Hof dat zowel benadeling als dwaling 

geen grond tot nietigheid van deze overeenkomst kunnen opleveren, gezien de ‘bijzondere 

aard en strekking’ van deze overeenkomst. Hoewel het Hof van Cassatie deze regelingsakte 

de kwalificatie van ‘familiaalrechtelijke overeenkomst sui generis’ geeft, gaat het hier bij 

nader inzien echter om een vaststellingsovereenkomst.1369 Een algemene uitsluiting van de 

toepassing van dwaling is mijns inziens echter een brug te ver.1370 Deze rechtspraak kan 

daarom niet worden bijgetreden. De rechter moet daarentegen nagaan welke dwalingsrisico’s 

de contractanten hebben “verdisconteerd” in hun overeenkomst.1371  

 

371. ART. 2057 BW – Art. 2057, eerste lid BW regelt het geval dat partijen een dading 

hebben gesloten in het algemeen over alle zaken die zij met elkaar uitstaande mochten 

hebben. Indien nadien titels worden ontdekt die hen toen onbekend waren, leveren deze titels 

                                                 
1366 Zie voor een selectie van besprekingen: E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge 

toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en erkenning gekwalificeerde benadeling” (noot onder Cass. 9 

november 2012), RW 2012-13, 1416-1420; H. CASMAN, “De EOT-regelingsakte als dading” (noot onder Cass. 9 

november 2012), Not. Fisc. M. 2013, (121) 121-124; M. DE POTTER DE TEN BROECK, “De gekwalificeerde 

benadeling aanvaard, maar wat met de grondslag?” (noot onder Cassatie 9 november 2012), TBBR 2013, (131) 

131-140; V. HULPIAU, “Regelingsakte EOT aanvechtbaar op grond van (gekwalificeerde) benadeling?” (noot 

onder Cass. 9 november 2012), T. Fam. 2013, (134) 134-140; D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-

regelingsakte?” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (135) 

165 e.v.; B. VINCK, “(Gekwalificeerde) benadeling bij beëindiging van de tweerelatie” (noot onder Cass. 9 

november 2012), T. Not. 2013, afl. 6, 343-355. 
1367 De Belgische wetgever voorziet in de art. 1287 Ger.W. en 1288 Ger.W. voor echtgenoten die uit de echt 

gaan scheiden in de verplichting om bepaalde aspecten van hun echtscheiding op voorhand te regelen wanneer 

zij wensen te scheiden bij onderlinge toestemming. Art. 1287 Ger.W. staat voornamelijk vermogensrechtelijke 

aspecten voor, daar waar art. 1288 Ger.W. voornamelijk voorziet in de plicht om persoonsgebonden elementen 

(verblijfplaats van elke echtgenoot gedurende de proeftijd, gezag over de persoon van de kinderen, het beheer 

van de goederen van de kinderen, de opvoeding van de kinderen, passende opleiding…) te regelen. Vanuit die 

optiek maakt bepaalde rechtsleer ook een onderscheid in naamgeving tussen beide overeenkomsten, door de 

overeenkomst gesloten in het kader van art. 1287 Ger.W. een regelingsakte te noemen, en de overeenkomst 

voortkomende uit art. 1288 Ger.W. een familierechtelijke overeenkomst te noemen. 
1368 Cass. 9 november 2012, C.12.0146.N.  
1369 Zie uitgebreid: N. PORTUGAELS, “Naar een andere kwalificatie van de familiaalrechtelijke overeenkomst sui 

generis” TEP 2013, (71) 71-83. Vgl.: E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: 

kwalificatie, wilsgebreken en erkenning gekwalificeerde benadeling” (noot onder Cass. 9 november 2012), RW 

2012-13, (1416) 1417 en 1418. Deze auteur spreekt van een verwantschap tussen de regelingsakte en de 

vaststellingsovereenkomst (pagina 1417), maar ook van een verwantschap tussen de regelingsakte en de dading 

(pagina 1418). Ook geciteerd in D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?” in W. PINTENS en C. 

DECLERCK (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 173.  
1370 Zie in dezelfde zin: E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, 

wilsgebreken en erkenning gekwalificeerde benadeling” (noot onder Cass. 9 november 2012), RW 2012-13, 

(1416) 1418. Zie ook: D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?” in W. PINTENS en C. DECLERCK 

(eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (135) 169.  
1371 D. FOSKETT, The Law and Practice of Compromise, Londen, Sweet&Maxwell, 1980, 48 e.v.; A.A. VAN 

ROSSUM, Vaststellingsovereenkomst, Deventer, Kluwer, 2001, 34; M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst 

in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 82 e.v. Vgl.: B. 

TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 229-230.  
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geen grond tot vernietiging van de dading. De vraag rijst in het bijzonder wat het lot is van de 

schade of de schadeclaims die op het ogenblik van het sluiten van de 

vaststellingsovereenkomst nog niet gekend waren.1372 Dit is mijns inziens een kwestie van 

interpretatie, waarvan de bewoordingen van de partijen bepalen of dergelijke schadeclaims 

reeds verdisconteerd zijn in de vaststellingsovereenkomst.1373 Een uitzondering wordt 

gemaakt voor het geval waarin die titels werden achter gehouden door een van de partijen. In 

dat geval gaat het mijns inziens om een toepassing van bedrog, zodat die titels wel nog een 

impact kunnen hebben op de draagwijdte van de dading.1374 Art. 2057, tweede lid BW betreft 

het geval waarin de dading niet in het algemeen alle zaken regelt, maar daarentegen slechts 

een enkele zaak betreft en uit naderhand ontdekte titels blijkt dat een van de partijen daarop 

niet het minste recht had. Deze bepaling vormt mijns inziens een interessante toepassing van 

de notie ‘verdisconteren’, een term die reeds eerder aan bod kwam bij de analyse van het 

wilsgebrek dwaling. De hamvraag die in deze bepaling aan bod komt is of de partijen het 

risico op het ontdekken van titels hebben verdisconteerd? Indien dit wel het geval is, dan is 

een nietigheidsvordering tegen de dading niet mogelijk aangezien dit risico – met name het 

ontdekken van latere titels – verdisconteerd is in het voorwerp van de dading en is de dading 

bijgevolg niet zonder oorzaak of vernietigbaar op grond van het wilsgebrek dwaling. Indien 

dit niet het geval is, dan is de dading wel vernietigbaar. Meer bepaald is deze dading nietig 

indien de titel wordt ontdekt door de partij waarvoor de kennis nuttig zou zijn geweest bij het 

sluiten van de dading, de titel betrekking had op de rechten waarvoor een dading werd 

aangegaan, de titel aantoont dat een van de partijen geen rechten had en dat de ontdekking van 

latere titels niet was uitgesloten.1375 Het spreekt voor zich dat deze kwestie een loutere 

toepassing is van de regels van het gemene verbintenissenrecht. Tot dit besluit kwam 

eveneens de Franse wetgever, wat ertoe leidde dat art. 2057 CC integraal uit de CC werd 

geschrapt.1376 

 Verwantschap met Duitse “Störung der Geschäftsgrundlage”  

 

372. IMPREVISIELEER – Het wilsgebrek dwaling moet worden onderscheiden van wat in het 

Duitse recht is gekend onder de benaming Störung der Geschäftsgrundlage, vervat in § 313 

BGB. Deze paragraaf onderscheidt twee situaties. In eerste instantie is er sprake van een 

Wegfall der Geschäftsgrundlage.1377 Deze Duitse rechtsfiguur regelt wat in het Belgische 

                                                 
1372 J.S. SOLOVY en T.J. CHORVAT, “Releases” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial 

Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 9-12 e.v.  
1373 Vgl. Cass. 13 september 2004, JLMB 2005, 1484. Zie ook: C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), 

Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 149.  
1374 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 69.  
1375 Cass. 22 oktober 2009, Pas. 2009, 2380.  
1376 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.  
1377 § 313 (1) BGB: “Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach 

Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt 
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recht de naam ‘imprevisieleer’ krijgt.1378 Bij een verstoorde relatie tussen de prestaties van de 

contractanten, moet worden geprobeerd om de overeenkomst weliswaar in stand te houden, 

maar met aangepaste verbintenissen. Het Duitse recht erkent de imprevisieleer en geeft er met 

deze bepaling ook een wettelijke grondslag aan.1379 

 

373. BIJZONDERE DWALINGSREGELING – Daarnaast maakt § 313 BGB eveneens gewag van 

een andere toepassing van de Störung der Geschäftsgrundlage. § 313 (2) BGB bepaalt met 

name het Fehlen der Geschäftsgrundlage, een soort dwaling: “Einer Veränderung der 

Umstände steht es gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags 

geworden sind, sich als falsch herausstellen.” Volgens een meerderheidsopvatting in de 

Duitse rechtsleer vormt de dwalingsregeling vervat in § 779 BGB (1)1380 een regeling van het 

Fehlen der Geschäftsgrundlage in de zin van § 313 (2) BGB.1381 Deze toevoeging was nodig, 

aangezien het Duitse recht het wilsgebrek dwaling nogal streng invulde. Het weze wel 

opgemerkt dat de sanctie in geval van een Fehlen der Geschäftsgrundlage een wijziging van 

de overeenkomst is en dus geen nietigheid.  

 Besluit 

 

374. 3 SITUATIES VAN ONZEKERHEDEN – Samenvattend kunnen verscheidene hypothesen 

worden onderscheiden.  

1. Een eerste – en bij een vaststellingsovereenkomst meest typerende – geval betreft 

de situatie waarbij partijen onzekere elementen hebben verdisconteerd. Door deze 

onzekerheden in te calculeren, doen zij afstand van de dwalingsvordering over deze 

elementen.  

2. Ten tweede is het mogelijk dat partijen bepaalde onzekerheden niet hebben 

verdisconteerd. In dat geval hebben zij deze onzekerheden niet willen vaststellen en 

vallen deze bijgevolg buiten het voorwerp van de overeenkomst. Een beroep op 

dwaling is eventueel mogelijk.  

                                                                                                                                                         
geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt 

werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der 

vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet 

werden kann”.  
1378 M. DE POTTER DE TEN BROECK, Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2017, 209; S. VAN LOOCK, “De imprevisieleer in België: Quousque tandem abutere patientia nostra?”, TBBR 

2013, (446) 456.  
1379 Zie hierover ook Afdeling 3 van Hoofdstuk II van Deel IV.  
1380 § 779 (1) BGB: “Ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein 

Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird (Vergleich), ist unwirksam, wenn der nach 

dem Inhalt des Vertrags als feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der 

Streit oder die Ungewissheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde.” Eigen onderlijning.  
1381 Zie o.a. HABERSACK, “§ 779 Begriff des Vergleichs, Irrtum über die Vergleichsgrundlage” in Münchener 

Kommentar zum BGB, München, Beck, 2013, nr. 62.  
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3. Ten derde, enkel over de elementen die beide partijen als zeker beschouwden, 

kunnen zij dwalen.1382 In bepaalde gevallen kan dit laatste eveneens een 

zogenaamde wilsverhinderende dwaling zijn, aangezien partijen dan zodanig 

gedwaald hebben dat er tussen hen geen echte wilsovereenstemming bestaat. Dit is 

geen wilsgebrek, aangezien er geen echte wilsovereenstemming is.  

 

375. BEHEREN DWALINGSRISICO – Een van de toepassingsvoorwaarden van de 

dwalingsvordering is dat de dwaling niet contractueel werd uitgesloten. A contrario, indien de 

dwaling contractueel werd uitgesloten kan de dwalingsvordering niet met succes worden 

ingesteld. Zo kunnen partijen als het ware het dwalingsrisico beheren.1383 Het contractueel 

beheren van het dwalingsrisico is echter niet hetzelfde als het integraal uitsluiten van het 

wilsgebrek dwaling.1384 De juridische raadgevers spelen bijgevolg een belangrijke rol bij de 

totstandkoming van deze overeenkomst: een vaststellingsovereenkomst is meer dan ooit 

“maatwerk”.1385 De raadgevers moeten partijen attent maken op de gevolgen van de redactie 

van een overeenkomst in de ene of de andere zin, aangezien de mogelijkheden waarop een 

vaststellingsovereenkomst kan worden aangevochten zo worden beheerst. Dit proces van 

attent maken veronderstelt een zeer actieve houding van de juridische raadgevers. Zij moeten 

geduldig samen met de cliënt mee zoeken naar wat voor deze laatste echt belangrijk is, 

aangezien de cliënt vaak zelf niet weet wat zijn echte belangen zijn.1386 

ONDERAFDELING 3. LEX SPECIALIS DADING  

 Context en opzet  

 

376. DWALING VERSUS RECHTSZEKERHEID (?) – De rechtsleer neemt aan dat de dwaling de 

rechtszekerheid in het algemeen en van de contractanten in het bijzonder in belangrijke mate 

                                                 
1382 Zie voor een toepassing: Cass. 31 oktober 1966, Arr. Cass. 1967, 301. Zie hierover ook: P.J.A. CLAVAREAU, 

Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 38; J. HERBOTS en P. HERTEN, “Overzicht 

van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 1973, (875) 890-891; D. SIMOENS 

“Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS 

(eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, 

Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 204; F. SPANOGHE, “Van het water, de wijn, het zand en… oude 

koeien” in X (ed.), De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, De Belgische Vereniging van 

Bedrijfsjuristen, 1993, (173) 187.  
1383 B. DEMARSIN, “Clausules in verband met dwaling” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds), Contractuele Clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (397) 450-451.  
1384 B. DEMARSIN, “Clausules in verband met dwaling” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds), Contractuele Clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (397) 454-455.  
1385 D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 

2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 175.  
1386 Het is belangrijker dat partijen dieper graven dan de posities, en zo op zoek gaan naar de onderliggende 

belangen. Zie hierover: A. -L. VERBEKE, “Onderhandelen van Overeenkomsten” in A.-L. VERBEKE (ed.), 

Knelpunten Onderhandelen en Bemiddelen van Overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2011, (1) 16 e.v.  
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hypothekeert.1387 Deze premisse lijkt nog belangrijker bij een dading.1388 Het zou niet opgaan 

om eerst een dading te sluiten en zich vervolgens aan diezelfde overeenkomst te willen 

onttrekken omdat men zich heeft vergist.1389 De toepassing van de wilsgebreken en in het 

bijzonder de nietigheidsgrond dwaling bij een dading lijken hiermee te botsen, aangezien deze 

nietigheidsgrond net toestaat om de overeenkomst open te breken op grond van een vergissing 

van een van de partijen.1390  

 

377. MINDER DWALING EN MEER RECHTSZEKERHEID (?) – Vanuit die optiek lijkt het op het 

eerste gezicht tot het wezen van de dading te behoren dat de toepassing van het wilsgebrek 

dwaling wordt ingeperkt.1391 Zo kan de onaantastbaarheid van deze overeenkomst 

prevaleren.1392 De Belgische wet erkent daarom alvast één mogelijkheid minder waarop de 

dading kan worden vernietigd.1393 Art. 2052, tweede lid BW sluit een dwaling in rechte uit als 

                                                 
1387 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 48; J. HERBOTS en P. 

HERTEN, “Overzicht van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 1973, (875) 891. Vgl. J. 

KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 211 e.v.  
1388 Vgl.: P. DESCOULLAYES, De la transaction dans quelques législations européennes. Étude de droit comparé, 

Lausanne, Imprimerie Corbaz & Cie, 1902, 109; M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé 

comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 175; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en 

dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst 

vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 

1990, (187) 204; A. A. VAN ROSSUM, Vaststellingsovereenkomst in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 

2001, 33.  
1389 E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en 

erkenning gekwalificeerde benadeling” (noot onder Cassatie 9 november 2012), RW 2012-13, (1416) 1417; E. J. 

NUMANN, “Aantasting van vaststellingsovereenkomsten wegens dwaling” in G. J. SCHOLTEN, Non sine causa, 

Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1979, (277) 283; M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met 

dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 81 e.v.  
1390 Zie ook: A. DE BOECK en R. VAN RANSBEECK, “De geldige totstandkoming van overeenkomsten en 

verbintenissen uit eenzijdige wilsverklaring. Actuele ontwikkelingen in de cassatierechtspraak 2005-2012” in S. 

STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY EN A. DE BOECK (eds.), Themis. Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2012, 

(51) 55; B. DEMARSIN, “Clausules in verband met dwaling” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds), Contractuele Clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (397) 408; E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 

198-199; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS, “Examen de jurisprudence (1976 à 1980). Les contrats 

spéciaux (3e partie)”, RCJB 1986, (317) 432; L. SIMONT en J. DE GAVRE, “Examen de jurisprudence (1969 à 

1975). Les contrats spéciaux”, RCJB 1976, (365) 483.  
1391 E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en 

erkenning gekwalificeerde benadeling” (noot onder Cass. 9 november 2012), RW 2012-13, (1416) 1418. Zie 

ook: D. DEVOS, “Chronique de jurisprudence. Les contrats (1986-1987)”, JT 1993, (77) 93; J. HERBOTS en P. 

HERTEN, “Overzicht van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 1973, (875) 891; F. 

SPANOGHE, “Van het water, de wijn, het zand en… oude koeien” in X (ed.), De behoorlijke beëindiging van 

overeenkomsten, Brussel, De Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen, 1993, (173) 186-187. 
1392 Eenzelfde gedachte zien we ook bij de analyse van art. 2052, eerste lid BW, waarin de wetgever kracht van 

gewijsde in hoogste aanleg aan de dading toekent. Zie hierover Afdeling 3 van Hoofdstuk I van Deel IV.  
1393 C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-Ferrand, 

Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 351 e.v.; 

L. BOYER, La notion de transaction: contribution à l’ étude des concepts de cause et d’acte déclaratif, Parijs, 

Libraire du recueil Sirey, 1947, 68. J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit 

et de Juris, 1993, 469; L. MAYER, “La transaction, un contrat spécial?”, RTD Civ. 2014, (523) 523; B. TILLEMAN, 

I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 211. Vgl.: R. ALLAIN, 
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mogelijke nietigheidsgrond van de dading. Op die manier zou men de stabiliteit van de dading 

verzekeren.  

 

378. MOEILIJKE TAAK VOOR DE RECHTER – Bij een geschil over de geldigheid van een 

dading, waarbij een dwalingsvordering wordt ingesteld, heeft de rechter mijns inziens een erg 

moeilijke taak.1394 Deze moet controleren welke dwaling voorligt. Indien de vordering is 

gebaseerd op een dwaling in rechte, dan stopt elk verder onderzoek naar de 

toepassingsvoorwaarden. Zelfs indien aan alle toepassingsvoorwaarden van de 

dwalingsvordering is voldaan, kan de rechter de dading niet vernietigen omdat het een 

krachtens art. 2052, tweede lid BW ontoelaatbare nietigheidsgrond is. Indien het daarentegen 

een feitelijke dwaling is, moet de rechter overgaan tot een controle. Indien succesvol, 

vernietigt de rechter de dading op grond van een feitelijke dwaling.  

 

379. DWALING IN RECHTE KAN BEDROG ZIJN – Zoals later wordt besproken, vormt het 

wilsgebrek bedrog evenwel nog steeds een nietigheidsgrond voor de dading, volledig in lijn 

met de voorwaarden en rechtsgevolgen die in het gemene verbintenissenrecht gelden.1395 

Indien de dwaling in rechte bijgevolg te kwader trouw is uitgelokt, kan de dading worden 

vernietigd.1396  

 Dwaling over objectief recht is uitgesloten (art. 2052, tweede lid BW) 

 

380. ZEKERHEID – De uitsluiting van een dwaling in rechte is een afwijking van het gemeen 

recht.1397 Hier kunnen gelijkenissen worden getrokken met de ratio legis achter de herhaling 

                                                                                                                                                         
L’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie Bonvalot-Jouve, 1907, 197-

198; I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 50 e.v.; B. VAN DEN 

BERGH, “Het akkoordvonnis: “contractuele grondlaag met rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 september 

2013), RW 2015-16, (504) 505.  
1394 Zie in dezelfde zin: B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable des 

indemnités. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la 

responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 894; 

F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 63. Vgl. J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes 

généraux, Traité pratique de droit commercial, III,  Waterloo, Kluwer, 2011, 246.  
1395 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk II van Deel III.  
1396 L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 

2005, 202.  
1397 Zie o.a.: Arbh. Brussel 2 oktober 2012, nr. 2011/AB/114; B. DE CONINCK  

en V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport belge” in B. DUBUISSON en 

P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. 

Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 894; P. DESCOULLAYES, De la transaction dans 

quelques législations européennes. Étude de droit comparé, Lausanne, Imprimerie Corbaz & Cie, 1902, 117; L. 

GOVAERT, “Art. 2052” in L. DE KEYSER, E. DIRIX, C. SLUYTS en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere 

Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1995, 52; P. VANGERVEN, “De transactie inzake douane en accijnzen”, RW 1962-63, 

(1657) 1663.  
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van het gemeen recht bij de uitsluiting van benadeling als nietigheidsgrond.1398 Beide 

uitsluitingen willen partijen de zekerheid bieden dat een vergissing over het recht of over een 

economische wanverhouding niet tot een nietigheid leidt. Het weze opgemerkt dat het bij 

benadeling louter gaat om een integrale herhaling van het gemene verbintenissenrecht.  

 

381. OBJECTIEFRECHTELIJKE CLAIM – Traditioneel wordt aangenomen dat de wetgever met 

een dwaling in rechte verwijst naar een dwaling over een objectief recht en niet over 

subjectieve rechten.1399 Het objectief recht is het geheel van regels en normen dat van kracht 

is in een land.1400 Een subjectief recht is een objectiefrechtelijke aanspraak en/of verplichting 

van een rechtssubject.1401 Men moet het objectief recht dus benaderen vanuit het perspectief 

van het rechtssubject. Iemand met een subjectief recht kan zich tot de rechter wenden om een 

rechterlijke uitspraak te krijgen.1402 Een rechtsvordering is dan het recht om een subjectief 

recht te laten nakomen.1403  

 

382. VOORBEELD – Een dwaling over de toepasselijkheid van arbeidsrechtelijke 

regelgeving is een dwaling over een rechtsregel en dus een dwaling in rechte. Het kan hierbij 

gaan over een dwaling over alle rechtsbronnen, zowel nationaal als internationaal.1404  

                                                 
1398 Zie ook art. 2052, tweede lid BW. L. BOYER, La notion de transaction: contribution à l’ étude des concepts 

de cause et d’acte déclaratif, Parijs, Libraire du recueil Sirey, 1947, 75; J. DE GAVRE, Le contrat de la 

transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 141.  
1399 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 52; J. LE BOURG, “L’erreur” 

in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-

Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (53) 56; B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La transaction et le 

règlement amiable des indemnités. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa 

réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, 

Bruylant, 2015, (885) 894; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE, Vermogensrecht in Kort Bestek, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 474-475; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in 

APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 214; A. VAN OEVELEN, “Dading en ontslag” in X (ed.), Liber Amicorum A. 

Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 279. Vgl.: J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van 

Doesburgh, 1928, 1.  
1400 Zie o.a. A.-S. NYSSEN en F. BALON, “Les MARC’s”, Jurimpratique 1/2014, (39) 43.  
1401 Cass. 13 juni 2014, Arr. Cass. 2014, 1498; A. CARETTE, “Een subjectief recht op een volwaardig 

leefmilieu?”, TPR 1998, (821) 827-831; A.-S. NYSSEN en F. BALON, “Les MARC’s”, Jurimpratique 1/2014, (39) 

43; J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Parijs, Presses universitaires de France, 2013, 149 e.v.; T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2009, 140-141; V. WITHOFS, “Bevoegdheden als categorie van subjectieve rechten: afbakening, kenmerken en 

juridisch regime”, TPR 2016, (433) 435-436.  
1402 B. VANLERBERGHE, “Het recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. 

Algemene beginselen en enkele concrete toepassingen in het gerechtelijk recht” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en 

S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 3.  
1403 G. DE LEVAL, “L’action en justice” in G. DE LEVAL, H. BOULARBAH en O. CAPRASSE (eds.), Droit judiciaire, 

Tome 2, Manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, (73) 73 e.v.; B. VANLERBERGHE, “Het recht op 

toegang tot de rechter zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. Algemene beginselen en enkele concrete 

toepassingen in het gerechtelijk recht” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot 

de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 3.  
1404 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 213.  
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Een verzekerde was onwetend over een clausule van de bijzondere verzekeringsvoorwaarden, 

met name die over een wachttijd waarin de verzekeraar nog niet tot dekking is gehouden. Een 

schadegeval doet zich voor en de verzekerde spreekt de verzekeraar aan. De verzekeraar stelt 

dat het schadegeval zich heeft voorgedaan tijdens de wachttijd en betwist de aanspraak. Om de 

discussie te beëindigen, sluiten beide partijen echter een dading. In deze dading komen zij een 

vergoeding overeen en spreken zij af dat de eerder gesloten verzekeringsovereenkomst wordt 

ontbonden. Nadien gebeurt er een tweede schadegeval. De verzekerde doet opnieuw een 

beroep op de verzekeringsovereenkomst en stelt dat de eerder gesloten dading, waarin werd 

overeen gekomen om de verzekeringsovereenkomst te ontbinden, nietig is op grond van 

dwaling. De verzekerde was er foutief van uit gegaan dat de door hem niet gekende wachttijd 

hem tegenwerpelijk was, quod non. De verzekeraar stelt dat het hier om een dwaling in rechte 

gaat en art. 2052, tweede lid BW sluit een dwaling in rechte uit. Het Hof van Cassatie volgt de 

redenering van de verzekeraar en bevestigt de bestreden beslissing.1405  

Een dading kan niet worden vernietigd op grond van een vergissing over de toepassing van 

fiscale regels op een opzeggingsvergoeding.1406 

Een werknemer veroorzaakte op 28 januari 2000 een verkeersongeval met de firmawagen. Na 

een ademanalyse werd bij deze werknemer een te hoog alcoholgehalte vastgesteld. Op 31 

januari 2000 overhandigde de werkgever hem een ontslagbrief. Vervolgens sloten partijen een 

dading om alle modaliteiten van het ontslag te regelen. Nadien vordert de ex-werknemer een 

hogere opzeggingsvergoeding. Hij beweert dat de dading nietig is, aangezien hij zich had 

vergist over de toepasselijke arbeidsrechtelijke wetgeving. Het Hof kwalificeert deze dwaling 

als een dwaling in rechte, en wijst de nietigheidsvordering af.1407 

Indien de rechtspraak na het sluiten van een dading een andere opvatting aanneemt over de 

notie ‘vacatievergoeding’ bij deskundigen, dan kan de eerder gesloten dading niet worden 

vernietigd aangezien het hier om een dwaling in rechte gaat.1408 

Een dading met een overheid van douane kan niet worden vernietigd indien later de wetgeving 

op basis waarvan die dading is tot stand gekomen wordt gewijzigd.1409 Ook indien partijen 

zich vergisten over de zwaarte van de overtreding waaraan de dading met de douane een einde 

zou stellen, kan de daarover gesloten dading niet worden vernietigd.1410 

In dezelfde gedachte kan ook een dading niet worden vernietigd wanneer deze dading werd 

gesloten op het ogenblik dat er in de rechtspraak en de rechtsleer onzekerheid heerste over de 

                                                 
1405 Cass. Fr. Civ. 12 juli 2005, D. 2006, 1512.  
1406 Brussel 24 mei 1960, Ann. Not. Enr. 1960, 215.  
1407 Arbh. Antwerpen 1 oktober 2003, Soc. Kron. 2004, 142 e.v.  
1408 Rb. Luik 20 januari 1904, Pand. Pér. 1904, nr. 763, 508.  
1409 Cass. 22 september 2011, RW 2012-13, 427, noot E. VAN DOOREN. Zie hierover: N. PORTUGAELS, 

“Douanerechtelijk transigeren: naar de kwalificatie van vaststellingsovereenkomst en een billijke toepassing van 

dwaling”, TFR 2014, (706) 706-714.  
1410 Rb. Brussel 9 december 1954, Pas. 1956, III, 50.  
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invulling van de notie ‘arbeidsongeval’, maar na het sluiten van de dading de wetgever hieraan 

een wettelijke definitie gaf.1411 

Indien partijen een dading sluiten om de gevolgen van een verkeersongeval te regelen, maar 

nadien blijkt dat er van een overtreding van de regelgeving op het verkeer geen sprake was, 

kan deze dading niet worden vernietigd.1412 

 

383. DWALING OVER SUBJECTIEVE RECHTEN IS AANVECHTBAAR – Een dwaling over 

subjectieve rechten is volgens de meerderheid van de rechtsleer een dwaling in feite.1413 

Indien men dwaalt over een subjectief recht, zou men dwalen in feite omdat men er foutief 

van uit gaat dat men een objectiefrechtelijke aanspraak heeft ten aanzien van een ander 

rechtssubject.1414 Bijgevolg is een dwaling ten aanzien van subjectieve rechten in het huidige 

recht een aanvaarde grond tot nietigheid van de dading. Dit onderscheid kan echter niet steeds 

even scherp worden gemaakt: indien deze dwaling berust op een dwaling over regels van 

objectief recht, dan is dit eveneens een rechtsdwaling.1415  

Het hof van beroep te Luik oordeelde dat een dwaling over de interpretatie van een testament 

geen dwaling omtrent het recht is, maar wel een feitelijke dwaling. In casu betrof die dwaling 

evenwel geen dwaling over de zelfstandigheid van de zaak, zodat de dading niet werd 

vernietigd.1416 

A. Grondslagen van de uitsluiting van rechtsdwaling als nietigheidsgrond 

 

384. VERSCHEIDENHEID – Art. 2052, tweede lid BW ressorteert belangrijke gevolgen. Men 

zou dan ook verwachten dat deze regel een duidelijke ratio legis heeft. Niets is echt minder 

waar.1417 Wanneer men de ratio legis van de uitsluiting van rechtsdwaling tracht te 

achterhalen, valt een grote verscheidenheid aan mogelijke motieven op.1418 In de volgende 

                                                 
1411 Rb. Brussel 27 oktober 1967, JT 1967, 698.  
1412 Vred. Duffel 6 juli 1960, RW 1960-61, 441.  
1413 C. BRUNNER, “Rechtsdwaling”, TPR 1993, (1313) 1314; D. COTTENIE, “Gedane zaken nemen geen keer. Of 

soms wel? Over het karakter van ‘dading’ van de EOT-regelingsakte” (noot onder Gent 16 oktober 2008), TBBR 

2010, afl. 2, (216) 220; G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 131-132; L. GOVAERT, “Art. 2052” 

in L. DE KEYSER, E. DIRIX, C. SLUYTS en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere Overeenkomsten. Commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 52-53; B. TILLEMAN, I. 

CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 214 en de verwijzingen 

aldaar.  
1414 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 460-461.  
1415 C. BRUNNER, “Rechtsdwaling”, TPR 1993, (1313) 1314.  
1416 Luik 4 juli 1953, RW 1953-54, 530.  
1417 Zie hierover ook: N. PORTUGAELS, “Het bijzondere dwalingsregime bij dading: weg ermee!” in A. HOC, S. 

WATTIER en G. WILLEMS, (eds.), Human Rights as a Basis for Reevaluating and Reconstructing the Law, 

Brussel, Bruylant, 2016, (265) 265 – 280. Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur 

Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 63.  
1418 Vgl. F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 460-461.  
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randnummers worden deze motieven besproken. De gemene deler van deze motieven is echter 

dat geen enkel argument glashelder en overtuigend is. De voorbereidende werken van de 

Code Civil bieden in deze niet veel duidelijkheid en ook DOMAT rept niet over de ratio legis 

van de uitsluiting.  

 

385. JURIDISCHE BIJSTAND RECURRENT – Bepaalde rechtsleer stelt dat partijen steevast op 

zoek gaan naar juridisch advies bij het opstellen van een dading.1419 Deze juridische bijstand 

zou er vervolgens toe leiden dat partijen zich niet kunnen beroepen op een rechtsdwaling. De 

bijstand van een juridisch raadgever zou een dwaling in rechte dus uitsluiten, aangezien deze 

juridische raadgevers zich niet kunnen vergissen over het recht.1420 Deze motivering kan 

echter niet overtuigen.1421 Niet elke partij bij een dading doet immers een beroep op juridische 

bijstand. Het is net vaak om juridische kosten te vermijden dat partijen een dading sluiten en 

dus geen beroep doen op een juridisch adviseur. De bijstand van een juridisch raadgever sluit 

een dwaling in rechte overigens niet automatisch uit, maar kan slechts in bepaalde gevallen 

een rol spelen bij de verschoonbaarheidsvereiste. Deze opvatting biedt geen motief voor de 

uitsluiting van rechtsdwaling als nietigheidsgrond.  

 

386. VERKEERDE VERONDERSTELLING – Bepaalde rechtsleer verwijst naar de invloed die 

BIGOT-PRÉAMENEU had op de totstandkoming van het BW. Deze rechtsgeleerde heeft zich bij 

de behandeling van de dwaling bij dading vergist, wanneer hij stelde: “En général, les erreurs 

de droit ne s’excusent point”.1422 Deze stelling klopt uiteraard niet (meer), of zoals de Franse 

auteur GAUTIER het erg sterk formuleert: “Où le prestigieux Bigot-Préameneu est pris en 

flagrant délit d’erreur de droit, ce dont tire deux siècles plus tard la Cour de cassation”.1423 

                                                 
1419 R. ALLAIN, L’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie Bonvalot-

Jouve, 1907, 197; M. LE COINTE, De l’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, F. 

Pichon Imprimeur Libraire, 1874, 122.  
1420 C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-

Editeur, 1863, 308. Zie hierover ook: E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de 

jurisprudence ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 21-22; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en 

K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 212. Vgl.: P. DESCOULLAYES, De la transaction dans 

quelques législations européennes. Étude de droit comparé, Lausanne, Imprimerie Corbaz & Cie, 1902, 115-

116.  
1421 Zie o.a.: H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit civil belge. V: Les principaux contrats (2e partie), Brussel, 

Bruylant, 1975, 513.  
1422 Exposé des motifs auprès du Corps législatif, séance du 24 Ventose An XII, Locré, t. XV, 422. Uitgebreider 

citaat: “Les transactions comme les jugements ne peuvent donc point être attaquées à raison des dispositions par 

lesquelles les parties ont terminé leurs différends… Ce serait donc en vain qu’une partie voudrait réclamer 

contre une transaction, sous prétexte qu’il y aurait une erreur de droit. En général les erreurs de droit ne 

s’excusent point; et dans les jugements auxquels on assimile les transactions, de pareilles erreurs n’ont jamais 

été mises au nombre des motifs suffisants pour les attaquer.” Zie voor kritiek o.a.: E. F. FROIMESCO, L’erreur 

dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 25; P.-Y. 

GAUTIER, “3. Contrats spéciaux. I.-Transaction”, RTD. Civ. 2001, 382; B. MALLET-BRICOUT, “Vices et 

transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, 

Dalloz, 2006, (35) 38-39; L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et 

de Jurisprudence, 2005, 19. Vgl.: J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 46-47.  
1423 P.-Y. GAUTIER, “3. Contrats spéciaux. I.-Transaction”, RTD. Civ. 2001, 381.  
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Een dwaling in rechte is in het gemeen recht wel een nietigheidsgrond.1424 Het is overigens 

deze motivering die het hof van beroep van Toulouse ertoe had bewogen om in art. 2052, 

tweede lid BW net een aanvaarding van een dwaling in rechte in het gemeen recht te zien, 

aangezien art. 2052, tweede lid BW anders geen toegevoegde waarde heeft.1425 Wat er ook 

van zij, ook deze motivering van het afwijkende regime van rechtsdwaling kan niet 

overtuigen.  

 

387. FOUTIEVE OMZETTING DOMAT – Naast een vergissing van BIGOT-PRÉAMENEU, verwijst 

ZAAIJER naar de invloed van DOMAT op art. 2052 BW, maar die echter foutief in wetgeving 

werd opgenomen.1426
 Bij DOMAT kan de volgende stelling worden terug gevonden: “la 

transaction ne pourrait être attaquée pour cause d’erreur dans la nature du droit litigieux”. 

ZAAIJER merkt op dat men deze bewoordingen foutief heeft veranderd in een uitsluiting van 

een erreur de droit.1427 Dit sluit echter niet aan bij de situatie die DOMAT voor ogen had, 

aangezien DOMAT enkel de dwaling over de betwiste rechten uitsluit en niet een dwaling in 

rechte in algemene termen.  

 

388. JURIDISCHE ONZEKERHEID ALS OORZAAK VAN HET ONDERSCHEID – De ratio legis van 

deze uitsluiting bestaat volgens sommigen tot slot uit de bedoeling van partijen om een 

onzekerheid met een juridische grondslag te beëindigen, door bepaalde aanspraken in rechte 

niet langer mogelijk te maken.1428 Partijen willen namelijk op contractuele wijze een einde 

                                                 
1424 Cass. 10 april 1975, Arr. Cass. 1975, 871; Luik 4 juli 1953, RW 1953-54, 529; J. GHESTIN, Traité. Formation 

du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 469 e.v.; P.-Y. GAUTIER, “3. Contrats spéciaux. 

I.-Transaction”, RTD. Civ. 2001, 382; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 83. Zie 

ook: B. PONS, Contrat de transaction. Solutions transactionnelles, Parijs, Dalloz, 2013, 24-25. Niettemin 

merkten wij supra reeds op dat men in het verleden een rechtsdwaling niet als nietigheidsgrond aanvaardde. 

Deze uitsluiting kwam voort uit het Romeinse recht en werd heel geleidelijk aan verlaten. Hierop gaan wij 

verder niet in. Zie hierover: R. ALLAIN, L’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, 

Imprimerie Bonvalot-Jouve, 1907, 104-111; R. CELICE, L’erreur dans les contrats (étude de la jurisprudence 

française), Parijs, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1922, 154 e.v.; M. LE COINTE, De l’erreur 

dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, F. Pichon Imprimeur Libraire, 1874, 119. 
1425 Toulouse 2 juli 1818, S. c. n., 5, 2, 402; R. CELICE, L’erreur dans les contrats (étude de la jurisprudence 

française), Parijs, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1922, 161.  
1426 J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 75-76.  
1427 J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 75-76.  
1428 R. ALLAIN, L’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie Bonvalot-

Jouve, 1907, 197-198; H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit civil belge. V: Les principaux contrats (2e 

partie), Brussel, Bruylant, 1975, 513-514; P.-Y. GAUTIER, “3. Contrats spéciaux. I.-Transaction”, RTD. Civ. 

2001, 383; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 460; X. LAGARDE, 

“Les spécificités de la transaction consécutive à un licenciement”, JCP 2001, 1418; M. LE COINTE, De l’erreur 

dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, F. Pichon Imprimeur Libraire, 1874, 122; B. PONS, 

Contrat de transaction. Solutions transactionnelles, Parijs, Dalloz, 2013, 26; L. POULET, Transaction et 

protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 19-20; B. TILLEMAN, I. 

CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 212; E. VAN DE VELDE, 

‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 2009, 360-361; 

A. VAN OEVELEN, “Dading en ontslag” in X (ed.), Liber Amicorum A. Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, 

(273) 279.  
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stellen aan een juridisch geschil.1429 BOYER verwoordt dit als volgt: “il serait dès lors absurde 

de permettre aux parties d’invoquer leur ignorance plus ou moins totale du droit objectif 

puisqu’elles ont précisément renoncé à en avoir connaissance”1430. Het druist in tegen het 

eigen karakter van de dading indien een dwaling in rechte tot een nietigheid kan leiden.1431 

Het feit dat één van de partijen achteraf objectief juridisch gezien ongelijk heeft, is daarbij 

irrelevant.1432 Partijen doen bij een dading afstand van de mogelijkheid om een rechter te laten 

beslissen welk resultaat het objectieve recht voor hun conflict biedt.1433 Zij kiezen er voor om 

dit geschil niet voor te leggen aan een rechter. De mogelijkheid voor partijen om zich daarna 

op een dwaling in rechte te beroepen, komt volgens deze strekking manifest in strijd met de 

idee van het bewust nemen van dit risico.1434 Omdat zij ervoor kiezen om de beslechting van 

hun geschil niet aan een rechter over te laten en ervoor opteren om zelf hun onzekere 

rechtsverhouding vast te leggen, kunnen zij zich later niet beroepen op een dwaling in rechte 

om aan hun verbintenissen te ontsnappen. Als partijen de echte draagwijdte van hun 

aanspraken hadden willen weten, hadden zij een rechterlijke uitspraak nagestreefd.1435  

B. Pleidooi voor aanpassing wetgeving dading 

1. Moeilijk onderscheid tussen feit en recht  

a. “Juridisch geschil”: laagdrempelig criterium  

 

389. PROCEDURE IN RECHTE NIET LANGER VEREIST – Soms ziet men in de bedoeling van 

partijen om een juridische onzekerheid op te lossen een reden voor de uitsluiting van een 

dwaling in rechte. Van alle aangehaalde motieven, heeft deze mijns inziens de meeste 

overtuigingskracht. Historisch gezien kan deze opvatting worden verklaard omdat een dading 

                                                 
1429 J. M. SMITS, Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen, Deventer, Tjeenk 

Willink, 1999, 40-41.  
1430 L. BOYER, La notion de transaction: contribution à l’ étude des concepts de cause et d’acte déclaratif, Parijs, 

Libraire du recueil Sirey, 1947, 71. Zie hierover ook: L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, 

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 20.  
1431 C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-Ferrand, 

Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 354; L. 

BOYER, La notion de transaction: contribution à l’ étude des concepts de cause et d’acte déclaratif, Parijs, 

Libraire du recueil Sirey, 1947, 71; P.-Y. GAUTIER, “3. Contrats spéciaux. I.-Transaction”, RTD. Civ. 2001, 383; 

B. MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction 

dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 38-39.  
1432 RvS 6 april 2006, nr. 157.351, RW 2007-08, 27.  
1433 Arbh. Brussel 2 juni 2006, RABG 2007, 118. Vgl. M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit 

privé comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 175; J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, 

Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 75.  
1434 Zie ook: C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-

Ferrand, Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 

353 e.v.; X. LAGARDE, “Les spécificités de la transaction consécutive à un licenciement“, JCP 2001, I 337, 1418.  
1435 C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-Ferrand, 

Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 354.  
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met de mogelijkheid tot een procedure in rechte gelinkt moest zijn.1436 Ondertussen is dit niet 

meer vereist.1437 Of een conflict aanleiding kan geven tot een procedure in rechte, is tenslotte 

een subjectieve vraag.1438 Het is dus een laagdrempelig criterium.1439 Partijen verdisconteren 

niet enkel een juridisch vraagstuk, maar een dading kan ook betrekking hebben op feitelijke 

elementen. Partijen kunnen bijvoorbeeld een dading sluiten om een lichamelijke 

ongeschiktheid vast te leggen en de vergoedingsplicht van de verzekeraar daarvoor te regelen. 

Dit is een feitelijk element. Dat in een tweede fase aan dit feitelijke element juridische 

gevolgen van aansprakelijkheid zijn gekoppeld, doet hieraan geen afbreuk. Men moet zich 

daarom afvragen waarom de wet bij dading een dwaling in rechte en een dwaling in feite 

onderscheidt.1440  

b. Artificiële onderscheid tussen feit en recht 

 

390. KWALIFICATIEPOGINGEN – Een ander argument tegen de huidige opdeling van het 

wilsgebrek dwaling in een feitelijke en een juridische dwaling kan uit het vaak artificiële 

                                                 
1436 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 49; C. BRULANT, Aléa 

incertitude et risque dans les obligations contractuelles, Université de Paris II, 1972, 47; J. HERBOTS en P. 

HERTEN, “Overzicht van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 1973, (875) 891: “een 

rechtsgeding hangende of dreigende is”.  
1437 Zie o.a.: I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 49. Voor een ruime 

invulling, zie o.a.: F. SPANOGHE, “Van het water, de wijn, het zand en… oude koeien” in X (ed.), De behoorlijke 

beëindiging van overeenkomsten, Brussel, De Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen, 1993, (173) 177; B. 

TILLEMAN, "Bicentenaire du Code civil (1804-2004). Des transactions. Livre III – Titre XV", JT 2004, (225) 

336.  
1438 RvS 6 april 2006, “Overwegende dat het voor de mogelijkheid van de dading door de gemeente niet 

noodzakelijk is dat objectief zou vaststaan dat zij juridisch geen gelijk heeft om de betaling te weigeren; dat een 

subjectieve onzekerheid, de psychologische twijfel omtrent de uitkomst van een eventueel proces, genoeg is”. Zie 

ook: C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-

Editeur, 1863, 169-170; M. LE COINTE, De l’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, 

F. Pichon Imprimeur Libraire, 1874, 122; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et en droit 

judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 78-79; H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit civil belge. V: Les 

principaux contrats (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 480-481; M. C. EUWEMA, “Bemiddeling bij 

contracteren: toegevoegde waarde?” in A.-L. VERBEKE (ed.), Knelpunten Onderhandelen en Bemiddelen van 

Overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2011, (65) 67; J. B. MARBEAU, Traité des transactions, d’après les 

principes du code civil suivi de la discussion du projet de loi sur les transactions, de l’exposé des motifs, et des 

principaux discours prononcées sur cette manière au corps législatif et au tribunat, Parijs, 1824, 5-6: « La 

transaction n’en est pas moins valable: elle a, dans ce cas, une cause suffisante, soit dans un sentiment de pure 

bienveillance, soit dans le cri de la conscience, soit dans le désir de conserver ou rétablir l’union et de se 

garantir des longueurs, des frais et des inquiétudes d’un procés ». Zie ook: R. ALLAIN, L’erreur dans les 

contrats en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie Bonvalot-Jouve, 1907, 200-201.  
1439 Vgl. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence. V: Les 

principaux contrats usuels (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 480 e.v.; A.C. VAN SCHAICK, Bijzondere 

Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende 

rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 

Deventer, Kluwer, 2012, 143; A. VAN OEVELEN, “Dading en ontslag” in X (ed.), Liber Amicorum A. 

Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 275 en 277.  
1440 Zie ook: E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et 

moderne Edouard Duchemin, 1923, 26-27.  
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onderscheid tussen beide vormen worden gehaald.1441 Dit komt niet ten goede aan de 

rechtszekerheid, aangezien de ene soort wel tot een nietigheid kan leiden en de andere niet.1442 

Vanwege dit moeilijke onderscheid, verwoordt de partij die aan de dading tracht te 

ontsnappen de dwaling als een feitelijke dwaling.1443 Het belangrijke onderscheid is zo het 

voorwerp van een zeer subtiele beoordeling en wordt zelfs herleid tot een louter woordenspel. 

Deze kwalificatiepogingen van de partijen vloeien voort uit de onduidelijke scheidingslijn 

tussen recht (d.i. juridische elementen) en feitelijke elementen.1444  

 

391. BEVOEGDHEID HOF VAN CASSATIE – Aangezien het Hof van Cassatie zich niet met de 

feiten mag inlaten, worden de controlemogelijkheden van het Hof beperkt. De feitenrechters 

houden zich bezig met de feiten, het Hof van Cassatie kan zich enkel bezig houden met het 

recht. Toch leidt deze bevoegdheidsafbakening niet tot een duidelijk onderscheid tussen 

‘recht’ en ‘feit’. FORIERS stelde reeds treffend: “On comprend dès lors que la matière de la 

distinction du droit et du fait devant la Cour de cassation jouisse d’une réputation bien 

établie d’obscurité, d’insécurité et de doute”.1445 BARENDRECHT stelt tevens dat het altijd 

mogelijk is om de kant van de te kwalificeren feiten te kiezen, dan wel de kant van de norm 

waaronder de kwalificatie plaatsvindt.1446 VEROUGSTRAETE stelt zelfs dat het Hof van 

Cassatie “eerder geneigd” zal zijn om zaken die voor de rechtsontwikkeling en de 

rechtsvorming van minder belang zijn, te kwalificeren als zaken waarin de feitenrechter 

voldoende te kennen heeft gegeven waarom hij een bepaalde oplossing heeft gekozen.1447 Het 

onderscheid tussen recht en feit is blijkbaar zo artificieel dat het een subjectieve invulling 

                                                 
1441 A. BENABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux, Parijs, Montchrestien Lextenso, 2011, 669; P. 

DESCOULLAYES, De la transaction dans quelques législations européennes. Étude de droit comparé, Lausanne, 

Imprimerie Corbaz & Cie, 1902, 118; F. JULIENNE, “ Transaction-Formation”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil 

Code. Art. 2044 à 2058 [zoals bijgehouden tot 24 januari 2011], nr. 63; P.-Y. GAUTIER, “3. Contrats spéciaux. I.-

Transaction”, RTD. Civ. 2001, 381.  
1442 Zie ook: B. MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La 

transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 40-41.  
1443 Zie: Brussel 17 februari 1987, TBBR 1989, 140.  
1444 J. M. BARENDRECHT, De Hoge Raad op de hei. Kwaliteitsbewaking en leiding over de rechtspraak door de 

civiele cassatie: een analyse en denkrichtingen voor de toekomst, Deventer, Tjeenk Willink, 1998, 24; E. VAN 

DE VELDE, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 2009, 

289 en 292; I. VEROUGSTRAETE, “Een nieuw soort rechters” in H. COUSY, E. DIRIX, S. STIJNS, J. STUYCK en D. 

VAN GERVEN (eds.), Liber Amicorum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (77) 80.  
1445 P. FORIERS, “La disctinction du fait et du droit devant la Cour de cassation de Belgique” in P. FORIERS (ed.), 

La pensée juridique de Paul Foriers, vol. 1, Travaux de centre national de recherches de logique, Brussel, 

Bruylant, 1982, (265) 272.  
1446 Zie ook: J. M. BARENDRECHT, De Hoge Raad op de hei. Kwaliteitsbewaking en leiding over de rechtspraak 

door de civiele cassatie: een analyse en denkrichtingen voor de toekomst, Deventer, Tjeenk Willink, 1998, 24-

25.  
1447 J. M. BARENDRECHT, De Hoge Raad op de hei. Kwaliteitsbewaking en leiding over de rechtspraak door de 

civiele cassatie: een analyse en denkrichtingen voor de toekomst, Deventer, Tjeenk Willink, 1998, 31; I. 

VEROUGSTRAETE, “Een nieuw soort rechters” in H. COUSY, E. DIRIX, S. STIJNS, J. STUYCK en D. VAN GERVEN 

(eds.), Liber Amicorum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (77) 81.  



 

 

231 

 

mogelijk maakt, in die zin dat men aan cherry picking kan doen.1448 Daarnaast oordeelt men 

soms dat een dwaling in rechte eigenlijk een dwaling over het voorwerp van het geschil is, 

zodat de nietigheidsvordering toch toegestaan is.1449  

 

392. MOEILIJK TE VERZOENEN RECHTSPRAAK – De rechtspraak illustreert dat gelijkaardige 

feitenconstellaties aanleiding kunnen geven tot verschillende kwalificaties van de dwaling.  

CASS. FR. 19 DECEMBER 20001450 – Een persoon staat borg voor de schulden van een 

handelaar bij een bank. Nadat deze handelaar ophoudt zijn verplichtingen jegens de bank te 

voldoen, spreekt de bank de borg aan. Deze zaak komt uiteindelijk voor het Franse Hof van 

Cassatie, waar de borg tot betaling wordt veroordeeld. Over de betalingsmodaliteiten en de 

bepaling van de exacte som sluiten partijen vervolgens een dading. Na betaling tracht de borg 

de oorspronkelijke schuldenaar aan te spreken via een subrogatierecht. Later blijkt dat de 

handelaar in een procedure van gerechtelijke vereffening was gegaan en dat de bank geen 

aangifte van schuldvordering had gedaan. Aangezien de aangifte niet gebeurde, is de 

vordering uitgedoofd en kan de borg niet via subrogatie regres halen. Vervolgens stelt de borg 

dat het een nietige dading is, aangezien er geen geldige oorzaak is omdat de bank geen 

aangifte van schuldvordering had gedaan en de borg niet had mogen aanspreken. Het Hof van 

Cassatie besloot tot een dwaling in rechte en verwierp de nietigheidsvordering aangezien een 

dwaling in rechte geen nietigheidsgrond van een dading is.1451 Van doorslaggevend belang in 

deze redenering was dat partijen de dading sloten om de betalingsmodaliteiten te regelen ter 

uitvoering van een eerder arrest van het Hof. Het is dit laatste, het juridische feit van een 

rechterlijke uitspraak, dat van de dwaling een dwaling in rechte maakt.  

CASS. FR. 29 MEI 20011452 – In een zaak die was gebaseerd op een zeer gelijkaardige 

feitenconstellatie als de zaak de dato 19 december 2000, kwam het Franse Hof van Cassatie 

tot een geheel ander resultaat. Opnieuw was het een geschil tussen een bank en een borg, 

waarbij de borg werd aangesproken om de betaling te voldoen aangezien de hoofdschuldenaar 

in gebreke bleef. Dit geschil werd uiteindelijk beëindigd door een dading (dus zonder een 

eerder veroordeeldend arrest). Op het moment van het sluiten van deze dading, was de schuld 

echter al uitgedoofd, aangezien de in gebreke blijvende schuldenaar al in een procedure van 

gerechtelijke vereffening was gegaan en de bank ook in deze zaak geen eerdere aangifte van 

schuldvordering had gedaan. Vanuit die optiek werd de dading nietig verklaard op grond van 

het wilsgebrek feitelijke dwaling.  

                                                 
1448 Zie ook: K. LENAERTS, “De feiten in het recht: kanttekeningen vanuit de Europese rechtspraak” in H. COUSY 

en S. STIJNS (eds.), Liber Amicorum Walter van Gerven, Antwerpen, Kluwer, 2000, (41) 41-42; W. VAN 

GERVEN, Het beleid van de rechter, Antwerpen, Standaard, 1973, 130-131.  
1449 Cass. fr. Soc. 24 november 1998, D. 1999, 174.  
1450 Cass. fr. Civ. 19 december 2000, D. 2001, n° 98-12.0145, noot V. AVENA-ROBARDET. Zie ook: P. 

SOUSTELLE, “Le maintien d’une transaction sur jugement erroné”, D. 2001, 2193. Zie ook: J. LE BOURG, 

“L’erreur” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du 

Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (53) 56.  
1451 Zie ook: V. AVENA-ROBARDET, “Recours de la caution qui a payé le créancier alors que celui-ci n’a pas 

déclaré sa créance au passif du débiteur”, D. 2001, 629. 
1452 Civ. 29 mei 2001, D. 2001, AJ. 1944, noot P. SOUSTELLE.  
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Een verklaring voor deze moeilijk met elkaar te verzoenen rechtspraak is mogelijk dat in de 

eerste zaak de onwetendheid voortvloeit uit een arrest van het Franse Hof van Cassatie. Deze 

rechterlijke uitspraak ontbrak in de tweede zaak, waar de dwaling enkel voortvloeide uit het 

ontbreken van kennis over het uitdoven van de schuld, aangezien er geen aangifte van 

schuldvordering was gedaan.1453 Nochtans kan men zich afvragen of er ook in de tweede zaak 

geen dwaling in rechte was, aangezien de dwaling toch voortvloeide uit een zeer ‘juridisch’ 

element, namelijk het gebrek aan aangifte van de schuldvordering? Ook in het Franse recht 

gaan er stemmen op om het rechtskader over de wilsgebreken bij dading aan te passen.1454,1455 

Dergelijk voorbeelden uit de rechtspraak tonen het vaak onzekere resultaat aan. Geval per 

geval wordt door de rechtspraak geoordeeld of een bepaalde feitenconstellatie aanleiding 

geeft tot een dwaling in rechte of een feitelijke dwaling.  

c. Dading over louter feitelijke elementen in het fiscaal recht  

 

393. DADING OVER UITSLUITEND FEITELIJKE ELEMENTEN IN HET FISCAAL RECHT – Het fiscaal 

recht biedt een bijkomend argument tegen deze motivering. Deze analyse is functioneel voor 

het onderzoek, aangezien het bijdraagt tot het antwoord op de vraag in welke mate het 

juridische regime van de dading daadwerkelijk in meer rechtszekerheid voorziet dan het 

gemene verbintenissenrecht. Art. 84, tweede lid WBTW bepaalt dat de Minister van 

Financiën met de belastingplichtige een dading kan sluiten, voor zover deze niet tot een 

vrijstelling of een vermindering van de belasting leidt.1456 Ook art. 219 vierde lid W. Reg.; art. 

141 vierde lid W. Succ. en art. 202/4 vierde lid Wetboek diverse rechten en taksen kennen een 

regeling in dezelfde zin. Dadingen met de overheid bevinden zich op het kruispunt tussen het 

privaat- en publiekrecht.1457  

i. Probleemstelling  

 

                                                 
1453 B. MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction 

dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 40 e.v.  
1454 B. MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction 

dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 42.  
1455 Met betrekking tot gelijkaardige feiten over een borg die tot betaling wordt veroordeeld hoewel de 

schuldeiser geen aangifte van schuldvordering had gedaan, heeft de Franse wetgever een wet uitgevaardigd die 

dergelijke problemen moet vermijden. Zie ook: F. JULIENNE, “ Transaction-Formation”, Fasc. 40 in Jurisclasseur 

Civil Code. Art. 2044 à 2058 [zoals bijgehouden tot 24 januari 2011], nr. 63.  
1456 Art. 84 WBTW: “Moeilijkheden inzake de heffing van de belasting die vóór het inleiden van een 

rechtsgeding ontstaan, worden opgelost door de Minister van Financiën. De Minister van Financiën 2[...] treft 

met de belastingschuldigen dadingen, voor zover deze niet leiden tot vrijstelling of vermindering van belasting. 

Binnen de door de wet gestelde grenzen, wordt het bedrag van de proportionele fiscale boeten vastgesteld in dit 

Wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door 

de Koning worden vastgesteld.” 
1457 N. PORTUGAELS, “Enkele knelpunten bij een dading op de grens van het privaat- en publiekrecht”, TBP 

2014, (218) 218 – 231. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1068&bron=doc
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394. GRENZEN – De praktijk toont aan dat de fiscus vele afspraken met belastingplichtigen 

sluit, zowel in België, Frankrijk, Nederland als Duitsland.1458 Traditioneel stelt men dat de 

fiscale wetgeving een openbare orde karakter heeft.1459 In die optiek kan een overheid geen 

dading sluiten over een materie die wordt beheerst door het fiscaal recht, voor zover de 

toegeving van de overheid de essentiële elementen van de belasting beïnvloedt.1460 

Wederzijdse toegevingen over deze elementen van de belasting raken de openbare orde en de 

dading die daaruit voortvloeit is daarom absoluut nietig op grond van art. 6 BW.1461 Dit is een 

grondwetsconforme visie. De fiscus kan niet geval per geval afwijkende belastingregimes 

ontwikkelen bij een dading. De Franse Raad van State was er dan ook snel bij om de dading 

in het fiscaal recht ontoelaatbaar te achten.1462 Niettemin pleit moderne rechtsleer voor een 

nuancering van dit uitgangspunt.1463 Zo verdedigt VAN DE VELDE de stelling dat niet elke 

                                                 
1458 Zie voor een onderzoek naar het juridische statuut van een afspraak met de fiscus: E. VAN DE VELDE, 

‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 2009, 589 p. Zie 

naar Nederlands recht: P.J. HUISMAN, De fiscale vaststellingsovereenkomst in Fiscale brochures, Deventer, 

Kluwer, 2013, 147 p.  
1459 Cass. 15 mei 2003, Pas. 2003, 1006, nr. 298: “Overwegende dat het hof van beroep, wanneer het in eerste en 

laatste aanleg uitspraak moet doen over de voorziening van de belastingplichtige, gelet op het feit dat de 

belastingen de openbare orde raken, zelf in feite en in rechte uitspraak moet doen binnen de perken van het aan 

het hof voorgelegde geschil; dat het niet gebonden is door de ramingen in de conclusies van de partijen of in de 

beslissing van de directeur en het meer bepaald eigen gronden kan aanvoeren om de heffing van het juiste 

bedrag te wettigen”; Cass. 14 mei 1978, Arr. Cass. 1978, 1127; Cass. 10 juni 1952, Pas. 1952, I, 652. Zie o.a.: 

W. DEFOOR, “Deel IV. De bewijskracht van de aangifte en de akkoordverklaring van de belastingplichtige of 

zijn volmachtdrager” in W. MAECKELBERG en P. CARLIER (eds.), Fiscaal praktijkboek ’96-’97, Diegem, Kluwer, 

1996, (95) 112; C. DE LA MARDIÈRE, “La transaction, regard fiscal” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT 

(eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (169) 169 e.v.; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, 

C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 295; R. TOURNICOURT en D. 

JAECQUES, “Minnelijke regeling van fiscale geschillen”, RW 2000-01, (371) 373; A. VAN OEVELEN, B. CATTOIR, 

A. COLPAERT, M. VAN LOON, R. VINCKX en L. VAN VALKENBORGH, “De nietigheid van overeenkomsten 

wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden”, TPR 2011, (1355) 1384; P. VAN ORSHOVEN, 

“Waarom gemakkelijk… Over afspraken met de fiscus” in X. (ed.), Recht zonder omwegen. Fiscale opstellen 

aangeboden aan prof. dr. J.J. Couturier, Gent, Larcier, 1999, (103) 103.  
1460 W. DEFOOR, “Deel IV. De bewijskracht van de aangifte en de akkoordverklaring van de belastingplichtige of 

zijn volmachtdrager” in W. MAECKELBERG en P. CARLIER (eds.), Fiscaal praktijkboek ’96-’97, Diegem, Kluwer, 

1996, (95) 112; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 

2000, 300-301; E. VAN DE VELDE, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en 

rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 2009, 263-264. Zie ook: A. VANDER STICHELE, “De dading in het administratief 

recht” in W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH (ed.), Miscellenea W. J. Ganshof van der Meersch: studia ab 

discipulis amicisque in honorem egregii professoris edita, Brussel, Bruylant, 1972, (691) 702-703; A. VAN 

OEVELEN, B. CATTOIR, A. COLPAERT, M. VAN LOON, R. VINCKX en L. VAN VALKENBORGH, “De nietigheid van 

overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden”, TPR 2011, (1355) 1384.  
1461 Gent 1 september 1998, FJF 1998, 642; E. VAN DE VELDE, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische 

kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 2009, 309.  
1462 Conseil d’Etat 5 februari 1932, req. 3669, Demoiselle Jacqout, Lebon, 153. Dit arrest werd later echter teniet 

gedaan door een wettelijk ingrijpen, die een dading door fiscale overheden toch geldig achtte.  
1463 E. VAN DE VELDE, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, 

Larcier, 2009, 258 e.v.  
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regel van het fiscaal recht de openbare orde aanbelangt, maar dat er enkel “een kern van 

rechtsregels tot de eigenlijke veeleer stabiele openbare orde dient te worden gerekend.”1464  

Een vennootschap pleegde een inbreuk op de btw-wetgeving. De administratie legde 

vervolgens een proportionele geldboete op. De vennootschap betwist de inbreuk niet, maar 

vraagt aan de gewestelijke directeur om de boete kwijt te schelden. De administratie 

vermindert de geldboete met de helft, waarna de vennootschap een verzoekschrift indient bij 

de rechtbank van eerste aanleg om de volledige kwijtschelding te krijgen. De rechtbank doet 

de boete integraal teniet en de raadsman van de Belgische staat meldt aan de vennootschap dat 

men in het vonnis berust. Enkele weken later tekent de administratie – ondanks de eerdere 

berusting – toch hoger beroep aan. De vennootschap voert aan dat deze claim niet ontvankelijk 

is door de eerdere berusting. Als verweer stelt de administratie dat een berusting in een 

beslissing betreffende de openbare orde nietig is. Het Hof stelt dat de berusting van de 

Belgische staat niet voor betwisting vatbaar is. De vaststaande cassatierechtspraak dat een 

berusting in een beslissing die de openbare orde aanbelangt niet mogelijk is, is volgens het 

Hof aan nuancering toe: “hoewel het fiscaal recht in beginsel van openbare orde is, kan toch 

niet worden gesteld dat iedere berusting in een fiscaal vonnis of arrest, conform de hiervoor 

aangehaalde cassatierechtspraak, nietig zou zijn”.1465  

ii. ‘Oplossing’ 

 

395. (TE) CREATIEVE INVULLING – Deze uitspraak illustreert het spanningsveld tussen de 

dading en het gebruik ervan in een fiscale context. Toch kent het fiscaal recht enkele 

bepalingen die een dading toelaten. De vraag rijst hoe deze toepassingen te rijmen zijn met de 

principiële onmogelijkheid van wederzijdse toegevingen. Om aan dit euvel te verhelpen, heeft 

men aan deze wetsbepalingen een creatieve invulling gegeven. De dading tussen de fiscale 

administratie en de belastingplichtige mag enkel betrekking hebben op louter feitelijke 

onzekerheden: “Dergelijke dadingen kunnen dus alleen op feitelijke kwesties en niet op 

rechtskwesties zien”.1466 VANDER STICHELE stelt dat de dading enkel betrekking mag hebben 

                                                 
1464 E. VAN DE VELDE, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, 

Larcier, 2009, 261.  
1465 Brussel 8 januari 2014, nr. B 14/0244, www.monkey.be, commentaar F. JACOBS. Dit arrest werd evenwel 

vernietigd door Cass. 7 april 2016, RW 2017-18, 224, omdat de rechter niet was nagegaan of de advocaat over 

een bijzondere volmacht beschikte in de zin van art. 1045 Ger.W.  
1466 BTW-commentaar nr. 84/179. Zie ook: Besluit van de Europese Commissie van 26 mei 2010 betreffende de 

door België ten uitvoer gelegde steunmaatregel C 76/03 (ex NN 69/03) in de vorm van een dading met de fiscus 

ten gunste van Umicore NV, overweging 40: “Volgens artikel 84, tweede alinea, WBTW treft de minister van 

Financiën met de belastingschuldigen dadingen, voor zover deze niet leiden tot vrijstelling of vermindering van 

belasting. Dergelijke dadingen kunnen dus alleen op feitelijke kwesties en niet op rechtskwesties zien. Dergelijke 

dadingen vallen over het algemeen alleen te overwegen wanneer beide partijen toegevingen doen (niet op het 

punt van het bedrag van de belasting die uit de vaststaande feiten kan resulteren, doch over feitelijke kwesties, 

de vaststelling van geldboeten enz.)”. Zie ook: W. DEFOOR, “Deel IV. De bewijskracht van de aangifte en de 

akkoordverklaring van de belastingplichtige of zijn volmachtdrager” in W. MAECKELBERG en P. CARLIER (eds.), 

Fiscaal praktijkboek ’96-’97, Diegem, Kluwer, 1996, (95) 112.  

http://www.monkey.be/
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op de “waarde van de belastbare stof”1467.1468 Zo vermijdt men dat het om een absoluut 

nietige overeenkomst gaat.  

 

396. ARTIFICIEEL – Dit onderscheid tussen feiten- en rechtskwesties is echter onduidelijk. 

Vanuit een publiekrechtelijke analyse duidt VAN DE VELDE “allerminst heldere” fiscale 

rechtspraak en besluit met “feit en recht vormen een symbiose”.1469 Het Hof van Cassatie 

besliste bijvoorbeeld dat een kwalificatie van inkomsten van een belastingplichtige als een 

beroepsinkomen een juridische aangelegenheid uitmaakt.1470 Deze elementen kunnen dus niet 

rechtsgeldig het voorwerp van een dading uitmaken, aangezien er dan sprake is van een 

strijdigheid met de openbare orde. Toch bestaat nog onduidelijkheid. Zo kwalificeerde de 

rechtbank van eerste aanleg van Brussel het akkoord over de hoogte van inkomsten als een 

feitenkwestie, waarover dus rechtsgeldig een akkoord kan worden gesloten.1471 Het hof van 

beroep van Gent velde in graad van hoger beroep daarentegen een arrest in de andere zin. Het 

Hof kwalificeerde deze discussie als een rechtskwestie, waarover partijen geen rechtsgeldige 

overeenkomsten kunnen sluiten.1472 De vereiste dat invulling van het voorwerp van de dading 

enkel kan bestaan uit feitelijke kwesties, is mijns inziens niet vol te houden.  

 

397. PRIVAATRECHTELIJK – Naast het artificiële onderscheid tussen feitelijke en 

rechtskwesties, speelt ook een privaatrechtelijk bezwaar. Het expliciete gebruik van de dading 

om louter feitelijke onzekerheden op te lossen, lijkt een bevestiging van de visie dat een 

juridisch geschil niet langer noodzakelijk is voor een dading.1473 De wil van partijen om een 

feitelijke onzekerheid op te lossen is dus voldoende.1474 Hoewel deze oplossing vanuit 

praktisch oogpunt aanbeveling verdient, is deze invulling echter niet zo vanzelfsprekend. De 

ratio legis van de uitsluiting van rechtsdwaling bestaat volgens bepaalde auteurs uit het feit 

dat partijen een onzekerheid met een juridische grondslag hebben willen oplossen.1475 

                                                 
1467 A. VANDER STICHELE, “De dading in het administratief recht” in W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH (ed.), 

Miscellenea W. J. Ganshof van der Meersch: studia ab discipulis amicisque in honorem egregii professoris 

edita, Brussel, Bruylant, 1972, (691) 702.  
1468 Vgl. B. TILLEMAN, "Bicentenaire du Code civil (1804-2004). Des transactions. Livre III – Titre XV", JT 

2004, (225) 336.  
1469 E. VAN DE VELDE, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, 

Larcier, 2009, 282 e.v. en 292 e.v.  
1470 Cass. 20 november 2006, Arr. Cass. 2006, 2371.  
1471 Rb. Brussel 12 maart 2004, www.fisconet.be.  
1472 Gent 24 januari 2006, www.monkey.be.  
1473 Zie hierover Onderafdeling 1 van Afdeling 3 van Hoofdstuk II van Deel II.  
1474 Vgl.: H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit civil belge. V: Les principaux contrats (2e partie), Brussel, 

Bruylant, 1975, 480-481.  
1475 R. ALLAIN, L’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie Bonvalot-

Jouve, 1907, 197-198; H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit civil belge. V: Les principaux contrats (2e 

partie), Brussel, Bruylant, 1975, 513-514; P.-Y. GAUTIER, “3. Contrats spéciaux. I.-Transaction”, RTD. Civ. 

2001, 383; X. LAGARDE, “Les spécificités de la transaction consécutive à un licenciement”, JCP 2001, 1418; M. 

LE COINTE, De l’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, F. Pichon Imprimeur 

Libraire, 1874, 122; L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 2005, 19-20; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, 
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Partijen willen met een contract een einde stellen aan een juridisch geschil.1476 Omdat zij de 

beslechting van hun geschil niet aan een rechter overlaten, kunnen zij zich later niet beroepen 

op een dwaling in rechte om aan hun verbintenissen te ontsnappen. Dat een dading in 

fiscalibus enkel betrekking kan hebben op feitelijke onzekerheden, bemoeilijkt (en 

verhindert?) deze verantwoording van het uitzonderingsregime van een dwaling in rechte dan 

ook. Een praktisch werkbare oplossing in het publiekrecht, is dus niet zo vanzelfsprekend 

vanuit een privaatrechtelijke analyse, in die zin dat men afbreuk lijkt te doen aan de ratio legis 

van het bijzondere dwalingsregime van de dading, althans volgens één strekking in de 

rechtsleer. 

2. Billijkheidsmotieven 

 

398. ARTIFICIEEL – Soms benut de rechtspraak het artificiële onderscheid tussen een 

dwaling in rechte en een feitelijke dwaling om uiting te geven aan billijkheidsoverwegingen. 

Dit voornamelijk in een sfeer waar een economisch zwakkere partij een dading sluit.1477 Er 

kan worden verwezen naar een voorbeeld uit de Franse rechtspraak, waar het Franse Hof van 

Cassatie besloot tot aanwezigheid van een dwaling in rechte, maar anderzijds ook stelde dat 

deze rechtsdwaling betrekking had op het voorwerp van het geschil. Ondanks de 

aanwezigheid van een dwaling in rechte, besloot het Hof tot een nietige dading.1478 Het is 

duidelijk dat de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter in dergelijke 

gevallen lijkt te verworden tot een willekeurige beoordeling, met weinig rechtszekerheid. 

 

399. ONWENSELIJKE GEVOLGEN – Soms heeft de uitsluiting van rechtsdwaling als 

nietigheidsgrond vanuit billijkheidsoverwegingen nefaste gevolgen. In het vorige 

randnummer werd de hypothese besproken dat het artificiële onderscheid tussen een dwaling 

in rechte en een feitelijke dwaling wordt aangewend om tegemoet te komen aan de billijkheid. 

In dit randnummer betreft het daarentegen de hypothese waarin er net vanuit een 

billijkheidsoogpunt vragen kunnen worden gesteld bij het onderscheid.  

De administratie van douane sloot een overeenkomst met een vennootschap naar Nederlands 

recht. Deze vennootschap wilde een verbeurdverklaring van goederen op grond van art. 222 

Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (hierna: AWDA) vermijden en de vrijgave van in 

beslag genomen goederen verkrijgen. Later besliste het Grondwettelijk Hof echter dat art. 222 

AWDA, de bepaling die aanleiding was voor de overeenkomst, het eigendomsrecht schond. 

                                                                                                                                                         
Antwerpen, Kluwer, 2000, 212; E. VAN DE VELDE, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie 

en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 2009, 360-361; A. VAN OEVELEN, “Dading en ontslag” in X (ed.), Liber 

Amicorum A. Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 279.  
1476 J. M. SMITS, Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen, Deventer, Tjeenk 

Willink, 1999, 40-41.  
1477 A. BENABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux, Parijs, Montchrestien Lextenso, 2011, 669.  
1478 Cass. fr. Civ. 22 mei 2008, D. 2008, 1551.  
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Nadien paste de wetgever deze bepaling aan.1479 De vennootschap vorderde na het arrest van 

het Grondwettelijk Hof de nietigheid van de overeenkomst, aangezien men bij het sluiten van 

de overeenkomst gedwaald zou hebben over de draagwijdte van art. 222 AWDA. Deze zaak 

kwam uiteindelijk voor het Hof van Cassatie. Het Hof oordeelt 1) dat dergelijke overeenkomst 

tussen de administratie en een vermeende overtreder voldoet aan de toepassingsvoorwaarden 

van de dading en 2) dat omwille van die kwalificatie, een beroep op rechtsdwaling wordt 

uitgesloten krachtens art. 2052, tweede lid BW. Het feit dat de dwalingsvordering op een 

rechterlijke uitspraak berust, impliceert een ontoelaatbaar beroep op dwaling, aangezien het 

dan om een dwaling in rechte gaat.1480 

 

400. ONVERWACHT – Toch lijkt een nadere analyse zich op te dringen. In casu sloten beide 

partijen de overeenkomst op basis van de premisse dat art. 222 AWDA in de toen geldende 

vorm van toepassing was. Dit bleek na het arrest van het Grondwettelijk Hof niet het geval, 

zodat de vennootschap de nietigheid van de overeenkomst vorderde door zich op dwaling te 

beroepen. Uit de door het Hof gegeven kwalificatie van dading vloeit echter ook het 

bijzondere dwalingsregime voort, dat een dwaling in rechte als nietigheidsgrond uitsluit. Het 

is echter duidelijk dat in de zaak waarover het Hof van Cassatie uitspraak deed, beide partijen 

ervan uitgingen dat art. 222 AWDA wel degelijk in de toen geldende vorm van toepassing 

was, quod non. Het lijkt ons dan ook rechtvaardiger om in dergelijke gevallen wel degelijk 

een dwalingsvordering mogelijk te maken. We kunnen hier verwijzen naar het arrest van het 

Hof van Cassatie van 6 februari 2009.1481 In casu aanvaardde het Hof de dwalingsvordering 

tegen een koopovereenkomst van een grond, waarbij een bouwvergunning na de aankoop 

werd vernietigd door de Raad van State. De “bebouwbaarheid” was in casu dus een essentieel 

                                                 
1479 Arbitragehof 19 december 2001, nr. 162/2001. Huidig art. 222 AWDA (zoals aangepast door art. 12 van de 

wet van 20 juli 2005, BS 18 juli 2005): “§ 1Worden eveneens in beslag genomen en verbeurd verklaard de 

schepen en vaartuigen, alsmede de rijtuigen, wagens en andere vervoermiddelen en hun gewoon gespan, die tot 

smokkel worden aangewend of in gebruik gesteld, wanneer de niet aangegeven goederen in geheime 

bergplaatsen werden verstopt, of wel wanneer geen enkel deel van de lading werd aangegeven. § 2 Werd de 

lading gedeeltelijk aangegeven, zo zijn de vervoermiddelen slechts voor inbeslagneming vatbaar, voor zover het 

bedrag van de verschuldigde rechten op de niet aangegeven soorten van goederen, en die niet in geheime 

bergplaatsen werden verstopt, meer belopen dan een vierde van de rechten, die dienen betaald voor het 

aangegeven gedeelte van de goederen; zijn de niet aangegeven goederen verboden, zo worden de rechten op 20 

t.h. van de waarde geraamd. § 3 Behoorlijk aangegeven goederen en koopwaren in vrij verkeer, die 

klaarblijkelijk dienen om smokkelwaar te verbergen, worden verbeurd verklaard. § 4 In afwijking van § 1 

worden de vervoermiddelen niet verbeurd verklaard indien de eigenaar ervan aantoont dat hij vreemd is aan het 

misdrijf. In het geval dat de vervoermiddelen niet verbeurd verklaard worden, blijven de eventuele kosten 

verbonden aan de inbeslagneming, de bewaring en het behoud van de in § 1 bedoelde vervoermiddelen ten laste 

van de eigenaar.” Zie ook: J. DECROIX, “Het matigingsrecht van de strafrechter in douane- en accijnszaken” 

(noot onder GWH 7 juni 2007), Jura Falc. 2008-09, (581) 584-585.  
1480 Cass. 22 september 2011, RW 2012-13, 427, noot E. VAN DOOREN. Zie over deze problematiek ook: J. DE 

BACKER, De vaststelling van de overtredingen inzake douane” in W. MAECKELBERGH (ed.), Fiscaal 

Praktijkboek ’95-’96, Antwerpen, Kluwer, 1995, (167) 190 e.v.; N. PORTUGAELS, “Enkele knelpunten bij een 

dading op de grens tussen het privaat- en publiekrecht”, TBP 2014, (218) 228; E. VAN DOOREN, 

“Douanerechtelijk transigeren” in F. DERUYCK, M. DE SWAEF, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST en R. 

VERSTRAETEN (eds.), De Wet Voorbij. Liber Amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 2010, (495) 

496 e.v. 
1481 Cass. 6 februari 2009, AR C.08.0296.N.  
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bestanddeel. 1482 Ook in de overeenkomst tussen de douaneadministratie en de vennootschap 

naar Nederlands recht moet de partij die zich op dwaling beroept dus aantonen dat de 

toepasbaarheid van de bewuste wetsbepaling een doorslaggevend element was. Niettemin 

paste het Hof van Cassatie wel degelijk correct de bijzondere regels van toepassing op de 

dading toe, zodat de hierboven gegeven kritiek er eerder één op het wettelijke regime van 

toepassing op de dading is dan wel op het arrest van het Hof van Cassatie. Indien partijen 

nalaten om een kwalificatie aan de door hen gesloten overeenkomst te geven, kan een rechter 

in een latere fase alsnog die overeenkomst kwalificeren. Deze kwalificatie impliceert 

vervolgens ook de toepassing van de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de door de rechter 

gegeven kwalificatie. Dit kan voor de partijen verregaande en onverwachte rechtsgevolgen 

teweeg brengen.  

 Dwaling in de persoon of over het voorwerp van het geschil (art. 2053 BW) 

 

401. BUURLANDEN – Zowel in het Belgische als in het Franse recht, kunnen een dwaling in 

de persoon of over het voorwerp van het geschil aanleiding geven tot de nietigheid van de 

dading. 1483 Art. 2053 BW is een loutere herhaling van het gemene recht.1484 Het Belgische 

regime is op dit vlak tevens gelijklopend met het Nederlandse en Duitse recht. Tot een 

wetswijziging van 2016 bevatte de Franse Code Civil een gelijkaardige bepaling in de lex 

specialis van toepassing op la transaction. Sindsdien heeft men deze bepaling echter uit de 

Code Civil verwijderd.1485  

A. Dwaling in de persoon 

 

402. INTUITU PERSONAE – Er is relatief weinig rechtspraak over een dwaling in de persoon. 

Dit doet vermoeden dat deze bepaling voor weinig problemen zorgt.1486 Gemeenrechtelijk kan 

                                                 
1482 Zie hierover: A. DE BOECK en R. VAN RANSBEECK, “De geldige totstandkoming van overeenkomsten en 

verbintenissen uit eenzijdige wilsverklaring. Actuele ontwikkelingen in de (cassatie)rechtspraak 2005-2012” in 

S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), Themis Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2012, 

(51) 55.  
1483 Cass. 21 maart 1895, Pas. 1895, I, 134. Zie over intuitu personae ook: M. RAYNAUD CONTAMINE, L’intuitu 

personae dans les contrats, Thèse Paris II, 1974, 279 p.  
1484 B. CATTOIR, “De dading na schadegeval en het recht van het slachtoffer op bijkomende schadevergoeding” 

(noot onder Antwerpen 7 februari 1995), AJT 1995-96, (327) 328 e.v.; H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit 

civil belge. V: Les principaux contrats (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 487; E. F. FROIMESCO, L’erreur dans 

la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 33; J. HERBOTS 

en P. HERTEN, “Overzicht van rechtspraak (1961/1969) Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 1973, (875) 890; L. 

POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 

196-197; F. SPANOGHE, “Van het water, de wijn, het zand en… oude koeien” in X (ed.), De behoorlijke 

beëindiging van overeenkomsten, Brussel, De Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen, 1993, (173) 186.  
1485 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.  
1486 Vgl.: R. ALLAIN, L’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie 

Bonvalot-Jouve, 1907, 198-199; F. JULIENNE, “ Transaction-Formation”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. 

Art. 2044 à 2058 [zoals bijgehouden tot 24 januari 2011], nr. 65; B. MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in 
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een dwaling in de persoon slechts tot een nietigheid leiden indien de overeenkomst intuitu 

personae werd aangegaan.1487 De contractanten zelf behoren in dat geval tot de essentie van 

de contractuele verhouding.1488 Partijen sluiten intuitu personae overeenkomsten omwille van 

de bijzondere hoedanigheid van de contractant.1489 Dit kan voortvloeien uit de wil van de 

partijen, maar ook uit de aard van de overeenkomst.1490  

 

403. DADING IS NIET IPSO FACTO INTUITU PERSONAE – Aangezien de regelgeving in België 

(art. 2053 BW) een dwaling in de persoon bij dading aanvaardt, heeft bepaalde rechtsleer 

afgeleid dat een dading steeds intuitu personae wordt aangegaan.1491 Deze opvatting kan 

echter niet overtuigen.1492 De wetgever lijkt, door het herhalen van dit gemeenrechtelijke 

principe, louter de bedoeling te hebben om het afwijkende karakter van de 

                                                                                                                                                         
B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, 

(35) 44.  
1487 Zie art. 1110, tweede lid BW: “Zij is geen oorzaak van nietigheid, wanneer zij alleen de persoon betreft met 

wie men bedoelde te handelen, tenzij de overeenkomst hoofdzakelijk uit aanmerking van deze persoon is 

aangegaan”. Zie hierover: C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau 

Jeune Imprimeur-Editeur, 1863, 308-309; R. ALLAIN, L’erreur dans les contrats en droit romain et en droit 

français, Parijs, Imprimerie Bonvalot-Jouve, 1907, 198 e.v.; M. A. B. CHAO-DUIVIS, Dwaling bij de 

totstandkoming van de overeenkomst, Deventer, Kluwer, 1996, 7; J. DEL CORRAL, Dwaling in Bibliotheek 

burgerlijk recht en procesrecht, Gent, Larcier, 2011, 55-56; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1-

Contrat et engagement unilatéral, Parijs, Presses universitaires de France, 2012, 331-332; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 81; J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, 

Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 26-27; A. MAES, “De dwaling in rechte: een nieuw 

paardenmiddel?” (noot onder Gent 9 januari 2012), TBBR 2014, (176) 177, voetnoot 5; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, 

C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 217; W. VAN GERVEN en A. VAN 

OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 116.  
1488 Vgl. V. WITHOFS, "De gemeenrechtelijke contractoverdracht als zelfstandige rechtsfiguur", RW 2015-16, 

(483) 491. Zie ook: art. 38 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het 

nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
1489 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 126; H. DE PAGE, Traité 

élémentaire de droit civil belge. Principes-doctrine-jurisprudence. II. Les incapables. Les obligations (Première 

partie), Brussel, Bruylant, 1964, 434-435; P. MARCHANDISE, "Le changement de cocontractant dans les contrats 

à prestations successives" in L. CORNELIS, F. GLANSDORFF, J. HERBOTS, et al. (eds.), De overeenkomst met 

opeenvolgende prestaties, Brussel, Het Vlaams pleitgenootschap bij de balie te Brussel, 1991, (127) 149. Vgl.: J. 

HUET, Traité de droit civil. Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 1996, 1392.  
1490 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 127; vgl.: F.-X. LICARI, "Fasc. 

unique: Louage d'ouvrage et d'industrie-Dissolution du contrat par le décès de l'entrepreneur. Responsabilité de 

l'entrepreneur du fait des personnes qu'il emploie. Action directe des salariés contra le maître de l'ouvrage. 

Assimilation à l'entrepreneur de l'ouvrier travaillant à prix fait", Jurisclasseur civil, Parijs, Ed. du Jurisclasseur, 

2010, nr. 4.   
1491 J. B. MARBEAU, Traité des transactions, d’après les principes du code civil suivi de la discussion du projet 

de loi sur les transactions, de l’exposé des motifs, et des principaux discours prononcées sur cette manière au 

corps législatif et au tribunat, Parijs, 1824, 6.  
1492 Zie ook: C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune 

Imprimeur-Editeur, 1863, 308-310; E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de 

jurisprudence ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 35-37; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De 

Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, 

prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 458; F. JULIENNE, “ Transaction-

Formation”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2058 [zoals bijgehouden tot 24 januari 2011], nr. 

65; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 217.  
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uitzonderingsregeling over dwaling in rechte te benadrukken.1493 In tegenstelling tot bij 

rechtsdwaling, geldt het gemene verbintenissenrecht onverkort bij een dwaling in de persoon. 

De identiteit van de contractant kan belangrijk zijn bij een dading, maar dit belang verschilt in 

principe niet van het belang van de identiteit van een contractant bij andere overeenkomsten. 

Zo wordt een dading vernietigd wegens dwaling in de persoon wanneer deze dading werd 

gesloten met een andere persoon dan die waarmee men wou contracteren: de namen leken erg 

op elkaar.1494 Deze dwaling moet aan de gemeenrechtelijke toepassingsvoorwaarden van de 

dwalinsgvordering voldoen. 

 

404. TWEELEDIGE INVULLING – Een dwaling in de persoon bij een dading kan zowel gaan 

over de identiteit van de contractant als over bepaalde karakteristieken ervan, zonder op zijn 

eigenlijke identiteit betrekking te hebben.1495 Te denken valt aan beroepsvereisten, 

talenten…1496 Het Franse Hof van Cassatie oordeelde reeds dat een dading kan worden 

vernietigd indien een van de partijen er vanuit was gegaan dat deze schuldenaar was, maar hij 

in werkelijkheid schuldeiser was.1497 

 

405. GEMEEN RECHT – Art. 2053 BW herhaalt, zoals gezegd, het gemene 

verbintenissenrecht. Een dwaling in de persoon leidt slechts tot nietigheid indien de identiteit 

van deze persoon tot de essentiële bestanddelen van de overeenkomst behoorde (en ook aan 

de andere toepassingsvoorwaarden voor de dwalingsvordering is voldaan).1498 Men moet 

geval per geval nagaan of de dading intuitu personae werd aangegaan. De algemene regeling 

van dwaling speelt hier onverkort.1499 Tot dat besluit kwam de Franse wetgever eveneens en 

leidde ertoe dat art. 2053 CC ondertussen werd opgeheven.1500 Het wettelijke regime over la 

transaction sluit op gebied dus integraal aan bij wat geldt in het gemene verbintenissenrecht.  

                                                 
1493 E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne 

Edouard Duchemin, 1923, 32-33.  
1494 CA Rouen 4 maart 1969, JCP G 1969, II, 15911. In deze zaak betrof het een dading tussen een verzekeraar 

en een verzekerde. Men kan echter opperen dat het in casu een onverschoonbare dwaling betreft, daar op de 

verzekeraar toch een zekere diligentieplicht rust in het controleren van de identiteitsgegevens vooraleer een 

bepaalde geldsom te betalen. Dit was wat werd beslist in Cass. fr. Civ. 27 februari 2007, n° 05-11.603, waar het 

een dading betrof gesloten door een professionele actor. Deze was in de mogelijkheid om de identiteitsgegevens 

na te gaan.  
1495 R. CELICE, L’erreur dans les contrats (étude de la jurisprudence française), Parijs, Librairie Générale de 

droit et de jurisprudence, 1922, 149 e.v.; E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de 

jurisprudence ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 38.  
1496 Zie hierover ook: J. DEL CORRAL, Dwaling in Bibliotheek burgerlijk recht en procesrecht, Gent, Larcier, 

2011, 55-56; E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et 

moderne Edouard Duchemin, 1923, 38.  
1497 Cass. fr. Civ. 13 december 1972, Bull. Civ. 1972, I, n° 290.  
1498 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 65.  
1499 Zie ook: E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et 

moderne Edouard Duchemin, 1923, 35.  
1500 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.  
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B. Dwaling over het voorwerp van het geschil 

 

406. TOEPASSINGSVOORWAARDEN – Art. 2053 BW bepaalt verder dat een dwaling over het 

voorwerp van het geschil eveneens tot een nietigheid kan leiden.1501 Zo kan een dading 

worden vernietigd wanneer zij werd gesloten om de burgerrechtelijke gevolgen van een 

misdrijf te regelen en later blijkt dat dit misdrijf niet was gepleegd.1502 Het soms moeilijke 

onderscheid tussen een dwaling en het ontbreken van een oorzaak kwam reeds aan bod.1503 

Dezelfde overwegingen gelden hier. De rechtspraak moet dus oordelen of de essentiële 

dwaling eveneens betrekking heeft op het voorwerp van het geschil, om een nietigheid te 

kunnen uitspreken op grond van art. 2053 BW.1504  

 

407. VOORWERP VAN HET GESCHIL IS DE OORZAAK VAN DE DADING – Het is belangrijk om te 

benadrukken dat de wetgever spreekt van een dwaling over het voorwerp van het geschil en 

niet over het voorwerp van de dading.1505 Het voorwerp van het geschil is de oorzaak van de 

dading, aangezien partijen net dit conflict willen beëindigen met een dading.1506 Het voorwerp 

van het geschil betreft het subjectieve recht waarover betwisting bestaat.1507 Indien een partij 

hierover dwaalt, dan kan men de dading aanvechten.1508  

Een bank sloot een overeenkomst met een cliënt tot opening van een krediet. Er rees een 

geschil over deze overeenkomst en beide partijen sloten vervolgens een dading om dit geschil 

te beëindigen. Na het sluiten van de dading, bleek dat de bank niet over de nodige 

goedkeuringen beschikte om enige bankactiviteit uit te oefenen. De partij bij de dading stelde 

een beroep tot vernietiging van de dading in, op grond van dwaling. In hoger beroep wees men 

deze vordering af, aangezien dit een dwaling in rechte betreft, maar het Hof van Cassatie 

vernietigde deze dading op grond van dwaling over het bestaan van de schuld zelf.1509  

                                                 
1501 F. JULIENNE, “ Transaction-Formation”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2058 [zoals 

bijgehouden tot 24 januari 2011], nr. 64.  
1502 CA Aix 22 april 1974, Gaz. Pal. 1974, 2, 638.  
1503 Zie hierover supra, Onderafdeling 2 van deze Afdeling.  
1504 Cass. fr. Com. 26 februari 1991, n° 1991-000562; Cass. fr. Soc. 17 december 1986, Bull. civ. 1986, V, n° 

621; Cass. fr. Civ. 6 december 1978, Gaz. Pal. 1979, 1.  
1505 Cass. 21 maart 1895, Pas. 1895, I, 134; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in 

APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 219 e.v.  
1506 E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne 

Edouard Duchemin, 1923, 99; P. MALAURIE, L. AYNES en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, 

Defrénois, 2007, 609-610;.  
1506 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 247; P. MALAURIE, L. AYNES en P.-Y. GAUTIER, Les contrats 

spéciaux, Parijs, Defrénois, 2007, 609-610.  
1507 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 426; B. TILLEMAN, I. 

CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 219.  
1508 R. ALLAIN, L’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie Bonvalot-

Jouve, 1907, 202 e.v.; P. MALAURIE, L. AYNES en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2007, 

609-610.  
1509 Cass. fr. Com. 16 november 2004, n° 02-19.674.  
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408. CONCRETISERING IN ART. 2054 BW – Een concretisering van een dwaling over het 

voorwerp van het geschil, die aanleiding voor een nietigheidsvordering op grond van dwaling 

kan zijn, is art. 2054 BW. Deze bepaling stelt dat een dading eveneens kan worden vernietigd, 

wanneer de dading is aangegaan ter uitvoering van een nietige titel, behalve wanneer partijen 

uitdrukkelijk over die nietigheid een dading zijn aangegaan.1510 Indien het voorwerp van het 

geschil een nietige titel was, dan is de daaropvolgende dading eveneens vatbaar voor 

vernietiging.1511 Ook hier gaat het dus om een herhaling van de gemeenrechtelijke regels, wat 

de Franse wetgever er terecht toe bracht om ook deze bepaling uit de Code Civil te 

schrappen.1512  

Een dading werd gesloten over een in de arbeidsovereenkomst opgenomen nietig 

concurrentiebeding. Noch de tekst van de dading, noch uit enig relevant ander element blijkt 

volgens de rechter dat partijen de bedoeling hadden om over het nietige concurrentiebeding te 

contracteren. De partijen zijn daarentegen bij het sluiten van de dading uitgegaan van de 

rechtsgeldigheid van het beding.1513 

 

409. NIET AUTOMATISCH OMVANG VAN DE SCHADE – Een dwaling over het voorwerp van het 

geschil is niet automatisch hetzelfde als een dwaling over de omvang van de schade. Zo werd 

reeds geoordeeld dat een dwaling over de hoogte van een bedrag, geen dwaling over het 

voorwerp van het geschil is.1514  

Op 17 oktober 1986 gebeurde een ongeval, waarna de schadelijder en de schadeverwekker op 

7 mei 1987 een overeenkomst sloten om de burgerrechtelijke gevolgen definitief te regelen. 

Concreet spraken zij een bedrag van 181 500 BEF af als “definitieve dading zonder 

voorbehoud”, dat ook de toekomstige gevolgen dekt, ongeacht de aard van de verergeringen. 

Op 3 januari 1990 vorderde de schadelijder alsnog de nietigheid van de dading, omdat er 

schade naar boven was gekomen die niet in de dading zou zijn begrepen. Het hof van beroep 

te Antwerpen besloot terecht dat een dwaling over het bedrag van de schadevergoeding dat in 

                                                 
1510 Zie hierover ook: L. GOVAERT, "Artikel 2054 B.W." in L. DE KEYSER, E. DIRIX, C. SLUYTS en A. VAN 

GELDER (eds.), Bijzondere Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 1.  
1511 Arbh. Antwerpen 1 oktober 2003, Soc. Kron. 2004, 142; C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), 

Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 155.  
1512 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle; F. JULIENNE, 

“Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 

september 2017], nr. 66.   
1513 Arbh. Gent 9 maart 2007, Or. 2008, 58.  
1514 Arbh. Antwerpen 16 maart 2004, Ors. 2004, 26; Antwerpen 7 februari 1995, AJT 1995-96, 325; Bergen 13 

juni 1989, Pas. 1989, II, 45; Cass. fr. Soc. 18 januari 1968, Bull. civ. 1968, V, n° 45. Vgl. Cass. fr. Req. 31 maart 

1931, DH 1931, 250; J. DEL CORRAL, Dwaling in Bibliotheek burgerlijk recht en procesrecht, Gent, Larcier, 

2011, 94.  
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de een dading is vastgelegd, niet als een dwaling over een substantieel bestanddeel kan 

worden beschouwd.1515 

 

410. NIET AUTOMATISCH VERERGERGING VAN DE SCHADE – Men onderscheidt ook het 

voorwerp van het geschil en de verergering van de schade. Dit is een kwestie van 

interpretatie.1516 Indien de partijen enkel de schade wilden regelen zoals die bestond op het 

moment van het sluiten van de dading, dan staat niets later een nieuwe aanspraak in de 

weg.1517 Dit is een vraag naar de redactie van het voorwerp.1518 Een nieuwe vordering is 

echter onmogelijk indien partijen de dading sloten over de toekomstige en onvoorzienbare 

gevolgen.1519  

Het Franse verzekeringsrecht bevat ter zake een bijzondere bepaling voor de gevallen waarin 

een dading was tot stand gekomen tussen een verzekeraar en een slachtoffer van lichamelijke 

schade, wanneer die schade een gevolg is van een verkeersongeval of van terrorisme.1520 In dat 

geval kan het slachtoffer steeds een bijkomende schadevergoeding vragen bij een verergering 

van de schade.  

In die zin dient ook art. 5.187 van het Voorontwerp van wet inzake het buitencontractuele 

aansprakelijkheidsrecht te worden gelezen, waar wordt bepaald: “Wanneer de benadeelde 

bewijst dat hij nieuwe schade heeft geleden in oorzakelijk verband met het schadeverwekkend 

feit of dat zijn schade onvoorzienbaar is verergerd, kan hij een aanvullende schadevergoeding 

verkrijgen, in voorkomend geval door het instellen van een nieuwe vordering. Evenwel kan de 

benadeelde geldig afstand doen van zijn rechten, behalve in geval van een aantasting van zijn 

fysieke integriteit”.1521 Het lijkt mij duidelijk dat de Belgische wetgever hier inspiratie heeft 

geput uit het Franse recht.  

 Besluit: naar een andere invulling van het toetsingscriterium  

411. FEIT EN RECHT – De Belgische wetgever tracht om, in navolging van het Franse 

moederrecht, het bindende karakter van de dading te versterken. Eén van de bijzondere regels 

is art. 2052, tweede lid BW, dat een dwaling in rechte als wilsgebrek uitsluit. Dit in 

                                                 
1515 Antwerpen 7 februari 1995, AJT 1995-96, 325 (“een dwaling omtrent het bedrag van de schadevergoeding 

dat in een dading is vastgelegd, kan niet als een dwaling omtrent een substantieel element worden beschouwd”).  
1516 Zie hierover Hoofdstuk V van Deel IV.  
1517 Cass. fr. Civ. 10 januari 1990, Bull. civ. 1990, II, n° 9.  
1518 Vgl. Cass. fr. Civ. 21 februari 1979, Bull. civ. 1979, I, n° 72; Cass. fr. Civ. 27 januari 1971, D. 1971, somm. 

112; F. JULIENNE, “ Transaction-Formation”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2058 [zoals 

bijgehouden tot 24 januari 2011], nr. 64.  
1519 Cass. 12 mei 1966, JT 1967, 43; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. 

Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 

2017, 472.  
1520 Art. L 211-19 Code des Assurances. Zie ook: F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in 

Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 64.  
1521 Art. 5.187 Voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele 

aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht, 

FOD Justitie, 28 maart 2018.  
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tegenstelling tot het gemene verbintenissenrecht. Hoewel deze bepaling in theorie inderdaad 

rechtszekerheid lijkt te bieden – er bestaat nu eenmaal één manier minder waarop de dading 

alsnog kan worden aangevochten – is dit in de praktijk niet het geval. De wetgever legt 

immers een moeilijke taak bij de rechter. Deze moet nagaan of het om een (toegelaten) 

feitelijke dwaling gaat of om een (niet-toegelaten) dwaling in rechte. Het moeilijke 

onderscheid tussen een feitelijke dwaling en een dwaling in rechte houdt mijns inziens 

verband met het graduele onderscheid tussen feit en recht.1522 Dit leidt tot verwarrende 

rechtspraak en zorgt voor rechtsonzekerheid, wat met de bestaansreden van de dading botst. 

412. RATIO LEGIS – Ook over de ratio legis van de uitsluiting van een dwaling in rechte als 

wilsgebrek bestaan verschillende opvattingen.1523 Men reikt verschillende grondslagen aan. 

Het is een interessante vaststelling dat geen motief loepzuiver is. 

413. GEMENE RECHT – Er wordt daarom gepleit om aansluiting te zoeken bij het gemene 

verbintenissenrecht over dwaling, zonder het onderscheid tussen een dwaling in rechte en een 

feitelijke dwaling. De benadering van de Nederlandse en Duitse wetgever ten aanzien van het 

wilsgebrek dwaling bij een vaststellingsovereenkomst leunt daar beter bij aan. Hoewel § 779 

BGB enkel melding maakt van een dwaling over feitelijke elementen, aanvaardt het Duitse 

recht ook een dwalingsvordering op grond van juridische elementen.1524 Conform het gemeen 

verbintenissenrecht is elke (vaststellings)overeenkomst aanvechtbaar op grond van een 

dwaling, ongeacht of een partij heeft gedwaald in rechte of in de persoon of over het 

voorwerp van het geschil. LE COINTE verwoordt dit in dezelfde zin: “En effet quand mon 

consentement est déterminé par une erreur, que mon ignorance soit relative à un fait où a une 

loi, la cause principale de mon consentement n’existe pas. Si j’avais su la vérité il est très 

probable que je n’aurais pas contracté”1525. Het Franse recht over de dading is recent in die 

zin aangepast, waardoor alle ‘bijzondere’ bepalingen over dwaling bij dading werden 

geneutraliseerd.1526 Een dwaling in rechte kan onder het huidige Franse recht dus aanleiding 

zijn tot een nietigheidsvordering tegen een dading. Dit impliceert dus een toepassing van het 

gemene verbintenissenrecht over dwaling bij de dading. Het moge duidelijk zijn dat het 

Belgische recht vanuit rechtsvergelijkend oogpunt dus geïsoleerd staat met de wettelijke 

behandeling van dwaling bij dading.  

                                                 
1522 Zie hierover Deel I.  
1523 E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne 

Edouard Duchemin, 1923, 26.  
1524 STAUDINGER, BGB Handkommentar, 3e éd., 2003, Baden, Baden, § 779, n° 8,; F. FERRAND, “La transaction, 

regard comparatif” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, 

Parijs, Dalloz, 2006, (187) 191 – 192.  
1525 M. LE COINTE, De l’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, F. Pichon 

Imprimeur Libraire, 1874, 118.  
1526 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 46 e.v.  
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414. UITSLUITEN DWALINGSACTIE – Het is evenwel inherent aan een 

vaststellingsovereenkomst dat partijen later niet meer op contractueel opgeloste conflicten 

kunnen terugkomen.1527 Dwaling kan dus niet tot een nietigheid leiden, indien partijen dwalen 

over wat zij bij de vaststellingsovereenkomst als onzeker beschouwden.1528 Het is net om die 

onzekerheid op te lossen, dat partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten.1529 CLAVAREAU 

stelt dat de dwalingsactie vervalt.1530  

415. “WIE TWIJFELT, DWAALT NIET” – Het is voor de sanctionering volstrekt irrelevant of 

partijen nu dwalen over een rechtsregel, in de persoon of over het voorwerp van het 

geschil.1531 Net zoals onder het gemene verbintenissenrecht kan elke dwaling tot een 

nietigheid leiden, behoudens wanneer partijen dwalen over wat zij onzeker achtten. Partijen 

willen over die onzekere elementen een zekerheid creëren. Met een vaststellingsovereenkomst 

doen partijen dus bewust afstand van hun recht om zich op dwaling te beroepen over de 

onzekere elementen. Partijen aanvaarden het risico dat zij mogelijk een verkeerde beoordeling 

maken.1532 Zij hebben de dwaling dus verdisconteerd in de overeenkomst.1533 Het is overigens 

                                                 
1527 J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en Overeenkomst, 

Deventer, Kluwer, 2010, 192.  
1528 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 10; P.J.A. CLAVAREAU, 

Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 39; B. MALLET-BRICOUT, “Vices et 

transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, 

Dalloz, 2006, (35) 39; J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 75. Vgl.: B. CATTOIR, 

“De dading na schadegeval en het recht van het slachtoffer op bijkomende schadevergoeding” (noot onder 

Antwerpen 7 februari 1995), AJT 1995-96, (327) 328-329. Zie ook: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 

1-Contrat et engagement unilatéral, Parijs, Presses universitaires de France, 2012, 323; J. HIJMA, C.C. VAN 

DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en Overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2010, 

192.  
1529 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 10; P.J.M. DRION, 

“Schadevaststelling bij de objectverzekering” 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, (285) 293.  
1530 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 39: “M.i. brengen 

de algemeene dwalingsvoorschrifte, welke op het terrein der vaststellingsovereenkomst hebben aangegaan om 

een bepaalde rechtsverhouding te fixeeren, en er blijkt later, dat op munten, die zijn gebleven buiten de 

discussie, welke partijen aan hun overeenkomst hebben laten voorafgaan, een verschoonbare, feitelijke dwaling 

heeft bestaan omtrent die rechtsverhouding, dan blijft de dwalingsactie opgaan. Maar-naar ik vermoed-vaker zal 

de dwaling niet buiten, maar juist in de fixatie zijn gelegen. En dat brengt het doel der vaststellingsovereenkomst 

mede, dat de dwalingsactie vervalt. Dat de vraag ‘in of buiten’ in concretis niet steeds gemakkelijk zal zijn te 

beantwoorden, geef ik niettemin gaarne toe”. Ook geciteerd in M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in 

strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 81.  
1531 Vgl. I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 9-10; M. LE COINTE, 

De l’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, F. Pichon Imprimeur Libraire, 1874, 

119.  
1532 B. MALLET-BRICOUT, “Les concessions réciproques” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La 

transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (135) 

135-136; T. VANSWEEVELT en V. PETITAT, “De erkenning van feiten en van aansprakelijkheid door de 

verzekerde in het raam van een aansprakelijkheidsverzekering”, RW 2002-03, (1481) 1487. Zie gelijkaardig: N. 

BROECKX, “De juridische waarde van een erkenning van de aansprakelijkheid of van de fout van de verzekerde 

door de aansprakelijkheidsverzekeraar”, T. Gez. 2011-12, (5) 13.  
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deze piste die ook DOMAT lijkt te volgen, stellende dat “la transaction ne pourrait être 

attaquée pour cause d’erreur dans la nature du droit litigieux”.1534 Zo kan men aansluiten bij 

de reeds uitgebalanceerde toepassingsvoorwaarden van dwaling. De stelregel “Wie twijfelt, 

dwaalt niet. Wie had behoren te twijfelen, dwaalt onverschoonbaar.”1535, past perfect binnen 

dit kader. Dit onderzoek pleit daarom voor een neutralisering van de lex specialis.1536 Dwaling 

in rechte moet aanleiding kunnen geven tot een dwaling indien de partijen dit dwalingsrisico 

niet hadden ingecalculeerd.1537  

Een werknemer was, op weg naar zijn werk, overleden na aanrijding door een goederentrein. 

De verzekeraar sluit met de ouders van deze overledene (het betrof een minderjarige) een 

vaststellingsovereenkomst. Nadien blijkt uit het strafrechtelijk onderzoek dat de jongen 

wellicht zelfmoord had gepleegd. De verzekeraar vordert vervolgens de nietigverklaring van 

de overeenkomst wegens dwaling. Er werd geoordeeld dat het in casu een onverschoonbare 

dwaling betrof, aangezien de verzekeraar maar had moeten wachten op de uitslag van het 

strafrechtelijk onderzoek.1538 

 BEDROG 

ONDERAFDELING 1. BEGRIPSBEPALING 
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416. DEFINITIE – Een vaststellingsovereenkomst kan, conform het gemeenrechtelijke 

principe uit art. 1109 BW, worden vernietigd op grond van bedrog.1539 Bij bedrog doet de ene 

contractant bewust een verkeerde voorstelling van feiten, waardoor de andere contractant tot 

het sluiten van een overeenkomst wordt bewogen.1540 Bedrog veronderstelt dus het oogmerk 

om te schaden.1541 Op die manier kan men bedrog definiëren als een te kwader trouw 

uitgelokte dwaling en is bedrog niet het wilsgebrek zelf, maar eerder een oorzaak daarvan.1542 

De rechtspraak toont aan dat het wilsgebrek bedrog bij een vaststellingsovereenkomst vaak 

wordt ingeroepen.1543 Hieraan is het intreden van het leerstuk van de ‘gekwalificeerde 

benadeling’ mijns inziens niet vreemd.1544 

Zo werd een vergoedingskwijting vernietigd op grond van bedrog omdat de 

verzekeringsagent, vergezeld door een geneesheer, tijdens een medische expertise aan het 

bejaarde slachtoffer een kwijting voorlegde. Deze kwijting werd door het slachtoffer 

ondertekend. Men had moeten wachten op de uitslag van de medische expertise.1545 
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TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds), Contractuele Clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, Antwerpen, 
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dading.  
1543 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 
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Indien een partij zich bewust is van het feit dat de berekeningswijze van een opzegvergoeding 

foutief is, doch dit verzwijgt aangezien de dading anders niet zou worden gesloten, maakt deze 

partij zich schuldig – indien alle toepassingsvoorwaarden zijn voldaan – aan bedrog.1546 

 

417. HOOFD- EN TUSSENBEDROG – Er is hoofdbedrog wanneer de andere partij zonder de 

kunstgrepen niet zou hebben gecontracteerd. Tussenbedrog doet zich voor wanneer de andere 

contractant onder andere voorwaarden zou hebben gecontracteerd.1547 De sanctionering 

bestaat bij hoofdbedrog uit een relatieve nietigheid en bij tussenbedrog uit een 

schadevergoeding op grond van art. 1382 BW.1548 Elke vorm van incidenteel bedrog maakt 

een fout uit in de zin van deze bepaling.1549  

ONDERAFDELING 2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

 Algemeen 

 

418. CUMULATIEVE VOORWAARDEN – Verschillende voorwaarden moeten cumulatief 

vervuld zijn vooraleer er bedrog is.1550 De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of deze 

voorwaarden zijn vervuld.1551 Zo moet er sprake zijn van 1) kunstgrepen, manoeuvres of 

listen, 2) een oogmerk om te schaden en 3) het bedrog moet een beslissende invloed hebben 

gehad op de wilsuiting.  

 

419. MATERIEEL ELEMENT – Ten eerste wordt een materiële voorwaarde gesteld: er moet 

sprake zijn van kunstgrepen, manoeuvres of listen. Deze handelingen moeten uitgaan van de 

                                                 
1546 Arbrb. Oudenaarde 1 september 1998, JTT 1999, 158.  
1547 P. BAZIER, “L’interaction entre les vices de consentement et les pouvoirs du juge” in S. STIJNS en P. WERY 
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Clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2013, (397) 429; J. GHESTIN, Traité. 

Formation du contrat, 1993, 523 e.v.; A. LENAERTS, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht, Brugge, die 

Keure, 2013, 90 e.v.  
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medecontractant en dus niet van een derde.1552 Dit materieel element kan zowel bestaan uit 

een positief handelen als uit een stilzwijgen.1553  

Een dading wordt gesloten tussen een verzekeraar en een slachtoffer. Partijen komen overeen 

dat de dading eveneens geldt voor alle toekomstige gevolgen van het ongeval. In casu werd 

het slachtoffer bedrogen door de verzekeraar, aangezien er niet werd gewacht op het resultaat 

van het deskundigenverslag, de dading werd ondertekend na een onverwacht bezoek van de 

verzekeringsinspecteur en dit gebeurde buiten het medeweten van de raadgevend 

geneesheer.1554 

 

420. MOREEL ELEMENT – Daarnaast is ook een moreel element vereist. Er moet een opzet 

kunnen worden aangetoond, een kwade trouw.1555 Het oogmerk om te schaden is een 

constitutief bestanddeel.1556 Dit onderscheidt bedrog ook van dwaling. Bij dwaling is er geen 

bewuste discrepantie tussen de werkelijke wil en de uitgedrukte wil.1557 

Wanneer een verzekeraar een overeenkomst sluit met een slachtoffer en daarbij misbruik 

maakt van de onwetendheid van het slachtoffer en diens benarde situatie, is er sprake van 

bedrog.1558 

 

421. BESLISSENDE INVLOED – Wil het bedrog een nietigheidsgrond zijn, dan moet het 

bedrog een beslissende invloed hebben uitgeoefend op de overeenkomst.1559 Zonder causaal 

verband is de overeenkomst niet vernietigbaar.1560  
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35.  
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1555 T. KINSCHOTS, “De precontractuele aansprakelijkheid van de verzekeraar bij het aangaan van een dading”, 
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Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 
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Een aansprakelijkheidsverzekeraar legt aan een verzekerde een overeenkomst voor. In deze 

overeenkomst wordt uiteengezet dat de verzekeraar over een regresrecht beschikt over alle aan 

de benadeelde personen betaalde bedragen. De verzekerde erkent dat hij dat bedrag 

verschuldigd was en dat hij afstand doet van het recht om de verjaring in te roepen, dat 

nochtans verworven was voor de belangrijkste bedragen. De aanspraken worden ook 

verminderd tot een kwart van het bedrag. De rechter oordeelt dat de verzekeraar misbruik 

heeft gemaakt van de onwetendheid van de verzekerde, die reeds zwaar leed onder het 

overlijden van zijn partner en de gerechtelijke uitspraak die hem als enige aansprakelijke 

aanduidde voor het dodelijke ongeval. Aangezien de verzekeraar een inspecteur rechtstreeks 

naar geïntimeerde had gestuurd en door de verzekerde ten onrechte de informatie te geven dat 

hij haar een bedrag moest terugbetalen heeft de verzekeraar een precontractuele fout gemaakt, 

die tot de vernietiging van de overeenkomst leidt, aangezien ze bepalend was voor de 

beslissing van geïntimeerde om te contracteren.1561 

 

422. BIJSTAND UITSCHAKELEN – De rechtspraak aanvaardt tevens het bedrog van een 

verzekeraar wanneer deze het slachtoffer na een ongeval snel contacteert en rechtstreeks met 

het slachtoffer een dading sluit om bijstand van het slachtoffer te vermijden.1562 Het weze 

overigens opgemerkt dat er in het algemeen geen verplichting bestaat voor de niet-deskundige 

partij om een beroep te doen op juridische bijstand.1563 

Indien de verzekeraar kennis had van de identiteit van de advocaat van het slachtoffer, maar 

niettemin rechtstreeks met het slachtoffer contact opneemt en hem een document laat 

ondertekenen zonder zich te verzekeren van de aanwezigheid van de makelaar van het 

slachtoffer, pleegt hij bedrog ten gevolge waarvan er een gebrek is in de toestemming van het 

slachtoffer waardoor de overeenkomst nietig is.1564  

 Informatie 
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1561 Bergen 19 december 2008, For. Ass. 2009, 92, noot E. GEORGES.  
1562 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 
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1564 Corr. Antwerpen 16 januari 2003, Verkeersrecht 2003, afl. 3, 97 (bevestiging van Pol. Antwerpen 16 mei 
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423. INFORMATIEVRAAGSTUK – Er bestaat steeds een spanning tussen enerzijds de 

tegenpartij voldoende informatie te geven om de gesprekken gaande te houden en anderzijds 

de behoefte om niet alle informatie te delen, zodat er nog steeds een voordeel voor de partij 

bestaat.1565 Dit is relevant bij het wilsgebrek bedrog, nu het niet delen van informatie ertoe 

kan leiden dat de vaststellingsovereenkomst later wordt vernietigd op grond van dit 

wilsgebrek.1566 Het Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De 

verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek spreekt uitdrukkelijk in die zin.1567 Er wordt 

aangenomen dat het verstrekken van juiste informatie als plicht geldt.1568 Soms wordt de 

verzekeraar als een sterkere partij aanzien en is er een zekere graad van afhankelijkheid van 

de medecontactant ten aanzien van deze sterkere partij.1569 In die gevallen spreekt men soms 

ook van verplichting tot spreken voor de verzekeraar.1570 Zo werd reeds geoordeeld dat een 

verzekeraar bedrog pleegt wanneer deze bepaalde resultaten van een medisch onderzoek had 

achtergehouden.1571 De rechtspraak oordeelt terecht dat op de verzekeraar een nauwgezette 

informatieplicht rust zodat er bedrog kan zijn indien bepaalde informatie niet wordt 

medegedeeld.1572 De rechtspraak hecht dus in bepaalde gevallen meer waarde toe aan het feit 

dat de verzekeraar als sterkere partij een zekere informatieplicht heeft.1573 Er is dan bedrog 

wanneer deze partij wist dat bepaalde informatie van determinerend belang was, maar deze 
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du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, CUP, 1993, (105) 

123; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie 

juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 48; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De 

landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 

359.  
1572 Pol. Namen 24 april 1974, RGAR 1974, nr. 9290; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, 

Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 234.  
1573 R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht verbintenissenrecht 1981-1992”, 

TPR 1994, (171) 346. Zie in het algemeen: F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur 

Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 49.  
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informatie in weerwil daarvan niet meedeelde. In deze toetsing is duidelijk geen plaats voor 

een normatieve kennis, aangezien bedrog net een moreel element impliceert.1574  

Indien de rechter uit de omstandigheden kan afleiden dat de verzekerde onvoldoende was 

ingelicht over zijn rechten, wordt de dading die het slachtoffer met de verzekeraar sloot 

vernietigd op grond van bedrog.1575 Het slachtoffer had zijn toestemming verleend zonder 

voldoende op te hoogte te zijn over zijn rechten.1576  

Een weduwe, die niet kon lezen of schrijven, had een document ondertekend na foutieve 

informatie. Op grond van dat document kreeg zij een vergoeding van 600 BEF, terwijl zij 

meerdere maanden in coma had gelegen en zij eveneens arbeidsongeschikt was geweest. Ook 

hier werd vastgesteld dat de verzekeraar bedrog pleegde.1577 

Een slachtoffer had op grond van een ongeval aan de verzekeraar een provisie gevraagd. 

Vervolgens legde de verzekeraar het slachtoffer echter een vergoedingskwijting voor, met een 

complex begeleidend schrijven. Deze kwijting werd vernietigd op basis van bedrog.1578 

Er is geen sprake van bedrog aan de zijde van de verzekeraar, wanneer de benadeelde in de 

vaststellingsovereenkomst erkent ingelicht te zijn over de gevolgen van de 

vaststellingsovereenkomst voor de toekomst en met kennis van zaken de overeenkomst 

ondertekent.1579 

 

424. FRAUDULEUZE AANGIFTE – Bij een aangifte van een schadegeval loopt de verzekeraar 

het risico dat de schadelijder de omvang van de schade overdrijft of de oorzaak daarvan 

anders weergeeft, om zo aanspraak te kunnen maken op een (grotere) schadevergoeding.1580 

WUYTS merkt terecht op dat bij een schadegeval een belangrijke informatieasymmetrie 

bestaat in het voordeel van de verzekeringnemer en/of de verzekerde.1581 Niettemin is de 

overevaluatie van de schade door de verzekerde in de aangifte van het schadegeval an sich 

niet voldoende om dekking te weigeren.1582  

De verzekerde doet een aangifte van schade aan de rechtsbijstandsverzekeraar, waarbij de 

verzekerde bewust een andere persoon als schadeveroorzaker opgeeft. Hoewel dit bedrog er in 

beginsel op was gericht om een vergoeding te verkrijgen van de aansprakelijkheidsverzekeraar 

                                                 
1574 Vgl. C.M. MOORE, “The Duty to Disclose in settlement negotiations” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

3-9 e.v.  
1575 Corr. Ieper 7 november 1972, RGAR 1973, nr. 8980.  
1576 Zie ook: Pol. Namen 7 maart 1975, JL 1974-75, 238.  
1577 Pol. Namen 24 april 1974, RGAR 1974, nr. 9290.  
1578 Pol. Brussel 28 oktober 1980, RGAR 1981, nr. 10373.  
1579 Rb. Luik 15 mei 2015, T. Verz. 2015, 476.  
1580 Zie uitgebreid: D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 501-572.  
1581 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 501-512. 
1582 D. WUYTS, “Melding van het schadegeval” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (478) 478 e.v.   
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van de opgegeven vermeende aansprakelijke, doet dit geen afbreuk aan de bedrieglijke 

vermelding in de aangifte bij de eigen rechtsbijstandsverzekeraar. De 

rechtsbijstandsverzekeraar is dan ook gerechtigd om dekking te weigeren.1583 

ONDERAFDELING 3. HERHALING IN BIJZONDERE WETGEVING  

 

425. DADING – Dezelfde overwegingen in verband met bedrog gelden eveneens bij de 

dading1584 Art. 2053, tweede lid BW maakt dus een loutere herhaling van art. 1109 uit.1585 Er 

zijn in die optiek relatief weinig bijzonderheden over het regime van de dading, aangezien de 

lex specialis opnieuw het gemene recht herhaalt.1586 Tot dit besluit kwam eveneens de Franse 

wetgever, nu de bepaling over bedrog bij dading ondertussen werd geschrapt uit het BW.1587 

 

426. VOORAFGAANDE TAXATIE – Ook in verzekeringswetgeving zien we een gelijkaardige 

benadering. Art. 109 Verzekeringswet 2014 bevat eveneens een herhaling van de 

gemeenrechtelijke regel uit art. 1109 BW, waar wordt gesteld dat een voorafgaande taxatie in 

het kader van een zaakverzekeringsovereenkomst bindend is voor de partijen, behoudens in 

geval van bedrog.1588 Deze bepaling uit de lex specialis van het verzekeringsrecht bevat 

                                                 
1583 Rb. Brugge 8 mei 2000, RW 2001-02, 34.  
1584 Art. 2053, tweede lid BW.  
1585 Cass. 5 februari 1945, Pas. 1945, I, 104; Gent 12 februari 2015, T. Not. 2016, 204; Gent 9 januari 2008, 

TBBR 2012, 183; Rb. Brussel 16 juni 1994, JLMB 1995, 717; G. CLOSSET-MARCHAL, “”La transaction civile 

met-elle fin au litige?” (noot onder Brussel 10 oktober 2014), TBBR 2017, (417) 418; P. COLLE, “Over de dading 

en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, (969) 976; B. DEMARSIN, 

“Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. 

VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 173-174; D. DEVOS, 

“Chronique de jurisprudence. Les contrats (1986-1987)”, JT 1993, (77) 93; J. H. HERBOTS, D. CLARYSSE en J. 

WERCKX, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere Overeenkomsten (1977-1982)”, TPR 1985, (767) 937; B. 

MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans 

toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 42; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La 

Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 48; L. 

POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 

201-202; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 

230; W. VAN EECKHOUTTE, A. TAGHON EN S. VANOVERBEKE, “Overzicht van rechtspraak. 

Arbeidsovereenkomsten (1988-2005) (1) ”, TPR 2006, (129) 719.  
1586 Gent 12 februari 2015, T. Not. 2016, 204; B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente 

ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere 

overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 172 e.v.; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit 

civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 137; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, 

Verbintenissenrecht, 6-III, Algemeen overeenkomstenrecht in C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2010, 205 e.v.; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE, 

Vermogensrecht in Kort Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 476-477.  
1587 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle; F. JULIENNE, 

“Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 

september 2017], nr. 47 e.v.  
1588 Zie ook: M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 557; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. 

AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, 

TPR 2016, afl. 2-3, (673) 965-966. Zie voor een gelijkaardige regeling in het Nederlandse recht: P.H.J.G. VAN 

HUIZEN, “Het indemniteitsbeginsel” in M.L. HENDRIKSE, P.H.J.G. VAN HUIZEN en J.G.J. RINKES (eds.), 

Verzekeringsrecht, Deventer, Kluwer, 2015, (189) 198.  
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bijgevolg eveneens een herhaling van het gemene verbintenissenrecht. Mijns inziens is dit 

aspect van deze bepaling dan ook nutteloos, aangezien de lex generalis integraal wordt 

herhaald. Daarnaast is deze bepaling volgens mij ook onvolledig, nu de andere wilsgebreken 

helemaal buiten beschouwing worden gelaten. Ook de andere wilsgebreken zijn mijns inziens 

echter onverkort van toepassing op deze vorm van een vaststellingsovereenkomst. Daarnaast 

bepaalt art. 97 Verzekeringswet 2014 in het kader van een oververzekering te kwader trouw 

dat de verzekeringsovereenkomst in dat geval nietig is. De nietigheid blijft bijgevolg niet 

beperkt tot de clausule van aangenomen waarde maar strekt zich uit tot de gehele 

verzekeringsovereenkomst.  

Indien de verzekerde een foutieve verklaring aflegt of bepaalde informatie achterhoudt, dan 

kan de verzekeringsovereenkomst tegen aangenomen waarde slechts worden vernietigd indien 

dit de waardering van het risico door de verzekeraar zodanig heeft verminderd dat deze de 

verzekeringsovereenkomst is aangegaan, terwijl dat niet (op dezelfde manier) zou zijn gebeurd 

indien hij precies op de hoogte was van het risico. De overeenkomst kan dus niet nietig 

worden verklaard indien de verzekeraar de werkelijke waarde van het verzekerde voorwerp 

kende, had aanvaard om het te dekken zonder daarom de premie te verhogen, vooral wanneer 

blijkt dat hij op dat punt geen voorafgaand onderzoek heeft verricht en dat die beoordeling 

voor hem dus van weinig belang was.1589 

 

427. REGELING OVER BEDROG – Bovenstaande analyse staat los van het geval waarin 

partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten met betrekking tot het bedrog, in een andere 

rechtsverhouding. De vaststellingsovereenkomst zelf is dan niet aangetast door het wilsgebrek 

bedrog.1590 Dit is duidelijk een andere kwestie. Partijen sluiten geen 

vaststellingsovereenkomst die zelf is aangetast door een nietigheid, maar sluiten een 

vaststellingsovereenkomst over het bedrog.1591  

ONDERAFDELING 4. TUSSENBESLUIT  

 

428. TOEPASSING GEMENE VERBINTENISSENRECHT – De regels met betrekking tot bedrog 

worden bij alle verschijningsvormen van de vaststellingsovereenkomst op dezelfde wijze als 

in het gemene recht geïnterpreteerd. Dit is ook het geval in de lex specialis van de dading. In 

die zin voegt art. 2053, tweede lid niets toe en is het een loutere herhaling van art. 1116 

BW.1592 Ook de wettelijke verduidelijking dat bij het beding van aangenomen waarde bedrog 

kan leiden tot een nietigheid is een loutere herhaling van dit beginsel. Dit wilsgebrek bedrog 

vindt dus overkort toepassing op een vaststellingsovereenkomst, in al zijn 

verschijningsvormen.  

                                                 
1589 Luik 5 december 1999, JLMB 1996, noot H. DE RODE.  
1590 Vgl. P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 39.  
1591 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 50.  
1592 L. MAYER, “La transaction, un contrat spécial?”, RTD Civ. 2014, (523) 523.  
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 GEWELD 

 

429. GEMENE RECHT – In tegenstelling tot bij dwaling en bedrog, heeft het wilsgebrek 

geweld betrekking op het vrijheidsaspect van de partijen.1593 Zowel in de rechtspraak als in de 

rechtsleer zijn weinig bijzonderheden bekend in verband met geweld bij 

vaststellingsovereenkomsten en de vernietiging ervan indien een partij het slachtoffer van 

geweld werd.1594  

ONDERAFDELING 1. BEGRIPSBEPALING  

 

430. DWANG – Geweld bestaat uit het uitoefenen van morele of fysieke dwang.1595 Meer 

bepaald bestaat het wilsgebrek uit de vrees voor het kwaad.1596 Geweld wordt traditioneel 

omschreven als de gedraging die het duidelijkst de geldige wilsuiting van een rechtssubject 

aantast. De rechtshandeling komt tot stand als gevolg van een onrechtmatig handelen, 

waardoor de persoon die zijn wil uit hiertoe gedwongen wordt en dit zonder de dwang niet 

zou hebben gedaan.1597  

ONDERAFDELING 2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN  

 

431. CUMULATIEVE VOORWAARDEN – Vooraleer een overeenkomst nietig kan worden 

verklaard, moeten enkele voorwaarden cumulatief zijn vervuld, waarover de feitenrechter een 

                                                 
1593 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 271.  
1594 Art. 1111 BW; Art. 2053, tweede lid BW; C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit 

français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-Editeur, 1863, 305; E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding 

door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en erkenning gekwalificeerde benadeling” (noot onder 

Cassatie 9 november 2012), RW 2012-13, (1416) 1418; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil 

et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 138-140; D. DEVOS, “Chronique de jurisprudence. Les 

contrats (1986-1987)”, JT 1993, (77) 93; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Verbintenissenrecht, 6-III, 

Algemeen overeenkomstenrecht in C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 

Recht, Deventer, Kluwer, 2010, 210 e.v.; J. H. HERBOTS, D. CLARYSSE en J. WERCKX, “Overzicht van 

rechtspraak. Bijzondere Overeenkomsten (1977-1982)”, TPR 1985, (767) 937; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. 

COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 237; W. VAN GERVEN m.m.v. SOFIE 

COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 123-124; E. SUSSMAN en C.A. WEINER, “Striving for 

the “bulletproof” Mediation Settlement Agreement”, New York Dispute Resolution Lawyer 2015, vol. 8, (22) 22.  
1595 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 55; R. HENDRICKX, “Het vergeten wilsgebrek”, Jura Falc. 1989, (179) 

185; E. SWAENEPOEL, “Geweld, benadeling en gekwalificeerde benadeling” in R. VAN RANSBEECK (ed.), 

Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, (101) 104-105; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 233. Zie ook: B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, 

recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere 

overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 172 e.v.  
1596 P. VAN OMMESLAGE, Droit des obligations, t. I, Brussel, Bruylant, 2010, 259.  
1597 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 252.  
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onaantastbare beslissingsbevoegdheid heeft.1598 Zo moet het gewel 1) onrechtmatig zijn, 2) 

indruk maken op een redelijk persoon, 3) het slachtoffer moet daardoor een vrees hebben en 

4) deze vrees moet een impact hebben op de wilsuiting.  

  

432. ONRECHTMATIG – Zo moet het geweld i) onrechtmatig zijn.1599 Een dreiging met het 

instellen van een rechtsvordering kan geweld uitmaken, indien het beroep op deze 

rechtsvorderingen een misbruik uitmaakt.1600 De Franse rechtsleer maakt in dit kader ook 

gewag van een “violence économique”.1601 Er wordt daarbij een in concreto toetsing gemaakt, 

door rekening te houden met de ervaring, de economische situatie…1602 Het gebruik van op 

zich geoorloofde middelen is een misbruik indien dit disproportionele schade berokkent in 

vergelijking met de begane fout.1603 Er is ook sprake van geweld (of een ander wilsgebrek) 

indien wordt gedreigd met rechtsvorderingen die in wezen verjaard zijn, niet bestaan of 

waarvan de omvang wordt overdreven.1604 Hetzelfde geldt voor een economische of morele 

gezagsverhouding die wordt misbruikt.1605 Men kan daarbij denken aan de relatie tussen een 

werknemer en een werkgever.1606 Louter de intellectuele en sociale minderwaardigheid van 

                                                 
1598 Art. 1109 e.v. BW. Zie hiervoor ook: P. BAZIER, “L’interaction entre les vices de consentement et les 

pouvoirs du juge” in S. STIJNS en P. WERY (eds.), Le juge et le contrat. De rol van de rechter in de 

overeenkomst, die Keure, Brugge, 2014, (253) 258-259; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 64-69; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, 

Intersentia, 2008, 62 e.v.; R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek 

Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 32 e.v.; R. HENDRICKX, “Het vergeten wilsgebrek”, Jura Falc. 1989, (179) 185-187; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 87-90; E. SWAENEPOEL, “Geweld, benadeling en 

gekwalificeerde benadeling” in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, (101) 106-

112; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 237-

242. Zie ook: E. MONTERO en M. DEMOULIN, “La formation du contrat depuis le code civil de 1804: un régime 

en mouvement sous une lettre figée” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire 

de Code civil, Brussel, la Charte, 2004, (61) 72-74; J. M. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht. Contractenrecht, 

Deventer, Kluwer, 2001, 568-575; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing 

van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 352.  
1599 E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, “Kroniek Verbintenissenrecht-Gerechtelijke jaren (1978-89 en 1979-80)”, RW 

1980-81, (2367) 2392.  
1600 Cass. 24 maart 2003, Arr. Cass. 2003, 732; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, 

Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 239-240; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een 

mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 355; P. WERY, Droit des 

obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 237. Zie voor Frankrijk: L. POULET, 

Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 203 e.v.  
1601 Zie o.a. B. MALLET-BRICOUT, “Les concessions réciproques” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), 

La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, 

(135) 145 e.v.  
1602 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 56.  
1603 Zie ook het nieuwe art. 1141 CC.  
1604 Vgl. Arbh. Luik 13 maart 2015, JTT 2015, 283.  
1605 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 239.  
1606 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 421.  
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een contractant tegenover de verzekeraar is echter niet voldoende voor geweld (of bedrog).1607 

Het is duidelijk dat de scheidingslijn met de gekwalificeerde benadeling niet altijd even 

duidelijk is, zodat het tot de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter 

behoort.1608  

 

433. ARBEIDSRECHT – Een vaststellingsovereenkomst kan in het arbeidsrecht dienen om in 

onderling overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen.1609 De keuzemogelijkheid voor een 

werknemer tussen een opzeggingstermijn en een vergoeding is niet automatisch geweld.1610  

Indien de werkgever aan diens werknemer een keuzemogelijkheid geeft tussen een te presteren 

wettelijke minimumopzeggingstermijn of de uitbetaling van een vergoeding onder de in de 

rechtspraak vastgestelde grenzen, kan dit voorstel niet als geweld worden beschouwd.1611  

434. AANVECHTING – Mogelijk vecht een werknemer zijn ontslag later aan., aangezien de 

werknemer dit ontslag gaf nadat de werkgever had gedreigd om een beroep te doen op de 

voor de werknemer nadelige regeling omtrent ontslag om dringende reden. De werknemer 

beweert naderhand dat deze dreiging als geweld moet worden gekwalificeerd.1612 De 

werknemer moet dan aantonen dat de werkgever een abusief gebruik heeft gemaakt van zijn 

recht om dergelijke ontslag om dringende reden in te roepen of dat de werkgever bepaalde 

kunstgrepen heeft verricht die de werknemer ertoe brengen een beslissing te nemen op basis 

van die misleidende informatie.1613 Een overeenkomst die de werknemer tekende en waarin 

hij een zeer lage ontslagvergoeding kreeg, werd bijvoorbeeld vernietigd wegens geweld nadat 

de werkgever had gedreigd met het instellen van een strafvordering.1614 

                                                 
1607 H. THYS, “De vergoedingskwijting in de verzekeringspraktijk” in X (ed.), Recht in Beweging. Opstellen 

aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor, II, Deurne, Kluwer, 1973, (1007) 1012.  
1608 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk II van Deel IV.  
1609 Cass. 24 maart 2003, Arr. Cass. 2003, 732; Arbh. Brussel 2 juni 2006, RABG 2007 noot J. Herman; E. DIRIX, 

“De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 200; P. HUMBLET en M. RIGAUX, Synopsis van het 

Belgische arbeidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 228-229; G. LOISEAU, “Application de la théorie des vices 

du consentement au contrat de travail” in G. GOUBEAUX, Y. GUYON, C. JAMIN, P. LAGARDE, G. VINEY en J. 

WALINE (eds.), Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, Parijs, Librairie générale 

de Droit et de Jurisprudence, 2001, (579) 586.  
1610 Cass. 7 november 1977, RW 1977-78, 1345; Arbrb. Nijvel 12 oktober 2005, JTT 2006, 65; Arbrb. Verviers 

15 november 1978, TSR 1979, 359; Arbh. Brussel 2 juni 2006, RABG 2007, afl. 2, 118. Zie ook: B. TILLEMAN, I. 

CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 238 e.v.  
1611 Arbh. Brussel 2 juni 2006, RABG 2007, 118; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een 

mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 355.  
1612 Cass. 24 maart 2003, Arr. Cass. 2003, 732; Cass. 7 november 1977, RW 1977-78, 1345; Arbh. Bergen 4 juni 

2002, RRD 2002, 521; Arbh. Gent 12 januari 2001, Soc. Kron. 2002, 15; Arbh. Antwerpen 16 maart 1999, JT 

1999, 357; Arbh. Brussel 18 maart 1992, JTT 1993, 148. Zie ook: E. SWAENEPOEL, “Geweld, benadeling en 

gekwalificeerde benadeling” in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, (101) 110-

111.  
1613 G. LOISEAU, “Application de la théorie des vices du consentement au contrat de travail” in G. GOUBEAUX, Y. 

GUYON, C. JAMIN, P. LAGARDE, G. VINEY en J. WALINE (eds.), Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au 

début du XXIe siècle, Parijs, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 2001, (579) 586.  
1614 Kh. Doornik 11 december 1967, BRH 1968, 182.  
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435. INDRUK OP EEN REDELIJK PERSOON – Het geweld moet van die aard zijn dat het ii) 

indruk maakt op een redelijk persoon. Deze indruk kan ook voortvloeien uit geweld tegen een 

derde. Het geweld kan niet alleen gericht zijn tegen een derde (art. 1113 BW), het kan ook 

uitgaan van een derde, een contractant of zelfs uit omstandigheden voortkomen.1615 

Een verzekeraar biedt anderhalve maand na een zwaar verkeersongeval aan de moeder van het 

slachtoffer een definitieve regeling aan. Deze alleenstaande vrouw kent haar rechten niet en 

sluit een definitieve overeenkomst namens haar minderjarig kind over de schadevergoeding. 

De rechter besluit dat dit contract niet rechtsgeldig is tot stand gekomen. De vrouw kan 

naderhand nog bijkomende schadevergoeding verkrijgen. Anderhalve maand na een ongeval 

kan men onmogelijk de gevolgen van het ongeval precies evalueren.1616 

 

436. VREES –Het slachtoffer moet door dit handelen ook iii) de vrees hebben voor een 

beduidend kwaad. Tot slot moet deze vrees vanzelfsprekend iv) een daadwerkelijke impact op 

de toestemming hebben.  

Zo kwam in de rechtspraak reeds het geval aan bod waarin een verzekeraar diens verzekerde 

overtuigt dat deze laatste zich aan dronkenschap had schuldig gemaakt, hoewel hierover geen 

rechterlijke uitspraak was geweest. De bedoeling van de verzekeraar was om de uitgekeerde 

sommen terug te vorderen. De rechter stelde dat er in deze omstandigheden sprake is van 

geweld en bedrog.1617 

 

437. GOEDKEURING – Art. 1115 BW bepaalt dat men niet langer tegen geweld kan 

opkomen, indien het contract sinds het ophouden van het geweld is goedgekeurd. Deze 

goedkeuring kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, maar het is fundamenteel dat de 

bevestiging gebeurde nadat het geweld een einde had genomen. De bevestiging moet dus 

uitgebracht worden met kennis van zaken wanneer diegene die bevestigt bekwaam is om uit 

vrije wil te handelen.1618 

Wanneer een dading werd ondertekend onder de bedreiging van inbeslagname van 

informaticamateriaal, het contract een onmiddellijke betaling vereist als voorschot op een 

schadevergoeding en bepaalde software onmiddellijk werd aangekocht onder een dwangsom, 

                                                 
1615 Cass. 27 november 1995, RW 1996-97, 1060; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, 

Leuven, Acco, 2015, 122.  
1616 Bergen 6 januari 1986, RGAR 1989, nr. 11490.  
1617 Bergen 3 oktober 1979, RGAR 1980, 57; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” 

in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 49; D. SIMOENS 

“Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS 

(eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, 

Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 211.  
1618 Art. 64 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
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gebeurden zowel het sluiten van de dading als het begin van uitvoering niet zonder dwang. De 

bevestiging gebeurde dus niet nadat het geweld een einde had genomen.1619 

 

438. GEMENE RECHT – Met betrekking tot het wilsgebrek geweld zijn er relatief weinig 

bijzonderheden in de context van vaststellingsovereenkomsten. Ook het bijzondere wettelijk 

regime van dading (art. 2053, tweede lid BW) wijkt in deze context niet af van het gemene 

verbintenissenrecht, zodat het hier om een loutere herhaling gaat.1620 Tot dat besluit kwam 

ondertussen ook de Franse wetgever, nu deze bepaling uit de Code Civil werd geschrapt.1621 

 TUSSENBESLUIT 

 

439. CONSENSUALISME – Het Belgische contractenrecht wordt gekenmerkt door het 

consensualisme. Voor de geldigheid van een vaststellingsovereenkomst is bijgevolg een 

geldige wil vereist, vrij van wilsgebreken. Dwaling, geweld en bedrog zijn mogelijke 

wilsgebreken.1622 Het leerstuk van gekwalificeerde benadeling werd daar later aan toegevoegd 

door de jurisprudentie.1623 De wilsgebreken spelen een interessante rol bij een 

vaststellingsovereenkomst. Een rechter stelt treffend: “De draconische clausules van een 

(voorgedrukte) kwitantie voor saldo van rekening leken bijzonder verdacht om de geldige 

aanvaarding te bewijzen van een aanbod tot het stellen van een dadingsovereenkomst, vooral 

wanneer zij ondertekend werd door iemand die weinig ervaring had in dergelijke zaken en die 

gelet op zijn staat van behoeftigheid, onmiddellijk een schadevergoeding wenst te 

ontvangen”.1624  

 

440. INFORMATIE – Het informatieleerstuk is een belangrijk deel van de precontractuele 

fase. Hoewel het verzekeringsrecht een bijzondere regeling kent voor de handelingen na een 

schadegeval, geldt voornamelijk het gemene recht voor de voorwaarden en gevolgen van 

gebrekkige of onvoldoende informatieverschaffing bij het sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst. Men kan daarenboven stellen dat de wilsgebreken in zekere mate 

een recht op (correcte en volledige) informatie voor de contractant garanderen, aangezien 

bepaalde gebreken in de informatieverplichting eveneens worden geremedieerd via het 

wilsgebrek dwaling of zelfs bedrog. In de common law merkt men op dat indien er sprake is 

                                                 
1619 Cass. 7 september 2017, C.15.0485.  
1620Zie o.a.: G. CLOSSET-MARCHAL, “”La transaction civile met-elle fin au litige?” (noot onder Brussel 10 

oktober 2014), TBBR 2017, (417) 418; B. MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en 

C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 42 e.v.; L. MAYER, 

“La transaction, un contrat spécial?”, RTD Civ. 2014, (523) 523.  
1621 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle; F. JULIENNE, 

“Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 

september 2017], nr. 55 e.v.  
1622 Art. 1109 BW.  
1623 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk II van Deel IV.  
1624 Luik 20 maart 1964, Bull. Ass. 1966, 327; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een 

mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 414.  
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van een verhouding repeat player vs. een one shotter, de rechtspraak strenger moet zijn dan 

wanneer beide partijen vanuit rechtssociologisch oogpunt op gelijke hoogte staan.1625 De 

Belgische rechtsleer maakt een gelijkaardige analyse, waar VAN LEUVEN opmerkt dat deze 

privaatrechtelijke regels enigszins strenger worden getoetst wanneer de medecontractant 

kwetsbaar is.1626 De wilsgebreken geven op die manier een vorm van level playing field tussen 

partijen. De verzekeraar wordt soms aanzien als een repeat player tegenover de 

vergoedingsgerechtigde die veelal een one shotter is.1627 De wilsgebreken kunnen dus een 

belangrijke remediëring zijn om het precontractuele gedrag van een verzekeraar te toetsen. 

Men mag hier ook niet te veel waarde aan hechten, aangezien men steeds in concreto het 

bewijs van een wilsgebrek moet kunnen leveren en er uiteraard een vage grens bestaat tussen 

het recht op informatie ontvangen en de plicht om zichzelf te informeren. De rechter beschikt 

over een onaantastbare beoordelingsbevoegdheid.1628  

 

441. BIJZONDERE EN GEMENE RECHT – De wetgever kent aan enkele 

vaststellingsovereenkomsten op het eerste gezicht bijzondere regels voor de wilsgebreken toe. 

Wanneer geen bijzondere regels zijn ontwikkeld, geldt het gemene verbintenissenrecht en dus 

ook de gemeenrechtelijke geldigheidsvoorwaarden van een overeenkomst. Een afwijkende 

regel bij dwaling bestaat bij de dading. Art. 2052, tweede lid BW sluit een vorm van dwaling, 

de dwaling in rechte, uit als mogelijk wilsgebrek van de dading. De ratio legis lijkt te zijn dat 

de dading zo minder aantastbaar is, aangezien de partijen over één manier minder beschikken 

op basis waarvan zij kunnen proberen om de dading te laten vernietigen. Het huidige 

toetsingscriterium van het wilsgebrek dwaling is mijns inziens echter niet performant en zorgt 

voor rechtsonzekerheid. Deze onzekerheid is, in het licht van de bedoeling van de partijen bij 

een dading, bijzonder problematisch. Dit onderzoek pleit daarom de lege ferenda voor een 

aanpassing van deze lex specialis en om aansluiting te zoeken bij het gemene 

verbintenissenrecht, waar men geen onderscheid maakt tussen een dwaling in rechte en een 

feitelijke dwaling. Mijns inziens moet de wetgever art. 2052, tweede lid BW schrappen. 

Dezelfde toepassingsvoorwaarden dienen te gelden bij beide vormen van dwaling en 

resulteren desgevallend in dezelfde sanctie. Partijen kunnen het dwalingsrisico wel 

contractueel beheren, aangezien zij bepaalde onzekerheden in het contractuele veld kunnen 

opnemen. Partijen verdisconteren bijgevolg bepaalde dwalingsrisico’s. Andere 

vaststellingsovereenkomsten bevatten voornamelijk zuivere herhalingen van het gemene 

verbintenissenrecht. Zo zijn bij de dading de wilsgebreken geweld, bedrog en feitelijke 

                                                 
1625 Vgl. O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 1983-1984, (1073) 1077: 

“We count, however, on the guiding presence of the judge, who can emply a number of measures to lessen the 

impact of distributional inequalities”.  
1626 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 529.  
1627 Vgl. D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS 

en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 190. 
1628 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 210.  



 

 

261 

 

dwaling wel degelijk van toepassing. Bij het beding van voorafgaande taxatie is een beroep op 

bedrog eveneens mogelijk, maar spreekt de Verzekeringswet 2014 onterecht niet over de 

andere wilsgebreken. Het mag duidelijk zijn dat deze herhalingen zowel nutteloos als (soms) 

onvolledig zijn.  

 

442. SANCTIE – De sanctie bij een wilsgebrek is de nietigheid. De rechtshandeling 

verdwijnt ab initio uit het rechtsverkeer. Bij een vaststellingsovereenkomst doen partijen er 

daarom mijns inziens goed aan om de risico’s verbonden aan de vernietiging van een 

bepaalde clausule te beheersen door middel van zogenaamde nietigheidsclausules.1629 Een 

nietigheidsclausule is een beding in de overeenkomst waarin partijen de gevolgen regelen van 

de vernietiging van een welbepaalde clausule voor de rest van de overeenkomst.1630 Gezien de 

bijzondere aard van de vaststellingsovereenkomst, lijkt het in de meeste gevallen een 

overeenkomst die berust op een precair evenwicht van rechten en plichten, zodat de 

vernietiging van een clausule in de meeste gevallen de vernietiging van de gehele 

overeenkomst tot gevolg zal hebben. Dit is echter uiteraard afhankelijk van elke concrete 

vaststellingsovereenkomst, zodat een stelling met een algemene draagwijdte uitgesloten is. 

Geval per geval dienen partijen en hun raadgevers na te gaan welke gevolgen er aan een 

vernietiging van bepaalde clausules moeten worden verbonden. Het is dan ook de wil van 

partijen die doorslaggevend is.1631 

  

                                                 
1629 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 10.  
1630 J. BAECK, “Nietigheidsclausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN 

en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

(1577) 1580; B. VAN DEN BERGH, “ “Recht zkt zekerheid.” Voor vaste relatie”, RW 2010-11, (346) 359.  
1631 I. CLAEYS, “Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging” in X. (ed.), Sancties en nietigheden, 

Gent, Larcier, 2003, (267) 307.  
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HOOFDSTUK III. BEKWAAMHEID EN BEVOEGDHEID 

 BEKWAAMHEID 

443. GELDIGHEIDSVEREISTE – Art. 1108 BW bepaalt dat partijen bekwaam moeten zijn om 

een overeenkomst te sluiten. Deze notie valt in twee deelbegrippen uiteen.1632 In principe is 

ieder persoon rechtsbekwaam en handelingsbekwaam.1633 Rechtsbekwaamheid impliceert dat 

een persoon rechten in subjectieve zin kan bezitten.1634 Handelingsbekwaamheid impliceert 

dat een persoon deze rechten in subjectieve zin niet alleen kan bezitten, maar ze ook kan 

uitoefenen, bijvoorbeeld door overeenkomsten te sluiten of zijn rechten zelfstandig uit te 

oefenen.1635 

444. HANDELINGSONBEKWAAMHEID – Conform art. 1123 BW kan iedereen 

overeenkomsten sluiten, tenzij men op grond van de wet onbekwaam is verklaard. 

Handelingsonbekwaamheid is de juridische onmogelijkheid om zelf en zelfstandig 

rechtshandelingen te stellen en om de rechten uit te oefenen.1636 Zo zijn niet-ontvoogde 

minderjarigen bijvoorbeeld algemeen handelingsonbekwaam.1637 De machtiging van de 

vrederechter is daarom noodzakelijk voor een dading gesloten door een voogd.1638 Met 

betrekking tot minderjarigen kan het leerstuk van de bekwaamheid relevant zijn wanneer de 

benadeelde minderjarig is en, bijvoorbeeld, onderworpen wordt aan een medische 

expertise.1639 Een minderjarige kan zelf geen dading sluiten.1640 De relatief zware vereisten uit 

het oud art. 467 BW e.v. zijn opgeheven door de wet van 29 april 2001.1641 Gedeeltelijk 

handelingsbekwaam zijn de ontvoogde minderjarigen.1642 

                                                 
1632 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 243.  
1633 F. SWENNEN, Het personen-en familierecht. Identiteit en verwantschap vanuit juridisch perspectief, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 176 e.v.; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, 

Acco, 2015, 128.  
1634 Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2016, 211.  
1635 B. VANLERBERGHE, “Het recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. 

Algemene beginselen en enkele concrete toepassingen in het gerechtelijk recht” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en 

S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 18.  
1636 A. VAN DEN BROECK, Vermogensbescherming van kwetsbare meerderjarigen via lastgeving, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 15.  
1637 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 128.  
1638 Art. 410, 11° BW.  
1639 G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, 

“Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, RCJB 2002, (653) 815; B. KOHL en A. 

RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), 

Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 137-138; P. 

MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-98, 

(937) 940.  
1640 G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 52; B. TILLEMAN, I. CLAEYS en C. COUDRON, Dading 

in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 75.  
1641 BS 31 mei 2001. Zie over deze oude regeling uitgebreid: B. TILLEMAN, I. CLAEYS en C. COUDRON, Dading 

in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 75. 74 e.v.  
1642Zie hierover o.a.: M. VERRYCKEN, “Onbekwamen”, TPR 1985, (491) 500.   
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Een overeenkomst tot minnelijke medische expertise als daad van beschikking, ondertekend 

door de ouders van een minderjarige, waarin twee geneesheren de opdracht krijgen om de 

letsels van het kind en de gevolgen vast te stellen, is een akte van beschikking die moet 

worden toegelaten door de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig art. 378 BW.1643 

Het Franse verzekeringsrecht bevat ter zake een bijzondere behandeling voor een dading die 

wordt gebruikt in het kader van een vergoeding van een minderjarige die slachtoffer werd van 

een verkeersongeval.1644 Zoals gekend1645, bevat de Franse wetgevering een verplichting voor 

de verzekeraar om het slachtoffer een aanbod tot dading over te maken. Indien dit slachtoffer 

minderjarig is, moet dit aanbod tot dading worden voorgelegd aan de rechter.1646  

445. BESCHERMDE PERSOON – Voor de verlengde minderjarigheid, het voorlopig bewind, de 

gerechtelijke onbekwaamverklaring en de toevoeging van een gerechtelijk raadsman geldt een 

bijzondere regeling.1647 Deze wet voorziet in een eengemaakt statuut voor de 

wilsonbekwamen, een term die duidt op de feitelijke onmogelijkheid om zelf en zelfstandig 

een vrije en bewuste wil te vormen of deze tot uiting te brengen en als zodanig moet worden 

onderscheiden van handelingsonbekwaamheid.1648 Ongeacht de oorzaak daarvan, spreekt men 

van de beschermde persoon.1649 Deze beschermde personen zijn onbekwaam om contracten 

aan te gaan.1650 De machtiging van de vrederechter is noodzakelijk voor een dading gesloten 

door een bewindvoerder1651; voor een dading gesloten door een voorlopige bewindvoerder1652 

en ook voor een dading gesloten door de beschermde persoon zelf1653.  

446. HERHALING LEX GENERALIS – De lex specialis van de dading kent opnieuw een 

bijzondere bepaling.1654 Deze bepaling voegt opnieuw weinig toe aan het gemeenrechtelijke 

leerstuk van de bekwaamheid.1655 Dit artikel stelt dat men bekwaam moet zijn om te 

                                                 
1643 Luik 13 december 1995, Verkeersrecht 1996, 174. Vgl. Brussel 27 maart 1997, T. Verz. 1998, 375.  
1644 Art. L. 211-15 Code des Assurances.  
1645 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk I van Deel III.  
1646 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 24.  
1647 Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een 

nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013. Zie hierover uitgebreid: 

A. VAN DEN BROECK, Vermogensbescherming van kwetsbare meerderjarigen via lastgeving, Antwerpen, 

Intersentia, 2014.  
1648 P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie 

juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 73-74. Zie uitgebreid: Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des 

familles, Brussel, Larcier, 2016, 211 e.v.  
1649 F. SWENNEN, “De meerderjarige beschermde personen (deel I)”, RW 2013-14, 566.  
1650 Art. 45 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
1651 Art. 499/7, §2, 10° BW.  
1652 Art. 488bis, E, §3, h) BW. 
1653 Art. 492/1, §2, 10° BW.  
1654 Art. 2045 BW.  
1655 L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 

2005, 195-196.  
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beschikken over de voorwerpen die in de dading begrepen zijn.1656 Volgens STORME herbergt 

deze bepaling twee vereisten: enerzijds is de volle handelingsbekwaamheid vereist, anderzijds 

moet het voorwerp tot de privaatautonomie van partijen behoren.1657 Het is in beginsel niet 

voldoende dat men daden van beheer kan stellen om een dading te sluiten, aangezien het 

sluiten van een dading meestal – gelet op de vereiste van wederzijdse toegevingen – als een 

daad van beschikking wordt gekwalificeerd.1658  

 BEVOEGDHEID  

447. JUISTE PERSOON – Van de bekwaamheid te onderscheiden is de bevoegdheid om een 

vaststellingsovereenkomst te sluiten.1659 Wanneer partijen onderhandelingen aanvatten, is het 

belangrijk dat dit door bevoegde personen gebeurt.1660 Indien nadien blijkt dat de 

onderhandelaars niet over de bevoegdheid beschikken om de vaststellingsovereenkomst te 

ondertekenen, moet het gehele precontractuele proces worden herhaald.1661  

                                                 
1656 Gent 15 januari 2011, T.Aann. 2011, 394; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La 

Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 87.  
1657 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 594 e.v. Zie voor 

Duitsland: BGB 14 oktober 1971, NJW 1972, 157.  
1658 M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen” in E. 

GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (141) 155; 

A.-S. CHAVANT-LECLERE, “La transaction existe-t-elle en droit pénal?” in B. MALLET-BRICOUT en C. 

NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (147) 148. E. DIRIX, “De 

kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 192; F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in 

Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 19; M. E. STORME, 

“Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X. (ed.), Bijzondere Overeenkomsten. XXXIVe 

Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2007-2008, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 594-595; A. VAN OEVELEN, 

“Dading en ontslag” in X (ed.), Liber Amicorum A. Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 278; A. VAN 

OEVELEN, “Privaatrechtelijke aspecten van milieubeleidsovereenkomsten” in H. BOCKEN en I. TRAEST (eds.), 

Milieubeleidsovereenkomsten, Brussel, Story-Scientia, 1991, (3) 11; C. VAN SCHAICK, Bijzondere 

Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende 

rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 

Deventer, Kluwer, 2012, 138. Zie ook: B. TILLEMAN, I. CLAEYS en C. COUDRON, Dading in APR, Antwerpen, 

Story-Scientia, 2000, 72-73.  
1659 Vgl. F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 422; F. JULIENNE, 

“Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 

september 2017], nr. 33; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 

595.  
1660 K. GUMBINER, “An Overview of Alternative Dispute Resolution” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. 

TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (1) 

6; H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 84; E. SUSSMAN en C.A. WEINER, “Striving for the “bulletproof” Mediation 

Settlement Agreement”, New York Dispute Resolution Lawyer 2015, vol. 8, (22) 23.  
1661 C.B. CRAVER, Effective Legal Negotiation and Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 2009, 74-75; D. H. 

TRACEY, “General Principles and standard provisions” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in 

Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 8-37.  
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448. LEX SPECIALIS DADING – In het algemeen kan ook het beginsel van de relativiteit van 

de overeenkomsten in herinnering worden gebracht.1662 Concreet brengen overeenkomsten 

enkel rechtsgevolgen teweeg tussen de partijen bij de overeenkomst. De lex specialis van de 

dading herhaalt deze regel in art. 2051 BW, door te stellen dat “Een dading, door een van de 

belanghebbenden aangegaan, verbindt de overige belanghebbenden niet, en kan door hen niet 

worden ingeroepen”.1663 Ook hier gaat het bijgevolg om een loutere herhaling van het gemene 

verbintenissenrecht.1664 

ONDERAFDELING 1. LASTGEVING  

449. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – De vraag of een conventionele lasthebber de 

lastgever aan een vaststellingsovereenkomst kan binden, is een vraag naar de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid.1665 Dit is denkbaar bij een vaststellingsovereenkomst 

gesloten door een advocaat. Art. 1998 BW stelt dat de vertegenwoordigde niet gebonden is 

aan de rechtshandeling indien de vertegenwoordiger niet beschikt over de nodige 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. Op dit principe zijn evenwel enkele uitzonderingen, zoals 

de rechtsfiguren van bekrachtiging, schijnvertegenwoordiging1666, zaakwaarneming of 

verrijking zonder oorzaak.1667 

Een dading met een technisch adviseur van de verzekeraar van de tegenpartij tijdens een 

gerechtelijke expertise-overeenkomst, verbindt de verzekeraar zodra de eiser legitiem kon 

geloven in de echtheid en de omvang van de bevoegdheden van de technisch adviseur.1668  

450. VOLMACHT – De wet onderscheidt enerzijds een algemene of een bijzondere volmacht 

en anderzijds een volmacht in algemene bewoordingen of een volmacht in uitdrukkelijke 

                                                 
1662 Art. 1165 BW: “Overeenkomsten brengen alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij 

brengen aan derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121.” 
1663 Cass. 18 januari 2016, RW 2017-18, 789.  
1664 C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die 

Keure, 2008, (115) 156. Vgl. Cass. 29 mei 2006, C.05.0253; Cass. 24 oktober 2001, Arr. Cass. 2001, 1764; P.-

A. FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats 

Spéciaux, CUP, 1993, (105) 149; F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 

2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 18; P. WERY, Droit des contrats. Le mandat, Brussel, 

Larcier, 2000, 85.  
1665 P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie 

juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 78 e.v.; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 595. Zie ook: art. 6 Voorontwerp van wet houdende invoeging 

van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het 

verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
1666 P.W. SCHNEIDER, “Parties’ authority to settle a dispute of claim” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

6-75.  
1667 B. TILLEMAN, I. CLAEYS en C. COUDRON, Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 68; A. L. 

VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, N. PORTUGAELS en J. SWENNEN, Bijzondere Overeenkomsten in kort 

bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 305-306.  
1668 Brussel 9 januari 1998, JLMB 1998, 1827.  
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bewoordingen.1669 Met een algemene volmacht kan de vertegenwoordiger alle zaken van de 

vertegenwoordigde behartigen, daar waar een bijzondere volmacht enkel betrekking heeft op 

welbepaalde elementen.1670 Een lastgeving in algemene bewoordingen geeft de 

vertegenwoordiger slechts de bevoegdheid om daden van beheer te stellen en dus geen daden 

van beschikking.1671 Een uitdrukkelijke lastgeving is vereist om daden van beschikking te 

stellen.1672 Het voorwerp van de vaststellingsovereenkomst bepaalt met andere woorden 

welke lastgeving is vereist.1673 Zo kan een advocaat slechts op basis van een lastgeving in 

uitdrukkelijke bewoordingen daden van beschikking stellen.1674 Het sluiten van een dading 

valt bijvoorbeeld niet binnen het mandaat ad litem.1675 Naar analogie kan een advocaat niet 

zonder meer een uitdrukkelijke berusting in de zin van art. 1045 Ger. W. aangaan.1676 Het 

behoort tot de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter om de werkelijke 

bedoeling van de partijen na te gaan met betrekking tot de grenzen van een lastgeving.1677 

Dit neemt niet weg dat een cliënt slechts gebonden is aan een door een advocaat bereikt 

akkoord indien deze heeft gehandeld binnen de grenzen van zijn mandaat. Mogelijk is de 

cliënt alsnog gebonden, indien er sprake is van een schijnmandaat.1678  

ONDERAFDELING 2. VERZEKERAAR 

451. VERTEGENWOORDIGING VAN VERZEKERAAR – Rechtspersonen kunnen in beginsel 

dezelfde handelingen stellen als natuurlijke personen, met het voorbehoud dat er geen 

andersluidende wettelijke bepalingen zijn, de handelingen niet strijdig zijn met de aard van de 

rechtspersoon en de juiste organen de rechtspersoon verbinden.1679 Het externe optreden van 

                                                 
1669 P. WERY, Droit des contrats. Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 89.  
1670 Art. 1987 BW.  
1671 Art. 1988, eerste lid BW; P. WERY, Droit des contrats. Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 91.  
1672 Art. 1988, tweede lid BW.  
1673 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 423.  
1674 Cass. 18 november 1988, Arr. Cass. 1988-89, 341; Arbh. Luik 11 januari 1990, TSR 1990, 202; Arbrb. 

Brussel 18 november 1991, JTT 1992, 53; F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil 

Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 37; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats 

Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 

2013, (1) 81. 
1675 Gent 26 februari 2014, TBBR 2017, 203; G. CLOSSET-MARCHAL, “”La transaction civile met-elle fin au 

litige?” (noot onder Brussel 10 oktober 2014), TBBR 2017, (417) 418.  
1676 Cass. 7 april 2016, RW 2017-18, 224. Vgl.: J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. 

VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 688; P. WÉRY, Droit des contrats. 

Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 115-117.  
1677 Zie infra, Hoofdstuk III.  
1678 Brussel 9 januari 2015, JT 2015, 824.  
1679 O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 1983-1984, (1073) 1078: “We 

do not know who is entitled to speak for these entities and to give the consent which so much of the appeal of 

settlements depends”; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 129-

130; P. WÉRY, Droit des contrats. Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 121-122.  
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de vennootschap naar derden toe veronderstelt vertegenwoordiging.1680 Dit wordt organieke 

vertegenwoordiging genoemd.1681 Bij een vaststellingsovereenkomst met een verzekeraar is 

het meestal een bepaalde dienst binnen de onderneming (bijvoorbeeld de dienst 

‘Schadebeheer’) die de verzekeringsonderneming rechtsgeldig kan verbinden. Afhankelijk 

van het type verzekeringsovereenkomst (burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, 

lichamelijke ongevallen…) waarop een beroep wordt gedaan, kan dit een verschillende dienst 

zijn binnen de verzekeringsonderneming.1682 

452. SCHADEREGELINGSKANTOOR – Dit belet niet dat de verzekeringsonderneming 

bepaalde aspecten van het schadebeheer via een lastgeving organiseert. Zo kan een 

verzekeraar het schadebeheer toevertrouwen aan een extern schaderegelingskantoor.1683 In het 

Engels spreekt men van een insurance adjuster.1684 Op die overeenkomst is mijns inziens het 

gemene contractenrecht met betrekking tot de dienstenovereenkomsten1685 van toepassing.1686 

In principe is dit schaderegelingskantoor bevoegd om de verzekeraar te verbinden met een 

vaststellingsovereenkomst. Deze mogelijkheid wordt de rechtsbijstandverzekeraar geboden op 

grond van een Europese richtlijn.1687 De verzekeraar heeft drie mogelijkheden bij de 

organisatie van de schaderegeling. De Richtlijn geeft de verzekeraars de optie tussen 1) de 

schadegevallen te laten regelen door afzonderlijk personeel binnen dezelfde 

verzekeringsonderneming, 2) de schadegevallen te laten regelen door een extern 

schaderegelingskantoor of 3) de schaderegeling toe te vertrouwen aan een advocaat.1688 De 

rechtsbijstandverzekeraar kan dus contractueel overeenkomen dat de rechtsbijstand in 

                                                 
1680 H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 245. Zie 

ook: P.W. SCHNEIDER, “Parties’ authority to settle a dispute of claim” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

6-49.  
1681 Zie uitgebreid: J. DELVOIE, Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

590 p.  
1682 H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 24. 
1683 Vgl. in de context van een rechtsbijstandverzekering: T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen 

en specifieke regels toepasselijk op rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 809-810. Zie ook: Circulaire over 

rechtsbijstandverzekering CBFA 19 oktober 2010, www.fsma.be. Zie bvb. art. 12 WAM.  
1684 Zie uitgebreid voor een interessant juridisch en rechtssociologisch onderzoek: H.L. ROSS, Settled out of 

Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine Publishing Company, 1980, 285 

p.  
1685 Het kan mijns inziens gaan om zowel daden van aanneming als om het stellen van rechtshandelingen.  
1686 Zie ook: P.W. SCHNEIDER, “Parties’ authority to settle a dispute of claim” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

6-109 e.v.  
1687 Richtlijn 138/2009/EG.  
1688 Art. 4 KB 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering, BS 8 november 1990; L. SCHUERMANS 

en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

501; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 810.  
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beginsel door een werknemer van de verzekeraar wordt verleend.1689 De verzekeraar moet in 

dat geval een lijst ter beschikking houden voor de FSMA met personeelsleden die zich 

uitsluitend met het beheer van schadegevallen in rechtsbijstand bezig houden.1690 Ook in het 

kader van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen is dergelijke regeling voorzien.1691 

ONDERAFDELING 3. VERZEKERINGSTUSSENPERSOON 

 Inleiding 

453. DEFINITIE – De verzekeringstussenpersoon behelst een bijzondere positie in dit 

verband, omdat deze bij een schadegeval vaak het eerste aanspreekpunt van de verzekerde 

is.1692 Het gros van de verzekeringsovereenkomsten wordt in de Belgische verzekeringsmarkt 

gesloten met de hulp van een verzekeringstussenpersoon.1693 Dit doet vermoeden dat ook het 

schadebeheer veelal via de verzekeringstussenpersoon zal lopen. De circulaire over de 

rechtsbijstandverzekering vermeldt deze mogelijkheid uitdrukkelijk: “Indien een verzekeraar 

binnen de perken van de wet de schaderegeling geheel of gedeeltelijk zou uitbesteden aan een 

verzekeringstussenpersoon, zijn de regels die van toepassing zijn op het schadebeheer door 

de rechtsbijstandverzekeraar naar analogie van toepassing op de tussenpersoon”.1694 Art. 5, 

20° Verzekeringswet 2014 definieert een verzekeringstussenpersoon als elke rechtspersoon of 

elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving die 

activiteiten van verzekeringsbemiddeling uitoefent, zelfs occasioneel, of die er toegang toe 

heeft.1695 De verzekeringstussenpersoon kan een belangrijke rol spelen in het schadebeheer, 

met eventueel het sluiten van een vaststellingsovereenkomst tot gevolg.  

 Tussenpersonen 

454. TRADITIONELE KANALEN – De verzekeringsmakelaar en de -agent worden van naderbij 

bekeken. Deze twee vormen van verzekeringsdistributie zijn – naast de directe verzekering – 

de traditionele kanalen om verzekeringsovereenkomsten te sluiten.1696 Zij vervullen als een 

                                                 
1689 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 502.  
1690 Circulaire over rechtsbijstandverzekering CBFA 19 oktober 2010, www.fsma.be.  
1691 Art. 12 WAM. Zie ook: Cass. 21 december 2009, Arr. Cass. 2009, 3114.  
1692 Vgl. G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (738) 741-742.  
1693 S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Distributiekanalen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (69) 71.  
1694 Circulaire over rechtsbijstandverzekering CBFA 19 oktober 2010, www.fsma.be.  
1695 Met ‘verzekeringstussenpersoon’ wordt steeds eveneens de herverzekeringstussenpersoon bedoeld.  
1696 M. EYSKENS, Makelaar en agent in de bank-, beleggings- en verzekeringssector, Brugge, die Keure, 2010, 

220; A. VANDERSPIKKEN, “Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?” in 

H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2000, 

(85) 106.  

http://www.fsma.be/
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gevolg hiervan ook een belangrijke taak bij het schadebeheer, aangezien de verzekerde veelal 

eerst zal aankloppen bij de verzekeringstussenpersoon bij een schadegeval.  

A. Verzekeringsmakelaar 

455. BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANAAL – De verzekeringsmakelaar vormt in de 

Belgische verzekeringspraktijk een van de belangrijkste distributiekanalen. Meer dan veertig 

procent van alle verzekeringsproducten werd in 2014 verdeeld door verzekeringsmakelaars, 

met bij schadeverzekeringen zelfs een marktaandeel van twee derde.1697  

456. ONAFHANKELIJKHEID VAN VERZEKERAAR – Art. 257, 1° Verzekeringswet 2014 

definieert de verzekeringsmakelaar als de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon die 

verzekeringnemers en verzekeringsondernemingen, of verzekeringsondernemingen en 

herverzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze 

gebonden te zijn. Uit deze definitie blijkt dat de onafhankelijkheid van de makelaar tot de 

essentie van het beroep behoort.1698 Een verzekeringsmakelaar heeft geen uitsluitende relatie 

met één verzekeraar en kan dus verzekeringen van meerdere verzekeraars aanbieden. Indien 

een verzekeringstussenpersoon niet helemaal onafhankelijk kan opereren, gaat het niet om een 

verzekeringsmakelaar, maar mogelijk wel om een verzekeringsagent.  

457. VERKLARING – Hoewel de onafhankelijkheid tot de kern van een 

verzekeringsmakelaar behoort, heeft de invulling ervan in het verleden reeds tot controverses 

aanleiding gegeven.1699 Daarom moet degene die als verzekeringsmakelaar wil worden 

ingeschreven, op erewoord verklaren dat hij zijn beroepswerkzaamheden uitoefent buiten elke 

exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht om 

zijn hele productie of een bepaald deel ervan bij een of meerdere 

(her)verzekeringsonderneming(en) te plaatsen.1700 Indien de voorwaarden op een bepaald 

ogenblik niet langer zijn vervuld, zal de verzekeringstussenpersoon in een andere categorie 

worden ondergebracht.1701 De FSMA is bevoegd om de juistheid van deze verklaring te 

controleren.1702  

458. VOORDEEL BIJ SCHADEBEHEER – Men bestempelt de makelaar soms met een 

bijkomende kwaliteitsgarantie voor de (kandidaat-) verzekeringnemer, aangezien de toegang 

                                                 
1697 “Distributiekanalen van de verzekering – Cijfers 2014”, Assurinfo, nr 2, weekblad van 21 januari 2016, 7, 

assuralia.be.  
1698 Brussel 26 mei 1943, De Verz. 1943, 596; C. HEEB, De makelaar, Brugge, die Keure, 2012, 23.  
1699 Y. MERCHIERS, “De verzekeringsmakelaars, de verzekeringsagenten, de subagenten, de personen belast met 

de distributie, de personen in contact met het publiek: juridisch statuut en aansprkakelijkheid” in Y. MERCHIERS, 

J. ROGGE en K. BERNAUW (eds.), De Verzekeringsbemiddeling en de Verzekeringsdistributie. Een juridische 

benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, (34) 35 e.v.; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen 

van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 170 – 171; A. VANDERSPIKKEN, 

“Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?” in H. COUSY, H. CLAASSENS 

en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2000, (85) 94 e.v.  
1700 Art. 263 Verzekeringswet 2014. 
1701 Art. 267, § 1, 1ste lid Verzekeringswet 2014. 
1702 Art. 286 Verzekeringswet 2014. 
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tot alle verzekeraars op de markt op zich een voordeel biedt. Dit moet enigszins genuanceerd 

worden.1703 Het blijft mijns inziens alleszins bij een schaderegeling een voordeel dat de 

verzekeringsmakelaar met verschillende verzekeraars samenwerkt.  

B. Verzekeringsagent 

459. GEBONDENHEID – Een verzekeringsagent is een verzekerings- of 

herverzekeringstussenpersoon die, uit hoofde van één of meer overeenkomsten of 

volmachten, in naam en voor rekening van één of meerdere verzekerings- of 

herverzekeringsondernemingen, werkzaamheden van verzekerings- of 

herverzekeringsbemiddeling uitvoert.1704 De titel van verzekeringsagent is, net zoals die van 

de verzekeringsmakelaar, wettelijk beschermd.1705 In tegenstelling tot bij een 

verzekeringsmakelaar, is de onafhankelijkheid ten aanzien van een verzekeraar geen kenmerk. 

De meest kenmerkende eigenschap van de verzekeringsagent is net zijn gebondenheid aan een 

of meerdere verzekeraars. De verzekeringsagent heeft dus niet de vrije keuze uit de 

beschikbare verzekeraars.1706 Dit onderscheidt de verzekeringsmakelaar van de 

verzekeringsagent.1707  

C. Andere vormen  

460. BIJKOMENDE VORMEN – De makelaars en agenten zijn echter niet de enige actieve 

verzekeringstussenpersonen, zodat ook andere actoren kunnen worden geconfronteerd met de 

afhandeling van een schadegeval. Een voorbeeld is het bankverzekeren. Ook ziekenfondsen 

bieden bepaalde verzekeringsproducten aan. Eveneens vaak voorkomend zijn de annulatie-, 

bijstand- en/of bagageverzekeringen van touroperators en reisbureaus. Talloze anderen 

bemiddelen eveneens bij verzekeringsproducten die vaak nauw verbonden zijn met het 

product dat zij in hoofdzaak aanbieden. Dit fenomeen, waarbij verzekeringsproducten worden 

                                                 
1703 Vgl. H. COUSY, “Les intermédiaires d’assurance” in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires commerciaux, 

Brussel, Editions du jeune barreau, 1990, (205) 212.  
1704 Art. 257, 3° Verzekeringswet 2014.  
1705 Art. 265 Verzekeringswet 2014. 
1706 C. HEEB, De makelaar, Brugge, die Keure, 2012, 28; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 183.  
1707 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 708; Y. MERCHIERS en K. BERNAUW, 

“Toepassingsgebied van de wet” in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW (eds.), De 

Verzekeringsbemiddeling en de Verzekeringsdistributie. Een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, 

(11) 26. In het verleden gebruikte men het criterium van de aard van de rechtshandeling om beide actoren van 

elkaar te onderscheiden. Indien het een aanneming van werk betreft, dan zou het om een verzekeringsmakelaar 

gaan. Indien het daarentegen gaat om een vertegenwoordigingsbevoegdheid, zou het een verzekeringsagent zijn. 

Dit criterium werd ondertussen terecht verlaten en vervangen door het criterium van de band van 

afhankelijkheid, met name of de verzekeringstussenpersoon de vrije keuze van verzekeringsonderneming heeft. 

Zie hierover: M. EYSKENS, Makelaar en agent in de bank-, beleggings- en verzekeringssector, Brugge, die 

Keure, 2010, 237; C. HEEB, De makelaar, Brugge, die Keure, 2012, 28; G. SCHOORENS, “De professionele 

aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon”, RW 1998-99, (313) 313; E. WYMEERSCH en J. 

CERFONTAINE, “De Verzekeringsmakelaars: De onafhankelijkheid “de jure en de facto”. Een juridische 

benadering” in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW (eds.), De Verzekeringsbemiddeling en de 

Verzekeringsdistributie. Een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, (68) 69.  
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aangeboden aan een welbepaalde doelgroep, wordt ook wel affinity marketing genoemd.1708 

Men kan denken aan de sportvereniging die haar leden de mogelijkheid biedt om hun 

aansprakelijkheid te verzekeren, aan het autoverhuurbedrijf of de leasingmaatschappij die 

voertuigen ter beschikking stelt met een autoverzekering, aan de autodealer die een 

verzekering (goedkoper) aanbiedt bij de aankoop van een wagen1709, aan de supermarkt die 

verzekeringen aanbiedt aan de houders van haar klantenkaart1710…1711  

 Verbintenissen  

A. Juridische verhoudingen  

461. DIVERSITEIT – De verzekeringstussenpersoon is in het Belgische recht onmiskenbaar 

een belangrijke schakel, zowel bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst als bij de 

afhandeling van een schadegeval.1712 Er moeten daarom diverse juridische verhoudingen 

worden onderscheiden, zowel tussen de verzekeringstussenpersoon en de verzekeraar, tussen 

de verzekeringstussenpersoon en de verzekeringnemer als tussen de verzekeringnemer en de 

verzekeraar.1713 Er is geen specifieke wettelijke regeling voor deze verhoudingen.1714 De 

sector zelf kent evenwel enkele gebruiken, de zogenaamde courtagegebruiken.1715 Daarnaast 

heeft de verzekeringstussenpersoon zich ook te houden aan de ‘Sectorale gedragsregels voor 

verzekeringstussenpersonen’, tot stand gekomen na overleg tussen Assuralia en de 

verschillende federaties.1716  

                                                 
1708 Zie bijvoorbeeld: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 189.  
1709 Zie hierover ook: G. BALLON, “Het aanbieden van verzekeringspolissen door autodealers” (noot onder 

Voorz. Kh. Brussel 19 april 2000), AJT 2000-01, (67) 67-69.  
1710 Het aanbieden van verzekeringsproducten in de winkelrekken wordt door SCHUERMANS en VAN 

SCHOUBROECK omschreven als S(upermarkt)insurance, het fenomeen zou daarbij beantwoorden aan het 

toenemende tijdsgebrek van de consument: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 189-190.  
1711 Voor een volledige opsomming, zie: K. BERNAUW, “De verzekeringsdistributie in het kader van een andere 

beroepsactiviteit” in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW (eds.), De Verzekeringsbemiddeling en de 

Verzekeringsdistributie. Een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, (120) 143-146. 
1712 Vgl. C. HEEB, De makelaar, Brugge, die Keure, 2012, 118.  
1713 In het verleden werd soms bepleit dat het hierbij om een bijzondere en sui generis driehoeksverhouding ging. 

Deze visie werd ondertussen terecht verlaten, zodat geval per geval moet worden gekeken naar de kwalificatie 

van de juridische verhoudingen. Zie hierover: N. SCHMITZ, “Le droit de la responsabilité: le domaine des 

assurances” in F. GLANSDORFF en P. HENRY (eds.), Droit de la responsabilité – Domaines choisies, Luik, 

Anthemis, 2010, (289) 301 en de verwijzingen aldaar.  
1714 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 712 e.v.  
1715 Deze werden gepubliceerd in RW 1980-82, 244 en JT 1981, 516. A. DE BOECK, “Informatie- en 

verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot onder Antwerpen 23 maart 1998), 

RW 2000-01, (1602) 1604; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 709-710; L. SCHUERMANS 

en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 195. 

Vgl. Antwerpen 7 november 1983, RGAR 1985, nr. 10984.  
1716 www.assuralia.be.  

http://www.assuralia.be/
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462. DIENSTENOVEREENKOMST – Het gemene verbintenissen- en contractenrecht geldt in 

beginsel onverkort voor deze verhoudingen.1717 De dienstenovereenkomst is hier relevant, een 

overeenkomst die betrekking heeft op het zelfstandig stellen van een actieve handeling.1718 

Zowel de verzekeringsmakelaar als de verzekeringsagent treden tenslotte zelfstandig op en 

verrichten diensten. De categorie van de dienstenovereenkomsten wordt in het BW nog 

onderverdeeld in drie types van overeenkomsten: aanneming van werk1719, bewaargeving1720 

en lastgeving1721. Het onderscheidend criterium is de meest karakteristieke verbintenis uit de 

overeenkomst: indien het gaat om het stellen van rechtshandelingen, gaat het om een 

lastgeving. Indien er daarentegen enkel materiële handelingen worden gesteld, is het een 

aannemingsovereenkomst.1722 Een eenduidige kwalificatie van de rechtshandelingen van de 

verzekeringstussenpersoon kan niet worden gegeven en een cumulatie van een aanneming van 

werk en een lastgeving is mogelijk.1723 FONTAINE stelt treffend: “Tout est possible et la 

pratique varie”.1724 Er moet bijgevolg geval per geval worden nagegaan welke verbintenis 

partijen zijn aangegaan.1725  

463. MAKELAAR – De voornaamste verbintenis van de verzekeringsmakelaar is het op zoek 

gaan naar een verzekeraar die het risico aan optimale voorwaarden kan verzekeren.1726 Deze 

verbintenis is een aanneming van werk tussen de kandidaat-verzekeringnemer en de 

verzekeringsmakelaar.1727 Dit belet geenszins dat de verzekeringsmakelaar eveneens kan 

                                                 
1717 A. DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot 

onder Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, (1602) 1603.  
1718 Zie o.a.: A.L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, N. PORTUGAELS en J. SWENNEN, Bijzondere 

overeenkomsten in Kort Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 233 e.v.  
1719 Art. 1787 – 1799 BW.  
1720 Art. 1915 – 1954 BW.  
1721 Art. 1984 – 2010 BW.  
1722 M. EYSKENS, Makelaar en agent in de bank-, beleggings- en verzekeringssector, Brugge, die Keure, 2010, 

318; A.L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, N. PORTUGAELS en J. SWENNEN, Bijzondere overeenkomsten in 

Kort Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 233-234.  
1723 Cass. 16 september 1977, Arr. Cass. 1978, 72; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 712 

e.v.; B. TILLEMAN, Lastgeving in APR, Brussel, Story-Scientia, 1997, nr. 20.  
1724 Vgl. A. DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” 

(noot onder Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, (1602) 1604-1605.  
1725 Zie hierover o.a.: T.-L. EEMAN, J.-P. FOLLET en A. RONDAO ALFACE, “La responsabilité des courtiers 

d’assurances et l’assurance de cette responsabilité”, T. Verz. 2012, (58) 59; N. SCHMITZ, “Le droit de la 

responsabilité: le domaine des assurances” in F. GLANSDORFF en P. HENRY (eds.), Droit de la responsabilité – 

Domaines choisies, Luik, Anthemis, 2010, (289) 301; G. SCHOORENS, “De professionele aansprakelijkheid van 

de verzekeringstussenpersoon”, RW 1998-99, (313) 313; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 198.  
1726 C. HEEB, De makelaar, Brugge, die Keure, 2012, 25; P. NAEYAERT en E. TERRYN, “Kwalificatieproblemen 

bij de beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen” in P. NAEYAERT en E. TERRYN (eds.), 

Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, (105) 147; G. 

SCHOORENS, “De professionele aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon”, RW 1998-99, (313) 313; 

P. WÉRY en N. SCHMITZ, “Le pouvoir de représentation des intermédiaires d’assurances” (noot onder Cass. 14 

februari 2005), TBBR 2012, (57) 57.  
1727 Rb. Bergen 24 oktober 2001, JLMB 2002, 1323; H. COUSY, “De rol van de verzekeringstussenpersoon” in H. 

COUSY en H. CLAASSENS (eds.), Verzekering en consument nu, Antwerpen, Maarten Kluwer, 1980, (57) 74; A. 

DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot onder 
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worden belast met het stellen van rechtshandelingen, wat dan een lastgeving is.1728 Men kan 

denken aan de makelaar die het schadegeval voor de verzekerde regelt1729 of aan de 

tussenpersoon die het verzekeringsvoorstel invult1730. Het mandaat van de 

verzekeringsmakelaar kan door alle middelen worden bewezen.1731 

464. AGENT – Ook bij een verzekeringsagent gaat het in beginsel om een aanneming van 

werk.1732 Ditmaal gaat het om een aannemingsovereenkomst tussen de verzekeraar en de 

agent, aangezien deze exclusief voor de verzekeraar op zoek gaat naar klanten.1733 Niettemin 

is de contractvrijheid voor de verzekeringsagent en de verzekeraar beperkt door de 

Handelsagentuurwet.1734  

465. SCHADEBEHEER – Naast het bemiddelen bij het sluiten van een 

verzekeringsovereenkomst, behelst de rol van de tussenpersoon nog andere aspecten: het 

verstrekken van informatie en advies, het uitreiken van een groene kaart voor de 

autoverzekering1735, het innen van de verzekeringspremie…1736 De verzekeringstussenpersoon 

                                                                                                                                                         
Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, (1602) 1603; Y. MERCHIERS en K. BERNAUW, “Toepassingsgebied van 

de wet” in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW (eds.), De Verzekeringsbemiddeling en de 

Verzekeringsdistributie. Een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 25; L. SCHUERMANS en C. 

VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 192; P. 

WÉRY en N. SCHMITZ, “Le pouvoir de représentation des intermédiaires d’assurances” (noot onder Cass. 14 

februari 2005), TBBR 2012, (57) 57-58. Vgl. R.N. KELLY, “The Opening Act. Notice, Investigation and 

Reservation of Right” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. Denial of Coverage & Duty to 

Defend, 1992, (1) 6.  
1728 Cass. 16 september 1977, Arr. Cass. 1978, 72; Bergen 25 april 2008, For. Ass. 2008, 198, noot C. VERDURE; 

Brussel 10 oktober 2007, RGAR 2008, nr. 14433; Gent 16 september 2004, RW 2006-07, 371; Gent 29 januari 

2004, TBH 2006, 486; Gent 6 december 2001, DAOR 2002, 428; Bergen 28 december 1995, RGAR 1998, nr. 

13023; Antwerpen 14 juni 1989, RW 1990-91, 164; Corr. Namen 30 mei 2000, T. Verz. 2001, 169; Kh. 

Antwerpen 19 april 1996, T. Verz. 1998, 138, noot H. VAN SOMPEL; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 192; P. WÉRY en N. SCHMITZ, 

“Le pouvoir de représentation des intermédiaires d’assurances” (noot onder Cass. 14 februari 2005), TBBR 2012, 

(57) 58.  
1729 Gent 6 december 2001, DAOR 2002, 428; P. ALLARY “Omtrent de verzekeringstussenpersoon als lasthebber 

van de verzekerde” (noot onder Gent 24 april 2003), T. Verz. 2004, (875) 876.  
1730 Gent 13 november 2008, T.Verz. 2009, 255, noot G. VAN GOSSUM; Vred. Doornik 8 januari 2003, T.Verz. 

2006, 57, noot J. ANDRE-DUMONT.  
1731 Bergen 14 juni 2012, RGAR 2012, nr. 14928; Bergen 25 april 2008, For.ass. 2008, 198, noot C. VERDURE; 

Gent 14 december 2006, RGAR 2007, nr. 14331; N. SCHMITZ, “Le droit de la responsabilité: le domaine des 

assurances” in F. GLANSDORFF en P. HENRY (eds.), Droit de la responsabilité – Domaines choisis, Luik, 

Anthemis, 2010, (289) 306.  
1732 M. EYSKENS, Makelaar en agent in de bank-, beleggings- en verzekeringssector, Brugge, die Keure, 2010, 

319; N. SCHMITZ, “Le droit de la responsabilité: le domaine des assurances” in F. GLANSDORFF en P. HENRY 

(eds.), Droit de la responsabilité – Domaines choisis, Luik, Anthemis, 2010, (289) 302.  
1733 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 713; G. SCHOORENS, “De professionele 

aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon”, RW 1998-99, (313) 314.  
1734 Vgl. Y. MERCHIERS, “De verzekeringsmakelaars, de verzekeringsagenten, de subagenten, de personen belast 

met de distributie, de personen in contact met het publiek: juridisch statuut en aansprakelijkheid” in Y. 

MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW (eds.), De Verzekeringsbemiddeling en de Verzekeringsdistributie. Een 

juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, (34) 57.  
1735 Gent 6 december 2005, T. Verz. 2007, 64; Corr. Charleroi 7 maart 2006, VAV 2006, 643; Luik 25 april 1991, 

RGAR 1994, nr. 12351; Pol. Charleroi 13 oktober 2009, VAV 2010, 10; Pol. Brussel 22 november 2000, T. Verz. 
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speelt ook bij het schadebeheer een rol.1737 Art. 7.2 van de ‘Sectorale gedragsregels voor 

verzekeringstussenpersonen’ bepaalt dat de tussenpersoon de algemene plicht heeft, 

overeenkomstig zijn wettelijk statuut en zijn contractuele verbintenissen, om de consument bij 

te staan zowel bij de onderschrijving, het beheer van verzekeringen als bij de regeling van 

schade. De rol van de verzekeringstussenpersoon kan bijvoorbeeld relevant zijn bij het 

overmaken van de stukken aan de verzekeraar na een schadegeval.1738 Ook de aangifte van het 

schadegeval aan de verzekeringstussenpersoon kan de verzekeraar immers binden.1739 De 

verzekeringstussenpersoon vervult in de fase van het schadebeheer vooral een belangrijke 

functie als aanspreekpunt voor de benadeelde.1740 Een eerste taak bij een schadegeval is 

bijvoorbeeld nagaan of de eventuele aangifte van de verzekerde compleet is en alle 

noodzakelijke elementen bevat: tijdstip, omstandigheden, foto’s of andere bewijsstukken… 

Het verdient ook aanbeveling dat de verzekeringstussenpersoon de verzekerde bijstaat 

wanneer de verzekeer wenst over te gaan tot een expertise, om de toedracht en omvang van 

het schadegeval te controleren. Het is uiteraard denkbaar dat de verzekeringstussenpersoon in 

deze fase een fout begaat waarvoor hij desgevallend aansprakelijk is.  

B. Aansprakelijkheid  

466. ONDERSCHEID – De diversiteit van de verbintenissen van de 

verzekeringstussenpersoon vertaalt zich ook naar de aansprakelijkheid.1741 Het onderscheid 

tussen inspannings- en resultaatsverbintenissen is van belang voor de draagwijdte van de 

verbintenissen en voor de bewijslast.1742 Een tweede onderscheid bestaat tussen de relatie 

                                                                                                                                                         
2001, 543; C. HEEB, De makelaar, Brugge, die Keure, 2012, 121; N. SCHMITZ, “Le droit de la responsabilité: le 

domaine des assurances” in F. GLANSDORFF en P. HENRY (eds.), Droit de la responsabilité – Domaines choisis, 

Luik, Anthemis, 2010, (289) 302-303 en 308 e.v.  
1736 Gent 28 maart 2002, RGAR nr. 13654; Rb. Brussel 11 december 2009, T. Verz. 2010, 433; Rb. Brussel 23 

september 1993, TBBR 1994, 259; Rb. Ieper 19 april 1993, DCCR 1993-94, 554, noot C. VAN SCHOUBROECK; 

G. SCHOORENS, “De professionele aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon”, RW 1998-99, (313) 

313; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 192.  
1737 Kh. Tongeren 2 oktober 2007, RW 2009-10, 246; P. ALLARY “Omtrent de verzekeringstussenpersoon als 

lasthebber van de verzekerde” (noot onder Gent 24 april 2003), T. Verz. 2004, (875) 875; R.N. KELLY, “The 

Opening Act. Notice, Investigation and Reservation of Right” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage 

Claim. Denial of Coverage & Duty to Defend, 1992, (1) 6.  
1738 Brussel 10 oktober 2007, RGAR 2008, nr. 14433; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de 

verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, (738) 741-742.  
1739 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “De bevrijdende verjaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (921) 958; D. WUYTS, “Melding van het 

schadegeval” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, (478) 479.  
1740 Vgl. C. HEEB, De makelaar, Brugge, die Keure, 2012, 119.  
1741 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 719 en de verwijzingen aldaar.  
1742 R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. 

Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 69; L. 

VALCKENBORGH, “De kwalificatie van een verbintenis als resultaats- of middelenverbintenis” (noot onder 

Antwerpen 15 september 2008), TBBR 2011, (222) 222.  
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tussen de verzekeringstussenpersoon en de verzekeringnemer en anderzijds tussen de 

verzekeringstussenpersoon en de verzekeraar.1743 Een verzekeringstussenpersoon kan ook op 

grond van een buitencontractuele aansprakelijkheid gehouden zijn.1744  

467. INFORMATIEPLICHT – De voornaamste verbintenis van de verzekeringstussenpersoon, 

met name het adviseren en informeren van de (kandidaat-)verzekeringnemer, is een 

inspanningsverbintenis.1745 Wat de draagwijdte van de verbintenissen in het algemeen betreft, 

moet bij een inspanningsverbintenis de schuldenaar zich gedragen als een normaal, 

zorgvuldig vooruitziend persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden.1746 Met betrekking 

tot de bewijslast moet de schuldeiser bij een inspanningsverbintenis zowel het geldig bestaan 

van de verbintenis alsook de wanuitvoering door een gebrek aan voorzorg van de schuldenaar 

bewijzen.1747 Hieraan is bijvoorbeeld voldaan wanneer een verzekeringnemer aan een 

makelaar vraagt om een wijziging door te voeren met betrekking tot het verzekerde voertuig, 

maar de verzekeringsmakelaar op eigen houtje de omvang van de verzekeringsdekking 

wijzigt.1748 De gemeenrechtelijke informatieverplichtingen bij de totstandkoming van een 

                                                 
1743 N. SCHMITZ, “Le droit de la responsabilité: le domaine des assurances” in F. GLANSDORFF en P. HENRY 

(eds.), Droit de la responsabilité – Domaines choisis, Luik, Anthemis, 2010, (289) 301.  
1744 Zie bvb. Luik 25 juni 2008, JLMB 2012, 1999; Brussel 19 maart 1996, T.Verz. 1997, 157; N. SCHMITZ, “Le 

droit de la responsabilité: le domaine des assurances” in F. GLANSDORFF en P. HENRY (eds.), Droit de la 

responsabilité – Domaines choisis, Luik, Anthemis, 2010, (289) 317-318.  
1745 Luik 22 november 2007, Bank Fin. R. 2009, 290; Bergen 15 juni 2004, T. Verz. 2005, 803, noot C. EYBEN; 

Antwerpen 20 december 1999, RHA 2000, 74; Antwerpen 21 december 1998, AJT 1999-00, 377, noot C. VAN 

SCHOUBROECK; Luik 9 september 1997, JLMB 1998, 554; Bergen 26 mei 1997, JLMB 1998, 545; Bergen 22 

november 1988, De Verz. 1989, 759, noot D. DHAENENS; Kh. Brussel 17 juni 2013, RGAR 2013, nr. 150, noot S. 

SAHLI; Kh. Brussel 5 maart 2012, T. Verz. 2013, 236; Rb. Luik 3 maart 2009, De Verz. 2011, 472; Rb. 

Neufchâteau 10 juni 1998, RGAR 1999, nr. 13164; Rb. Brugge 15 januari 2004, RW 2007-08, 1255; J.-P. BUYLE, 

“Les obligations d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la 

finance” in F. GLANSDORFF (ed.), Les obligations d’informations de renseignement, de mise en garde et de 

conseil, Brussel, Larcier, 2006, (159) 168-169; A. DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de 

tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot onder Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, (1602) 1604; 

T.-L. EEMAN, J.-P. FOLLET en A. RONDAO ALFACE, “La responsabilité des courtiers d’assurances et l’assurance 

de cette responsabilité”, T. Verz. 2012, (58) 74; N. SCHMITZ, “Le droit de la responsabilité: le domaine des 

assurances” in F. GLANSDORFF en P. HENRY (eds.), Droit de la responsabilité – Domaines choisis, Luik, 

Anthemis, 2010, (289) 322; A. VANDERSPIKKEN, “Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere 

aansprakelijkheid?” in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia verzekeringen, 

Antwerpen, Maklu, 2000, (85) 129-130; J.F. VAN DROOGHENBROECK en D. SCHUERMANS, “Le devoir de conseil 

et d’information de l’intermediaire d’assurances” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La responsabilité civile 

liée à l’information et au conseil, Brussel, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2000, (17) 17. 
1746 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 88-89. Vgl. art. 75 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De 

verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD 

Justitie, 2017.  
1747 Luik 21 juni 2013, T. Verz. 2014, 431; Brussel 16 maart 2011, T. Verz. 2013, 233; Luik 22 november 2007, 

Bank Fin. R. 2009, 290; Bergen 17 juni 2007, JLMB 2008, 969; Brussel 24 januari 1997, T. Verz. 1998, 403; 

Luik 18 oktober 1990, RGAR 1992, nr. 12004, noot J.-L. FAGNART; Bergen 22 november 1988, T. Verz. 1989, 

758, noot D. DHAENENS; Kh. Ieper 26 maart 2001, RW 2003-04, 669; Kh. Hasselt 20 maart 2001, RW 2003-04, 

988; Rb. Charleroi 9 november 1994, T. Verz. 1995, 650; Rb. Brugge 21 maart 1990, T. Verz. 1990, 754.  
1748 Bergen 8 mei 2014, JLMB 2015, 2020.  
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overeenkomst kunnen, zoals gekend, tweeledig worden begrepen.1749 Eenzelfde analyse geldt 

vanzelfsprekend in de fase van het schadebeheer.  

De verzekeringstussenpersoon heeft een algemene verplichting van voorlichting en 

raadgeving. Indien de verzekerde echter zelf in gebreke blijft om aangifte te doen van het 

ongeval, kunnen eventuele tekortkomingen van de verzekeringstussenpersoon aan deze 

verplichting hem echter niet verweten worden.1750 

Zo is een verzekeringstussenpersoon wel aansprakelijk indien deze zijn cliënt niet grondig 

adviseert en indien nodig bijstaat om een gerechtelijke procedure te starten tegen de 

verzekeraar, wanneer blijkt dat de verzekerde geenszins akkoord gaat met de door de 

verzekeraar voorgestelde vergoeding en hij bij de verzekeringstussenpersoon aandringt op 

verdere stappen.1751   

468. IN CONCRETO – Belangrijk is dat de adviesplicht van de tussenpersoon geen 

verplichting tot bijstand is die de cliënt zou ontslaan van de elementaire 

voorzichtigheidsplicht.1752 Hoewel veel voorbeelden uit de rechtspraak betrekking hebben op 

(het sluiten van) de verzekeringsovereenkomst zelf, bieden deze illustraties inzichten die ook 

bij de vaststellingsovereenkomsten kunnen worden gebruik. De rechtspraak houdt rekening 

met de hoedanigheid van de (kandidaat-) verzekeringnemer: indien deze zelf over enige 

expertise beschikt, worden de verplichtingen van de verzekeringstussenpersoon minder streng 

beoordeeld dan wanneer het gaat om een leek.1753 Er wordt dus rekening gehouden met de 

eventuele fout van het slachtoffer. Zo dient een ervaren advocaat zelf na te gaan of de risico’s 

die hij wenst te laten verzekeren ook effectief zijn opgenomen in de documenten die hem voor 

akkoord worden voorgelegd.1754 Ook kan het voorbeeld worden gegeven van de tandarts die 

een aangetekende brief ontvangt van de verzekeraar waarin melding wordt gemaakt dat de 

dekking weldra wordt beëindigd wegens stopzetting van de exploitatie van een bedrijfstak, 

met name de beroepsaansprakelijkheid van medische beroepen. De tandarts wordt in casu niet 

vrijgesteld van de verplichting om te waken over zijn eigen belangen door de bijstand van een 

verzekeringsmakelaar.1755 Er kan worden besloten tot een verdeling van aansprakelijkheid.1756 

                                                 
1749 Zie hierover Afdeling 3 van Hoofdstuk I van Deel III.  
1750 Kh. Brussel 7 april 1993, TBH 1994, 347, noot D. SCHUERMANS; C. HEEB, De makelaar, Brugge, die Keure, 

2012, 119.  
1751 Rb. Ieper 19 april 1993, DCCR 1994, 554, noot C. VAN SCHOUBROECK.  
1752 Bergen 2 februari 2010, T. Verz. 2012, 290.  
1753 Bergen 15 juni 2007, JLMB 2008, 969; Luik 30 november 2006, RRD 2006, 517; Antwerpen 23 november 

2005, T.Verz. 2009, 407; Bergen 19 november 2001, RGAR 2002, nr. 13553; Antwerpen 20 december 1999, 

RHA 2000, 74; Antwerpen 1 maart 1995, T. Gez. 1995-96, 221, noot N. JEGER; Kh. Tongeren 2 oktober 2007, 

RW 2009-10, 246; Rb. Namen 28 februari 2001, RRD 2001, 438; Rb. Charleroi 9 november 1994, T. Verz. 1995, 

650; Rb. Ieper 19 april 1993, DCCR 1993-94, 554, noot C. VAN SCHOUBROECK; A. DE BOECK, “Informatie- en 

verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot onder Antwerpen 23 maart 1998), 

RW 2000-01, (1602) 1605; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 199.  
1754 Rb. Brussel 6 november 2009, RGAR 2010, nr. 14619.  
1755 Luik 30 november 2006, RRD 2006, 517.  
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Aangezien een verzekerde niet ongeletterd was, diende deze ook kennis te nemen van het 

contract en bij gebrek daaraan ligt de verzekerde mee aan de basis van de schade.1757 Ook de 

koper van een in het buitenland gekocht voertuig begaat een fout wanneer hij louter een fax 

verzendt aan een verzekeringstussenpersoon met de vraag tot onmiddellijke onderschrijving 

van een verzekeringsovereenkomst en hij niet nagaat of dit verzoek ook effectief het beoogde 

effect bereikt.1758  

469. EENVOUDIGE ZAKEN – Bij een resultaatsverbintenis daarentegen moet de 

verzekeringstussenpersoon het afgesproken resultaat bereiken.1759 Voorbeelden hiervan 

betreffen relatief eenvoudige zaken waarbij het aleatoir karakter van het verbintenisresultaat 

onbestaande of zeer gering is.1760 Dit is mijns inziens relevant wanneer de verzekerde een 

aangifte doet van een schadegeval aan de verzekeringstussenpersoon, maar deze vervolgens 

gewoonweg nalaat om deze aangifte bij de verzekeraar te doen.1761 In dat geval riskeert de 

verzekeringstussenpersoon ongetwijfeld zijn aansprakelijkheid. Eenzelfde redenering gaat op 

wanneer de verzekeringstussenpersoon deze aangifte laattijdig overmaakt aan de 

verzekeraar.1762 

Wanneer een verzekerde het betekeningsexploot van een gerechtelijke beslissing overmaakt 

aan de verzekeringsmakelaar, maar deze de informatie vervolgens niet verder overmaakt aan 

de verzekeraar, is de verzekeringsmakelaar aansprakelijk voor de schade van de 

verzekerde.1763 

470. ORGANISATIE – Het verdient dan ook aanbeveling dat de verzekeringstussenpersoon in 

de fase van het schadebeheer een goede organisatie kent om deze taak tijdig en correct uit te 

voeren. Ook wanneer de verzekerde een aangifte doet van een schadegeval en de 

verzekeringstussenpersoon twijfelt of het schadegeval wel binnen de dekkingsgrenzen van de 

verzekeringsovereenkomst valt, verdient het aanbeveling dat de verzekeringstussenpersoon 

deze aangifte over maakt aan de verzekeraar.1764 

                                                                                                                                                         
1756 Luik 30 juni 2006, JLMB 2007, 346; Rb. Oudenaarde 18 oktober 2010, T.Verz. 2012, 142, noot J. FOLLET; 

Rb. Luik 29 juni 2007, RGAR 2009, nr. 14488.  
1757 Bergen 19 november 2001, RGAR 2002, nr. 13553.  
1758 Rb. Brussel 2 april 2010, RGAR 2010, nr. 14653.  
1759 Gent 10 oktober 2000, RGAR 2001, nr. 13416, noot M. MARECHAL; Luik 20 oktober 1992, JLMB 1993, 423; 

Rb. Bergen 30 november 1987, DCCR 1989, 261; Kh. Leuven 7 oktober 1986, De Verz. 1987, 523; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 198.  
1760 S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Distributiekanalen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (69) 84; N. SCHMITZ, “Le droit de la responsabilité: le domaine 

des assurances” in F. GLANSDORFF en P. HENRY (eds.), Droit de la responsabilité – Domaines choisis, Luik, 

Anthemis, 2010, (289) 323.  
1761 Luik 19 januari 1982, RGAR 1984, nr. 10834; Kh. Leuven 7 oktober 1986, T. Verz. 1987, 523; C. HEEB, De 

makelaar, Brugge, die Keure, 2012, 118.  
1762 Brussel 9 december 1968, RGAR 1970, nr. 8452.  
1763 Brussel 10 oktober 2007, RGAR 2008, nr. 14433; C. HEEB, De makelaar, Brugge, die Keure, 2012, 118-119.  
1764 Vgl. Bergen 22 mei 1997, TBH 1997, 725.  
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 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

ONDERAFDELING 1. DRIEHOEKSVERHOUDING 

471. VERHOUDINGEN – Bij de aansprakelijkheidsverzekering kan een 

driepartijenverhouding ontstaan.1765 Ten eerste bestaat een contractuele relatie – de 

verzekeringsovereenkomst – tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. Daarnaast is er 

een (buiten)contractuele relatie tussen de verzekeringnemer en de schadelijder.1766 Tot slot is 

er een buitencontractuele relatie tussen de schadelijder en de verzekeraar van de verzekerde 

die door de schadelijder wordt aangesproken.  

472. DRIEHOEKSRELATIE – In dit kader is de zogenaamde “leiding van het geschil door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar” relevant.1767 De notie ‘geschil’ heeft betrekking op een 

aansprakelijkheidsgeschil tussen de verzekerde en de benadeelde.1768 Ten eerste kan de 

benadeelde de verzekerde aanspreken, waarna deze laatste eventueel een beroep doet op zijn 

aansprakelijkheidsverzekering. In dat geval bestaat er dus een geschil tussen de verzekerde en 

de benadeelde, waarbij de verzekeraar pas later wordt betrokken. Onder bepaalde 

voorwaarden, neemt de verzekeraar de leiding van het geschil op zich, zodat de verzekerde 

minder actief betrokken is bij de afwikkeling van het schadegeval.  

                                                 
1765 Vgl. E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Kluwer, 1984, 131; W. 

VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 242.  
1766 G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 42 e.v.  
1767 Zie hierover ook: P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de 

verzekeringen”, RW 1999-2000, (969) 972; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, 

Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in 

ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 4; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, 

Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 517 e.v. Zie ook: C. HENSKENS, “De rechtstreekse vordering tegen 

en het verhaalsrecht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De 

aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (121) 124 e.v. 
1768 Antwerpen 15 april 2005, RW 2012-13, 223; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 198; G. 

HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 728; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, 

Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in 

ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 2-3: “het aansprakelijkheidsgeschil bestaat uit het 

meningsverschil tussen de verschillende personen wier belangen, betrokken bij de op aansprakelijkheid 

gebaseerde vordering tot schadeloosstelling van een persoon die beweert schade te hebben geleden, strijdig 

zijn”; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1001. Zie voor Nederland: F. 

STADERMANN, “De verplichtingen voor de verzekerde na het ontstaan van de schade” in P.J.M. DRION, J.G.C. 

KAMPHUISEN, J.H. WANSINK en B.K.M. LAUWERIER (eds.), Het nieuwe verzekeringsrecht. Titel 7.17 BW belicht, 

Deventer, Kluwer, 2005, (133) 135.  
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473. EIGEN RECHT – Ten tweede kan de benadeelde zich rechtstreeks tot de 

aansprakelijkheidsverzekeraar wenden, zonder de verzekerde zelfs bij het begin van het 

aansprakelijkheidsgeschil te betrekken.1769 Bij de rol van de vaststellingsovereenkomst in de 

aansprakelijkheidsverzekering dienen zowel de leiding van het geschil uit art. 143 

Verzekeringswet 2014 als het eigen recht van de benadeelde uit art. 150 Verzekeringswet 

2014 te worden besproken. De vraag rijst welke rechtsgevolgen een 

vaststellingsovereenkomst ressorteert in de bijzondere driehoeksrelatie.  

ONDERAFDELING 2. LEIDING VAN HET GESCHIL  

 Principe  

474. LEIDING – Art. 143 Verzekeringswet 20141770 regelt de leiding van het geschil voor de 

aansprakelijkheidsverzekeraar.1771 Deze bepaling bekrachtigt een verzekeringspraktijk die 

reeds bestond voor de wet er gewag van maakte.1772 Dit impliceert dat de verzekeraar onder 

bepaalde voorwaarden de bevoegdheid heeft om te beslissen hoe juridisch wordt gereageerd 

op een vordering tot schadeloosstelling van de benadeelde tegen de verzekerde.1773 De 

wetgever heeft geoordeeld dat de verzekeraar, als institutionele speler, over een betere positie 

beschikt om te oordelen welke (proces)strategie het meest opportuun is.1774  

                                                 
1769 Zie hierover Onderafdeling 3 van deze Afdeling.  
1770 Dit artikel vervangt art. 79 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst en luidt als volgt: “Vanaf het 

ogenblik dat de verzekeraar tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is hij 

verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking. Ten aanzien van de 

burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de verzekeraar en van de verzekerde samen vallen, heeft 

de verzekeraar het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. Hij 

kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. De tussenkomsten van de verzekeraar houden geen 

enkele erkenning van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij mogen hem ook geen nadeel berokkenen.” 
1771 Zie hierover ook in het Franse recht: J. BIGOT, V. HEUZÉ, J. KULLMANN, L. MAYAUX, R. SCHULZ en K. 

SONTAG, Traité de Droit des assurances. Le contrat d’assurance. Tome 3, Parijs, LGDJ, 2014, 1118 e.v.  
1772 H. DE RODE, “Les assurances de responsabilité” in C., WEYN (ed.), Responsabilités-Traité théorique et 

pratique, Titre VII-Livre 70, Diegem, Kluwer, 2005, (7) 25; A. ELVINGER, “La clause de direction de procès 

dans les contrats d’assurance-responsabilité”, JT 1960, (589) 589 e.v. Zie ook: G.F. ROTHSCHILD en A.L. 

NATALI, “Insurance considerations in settling commercial cases” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in 

Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 19-37.  
1773 G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 727; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH 

en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, 

afl. 2-3, (673) 1001.  
1774 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 70-72; W.T. BARKER, “Settling without the 

Insurer’s Consent” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. Denial of Coverage & Duty to 

Defend, 1992, (335) 339; N. BROECKX, “De juridische waarde van een erkenning van de aansprakelijkheid of 

van de fout van de verzekerde door de aansprakelijkheidsverzekeraar”, T. Gez. 2011-12, 8; V. CALLEWAERT, “La 

direction du procès par l’assureur de responsabilité: questions choisies” in J. ROGGE, M. REGOUT en F. LONGFILS 

(eds.), Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain La Neuve, Anthemis, 2008, (397) 397 e.v.; G. HEIRMAN, 

“Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, (727) 728; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. 

Een analyse van de artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 
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475. CUMULATIEVE VOORWAARDEN – De verzekeraar is krachtens deze bepaling verplicht 

en gerechtigd om de leiding van het geschil op zich te nemen, binnen de grenzen van de 

dekking, vanaf het ogenblik dat de verzekeraar dekking moet geven en voor zover deze 

dekking wordt ingeroepen.1775 De burgerrechtelijke belangen van de verzekeraar en de 

verzekerde dienen ook samen te vallen.1776 Deze vier voorwaarden moeten cumulatief worden 

vervuld.1777  

476. RECHTSECONOMISCHE GEDACHTE – Het principe van de leiding van het geschil door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar sluit aan bij de ratio legis van de 

aansprakelijkheidsverzekering om het gehele vermogen van de verzekeringnemer te 

beschermen.1778 De wetgever wil vermijden dat de verzekerde, in de wetenschap dat er een 

verzekeringsdekking is, zich niet optimaal zou verdedigen tegen de aanspraken van derden. 

Een aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat de band tussen de persoon die de schade 

veroorzaakt heeft en diegene die de schade moet vergoeden wordt doorbroken of toch op zijn 

minst fel wordt afgezwakt.1779 Dit heeft te maken met het begrip moral hazard, de 

veronderstelling dat de verzekeringnemer zijn gedrag zou wijzigen wanneer deze de 

financiële gevolgen van zijn handelen niet zelf moet dragen, maar op de 

                                                                                                                                                         
2016, (1) 37; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar 

bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 334; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de 

verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), 

Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, (33) 43.  
1775 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 601-602; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 547; R. 

VANDEPUTTE, Handboek voor Verzekeringen en Verzekeringsrecht, Antwerpen, Uitgeversmij. NV Standaard-

Boekhandel, 1967, 95.  
1776 Zie hierover infra, §3.  
1777 Antwerpen 23 januari 2008, T. Verz. 2010, 336; P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de 

praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, (969) 972; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en 

N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 

2-3, (673) 1002.  
1778 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 69; 

Luik 2 februari 2001, RRD 2001, 330; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 187; R.O. DALCQ, “Les assurances de responsabilité: questions générales” in M. 

FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 

1993, (185) 186 e.v.; P.J.M. DRION, “Schadevaststelling bij de objectverzekering” 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, (285) 285; J.-L. FAGNART, “Examen de jurisprudence. Les 

assurances terrestres (1981 à 1990)”, RCJB 1991, (681) 755; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 727-728; 

L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 547; C. VAN SCHOUBROECK en G. SCHOORENS, “De aansprakelijkheidsverzekering: a never 

ending story?”, TBH 1995, (636) 644; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, 

“Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 

993; J.H. WANSINK, De algemene aansprakelijkheidsverzekering. Een hernieuwde beschouwing in het licht van 

titel 7.17 BW, Kluwer, 2006, 199 e.v.  
1779 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 8. 
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aansprakelijkheidsverzekeraar kan afwentelen.1780 Vanuit die redenering gaat de strategie van 

de verzekeraar voor op die van de verzekeringnemer en prevaleert het belang van de 

verzekeraar.1781 Deze regeling is in dat opzicht in het voordeel van de verzekeraar.1782 

477. RUIM OP TE VATTEN – De leiding van het geschil kent een ruime invulling, zolang de 

vordering van de benadeelde volledig binnen de dekking van de verzekering valt. De 

aansprakelijkheidsverzekeraar kan eveneens besluiten om de vordering van de benadeelde te 

betwisten.1783 Dit is een eigen keuze van de verzekeraar, waarop de verzekerde in beginsel 

geen invloed heeft.1784 De leiding van het geschil is niet beperkt tot een louter formeel geschil, 

wat impliceert dat de aansprakelijkheidsverzekeraar ook bewarende maatregelen kan 

nemen1785 en expertises kan laten uitvoeren1786.  

478. RECHTSBIJSTANDVERZEKERING – Dit moet worden onderscheiden van de situatie bij de 

rechtsbijstandverzekering, waar de verzekerde steeds de leiding van het geschil behoudt en de 

                                                 
1780 W.T. BARKER, “Settling without the Insurer’s Consent” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage 

Claim. Denial of Coverage & Duty to Defend, 1992, (335) 345; P. COLLE, “Over de dading en de 

vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, (969) 972; M. FONTAINE, 

Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 601; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 728; N. PORTUGAELS, 

“Actuele problemen inzake de schuldsaldoverzekering: de eeuwige spanning tussen segmentatie en 

discriminatie”, Jura Falc. 2012-2013, (373) 384; J. VAN RIJN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 

Brussel, Bruylant, 1965, 114; J.H. WANSINK, De algemene aansprakelijkheidsverzekering. Een hernieuwde 

beschouwing in het licht van titel 7.17 BW, Kluwer, 2006, 370-371; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 54.  
1781 N. BROECKX, “De juridische waarde van een erkenning van de aansprakelijkheid of van de fout van de 

verzekerde door de aansprakelijkheidsverzekeraar”, T. Gez. 2011-12, (5) 8; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en 

lijden van de verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” in VPG 

(ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, (33) 45.  
1782 A. ELVINGER, “La clause de direction de procès dans les contrats d’assurance-responsabilité”, JT 1960, (589) 

589 e.v.; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 12.  
1783 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 1998, 253; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. 

Art. 79 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), Verzekeringen en 

gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, (33) 44.  
1784 G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 736.  
1785 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 201; 

G. HEIRMAN, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 Wet op de 

Landverzekeringsovereenkomst): draagwijdte en gevolgen van belangenconflicten” (noot onder Cass. 7 juni 

2013), RABG 2014/11, (748) 750; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 van de 

wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke 

procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, (33) 42.  
1786 H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON 

(eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 24; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De 

landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 

344; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 

1996, (33) 44.  
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rechtsbijstandverzekeraar exclusief – behoudens het geval waar de objectiviteitsclausule in 

werking treedt1787 - in het belang van de verzekerde moet handelen. Het gaat om 

fundamenteel verschillende situaties.  

 Kenmerken 

A. Verplichtingen voor de verzekerde om leiding mogelijk te maken 

479. GEVOLGEN – Aan de leiding van het geschil worden meerdere gevolgen verbonden.1788 

Deze hebben in eerste instantie betrekking op enkele verplichtingen voor de verzekerde.1789 

De verzekeraar heeft de medewerking van de verzekerde nodig vooraleer de leiding van het 

geschil nuttig kan worden waargenomen.1790 De wet vertaalt deze medewerkingsplicht in de 

verplichting tot overdracht van de stukken1791 en de verschijning in rechte1792.1793 De niet-

nakoming van deze verbintenissen leidt tot een contractuele aansprakelijkheid van de 

verzekerde.1794  

480. MELDING SCHADEGEVAL – Op het moment dat een schadegeval zich heeft voorgedaan, 

ontstaan voor de verzekerde verschillende verplichtingen.1795 De verzekerde dient vooreerst 

het schadegeval aan de (tot dekking gehouden)1796 verzekeraar te melden.1797 Deze aangifte 

kan desgevallend ook gebeuren aan de lasthebber van de verzekeraar, dit kan een 

verzekeringsmakelaar of een -agent zijn.1798 Vanuit bewijsoogpunt verdient het alleszins 

aanbeveling dat deze aangifte schriftelijk gebeurt.1799  

                                                 
1787 Zie hierover Afdeling 4 van dit Hoofdstuk.  
1788 G. HEIRMAN, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 Wet op de 

Landverzekeringsovereenkomst): draagwijdte en gevolgen van belangenconflicten” (noot onder Cass. 7 juni 

2013), RABG 2014/11, (748) 749.  
1789 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 605 e.v.  
1790 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, 

Maklu, 1997, 807; D. WUYTS, “Melding van het schadegeval” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (478) 479.  
1791 Art. 144 Verzekeringswet 2014.  
1792 Art. 145 Verzekeringswet 2014.  
1793 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 72-73; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 550.  
1794 K. BERNAUW, “Oorzakelijkheid in verzekeringen”, TPR 2014, (1607) 1697.  
1795 M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 47 e.v.; D. 

WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 502 e.v.  
1796 Gent 22 januari 1998, TGR 1999, 110.  
1797 Brussel 2 februari 2011, TBH 2014, 981; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 728; D. WUYTS, 

Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 502 e.v.  
1798 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk IV van dit Deel.  
1799 D. WUYTS, “Melding van het schadegeval” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (478) 478.  
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De verzekeringstussenpersoon is aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de verzekerde, 

wanneer de verzekerde een aangifte van een ongeval aan de verzekeringstussenpersoon heeft 

gedaan en de verzekeringstussenpersoon dit schadegeval slechts laattijdig heeft gemeld aan de 

verzekeraar.1800 

481. SPOEDIG – Art. 74 Verzekeringswet 2014 verplicht de verzekerde om zo snel mogelijk 

en eventueel binnen de in de verzekeringsovereenkomst afgesproken termijn de aangifte van 

het schadegeval aan de verzekeraar te volbrengen.1801 Er is geen wettelijk bepaalde termijn 

waarbinnen de aangifte dient te gebeuren.1802 Volgens de Memorie van Toelichting bij het 

wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst zijn de voorbeelden uit de praktijk te 

uiteenlopend om voor één vaste termijn te kiezen.1803 Ook indien de 

verzekeringsovereenkomst in een termijn voorziet waarbinnen de verzekerde het schadegeval 

dient te melden aan de verzekeraar, bepaalt art. 74, § 1, tweede lid Verzekeringswet dat de 

aangifte van het schadegeval geldig na het verlopen van deze contractuele termijn kan 

gebeuren indien die melding zo spoedig als mogelijk geschiedt.1804 De verzekerde draagt 

hiervoor de bewijslast.1805 

482. SCHADE – De Verzekeringswet 2014 bepaalt dwingend de gevolgen indien de 

aangifteplicht niet wordt nageleefd.1806 De wetgever maakt een onderscheid tussen de 

onopzettelijke en de opzettelijke schending van de aangifteplicht.1807 Indien de verzekerde 

deze plicht niet (tijdig) naleeft en de verzekeraar kan aantonen dat hij hierdoor schade leed, 

                                                 
1800 Gent 24 april 2003, T. Verz. 2004, 873, noot P. ALLARY.  
1801 Luik 28 februari 2005, RGAR 2007, nr. 14332; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en 

specifieke regels toepasselijk op rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 813. Zie ook art. 241 Verzekeringswet 2014 

in geval van verzekeringsovereenkomsten andere dan de landverzekeringsovereenkomst waarvan sprake in Deel 

4 van de Verzekeringswet 2014. Zie voor Nederland: art. 7:941 NBW; F. STADERMANN, “De verplichtingen 

voor de verzekerde na het ontstaan van de schade” in P.J.M. DRION, J.G.C. KAMPHUISEN, J.H. WANSINK en 

B.K.M. LAUWERIER (eds.), Het nieuwe verzekeringsrecht. Titel 7.17 BW belicht, Deventer, Kluwer, 2005, (133) 

133 e.v. Zie voor Frankrijk: art. 113-2, 4° Code des assurances.  
1802 Art. 16, lid 1 van de Modelovereenkomst bij de WAM niet te na gesproken. Zie hierover D. WUYTS, 

Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 503-504.  
1803 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 27-28.  
1804 Zie hierover: P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 85; J.-L. FAGNART, “Dispositions communes: formation et exécution du contrat” in M. 

FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Louvain-la-Neuve, 

Academia, 1993, (51) 79; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “De bevrijdende verjaring” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (921) 957-958; D. WUYTS, “Melding 

van het schadegeval” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, (478) 478-479. Vgl. R.N. KELLY, “The Opening Act. Notice, Investigation and Reservation of 

Right” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. Denial of Coverage & Duty to Defend, 1992, (1) 

7.  
1805 Luik 28 juni 2005, RGAR 2007, 14275; Antwerpen 21 oktober 2002, T. Gez. 2007-08, 390.  
1806 Art. 76 Verzekeringswet 2014. Zie ook: T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van 

artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende analsye, Gent, Mys & Breesch, 1997, 93 e.v.  
1807 D. WUYTS, “Melding van het schadegeval” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (478) 480 e.v.  
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dan kan deze laatste een schadevergoeding vorderen.1808 Indien de verzekeringnemer met 

bedrieglijk opzet handelt, dan kan de verzekeraar zelfs elke dekking weigeren, ongeacht of er 

schade is.1809 Er rust bijgevolg een tweeledig bewijs op de verzekeraar: aantonen dat hij een 

nadeel heeft ondervonden en de exacte omvang ervan bepalen.1810 Indien de verzekeraar dit 

bewijs niet kan leveren, is hij alsnog tot gehele dekking gehouden.1811 De melding van het 

schadegeval doet het leidingrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar ontstaan.1812 A 

contrario is de verzekeraar niet aansprakelijk wanneer de verzekerde de meldingsplicht niet 

voldoet en de verzekeraar bijgevolg niet de leiding van het geschil opneemt.1813  

Tijdens een spel worden magazines naar elkaar gegooid, waarbij het slachtoffer gewond raakt 

aan het oog door een magazine dat door een derde was gegooid. Het slachtoffer eist hiervoor 

een schadevergoeding van de derde. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de derde beroept 

zich op de laattijdige aangifte om geen dekking te moeten geven in dit schadegeval. De 

verzekeraar toont echter niet de schade aan die hij door die laattijdigheid geleden zou hebben. 

Uiteindelijk werd geoordeeld tot een gedeelde aansprakelijkheid, omdat het slachtoffer het 

risico aanvaardde door vrijwillig deel te nemen aan het spel.1814  

483. OVERDRACHT STUKKEN – De verzekerde moet ten eerste alle (gerechtelijke en 

buitengerechtelijke)1815 stukken overdragen aan de verzekeraar1816 en ook actief meewerken 

aan het proces1817.1818 De verzekerde moet alle nuttige informatie overdragen aan de 

                                                 
1808 Art. 76, § 1 Verzekeringswet 2014; Bergen 17 januari 2007, JLMB 2008, 964; Rb. Luik 11 oktober 1999, 

JLMB 2000, 454.  
1809 Art. 76, § 2 Verzekeringswet 2014. Zie ook: L. FREDERICQ, m.m.v. S. FREDERICQ, Handboek Belgisch 

Handelsrecht, Brussel, Bruylant, 1978, 433; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de verzekerde” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (738) 741; 

D. WUYTS, “Melding van het schadegeval” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (478) 482. 
1810 D. WUYTS, “Melding van het schadegeval” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (478) 480.  
1811 Bergen 4 maart 2008, RGAR 2009, 14.496.  
1812 R. O. DALCQ, “Les assurances de responsabilité: questions générales” in M. FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, (185) 196.  
1813 Luik 24 februari 2009, T. Verz. 2010, 349; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de 

verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, (738) 740.  
1814 Luik 25 februari 2015, T.Verz. 2016, 500.  
1815 Antwerpen 22 mei 2006, Eur. Vervoerr. 2006, 690; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de 

verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, (738) 739.  
1816 Art. 144 Verzekeringswet 2014: “Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende een 

schadegeval moeten onmiddellijk na de kennisgeving, de betekening of de terhandstelling aan de verzekerde, 

overgezonden worden aan de verzekeraar, bij verzuim waarvan de verzekerde de verzekeraar moet vergoeden 

voor de schade die deze geleden heeft.” Zie ook: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van 

het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 550; J.H. WANSINK, De algemene 

aansprakelijkheidsverzekering. Een hernieuwde beschouwing in het licht van titel 7.17 BW, Kluwer, 2006, 367.  
1817 Art. 145 Verzekeringswet 2014: “Wanneer de verzekerde bij verzuim niet verschijnt of zich niet onderwerpt 

aan een door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel, moet hij de schade die de verzekeraar zou hebben 

geleden, vergoeden.”  
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verzekeraar, zodat het begrip ‘stukken’ ruim wordt begrepen.1819 Het betreft zowel civiel- en 

strafrechtelijke processtukken, oproepingen, brieven…1820 Deze overdracht moet meteen 

gebeuren, zodra de verzekerde ervan in het bezit is.1821 Dit kan rechtsgeldig aan de 

verzekeringstussenpersoon gebeuren.1822 Zo kan de verzekeraar de omstandigheden en de 

omvang van de schade vaststellen en eventueel controleren.1823 Het is duidelijk dat de 

wetgever met deze bepaling de verzekeraar heeft willen beschermen.1824 Men wil voorkomen 

dat de verzekeraar slechts kennis krijgt wanneer de verzekerde reeds werd veroordeeld en de 

verzekeraar de leiding van het geschil niet heeft kunnen opnemen.1825 De sanctie bij nalatig of 

laattijdig handelen voor de verzekerde is om de verzekeraar schadeloos te stellen.1826 

484. VERSCHIJNING IN RECHTE – Ten tweede moet de verzekerde in rechte verschijnen en 

zich aan de bevolen onderzoeksmaatregelen onderwerpen.1827 De wetgever wil opnieuw de 

verzekeraar beschermen, deze keer tegen het risico dat de verzekerde wordt veroordeeld bij 

verstek.1828 Indien de verzekerde niet verschijnt wegens verzuim, moet hij de verzekeraar 

schadeloos stellen. 

                                                                                                                                                         
1818 Zie o.a.: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 549-550; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 

van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke 

procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, (33) 42; J.H. WANSINK, De algemene aansprakelijkheidsverzekering. Een 

hernieuwde beschouwing in het licht van titel 7.17 BW, Kluwer, 2006, 365 e.v.  
1819 Vgl. G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (738) 739; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 428; T. 

VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenuizen: een vergelijkende analyse, 

Gent, Mys & Breesch, 1997, 96; D. WUYTS, “Melding van het schadegeval” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (478) 479.  
1820 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 72-73.  
1821 Kh. Gent 30 september 1954, RGAR 1956, nr. 5739; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de 

verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, (738) 740.  
1822 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

86 e.v.; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 381; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de 

verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, (738) 741-742; D. WUYTS, “Melding van het schadegeval” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (478) 479.  
1823 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 502.  
1824 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 428.  
1825 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 72; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, 

De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 

1993, 340.  
1826 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 605; C. VAN SCHOUBROECK, 

“Aansprakelijkheidsverzekering” in De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst: wat nu in de praktijk?, 

Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, (163) 180.  
1827 Art. 145 Verzekeringswet 2014; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de verzekerde” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (738) 742 e.v.  
1828 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 73.  
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485. PASSIVITEITSVERPLICHTING – Naast deze twee actieve verplichtingen tot overdracht 

van de stukken en tot verschijning in rechte, wordt aan de verzekerde ook een 

passiviteitsverplichting opgelegd.1829 De verzekerde mag de benadeelde niet vergoeden, noch 

een vaststellingsovereenkomst met de benadeelde sluiten.1830 De verzekerde mag de rechten 

van de verzekeraar dus niet beperken.1831 In principe mag de verzekerde zijn 

aansprakelijkheid niet erkennen, een verbod dat in de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen 

terug te vinden is.1832 Althans, dit verbod impliceert enkel dat deze erkenning de 

aansprakelijkheidsverzekeraar niet bindt.1833 Dit vormt de tegenhanger van het verbod voor de 

verzekeraar om enig nadeel aan de verzekerde te berokkenen of om de aansprakelijkheid van 

de verzekerde te erkennen.1834 Deze sanctie van niet-tegenwerpelijkheid bevindt zich ook 

uitdrukkelijk in art. 19, eerste lid van het KB Modelpolis 1992.1835 Daarnaast wordt soms ook 

verwezen naar de schadebeperkingsplicht van de verzekeringnemer en naar de 

samenwerkingsplicht van de verzekeringnemer als grondslag voor dit verbod.1836  

Tijdens een bevalling treden complicaties op, waardoor het kind aan zuurstoftekort lijdt. Dit 

leidt tot een blijvende handicap. Voor deze schade wordt de arts aansprakelijk gesteld. De arts 

                                                 
1829 Art. 149 Verzekeringswet 2014; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de verzekerde” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (738) 746.  
1830 G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (738) 746; T. VANSWEEVELT en V. PETITAT, 

“Commentaar bij art. 85 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in H. COUSY, L. SCHUERMANS, K. BERNAUW en 

C. VAN SCHOUBROECK, (eds.), Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2003, 8. Zie voor Frankrijk: A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit 

des assurances” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme 

du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (196) 216 e.v.  
1831 C. VAN SCHOUBROECK, “Aansprakelijkheidsverzekering” in De nieuwe wet op de 

landverzekeringsovereenkomst: wat nu in de praktijk?, Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, (163) 181.  
1832 J. MATTHYS, Evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade, Brussel, Larcier, 2014, 119. Zie voor 

Frankrijk: A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit des assurances” in W. DROSS en B. MALLET-

BRICOUT (eds.) , La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. 

Rapport, 2014, (196) 196. Zie voor Nederland: F. STADERMANN, “De verplichtingen voor de verzekerde na het 

ontstaan van de schade” in P.J.M. DRION, J.G.C. KAMPHUISEN, J.H. WANSINK en B.K.M. LAUWERIER (eds.), Het 

nieuwe verzekeringsrecht. Titel 7.17 BW belicht, Deventer, Kluwer, 2005, (133) 144. Zie ook: M.B. REUBEN en 

S.L. BARKING, “Settlements under New York Law” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial 

Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 29-16 e.v.  
1833 Art. 1165 BW; art. 2051 BW; N. BROECKX, “De juridische waarde van een erkenning van de 

aansprakelijkheid of van de fout van de verzekerde door de aansprakelijkheidsverzekeraar”, T. Gez. 2011-12, (5) 

8; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (738) 746-747. Vgl. W.T. BARKER, “Settling 

without the Insurer’s Consent” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. Denial of Coverage & 

Duty to Defend, 1992, (335) 340.  
1834 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 605; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, 

“Verplichtingen van de verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (738) 746; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 559.  
1835 KB 14 december 1992 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen, BS 3 februari 1993.  
1836 Zie hierover: T. VANSWEEVELT en V. PETITAT, “De erkenning van feiten en van aansprakelijkheid door de 

verzekerde in het raam van een aansprakelijkheidsverzekering”, RW 2002-03, (1481) 1483.  
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voldoet aan de verplichting om tijdig aangifte te doen van het schadegeval aan de verzekeraar, 

indien deze aangifte gebeurt kort na de betekening van de dagvaarding met de vordering tot 

schadevergoeding. Wanneer de arts slechts feiten erkent en omstandigheden schetst waarin het 

ongeval heeft plaatsgevonden, zonder dit te verwoorden in termen van aansprakelijkheid, kan 

hij niet worden verweten zijn aansprakelijkheid voor het schadegeval te hebben erkend.1837 

486. NUANCERINGEN OP PASSIVITEIT – Art. 149 Verzekeringswet 2014 bevat enkele 

nuanceringen op deze passiviteitsverplichting.1838 Eerst en vooral kan de verzekerde wel 

louter feiten erkennen.1839 Het gaat enkel om de feitelijke toedracht van het schadegeval.1840 

De verzekerde dient zich daarentegen te onthouden van uitspraken die het 

aansprakelijkheidsvraagstuk aanbelangen, aangezien dit tot de leiding van het geschil door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar behoort.1841 Het gaat hierbij mijns inziens echter om een zeer 

moeilijk te maken onderscheid voor de verzekerde.1842 Het behoort dan ook tot de 

onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter om na te gaan of de verzekerde 

een toegelaten erkenning van feiten heeft gedaan, dan wel de passiviteitsverplichting heeft 

geschonden door bijvoorbeeld een aansprakelijkheid te erkennen. Ten tweede belet niets de 

verzekerde om de benadeelde de eerste geldelijke of medische hulp te verstrekken. Dit sluit 

aan bij het strafrechtelijke verbod op schuldig verzuim1843 of de verplichting om hulp te 

verlenen aan een persoon in gevaar1844.1845 

487. EXCUSES – Hier verdient het om nogmaals te wijzen op het belang van oprechte 

verontschuldigingen. Reeds eerder kwam aan bod dat het voeren van onderhandelingen, 

waarvan excuses een onderdeel kunnen zijn, niet gelijk mogen worden gesteld met het 

erkennen van aansprakelijkheid.1846 Het betuigen van spijt, of het aanbieden van excuses is 

dus geen erkenning van aansprakelijkheid.1847 Een open houding met pertinente communicatie 

                                                 
1837 Antwerpen 21 oktober 2002, T. Gez. 2007-08, 390.  
1838 C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1012.  
1839 G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (738) 747.  
1840 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 76.  
1841 Rb. Gent 28 januari 2010, T. Gez. 2011-12, 35, noot N. BROECKX.  
1842 T. BALTHAZAR, “Uw verzekeraar medische aansprakelijkheid: een vriend waar je niet altijd op kan rekenen. 

Enkele beschouwingen over mogelijke conflicten tussen de arts en zijn verzekeringsmaatschappij bij een 

strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure na een (vermeende) medische fout”, T. Gez. 1995-96, (203) 206; J. 

MATTHYS, Evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade, Brussel, Larcier, 2014, 119. Zie over het 

onderscheid tussen feitelijke onzekerheden en juridische geschillen reeds in Deel I. 
1843 Art. 422bis Sw.  
1844 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 615.  
1845 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 76; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, 

“Verplichtingen van de verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (738) 748.  
1846 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk I van Deel III.  
1847 M-N. DERÈSE, La médiation dans les soins de santé: enjeux et perspectives, Mechelen, Kluwer, 2013, 873. 
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vanwege de vermeende schadeverwekker kan er net toe leiden dat het slachtoffer minder 

geneigd is om een aansprakelijkheidsprocedure te starten.  

B. Plicht en recht van de aansprakelijkheidsverzekeraar  

488. PLICHT – Art. 143 Verzekeringswet 2014 houdt zowel een plicht als een recht voor de 

verzekeraar in.1848 Het is eerst en vooral een plicht voor de aansprakelijkheidsverzekeraar, 

aangezien de verzekeraar zo de verzekerde dekking geeft tegen alle vorderingen tot 

vergoeding wegens het voorvallen van de schade die in de verzekeringsovereenkomst is 

beschreven, en zijn vermogen binnen de grenzen van de dekking vrijwaart tegen alle schulden 

uit een vaststaande aansprakelijkheid”.1849 De verzekeraar moet de leiding van het geschil 

opnemen zodra het waarschijnlijk is dat de verzekeraar tot dekking is gehouden. Een absolute 

zekerheid is niet vereist, aangezien het mogelijk is dat gaandeweg blijkt dat de 

verzekeringnemer niet aansprakelijk is of dat de verzekeraar geen dekking zal verlenen.1850 A 

contrario kan de verzekeraar zijn interventie weigeren, wanneer blijkt dat hij niet tot dekking 

gehouden is.1851 

489. RECHT – De leiding van het geschil is ook een recht voor de verzekeraar.1852 De 

aansprakelijkheidsverzekeraar kan de leiding van het geschil opeisen, indien het om 

                                                 
1848 V. CALLEWAERT, “La direction du procès par l’assureur de responsabilité: questions choisies” in J. ROGGE, 

M. REGOUT en F. LONGFILS (eds.), Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain la Neuve, Anthemis, 2008, 

(397) 398 e.v.; P. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2006, 167-168; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 600 e.v.; G. HEIRMAN, “De leiding van 

het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst): 

draagwijdte en gevolgen van belangenconflicten” (noot onder Cass. 7 juni 2013), RABG 2014/11, (748) 749; C. 

VAN SCHOUBROECK, “Professionele aansprakelijkheid: verzekering in België” in H. COUSY en H. CLAASSENS 

(eds.), Professionele verzekering en aansprakelijkheid, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1991, (41) 61; P. VAN DE 

SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 

1996, (33) 42.  
1849 Art. 141 Verzekeringswet 2014; H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN 

COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 24 e.v.; G. HEIRMAN, “De 

leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 Wet op de 

Landverzekeringsovereenkomst): draagwijdte en gevolgen van belangenconflicten” (noot onder Cass. 7 juni 

2013), RABG 2014/11, (748) 748.  
1850 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 238; 

G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 735-736.  
1851 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 70-72; Brussel 1 december 2010, TBH 

2012, 816; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux. Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 450.  
1852 S. FREDERICQ, H. COUSY en J. ROGGE, “Overzicht van rechtspraak (1969-1978). Verzekeringen”, TPR 1981, 

(369) 451; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij 

de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 333; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de 

verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), 

Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Biblio, 1996, (33) 42. In het Franse recht is het evenwel niet 

onbetwist dat dit ook een plicht inhoudt voor de aansprakelijkheidsverzekeraar. Zie hierover: J. BIGOT, V. 
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samenvallende en burgerrechtelijke belangen gaat.1853 Dit recht omvat de mogelijkheid en de 

vrije keuze voor de verzekeraar in de keuze en aanstelling van een advocaat, om met de 

benadeelden te onderhandelen, om te kiezen welke rechtsmiddelen opportuun zijn…1854 Het 

recht op vrije keuze van een advocaat in het kader van de rechtsbijstandverzekering speelt 

hier niet, aangezien de verzekeraar bij de leiding van het geschil in eigen naam optreedt. De 

verzekeringnemer kan echter steeds zelf een beroep doen op juridische bijstand. In die 

hypothese staat hij vanzelfsprekend zelf in voor de kosten daarvan, tenzij eventueel een 

beroep kan worden gedaan op een rechtsbijstandverzekering.  

 Beperkingen 

490. BEPERKINGEN – Uit art. 143 Verzekeringswet 2014 vloeien twee beperkingen op het 

principe van leiding van het geschil voort.1855 De leiding van het geschil door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar geldt dus niet onverkort. Indien de verzekeraar dekking is 

verschuldigd en de verzekerde deze dekking inroept, moet de voorwaarde van de 

samenvallende en burgerrechtelijke belangen zijn vervuld.1856  

                                                                                                                                                         
HEUZE, J. KULLMANN, L. MAYAUX, R. SCHULZ en K. SONTAG, Traité de Droit des assurances. Le contrat 

d’assurance. Tome 3, Parijs, LGDJ, 2014, 1121. 
1853 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 199.  
1854 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 71; N. 

BROECKX, “De juridische waarde van een erkenning van de aansprakelijkheid of van de fout van de verzekerde 

door de aansprakelijkheidsverzekeraar”, T. Gez. 2011-12, (5) 8; W.T. BARKER, “Settling without the Insurer’s 

Consent” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. Denial of Coverage & Duty to Defend, 1992, 

(335) 347; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 201; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 736-737; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door 

de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, 

Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in 

ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 41; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De 

landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 

334; R. VANDEPUTTE, Handboek voor Verzekeringen en Verzekeringsrecht, Antwerpen, Uitgeversmij. NV 

Standaard-Boekhandel, 1967, 96-97; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 van 

de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke 

procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, (33) 42; J.H. WANSINK, De algemene aansprakelijkheidsverzekering. Een 

hernieuwde beschouwing in het licht van titel 7.17 BW, Kluwer, 2006, 365-366.  
1855 H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON 

(eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 24; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. 

Principes généraux, Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 451; M. FONTAINE, 

Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 602; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 729.  
1856 Cass. 7 juni 2013, RABG 2014, 740; G. HEIRMAN, “De leiding van het geschil door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst): draagwijdte en gevolgen van 

belangenconfl icten”, RABG 2014, 748-757; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, 

“Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 

1002-1003.  
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A. Burgerrechtelijke belangen  

491. AUTONOMIE – Ten eerste is de leiding van het geschil beperkt tot de burgerrechtelijke 

belangen. A contrario heeft dit beginsel geen betrekking op de strafrechtelijke belangen van 

de verzekerde.1857 In een strafrechtelijke zaak heeft de verzekeraar geen leiding van het 

geschil en behoudt de verzekeringnemer de volledige autonomie.1858 Dit vloeit voort uit het 

feit dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid in principe niet het voorwerp uitmaakt van de 

verzekering. Uiteraard kunnen partijen op grond van de wilsautonomie een bijkomende 

rechtsbijstandverzekering sluiten, die de verdediging op strafrechtelijk vlak wel zou 

dekken.1859 Een eventuele straf zelf is steeds persoonlijk en kan niet worden gedekt door een 

(aansprakelijkheids)verzekering.1860 

B. Samenvallende belangen  

1. Principe  

492. TEGENSTRIJDIGE BELANGEN – Ten tweede moeten de (burgerrechtelijke) belangen van 

de verzekeraar en de verzekerde samenvallen. Indien de belangen niet samenvallen, is de 

leiding van het geschil niet van toepassing.1861  

493. CONTROVERSE – De wet zelf definieert niet om welke ‘belangen’ het gaat, zodat dit 

voor de nodige controverse zorgt.1862 KRUITHOF geeft volgende invulling “Belangen zijn 

                                                 
1857 Bergen 29 juni 2012, T. Verz. 2010, 449; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 729; F. PONET, P. RUBENS en 

W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, 

Antwerpen, Kluwer, 1993, 337; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 549; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de 

verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), 

Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Biblio, 1996, (33) 45; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. 

AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, 

TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1003.  
1858 R. O. DALCQ, “Les assurances de responsabilité: questions générales” in M. FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, (185) 197.  
1859 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 603; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 729; M. 

KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, 

tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De 

aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 20.  
1860 Art. 155 Verzekeringswet 2014; G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 41 e.v.; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

“Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 822.  
1861 G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 729; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, 

Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in 

ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 17-18. 
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strijdig in elke situatie waarin de bescherming van het ene belang een andere handelwijze 

vergt dan de bescherming van het andere. Aangezien simultane behartiging in die 

omstandigheden onmogelijk is, impliceert kiezen welke handeling wordt gesteld 

noodzakelijkerwijze het beslechten van het conflict tussen deze belangen in het voordeel van 

het ene of het andere”.1863 COUSY stelt dat een belangenconflict moet worden begrepen als 

niet-samenvallende belangen en dus niet noodzakelijk als tegenstrijdige belangen.1864 Deze 

kunnen op het eerste gezicht divers zijn omdat de wet niet omschrijft wanneer er sprake is van 

niet-samenvallende belangen.1865
  

494. FINANCIËLE BELANGEN – Er zijn enkele duidelijke gevallen waarin de belangen van de 

verzekerde en de verzekeraar niet samen vallen.1866 Dit is het geval wanneer de aanspraak van 

de benadeelde niet of niet helemaal binnen de dekkingsgrenzen van de verzekering valt.1867 

De verzekerde loopt dan het risico dat hij (een deel van) de schade zelf moet dragen. Zo 

vallen de belangen van beide partijen eveneens niet langer samen indien de verzekeraar een 

(gedeeltelijk) regres1868 tegen de verzekeringnemer kan instellen of indien de dekking is 

                                                                                                                                                         
1862 A. ELVINGER, “La clause de direction de procès dans les contrats d’assurance-responsabilité”; JT 1960, (589) 

589 e.v.; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 1; C. VAN 

SCHOUBROECK, “Aansprakelijkheidsverzekering” in De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst: wat 

nu in de praktijk?, Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, (163) 188.  
1863 M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 3.  
1864 H. COUSY, “Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) aansprakelijkheidsverzekering” in 

Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, 

Biblo, 1996, (57) 66. Zie ook: C. PARIS, Le régime de l’assurance protection juridique, Brussel, Larcier, 2004, 

370.  
1865 R.O. DALCQ, “Les assurances de responsabilité: questions générales” in M. FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, (185) 197; H. DE RODE, 

“Les assurances de responsabilité” in C., WEYN (ed.), Responsabilités. Traité théorique et pratique, VII, 70, 

Diegem, Kluwer, 2005, (7) 27; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 van de 

wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke 

procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, (33) 46.  
1866 T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende 

analsye, Gent, Mys & Breesch, 1997, 98.  
1867 W.T. BARKER, “The Right and Duty to Defend: conflicts of interest and insurer control of the defense” in 

H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. Denial of Coverage & Duty to Defend, 1992, (195) 197; J.-

L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit commercial, III 

Waterloo, Kluwer, 1998, 246; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 730; M. KRUITHOF, “De leiding van het 

geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, 

tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering 

in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 26; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La 

Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 136.  
1868 In dat geval moet de verzekeraar art. 152 Verzekeringswet 2014 respecteren. Zie o.a.: P. COLLE, “Over de 

dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, (969) 972; H. DE RODE 

en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, 

Brussel, Bruylant, 2002, (1) 25.  
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beperkt.1869 De verzekerde heeft tenslotte een financieel belang dat niet volledig binnen de 

verzekeringsdekking valt.1870 De leiding van het geschil is dus beperkt in de mate dat de 

verzekeraar tot volledige dekking is gehouden.1871 Het Hof van Cassatie besliste dat er niet-

samenvallende belangen zijn wanneer één van de gronden waarop de benadeelde de 

verzekerde in aansprakelijkheid aanspreekt niet binnen de grenzen van de dekking door de 

verzekeringsovereenkomst valt.1872 

Zo kwam in het Franse verzekeringsrecht reeds de zaak aan bod waarin een verzekeraar 

aansprakelijk werd geacht omdat deze aan het slachtoffer een schadevergoeding had 

toegekend die hoger was dan wat het slachtoffer zou gekregen hebben in een gerechtelijke 

procedure. Door deze hoge schadevergoeding, viel de vergoeding deels buiten de 

dekkingsgrenzen van de verzekeringsovereenkomst en moest de verzekerde alsnog een deel 

van de schade zelf dragen.1873  

495. RECHTSBIJSTANDVERZEKERING – Ook wanneer de verzekeraar zowel de verzekerde als 

de benadeelde verzekert, kan dit zorgen voor niet-samenvallende belangen.1874 Vóór de 

inwerkingtreding van het KB van 12 oktober 1990 inzake rechtsbijstandverzekeringen en de 

art. 92 en 93 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst kon er sprake zijn van een 

tegenstrijdig belang in de hypothese dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de 

verzekeringnemer eveneens de rechtsbijstandverzekeraar is van de benadeelde. 

                                                 
1869 V. CALLEWAERT, “La direction du procès par l’assureur de responsabilité: questions choisies” in J. ROGGE, 

M. REGOUT en F. LONGFILS (eds.), Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain la Neuve, Anthemis, 2008, 

(397) 399; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 33; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 603; S. FREDERICQ, H. COUSY en J. ROGGE, 

“Overzicht van rechtspraak (1969-1978). Verzekeringen”, TPR 1981, (369) 445. Zie hierover ook: J.H. 

WANSINK, De algemene aansprakelijkheidsverzekering. Een hernieuwde beschouwing in het licht van titel 7.17 

BW, Kluwer, 2006, 380 e.v.  
1870 Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 72-73; V. CALLEWAERT, “La direction du proces par l’assureur de 

responsabilité: questions choisies” in J. ROGGE, M. REGOUT en F. LONGFILS (eds.), Liber amicorum Jean- Luc 

Fagnart, Louvain-la-neuve, Anthemis, 2008, (397) 399; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 730; G. 

JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 

457; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 26; B. 

CEULEMANS, “L’action récursoire: aperçu de la jurisprudence depuis la loi du 25 juin 1992 et l’arreté royal du 14 

décembre 1992” in X (ed.), Le Tribunal de police en mouvement, Luik, Ed. Jeune Barreau, 2002, (115) 118; G. 

JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 

457.  
1871 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 547.  
1872 Cass. 7 juni 2013, RABG 2014, 740, noot G. HEIRMAN.  
1873 Cass. Fr. 19 december 1979, Bull. Civ. I, n° 329; F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in 

Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 38. 
1874 G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 730.  
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Wanneer een van de aansprakelijkheidsgronden waarop de verzekerde, als CMR vervoerder, 

door de benadeelde wordt aangesproken niet gedekt is door de verzekeringsovereenkomst, 

vallen de belangen van de verzekeraar en van de verzekerde niet samen en heeft de 

verzekeraar niet het recht de leiding van het geschil op te nemen.1875  

496. DEKKINGSGRENZEN BEPALEN LEIDING – VANSWEEVELT
1876 en KRUITHOF

1877 stellen 

daarom terecht dat de omschrijving van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar geboden 

dekking het pertinente criterium is om het toepassingsgebied van de leiding van het geschil af 

te bakenen.1878 In diezelfde zin heeft de verzekerde geen eigen belang meer indien de 

vordering van de benadeelde volledig binnen de grenzen van de verzekeringsdekking valt.1879 

Indien de schadevergoeding de grenzen van de dekking daarentegen te boven gaat, is de 

verzekerde bijgevolg zelf gehouden om de vergoeding te voldoen.1880 In dat geval beschikt de 

aansprakelijkheidsverzekeraar niet over de leiding van het geschil, net omdat de door de 

aansprakelijkheidsverzekering geboden dekking niet voldoende is.  

497. LASTGEVING – Een meerderheid kwalificeert de verhouding tussen de verzekeraar en 

de verzekerde als een lastgeving, waarbij de verzekerde een mandaat aan de verzekeraar geeft 

om de leiding van het geschil op te nemen.1881 Een lastgevingsovereenkomst is een bijzondere 

                                                 
1875 C. PARIS, Le régime de l’assurance protection juridique, Brussel, Larcier, 2004, 360; M. KRUITHOF, “De 

leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede lid en 

derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De 

aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 17, voetnoot 70. Zie ook: 

Circulaire over rechtsbijstandverzekering CBFA 19 oktober 2010, www.fsma.be.  
1876 T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende 

analsye, Gent, Mys & Breesch, 1997, 97.  
1877 M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 12.  
1878 Zie ook: S.M. POPIK, “The Duty to Defend: Triggers, Scope and Pitfalls” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating 

the Coverage Claim. Denial of Coverage & Duty to Defend, 1992, (89) 92: “An insurer’s duty to defend its 

insured is defined and limited by the terms of the liability insurance policy involved”.  
1879 M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 6.  
1880 H. DE RODE, “Les assurances de responsabilité” in C., WEYN (ed.), Responsabilités-Traité théorique et 

pratique, Diegem, Kluwer, 2005, (7) 41.  
1881 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 201; 

H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), 

L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 24; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes 

généraux, Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 449-450; M. FONTAINE, 

Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 605; R. VANDEPUTTE, Inleiding tot het verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Standaard, 1978, 122; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 

juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, 

Kalmthout, Biblio, 1996, (33) 42; T. VANSWEEVELT en V. PETITAT, “De erkenning van feiten en van 

aansprakelijkheid door de verzekerde in het raam van een aansprakelijkheidsverzekering”, RW 2002-03, (1481) 

1483. Zie voor Frankrijk: A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit des assurances” in W. DROSS en 

B. MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du 

Code civil. Rapport, 2014, (196) 216-217.  
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overeenkomst waarvan het voorwerp bestaat uit het stellen van rechtshandelingen.1882 

Concreet treedt de lasthebber op in naam en voor rekening van de lastgever.1883 Uiteraard 

moet de lasthebber binnen de perken van zijn mandaat blijven. De verzekeraar zou een 

lasthebber van de verzekeringnemer zijn.1884  

498. EIGEN RECHT – Bij deze kwalificatie kunnen mijns inziens evenwel belangrijke 

vraagtekens worden geplaatst, aangezien het op zijn minst gezegd merkwaardig is dat het in 

casu de lasthebber (de verzekeraar) is die bepaalt wat er gebeurt met betrekking tot de 

afwikkeling van het schadegeval. Daarnaast gaat het niet om een vorm van een conventionele 

vertegenwoordiging. De verzekeraar handelt op basis van de wet en hij handelt in eigen 

belang voor zover hij tot dekking gehouden is op grond van de verzekeringsovereenkomst. 

Het lijkt mij daarom opportuun om te spreken van een eigen recht van de verzekeraar om het 

geschil te leiden, gericht op zijn eigen belang en niet op het belang van de verzekerde.1885 De 

kwalificatie van lastgeving is mijns inziens dus onjuist, net omdat de toepassing van de 

leiding van het geschil wordt bepaald door de dekkingsgrenzen uit de verzekering.  

2. Meningsverschil over opportuniteit vaststellingsovereenkomst  

499. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST – Men neemt aan dat de 

aansprakelijkheidsverzekeraar op grond van de leiding van het geschil een 

vaststellingsovereenkomst kan sluiten met de benadeelde.1886 De vraag rijst of er sprake is van 

niet-samenvallende belangen indien de verzekerde en de verzekeraar een verschillende visie 

hebben over de opportuniteit van een vaststellingsovereenkomst als oplossing voor het 

aansprakelijkheidsgeschil. De motieven van de verzekerde om een vaststellingsovereenkomst 

met de benadeelde te sluiten, kunnen erg divers zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan het 

vermijden van reputatieschade, het behouden van een commerciële relatie met de benadeelde 

of het voorrang geven aan de persoonlijke relatie met een familielid of een kennis.1887  

                                                 
1882 A. L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, N. PORTUGAELS en J. SWENNEN, Bijzondere Overeenkomsten in 

kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 298.  
1883 Art. 1998 BW.  
1884 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 201-

202.  
1885 A. JANSSENS-BRIGODE, L’assurance de responsabilité, Brussel, Larcier, 1961, 21; S. FREDERICQ, “Overzicht 

van rechtspraak (1965-1968) Verzekeringen”, TPR 1969, (257) 294.  
1886 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit des assurances” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT 

(eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 

2014, (196) 196; P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, 

RW 1999-2000, (969) 972; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité 

pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 450; S. FREDERICQ, H. COUSY en J. ROGGE, 

“Overzicht van rechtspraak (1969-1978). Verzekeringen”, TPR 1981, (369) 452; P. VAN DE SYPE, “Over het 

leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” 

in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, (33) 43.  
1887 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 199; 

G. HEIRMAN, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 Wet op de 

Landverzekeringsovereenkomst): draagwijdte en gevolgen van belangenconflicten” (noot onder Cass. 7 juni 
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500. BETWIST – Het is betwist of de notie van samenvallende belangen ook betrekking 

heeft op dergelijke commerciële belangen. Bepaalde auteurs menen dat de verzekeraar in deze 

hypothese geen recht meer heeft om de leiding van het geschil op zich te nemen aangezien het 

niet-samenvallende belangen zijn.1888 Meningsverschillen over de strategie voor de 

afwikkeling van het schadegeval en meer bepaald over een vaststellingsovereenkomst, zijn 

mijns inziens echter hoegenaamd geen voorbeeld van niet-samenvallende belangen. Het is 

tenslotte de essentie van het recht op de leiding van het geschil dat de verzekeraar de 

afwikkeling van het schadegeval naar eigen goeddunken kan regelen.1889 De verzekeraar kan 

de benadeelde daarom vergoeden zonder toestemming van de verzekerde.1890 Enkel het 

vermogen van de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt immers bij het 

aansprakelijkheidsgeschil betrokken, voor zover de vordering van de benadeelde binnen de 

grenzen van de verzekeringsdekking valt.1891 De mening van de verzekerde vertoont 

hoegenaamd geen belang.1892 De verzekeraar moet mijns inziens geen rekening houden met 

de commerciële of sentimentele belangen van de verzekerde, net omdat het leidingrecht van 

de aansprakelijkheidsverzekeraar gericht is op zijn eigen belang.1893 Er kan in herinnering 

worden gebracht dat indien de vordering van de benadeelde niet volledig binnen de dekking 

                                                                                                                                                         
2013), RABG 2014, (748) 751; C. VAN SCHOUBROECK, “Aansprakelijkheidsverzekering” in De nieuwe wet op de 

landverzekeringsovereenkomst: wat nu in de praktijk?, Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, (163) 187. Vgl. in de 

context van een rechtsbijstandverzekering: T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke 

regels toepasselijk op rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 828.  
1888 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 603-604; G. JOCQUE, De verzekerde en de 

benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 84-85; P. VAN DE SYPE, “Over 

het leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 

1996, (33) 46. 
1889 F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet 

van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 334.  
1890 C. VAN SCHOUBROECK, “Aansprakelijkheidsverzekering” in De nieuwe wet op de 

landverzekeringsovereenkomst: wat nu in de praktijk?, Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, (163) 188.  
1891 W.T. BARKER, “The Right and Duty to Defend: conflicts of interest and insurer control of the defense” in 

H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. Denial of Coverage & Duty to Defend, 1992, (195) 197; G. 

HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 736; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, 

Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in 

ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 7.  
1892 A. ELVINGER, “La clause de direction de procès dans les contrats d’assurance-responsabilité”, JT 1960, (589) 

591. 
1893 G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 730-731; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door 

de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, 

Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in 

ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 17 en 23; T. VANSWEEVELT, De 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende analsye, Gent, Mys & 

Breesch, 1997, 99. Zie ook: R.O. DALCQ, “Les assurances de responsabilité: questions générales” in M. 

FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 

1993, (185) 197.  
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valt, de mening van de verzekerde wél in aanmerking wordt genomen met betrekking tot de 

opportuniteit van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.1894 In dat geval bestaat er 

geen recht op leiding van het geschil meer voor de aansprakelijkheidsverzekeraar, aangezien 

de belangen dan niet meer samen vallen.1895 De verzekerde beslist dan zelf over de verdere 

afwikkeling van het schadegeval en kan desgewenst commerciële of sentimentele belangen 

laten spelen.  

In het Franse verzekeringsrecht kwam zelfs reeds de zaak aan bod waar de verzekeraar 

aansprakelijk werd geacht omdat deze geen dading met het slachtoffer sloot, hoewel de 

mogelijkheid daartoe bestond en deze dading aan voor de verzekerde gunstige voorwaarden 

tot stand zou kunnen gekomen zijn.1896  

C. Gevolgen van niet-samenvallende belangen  

501. VERLIES VAN RECHT – Indien de voorwaarden voor de leiding van het geschil niet zijn 

vervuld, verliest de verzekeraar de leiding van het geschil.1897 De verzekerde moet dan 

zichzelf verweren en herneemt de volledige leiding van het geschil.1898 Eventueel kan hij nog 

een beroep doen op een rechtsbijstandverzekeraar. Niets belet overigens dat de verzekerde en 

de verzekeraar op zuiver conventionele basis overeenkomen dat de verzekeraar de leiding van 

het geschil opneemt.1899 Dit sluit aan bij het dwingendrechtelijke karakter van art. 143 

Verzekeringswet 2014, dat aan de beschermde partij toestaat om afstand te doen van deze 

                                                 
1894 Vgl. P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. 

Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 136.  
1895 Art. 143, tweede lid Verzekeringswet 2014.  
1896 Cass. Fr. civ. 7 december 1964, Bull. civ. I, n° 540; F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in 

Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 38.  
1897 Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 72-73; Cass. 7 juni 2013, RABG 2014, 740, noot G. HEIRMAN; Rb. 

Antwerpen 18 juni 2012, VAV 2013, 63; Kh. Antwerpen 19 januari 2012, RW 2012-13, 1233; Pol. Antwerpen 27 

juni 2011, VAV 2013, 59; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 731-732; M. KRUITHOF, “De leiding van het 

geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, 

tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering 

in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 53; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De 

landverzekeringsovereenkomst: praktische commentaar bij de Wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 

336; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 

1996, (33) 46; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. 

Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1002. Vgl. S.M. POPIK, “The 

Duty to Defend: Triggers, Scope and Pitfalls” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. Denial of 

Coverage & Duty to Defend, 1992, (89) 93.  
1898 T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende 

analsye, Gent, Mys & Breesch, 1997, 97.  
1899 H. DE RODE, “Les assurances de responsabilité” in C. WEYN (ed.), Responsabilités. Traité théorique et 

pratique, VII, 70, Diegem, Kluwer, 2005, (7) 28; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 732; M. KRUITHOF, “De 

leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede lid en 

derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De 

aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 54.  
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bescherming zodra deze is verworven.1900 Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen zowel 

de verzekeraar als de verzekerde de beschermde partij zijn.  

502. LACUNE – De wet bepaalt niet wat moet gebeuren wanneer er sprake is van niet-

samenvallende belangen. Deze lacune wordt betreurd in de rechtsleer, waar soms wordt 

gepleit voor de invoering van een gedragscode, naar analogie met wat het geval is bij de 

rechtsbijstandverzekering.1901 Alleszins wordt aangenomen dat de verzekeraar de verzekerde 

op de hoogte moet brengen van het niet-samenvallend belang.1902 Bepaalde rechtsleer stoelt 

deze plicht op de goede trouw uit art. 1134, derde lid BW.1903 Aansluitend bij de visie van 

KRUITHOF echter, moet de verzekeraar dit aan de verzekerde melden omdat de verzekeraar 

geen eigen recht meer heeft om het geschil te leiden.1904 Deze verplichting ontstaat wanneer 

de verzekeraar er zelf kennis van krijgt. De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of 

hieraan werd voldaan.1905 Er werd reeds geoordeeld dat de verzekeraar het recht op leiding 

van het geschil kan opnemen tijdens een gerechtelijke expertise wanneer er nog geen 

problemen over de dekkingsgrenzen van de verzekeringsovereenkomst zijn.1906 

Zo kan de verzekeraar zich, nadat de gerechtsdeskundige zijn bevindingen heeft 

gecommuniceerd, beroepen op een zware fout van de verzekerde en zo dus de leiding van het 

geschil niet langer op zich nemen indien deze niet gedekt is in de 

verzekeringsovereenkomst.1907  

                                                 
1900 Art. 53 Verzekeringswet 2014; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 285.  
1901 L. SCHUERMANS, “Over art. 1386bis BW en art. 16 Verzekeringswet” in H. COUSY en H. CLAASSENS (eds.), 

Verzekering en consument nu, Antwerpen, Maarten Kluwers, 1980, (83) 93; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden 
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(ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, (33) 48; C. VAN SCHOUBROECK, 

“Aansprakelijkheidsverzekering” in De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst: wat nu in de praktijk?, 

Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, (163) 189.  
1902 Rb. Antwerpen 18 juni 2012, VAV 2013, 63; Pol. Antwerpen 27 juni 2011, VAV 2013, 59; G. HEIRMAN, 

“Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, (727) 733. Zie ook: G.F. ROTHSCHILD en A.L. NATALI, “Insurance considerations in settling 

commercial cases” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting 

and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 19-43.  
1903 P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst” in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 

1996, (33); C. VAN SCHOUBROECK, “Aansprakelijkheidsverzekering” in De nieuwe wet op de 

landverzekeringsovereenkomst: wat nu in de praktijk?, Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, (163) 188.  
1904 M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 54.  
1905 Vgl. G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 733.  
1906 Antwerpen 23 januari 2008, T. Verz. 2010, 335; Gent 6 april 2006, RGAR 2007, nr. 14307; Gent 3 november 

2005, RW 2007-08, 1046; Rb. Nijvel 5 oktober 2009, RGAR 2010, nr. 14610.  
1907 Gent 6 april 2006, RGAR 2007, 14307; Gent 3 november 2005, RW 2007-08, 1046; C. VAN SCHOUBROECK, 

T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 

2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1004.  
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503. ADVOCAAT – De verzekerde kan in dit geval beroep doen op een advocaat.1908 De 

aansprakelijkheidsverzekeraar staat overigens in voor de kosten voor burgerlijke 

rechtsvorderingen, alsook voor de honoraria en de kosten van de advocaten en de 

deskundigen. Dit enkel in zover die kosten door hem of met zijn toestemming zijn gemaakt 

of, in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten 

niet onredelijk zijn gemaakt.1909  

504. SANCTIE EN GRONDSLAG – Indien de verzekeraar de verplichting miskent en het 

geschil toch blijft leiden, rijst de vraag naar de sanctie.1910 Verschillende grondslagen komen 

aan bod in de rechtspraak en rechtsleer1911: de eenzijdige wilsuiting1912, de verplichting om de 

overeenkomst te goeder trouw uit te voeren1913, de procedure tot ontkentenis van 

proceshandelingen1914, de schijn van dekking1915 en tot slot ook de afwezigheid van het 

wettelijk recht om het geschil te leiden1916. Deze laatste grondslag is, in lijn met het eerder 

verdedigde standpunt, mijns inziens de juiste.1917 Omdat de voorwaarden van art. 143 

Verzekeringswet 2014 niet vervuld zijn, kan de verzekeraar de leiding van het geschil niet op 

                                                 
1908 Antwerpen 23 januari 2008, T. Verz. 2010, 337; V. CALLEWAERT, “La direction du procès par l’assureur de 

responsabilité: questions choisies” in J. ROGGE, M. REGOUT en F. LONGFILS (eds.), Liber Amicorum Jean-Luc 

Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, (397) 400; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 733-734; 
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143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 
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Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1006.  
1910 Vgl. C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op 

de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1004.  
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Fagnart, Louvain la Neuve, Anthemis, 2008, (397) 408. Contra: Antwerpen 12 september 2011, Eur.Vervoerr. 

2012, 335.  
1916 M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 53.  
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Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 734-735.  
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zich nemen. De sanctie bestaat er daarom in dat de verzekeraar kan worden gedwongen om 

alsnog dekking te verlenen.1918  

 Gevolgen van de vaststellingsovereenkomst in de driehoeksrelatie 

A. Vaststellingsovereenkomst tussen verzekeraar en benadeelde 

505. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST – Bovenstaande analyse maakt duidelijk dat de 

aansprakelijkheidsverzekeraar en de benadeelde een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten 

in het kader van art. 143 Verzekeringswet 2014. De verzekerde kan de opportuniteit daarvan 

niet betwisten, zolang de voorwaarden voor de leiding van het geschil vervuld zijn. Het 

sluiten van een vaststellingsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden van de 

aansprakelijkheidsverzekeraar om het aansprakelijkheidsgeschil te beëindigen.1919 Het gaat 

om een eigen recht van de aansprakelijkheidsverzekeraar en niet in naam van of voor 

rekening van de verzekerde.1920  

506. LEIDING VAN HET GESCHIL – Deze vaststellingsovereenkomst kan aan de verzekerde 

niet worden tegengeworpen.1921 De verzekerde is immers geen betrokken partij bij deze 

vaststellingsovereenkomst.1922 De verzekeraar sluit daarentegen een 

vaststellingsovereenkomst om vorm te geven aan een eigen recht: “Door het leidingrecht te 

beperken tot schadegevallen die volledig binnen de dekking vallen, zal de louter op zijn eigen 

belang gerichte tussenkomst van de verzekeraar geen nadeel berokkenen aan de 

verzekerde”.1923 De benadeelde kan deze overeenkomst daarom niet aanwenden om een 

bijkomende vergoeding van de verzekerde te krijgen.1924 Dit principe kent een wettelijke 

                                                 
1918 Gent 24 december 2009, T. Verz. 2010, 315; Bergen 10 juni 2002, RGAR 2003, nr. 13780; Luik 20 juni 1996, 
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Intersentia, 2015, 549; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Art. 79 van de wet van 25 
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afl. 2-3, (673) 1005-1006. Zie ook: F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. 

Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 38. 
1922 T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende 

analsye, Gent, Mys & Breesch, 1997, 99.  
1923 M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 15.  
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grondslag, aangezien art. 143 Verzekeringswet 2014 uitdrukkelijk bepaalt dat de 

tussenkomsten van de verzekeraar geen enkele erkenning van aansprakelijkheid van de 

verzekerde inhouden en aan deze verzekerde ook geen nadeel mogen berokkenen.1925 Het lot 

van de verzekeringnemer mag bijgevolg niet bezwaard worden.1926  

507. BIJKOMENDE VERGOEDING – Indien de benadeelde een bijkomende schadevergoeding 

wenst te verkrijgen van de verzekerde, dan dient de benadeelde op grond van art. 1315, eerste 

lid BW het bewijs van aansprakelijkheid van de verzekerde te leveren. De verzekerde kan wel 

de vaststellingsovereenkomst tussen de verzekeraar en de benadeelde aanwenden als verweer 

tegen de benadeelde.1927 De verzekerde kan daarbij steeds zijn aansprakelijkheid 

ontkennen.1928 De verzekerde kan eveneens de benadeelde aanspreken, indien er volgens de 

verzekerde sprake is van een gedeelde aansprakelijkheid.1929 

B. Vaststellingsovereenkomst tussen verzekerde en benadeelde 

508. PASSIVITEITSVERPLICHTING – In principe rust, zoals gekend, een 

passiviteitsverplichting op de verzekerde. Dit impliceert dat de verzekerde de benadeelde niet 

mag vergoeden of een vergoeding toezeggen, noch een vaststellingsovereenkomst sluiten met 

de benadeelde.1930  

                                                 
1925 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 72; N. 
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Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 136-137.  
1930 G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (738) 746; T. VANSWEEVELT en V. PETITAT, 

“Commentaar bij art. 85 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in H. COUSY, L. SCHUERMANS, K. BERNAUW en 

C. VAN SCHOUBROECK, (eds.), Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2003, 8; T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen 

en ziekenhuizen: een vergelijkende analsye, Gent, Mys & Breesch, 1997, 100-101.  
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509. RELATIVITEIT – Het is mogelijk dat, in weerwil van art. 149 Verzekeringswet 2014, de 

verzekerde en de benadeelde toch een vaststellingsovereenkomst sluiten.1931 Op grond van art. 

1165 BW bindt deze overeenkomst de aansprakelijkheidsverzekeraar geenszins.1932 De 

sanctie voor de verzekerde bestaat er desgevallend in dat de vaststellingsovereenkomst niet 

aan de verzekeraar kan worden tegengeworpen.1933 De verzekerde kan trachten om de in het 

kader van de vaststellingsovereenkomst betaalde schadevergoeding op de verzekeraar te 

verhalen.1934 De verzekerde moet dan aantonen dat de betaalde schadevergoeding binnen de 

dekkingsgrenzen van de verzekeringsovereenkomst valt en dat de vergoeding overeenstemt 

met de door de benadeelde geleden schade, waarvoor de verzekerde aansprakelijk is.1935 Op 

grond van art. 76 Verzekeringswet 2014 kan de verzekeraar op zijn beurt de 

schadevergoeding verminderen, indien hij kan aantonen dat de niet-aangifte van het 

schadegeval hem tot nadeel heeft gestrekt.  

510. EIGEN RECHT VERZEKERDE – Daarnaast is het mogelijk dat de verzekerde de 

benadeelde vanuit commerciële redenen wil vergoeden. Dit kan interessant zijn indien de 

leiding van het geschil ervoor heeft gezorgd dat dit commercieel belang van de verzekerde 

niet werd gewaarborgd.1936 Niets belet de verzekerde om hiertoe zelf over te gaan. In deze 

hypothese draagt de verzekerde daarvan uiteraard zelf de kosten en niet de verzekeraar.1937  

511. IN GEBREKE BLIJVENDE VERZEKERAAR – Daarvan te onderscheiden is de hypothese 

waarin de verzekeraar de verplichting tot het leiden van het geschil niet honoreert. Indien een 

verzekeraar de leiding van het geschil niet waarneemt en dit foutieve stilzitten aan de 

                                                 
1931 G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 37.  
1932 F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden 

tot 7 september 2017], nr. 14; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire 

notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 135.  
1933 Art. 149 Verzekeringswet 2014; Antwerpen 7 maart 2011, RABG 2014, 762; Luik 24 februari 2009, TBH 

2010, 83; T. VANSWEEVELT en V. PETITAT, “Commentaar bij art. 85 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in H. 

COUSY, L. SCHUERMANS, K. BERNAUW en C. VAN SCHOUBROECK, (eds.), Verzekeringen. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2003, 14.  
1934 G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 37.  
1935 G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 37; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 23. Vgl. 

W.T. BARKER, “Settling without the Insurer’s Consent” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. 

Denial of Coverage & Duty to Defend, 1992, (335) 352.  
1936 P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, 

(969) 972; M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 23.  
1937 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 1998, 254. Vgl. W.T. BARKER, “The Right and Duty to Defend: conflicts of 

interest and insurer control of the defense” in H.J. BAUMANN (ed.), Litigating the Coverage Claim. Denial of 

Coverage & Duty to Defend, 1992, (195) 198. 



 

 

302 

 

verzekeraar te wijten is, dan kan de verzekeraar zich in beginsel niet verzetten tegen de 

overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de verzekerde en de benadeelde.1938 

512. BESTAAN TEGENWERPEN – Net zoals de verzekerde het bestaan van een 

vaststellingsovereenkomst tussen een verzekeraar en een benadeelde aan deze laatste kan 

tegenwerpen indien deze de verzekerde nog aanspreekt voor een bijkomende vergoeding, kan 

de verzekeraar het bestaan van de vaststellingsovereenkomst en de door de verzekerde 

rechtstreeks betaalde vergoeding ook aan de benadeelde tegenwerpen indien deze laatste nog 

een vordering instelt tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar.1939 Dit omdat door het sluiten 

van een vaststellingsovereenkomst met de verzekerde, de benadeelde als het ware reeds 

vergoed is voor zijn schade en daarom geen eigen recht meer heeft tegen de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van de verzekerde. 

 

ONDERAFDELING 3. EIGEN RECHT VAN DE BENADEELDE 

 Principe 

 

513. EIGEN RECHT – Op grond van art. 150 Verzekeringswet 20141940 heeft de benadeelde 

een rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de verzekerde.1941 

Deze bepaling is van toepassing op de aansprakelijkheidsverzekeringen die door de 

                                                 
1938 Cass. 30 september 2010, Arr.Cass. 2010, 2364; G. HEIRMAN en I. VRANCKEN, “Verplichtingen van de 

verzekerde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, (738) 748-749.  
1939 P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, 

(969) 973. Vgl. Kh. Gent 26 oktober 2015, RW 2016-2017, 955.  
1940Deze bepaling vervangt art. 86 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. “De verzekering geeft de 

benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. 

 De door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met uitsluiting van de 

overige schuldeisers van de verzekerde. 

 Indien er meer dan één benadeelde is en het totaal bedrag van de verschuldigde schadeloosstellingen de 

verzekerde som overschrijdt, worden de rechten van de benadeelden tegen de verzekeraar naar evenredigheid 

verminderd ten belope van deze som. Niettemin blijft de verzekeraar die, onbekend met het bestaan van 

vorderingen van andere benadeelden, te goeder trouw aan een benadeelde een groter bedrag dan het aan deze 

toekomende deel heeft uitgekeerd, jegens die anderen slechts gehouden tot het beloop van het overblijvende 

gedeelte van de verzekerde som.” 
1941 Zie uitgebreid: G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 233 e.v. Zie hierover ook: L. CORNELIS en R. GEELEN, “De rechtstreekse vordering” in 

VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP BIJ DE BALIE TE BRUSSEL (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, 

Kalmthout, Biblo 1996, (107) 118 e.v.; E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 

Antwerpen, Kluwer, 1984, 106; C. HENSKENS, “Het eigen recht van de benadeelde tegen de 

aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (749) 749-770; M. E. STORME, “Weg met de rechtstreekse vordering!” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS en J. STUYCK (eds.), Over Grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, (563) 563. Over de rechtstreekse vordering in aansprakelijkheidsverzekeringen in 

het algemeen, zie: L. CORNELIS en R. GEELEN, “De rechtstreekse vordering” in VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP BIJ 

DE BALIE TE BRUSSEL (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblo 1996, (107) 118 e.v. 
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verzekeringswetgeving worden beheerst.1942 Daarnaast kent de wet een toepassing van een 

eigen recht voor de eigenaar en derden tegen de verzekeraar die de huurdersaansprakelijkheid 

verzekert.1943  

 

514. RECHTSTREEKSE VORDERING – In het algemeen omschrijft men de rechtstreekse 

vordering als een rechtstreeks regresrecht dat een schuldeiser tegen de (onder)schuldenaar van 

zijn (hoofd)schuldenaar kan uitoefenen op grond van een door de wet toegekend eigen 

recht.1944 De rechtstreekse vordering is dus een uitzondering op het relativiteitsbeginsel uit art. 

1165 BW.1945 De rechtspraak en rechtsleer stellen daarom dat uitzonderingen op dit beginsel 

eveneens bij wet moeten zijn vastgelegd.1946 Dit is mogelijk interessant voor de benadeelde 

indien de verzekerde insolvent blijkt of indien er nog andere schuldeisers zijn. Grosso modo 

wordt gesteld dat deze rechtstreekse vordering drie functies heeft: i) een bewarende functie 

die vermijdt dat de verzekerde de schadevergoeding zelf zou verbruiken, ii) een 

zekerheidsfunctie en iii) de benadeelde krijgt een vergoeding van de verzekeraar lastens de 

verzekerde.1947 

 

515. AUTONOME VORDERING – Het eigen recht impliceert dat de schadelijder tegen de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van de verzekerde dezelfde, niet meer noch andere, rechten kan 

laten gelden als tegen de verzekerde.1948 Het eigen recht van de benadeelde is gestoeld op het 

bestaan van een verzekeringsovereenkomst.1949 JOCQUÉ stelt dat de rechtstreekse vordering 

                                                 
1942 Antwerpen 21 november 2012, TBH 2013, 558; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. 

GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-

3, (673) 1016.  
1943 Art. 122, derde lid Verzekeringswet 2014. Zie: C. HENSKENS, “Het eigen recht van de benadeelde tegen de 

aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (749) 751-752.  
1944 I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, De quasi immuniteit van de 

uitvoeringsagent herbekeken, Antwerpen, Intersentia, 2003, 378-379; E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen 

contractanten en derden, Antwerpen, Kluwer, 1984, 106; C. HENSKENS, “Het eigen recht van de benadeelde 

tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (749) 749-750.  
1945 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 210; 

L. CORNELIS en R. GEELEN, “De rechtstreekse vordering” in VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP BIJ DE BALIE TE 

BRUSSEL (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblo 1996, (107) 110; M. FONTAINE, 

Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 616; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van 

het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 561.  
1946 Cass. 20 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 117; N. CARETTE, Derdenbeding, Antwerpen, Intersentia, 

2012, 892 p.; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 211; L. CORNELIS en R. GEELEN, “De rechtstreekse vordering” in VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP BIJ DE 

BALIE TE BRUSSEL (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblo 1996, (107) 113 e.v.; C. 

VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1015.  
1947 C. HENSKENS, “Het eigen recht van de benadeelde tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (749) 571.  
1948 C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1017.  
1949 Cass. 25 februari 2005, RW 2005-06, 1585, noot G. JOCQUÉ.  
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van de benadeelde steeds meer evolueert in de richting van een autonome vordering, los van 

de vordering tegen de aansprakelijke.1950  

De moeder van een kind dat zich verbrandde aan een waterketel toen ze zich bij haar 

grootmoeder bevond, kan in persoonlijke naam en qualitate qua een rechtstreekse vordering 

instellen tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de grootmoeder.1951 

 

516. PARTIJ GEDING – De regeling over de leiding van het geschil uit art. 143 

Verzekeringswet 2014 door de aansprakelijkheidsverzekeraar is niet van toepassing. Dit laat 

de toepassing van de verplichting tot medewerking voor de verzekerde mijns inziens evenwel 

onverlet.1952 De aansprakelijkheidsverzekeraar is bij de rechtstreekse vordering immers 

meteen een betrokken partij en heeft daarom sowieso het recht om het geschil te leiden.1953 

Waar bij de leiding van het geschil de verzekeraar het geschil naar zich toetrekt, gaat het bij 

de rechtstreekse vordering tenslotte om de hypothese waarbij de benadeelde de verzekeraar 

rechtstreeks aanspreekt. Beide rechtsfiguren bevinden zich in de driehoeksverhouding tussen 

een benadeelde, een verzekerde en een verzekeraar. 

 Omvang en regresrecht 

 

517. OMVANG – Art. 151 Verzekeringswet 20141954 bepaalt de omvang van de rechtstreekse 

vordering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte1955 en niet-verplichte 

verzekeringen.1956 Dit onderscheid1957 bevindt zich bij de tegenstelbaarheid van de excepties 

                                                 
1950 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 250 e.v.  
1951 Bergen 3 juni 2014, JLMB 2015, 2021.  
1952 Art. 144-145 Verzekeringswet 2014.  
1953 Vgl. P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

238; G. HEIRMAN, “Leiding van het geschil” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (727) 728. De verzekerde kan in dat geval wel derdenverzet 

aantekenen tegen de uitspraak in het geschil tussen de benadeelde en de verzekeraar. Zie hierover: Cass. 20 

november 1986, RW 1986-87, 2707.  
1954 Deze bepaling vervangt art. 87 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.  
1955 Over de concrete invulling van de “verplichte” verzekeringen bestaat geen eensgezindheid. Zie hierover: B. 

DUBUISSON, “L’action directe et l’action récursoire” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, (147) 157 e.v.; C. 

HENSKENS, “(Niet-) Tegenstelbaarheid van excepties aan de benadeelde” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (758) 758 e.v. Zie www.fsma.be voor een 

indicatieve lijst van verplichte verzekeringen. Zie ook: H. COUSY en C. VAN SCHOUBROECK, “De actualiteit van 

de rechtstreekse vordering” in X (ed.), Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, (563) 563 e.v.; 

G. HEIRMAN en N. PORTUGAELS, “De nieuwe regeling m.b.t. de schuldsaldoverzekering voor de verwerving van 

de eigen en enige gezinswoning: naar meer transparantie en solidariteit?”, TBH 2016, (134) 134 e.v.  
1956 C. HENSKENS, “De rechtstreekse vordering tegen en het verhaalsrecht van de verzekeraar” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 

2016, (121) 133 e.v.; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van 

rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1019 e.v.  
1957 Het onderscheid werd door het toenmalige Arbitragehof als redelijk verantwoord beschouwd: Arbitragehof 

28 oktober 2004, RGAR 2006, nr. 14167. Zie ook: P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 
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die de verzekeraar aan de benadeelde kan tegenwerpen. Deze beperkingen hebben een 

rechtstreekse invloed op de omvang van de schadevergoeding die de benadeelde van de 

verzekeraar kan verkrijgen.  

A. Verplichte en niet-verplichte verzekeringen  

 

518. VERPLICHTE VERZEKERINGEN – Bij de verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen 

kunnen excepties, vrijstellingen of de nietigheid van het verzekeringscontract wegens 

opzettelijke verzwijging of onjuiste mededeling van de verzekerde en het verval van recht 

voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst niet aan de benadeelde worden tegengeworpen 

en dit ongeacht deze hun oorzaak vinden in een feit dat zich heeft voorgedaan voor of na het 

schadegeval.1958 Indien de nietigverklaring1959, de opzegging1960, de beëindiging of de 

schorsing1961 van de overeenkomst gebeurden voordat het schadegeval zich heeft voorgedaan, 

kunnen zij aan de benadeelde worden tegengeworpen.1962 Dit is een gemeenrechtelijk gevolg 

van het feit dat geen overeenkomst meer bestaat of werd geschorst. In diezelfde zin zijn ook 

de contractuele dekkingsgrenzen, de draagwijdte, van de verzekeringsovereenkomst in 

beginsel aan de benadeelde tegenwerpelijk.1963 Het is noodzakelijk dat deze excepties en 

verweermiddelen zich reeds vóór het schadegeval hadden voorgedaan.1964 De ratio legis is in 

deze een slachtofferbescherming.  

 

519. NIET-VERPLICHTE VERZEKERINGEN – De situatie is anders bij de niet-verplichte 

verzekeringen.1965 Dit zijn bijvoorbeeld de ABR-verzekering of de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering. Een exceptie of verweermiddel dat zijn oorsprong vindt 

                                                                                                                                                         
verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 219; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. 

GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-

3, (673) 1023-1024.  
1958 Art. 151, § 1, eerste lid Verzekeringswet 2014. Zie ook: G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 319 e.v.  
1959 Dus ook de nietigverklaring wegens opzettelijke verzwijging of onjuiste mededeling kan wel degelijk 

worden tegen geworpen aan de benadeelde indien de nietigheid werd uitgesproken voordat het schadegeval zich 

heeft voorgedaan.  
1960 Cass. 27 juni 2013, JLMB 2014, 2003.  
1961 Luik 30 maart 2007, RGAR 2009, 14535; Rb. Hasselt 22 december 2010, VAV 2011, 186.  
1962 Art. 151, § 1, tweede lid Verzekeringswet 2014; Cass. 7 juni 2012, NjW 2012, 642, noot D. WUYTS; Cass. 22 

oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1315; Cass. 26 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 436; H. COUSY, “Pikante 

details over een beruchte driehoeksverhouding: de rechtstreekse vordering in de aansprakelijkheidsverzekering” 

in X (ed.), Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere vergoedingssystemen 2006-07, 

Mechelen, Kluwer, 2007, (417) 443; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 573.  
1963 Cass. 29 januari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 492; Cass. 26 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 436; Cass. 9 

november 1970, Arr. Cass. 1971, 227; Cass. 22 mei 1967, Arr. Cass. 1967, 1124; C. HENSKENS, “De 

rechtstreekse vordering tegen en het verhaalsrecht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (121) 137 -139. 
1964 Cass. 22 januari 1987, Arr. Cass. 1986-87, 654; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 

623 e.v.  
1965 Art. 151, § 2 Verzekeringswet 2014.  
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in een feit dat het schadegeval voorafgaat, is tegenwerpelijk aan de benadeelden. De 

vermindering van een schadevergoeding wegens de onopzettelijke verzwijging of onjuiste 

mededeling van de verzekeringnemer van de risicoverzwaring, conform art. 81 

Verzekeringswet 2014, is bijvoorbeeld tegenwerpelijk aan de benadeelde op voorwaarde dat 

de verzwijging of onjuiste mededeling zich voor het schadegeval hebben voorgedaan.1966 De 

bescherming voor de benadeelde is bij deze verzekeringen minder groot.1967 

B. Regresrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar 

 

520. REGRESRECHT – Deze bescherming voor de benadeelde impliceert dat de 

aansprakelijkheidsverzekeraar in bepaalde gevallen de benadeelde verplicht moet vergoeden, 

terwijl deze verzekeraar volgens de wet of volgens de overeenkomst de schadevergoeding had 

kunnen verminderen of zelfs kunnen weigeren tegenover de verzekeringnemer of de 

verzekerde. Daarom heeft de aansprakelijkheidsverzekeraar (en dus niet bijvoorbeeld de 

zaakverzekeraar)1968 een regresrecht tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond 

bestaat, de verzekerde.1969 De verplichte dekking wordt hierdoor in bepaalde gevallen dus 

geneutraliseerd.1970 De Koning kan het regresrecht beperken, wat reeds gebeurde met het KB 

over de modelovereenkomst voor de verplichte verzekeringen motorrijtuigen1971 en met het 

KB Privéleven1972.  

 

521. VOORWAARDEN – Dit regresrecht is gekoppeld aan voorwaarden, ter bescherming van 

de verzekerde.1973 Zo moet 1) de benadeelde door de verzekeraar vergoed zijn, hoewel deze 

                                                 
1966 C. HENSKENS, “(Niet-) Tegenstelbaarheid van excepties aan de benadeelde” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (758) 767-768; 

G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 

307-309.  
1967 C. HENSKENS, “De rechtstreekse vordering tegen en het verhaalsrecht van de verzekeraar” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 

2016, (121) 133. Zie ook: C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van 

rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1022 e.v.  
1968 Cass. 29 april 2011, RW 2012-13, 1211; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, 

“Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 

1028.  
1969 Art. 152 Verzekeringswet 2014. Vgl. C. VAN SCHOUBROECK, “Aansprakelijkheidsverzekering” in De nieuwe 

wet op de landverzekeringsovereenkomst: wat nu in de praktijk?, Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, (163) 177.  
1970 B. DUBUISSON, “L’action directe et l’action récursoire” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 

juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, (147) 178; D. 

WUYTS, “Verhaalsrecht van de WAM-verzekeraar tegen (de ouders van) de minderjarige dief” (noot onder Cass. 

7 juni 2012), NjW 2012, 643.  
1971 KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen, BS 3 februari 1993.  
1972 KB 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de 

verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met 

betrekking tot het privéleven, BS 31 januari 1984.  
1973 Zie hierover uitgebreid: C. HENSKENS, “Verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (770) 770 e.v.  
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zijn prestatie had kunnen verminderen of weigeren ten aanzien van de verzekeringnemer of de 

verzekerde op contractuele1974 of wettelijke1975 gronden. Daarnaast 2) moet de 

verzekeringsovereenkomst1976 tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar dit regresrecht 

bevatten.1977 Het regresrecht kan 3) enkel worden ingesteld tegen de verzekeringnemer en 

tegen de verzekerde die aansprakelijk is voor het schadegeval en enkel ten belope van de 

aansprakelijkheid1978 De verzekeraar moet 4) de verzekerde op de hoogte brengen van de 

intentie om het regresrecht in te stellen zodra de verzekeraar op de hoogte is van de elementen 

waarop de beslissing tot het instellen van het regresrecht steunt.1979 Tot slot moet 5) de 

verzekeraar, indien het regresrecht steunt op een contractueel verval van recht, het oorzakelijk 

verband aantonen tussen de tekortkoming die aanleiding geeft tot het verval van recht 

enerzijds en het schadegeval anderzijds1980 

C. Vaststellingsovereenkomst 

522. EIGEN SCHULD VERZEKERAAR – De benadeelde beschikt op grond van art. 150 

Verzekeringswet 2014 over een eigen recht tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar, zodat de 

verzekerde misschien zelfs geen betrokken partij is in het geschil. Indien de 

aansprakelijkheidsverzekeraar in deze hypothese een vaststellingsovereenkomst sluit met de 

benadeelde, is de verzekerde geen partij bij deze overeenkomst.1981  

                                                 
1974 Bijvoorbeeld het verval van recht wegens een contractuele tekortkoming.  
1975 Bijvoorbeeld art. 58 Verzekeringswet 2014; Art. 62 Verzekeringswet 2014; Art. 68 Verzekeringswet 2014.  
1976 In die zin moet dit contractueel verhaalsrecht dan ook worden onderscheiden van het subrogatoir 

verhaalsrecht uit art. 95 Verzekeringswet 2014. Zie o.a.: Cass. 4 juni 2012, TGR 2013, 127; Cass. 11 januari 

2010, RW 2012-13, 772; B. DUBUISSON, “L’action directe et l’action récursoire” in B. DUBUISSON en P. JADOUL 

(eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Bruylant, 

2003, (147) 179.  
1977 Pol. Antwerpen 13 november 1997, RW 1998-99, 1426; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 

betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 220. Dit is niet vereist voor de WAM-verzekering. 

Zie hierover Cass. 9 maart 2007, T. Verz. 2007, 319, noot I. BOONE; C. HENSKENS, “Verhaalsrecht van de 

aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (770) 772.  
1978 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 221; 

C. HENSKENS, “Verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (770) 775-776.  
1979 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 583 e.v.; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van 

rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1033 e.v.  
1980 K. BERNAUW, “Oorzakelijkheid in verzekeringen”, TPR 2014, (1607) 1696 e.v.; P. COLLE, De nieuwe wet 

van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 222 e.v.; C. HENSKENS, 

“Verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (770) 781 e.v.  
1981 Art. 1165 BW; Pol. Turnhout 5 december 2006, RW 2008-09, 627. Rechtspraak van voor de 

inwerkingtreding van het eigen recht van de benadeelde stelde in die zin dat de dading tussen de verzekeraar en 

de benadeelde wel degelijk tegenwerpelijk was aan de verzekerde. Zie bijvoorbeeld Luik 27 oktober 1969, J. 

Liège, 1970-71, 57.  
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523. REGRESRECHT – De verzekeraar die een vaststellingsovereenkomst met de benadeelde 

heeft gesloten in het kader van het eigen recht uit art. 150 Verzekeringswet 2014 beschikt 

over de mogelijkheid om, indien bovenvermelde voorwaarden cumulatief zijn vervuld, een 

recht van verhaal tegen de verzekerde in te stellen. Dit lijkt op het eerste gezicht verregaand, 

nu de verzekerde geen betrokken partij bij de vaststellingsovereenkomst was. Dit is evenwel 

te ongenuanceerd, nu de voorwaarden die worden opgelegd aan een verzekeraar om een 

regres in te stellen tegen de verzekerde in het algemeen gelden, ongeacht of er sprake is van 

een vaststellingsovereenkomst tussen de verzekeraar en de benadeelde of niet.  

524. DEKKINGSGRENZEN – Het is mogelijk dat de verzekeringsdekking onvoldoende is om 

de benadeelde te vergoeden voor de geleden schade. Dit kan omdat, zowel bij verplichte als 

bij niet-verplichte verzekeringen, de grenzen van de verzekeringsdekking tegenwerpelijk zijn 

aan de benadeelde. De rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar 

volstaat niet, zodat de benadeelde ook de verzekerde moet aanspreken voor een 

schadevergoeding voor de niet door de verzekeringsovereenkomst gedekte schade. De 

benadeelde kan op grond van de wet een vordering tot schadevergoeding richten tegen zowel 

de schadeverwekker, de verzekeraar als tegen beiden gelijktijdig.1982 

 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING  

ONDERAFDELING 1. VOORKEUR VOOR ADR 

 

525. GEPREFEREERDE UITKOMST – Naast de mogelijkheid dat een vaststellingsovereenkomst 

tot stand komt in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering, kan ook de interventie van 

de rechtsbijstandverzekeraar tot een vaststellingsovereenkomst leiden. Zoals reeds aan bod 

kwam1983, wordt in maar liefst 80 % van alle gevallen waarin men een beroep doet op een 

rechtsbijstandverzekering een minnelijke regeling bereikt.1984  

 

526. WETSVOORSTEL – Het kan daarom niet verbazen dat wordt nagedacht om de 

aantrekkelijkheid van een rechtsbijstandverzekering nog te verhogen.1985 Dit past bij de reeds 

bestaande fiscale maatregel1986 waarin een rechtsbijstandverzekering kan worden vrijgesteld 

                                                 
1982 Cass. 26 november 2009, RW 2011-12, 741; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. 

GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-

3, (673) 1017.  
1983 Zie hierover Deel I.  
1984 www.assuralia.be. Zie ook: J. ROGGE, “De vrije keuze van de advocaat in rechtsbijstandverzekering nader 

gepreciseerd”, T. Verz. 2014, (151) 152. Zie voor een analyse in de Nederlandse praktijk: R. VAN DE VEN, 

“Alternatieve geschillenbeslechting de ervaringen van Achmea” 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, (215) 215 e.v.  
1985 www.koengeens.be  
1986 KB 15 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst 

rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen 

 

http://www.assuralia.be/
http://www.koengeens.be/


 

 

309 

 

van de verzekeringstaks, indien aan bepaalde voorwaarden cumulatief is voldaan.1987 Soms 

wordt gevreesd dat dergelijke bijkomende fiscale stimulans ertoe leidt dat het gerecht (nog 

meer)1988 overbevraagd raakt, als gevolg van een lagere drempel om een rechter te adiëren.1989 

De verdere ontwikkeling van de rechtsbijstandverzekering kan mijns inziens daarentegen 

worden toegejuicht, aangezien zo het bereiken van een vaststellingsovereenkomst in beginsel 

meer kan worden bewerkstelligd en ook het recht op toegang tot een rechter kan worden 

gevrijwaard van financiële bekommernissen.1990 Eerder werd gesteld dat een 

middelenongelijkheid het bereiken van een vaststellingsovereenkomst negatief kan 

beïnvloeden.1991 De partij met minder mindelen is tenslote niet in dezelfde mate als de repeat 

player in staat om de noodzakelijke informatie te analyseren voor het verdere 

procesverloop.1992 Ten tweede heeft de kleinere partij de schadevergoeding sneller nodig, 

zodat deze sneller geneigd zal zijn om een minnelijk akkoord te sluiten.1993 Een ruimere 

verspreiding van de rechtsbijstandverzekering kan hieraan tegemoet komen.1994  

De rechtsbijstandverzekeraar moet, in dit streven naar een minnelijke regeling, dit recht 

evenwel te goeder trouw uitoefenen. Zo kwam in de rechtspraak reeds het geval aan bod waar 

een rechtsbijstandverzekeraar hardnekkig een minnelijke regeling nastreeft, terwijl de ernstige 

verwondingen van een jong slachtoffer en de complexiteit van de zaak het rechtvaardigden om 

ineens over te gaan tot een gerechtelijke expertise.1995  

                                                                                                                                                         
bedoeld in art. 173 van het Wetboek diverse rechten en taksen en het Verslag aan de Koning, BS 27 februari 

2007; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 512.  
1987 J.-L. FLAGOTHIER, “L’assurance protection juridique. Instrument d’accès au droit” in G. DE LEVAL (ed.), 

L’acces à la justice, Luik, Anthemis, 2007, (189) 195 e.v.; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

“Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 819.  
1988 Zie hierover Deel I.  
1989 Vgl. M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 587.  
1990 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 809.  
1991 Zie hierover Onderafdeling 2 van Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel I.  
1992 Zie ook: N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in 

England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 203.  
1993 O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 1983-1984, (1073) 1076: “The 

indigent plaintiff is a victim of the costs of litigation even when he settles”.  
1994 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 809.  
1995 Luik 6 maart 2003, RGAR 2004, nr. 13817; dit arrest bevestigt Rb. Luik 14 november 2000, RGAR 2004, nr. 

13816; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 820.  
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ONDERAFDELING 2. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST BIJ 

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 

 Rechtsbijstandverzekering 

 

527. KOSTENVERZEKERING – De rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van de 

gerechtelijke en buitengerechtelijke1996 geschillenbeslechting.1997 Het is een 

verzekeringsovereenkomst waar de verzekeraar zich verbindt om de verzekerde in staat te 

stellen om zijn rechten te doen gelden, als eiser of als verweerder, hetzij in een gerechtelijke, 

administratieve of andere procedure, hetzij los van enige procedure.1998 Deze verzekering is 

initieel ontstaan bij de autoverzekering, waar het voornaamste doel was om de verzekerde 

steun te verlenen bij het doen gelden van vorderingen tot schadevergoeding na een ongeluk 

met een wagen.1999 Sindsdien is de rechtsbijstandverzekering aan een opmars begonnen.2000 

Deze verzekering wordt thans geregeld in enerzijds de art. 154 – 157 Verzekeringswet 2014 

en anderzijds een KB2001.2002 Aan de basis van deze regelgeving liggen Europese regels.2003 

 

                                                 
1996 De verzekering is dus meer dan slechts een procesverzekering. Zie hierover: K. BERNAUW, “De verhouding 

tussen de rechtsbijstandverzekeraar en de advocaat” in P. COLLE en J.-L. FAGNART (eds.), Bijzondere 

vraagstukken rechtsbijstandverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, (89) 96; C. VAN SCHOUBROECK en A. DE 

GRAEVE, “Rechtsbijstandverzekering. Stand van zaken en actualia” in X (ed.), CBR Jaarboek 2004-2005, 

Antwerpen, Maklu, 2005, (499) 519.  
1997 Zie o.a.: P. COLLE, “De rechtsbijstandverzekering en het KB van 12 oktober 1990” in P. COLLE (ed.), De 

nieuwe reglementering inzake rechtsbijstandsverzekering, Antwerpen, Maklu, 1991, (29) 42; L. SCHUERMANS en 

C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 499 

e.v. 
1998 Art. 154 Verzekeringswet 2014; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, 

“Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 

1053 e.v.; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 808 e.v. Zie ook: Circulaire over rechtsbijstandverzekering CBFA 19 

oktober 2010, www.fsma.be.  
1999 H. BOCKEN, “De rechtsbijstandverzekering in het geheel van de rechtshulp” in H. COUSY en H. CLAASSENS 

(eds.), Rechtsbijstand en verzekering, Antwerpen, Maarten Kluwer’s Internationale Uitgeversonderneming, 

1983, (15) 15 e.v.; C. PARIS, Le régime de l’assurance protection juridique, Brussel, Larcier, 2004, 25 e.v.; T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 808-809.  
2000 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 80-81; 

C. PARIS, Le régime de l’assurance protection juridique, Brussel, Larcier, 2004, 25 e.v.  
2001 KB van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandverzekering, BS 8 november 1990.  
2002 Zie hierover: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 500 e.v. 
2003 Richtlijn 138/2009/EG van 25 november 2009, PB.L. 17 december 2009, 335; Richtlijn 87/344/EG van de 

Raad, 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van betreffende de 

rechtsbijstandverzekeringen, PB. L. 4 juli 1987, afl. 185, 77.  

http://www.fsma.be/
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528. GESCHIL – Een belangrijk thema bij de rechtsbijstandverzekering is het 

schadegeval.2004 De bepaling van het schadegeval is niet evident en hangt grotendeels af van 

de eventuele omschrijving ervan in de verzekeringsovereenkomst.2005 Meer problemen rijzen 

evenwel wanneer geen contractuele modulering in de verzekeringsovereenkomst werd 

opgenomen.2006 Een formeel geschil, in de zin dat er reeds een dagvaarding of een 

ingebrekestelling werd verstuurd, is evenwel niet nodig, aangezien men in dat geval geen 

rekening zou houden met de verbintenissen die reeds bestaan vooraleer er een formele 

procedure wordt opgestart.2007 Een eerste invulling is het ogenblik dat er voor de verzekerde 

een noodzaak bestaat aan juridische bijstand vanaf het ogenblik dat er een feitelijk geschil 

is.2008 Bepaalde rechtsleer stelt dan dat het schadegeval aanwezig is wanneer de verzekerde 

nood heeft aan juridische bijstand.2009 Dit is op het eerste gezicht een subjectief element.2010 

Om deze beoordelingstoets ietwat te objectiveren, maakt de rechtspraak een vergelijking met 

de vraag wanneer de verzekerde, handelend als een normaal zorgvuldig persoon, nood heeft 

aan rechtsbijstand.2011 Een tweede strekking gaat na wanneer het geschil is ontstaan, dit is 

                                                 
2004 H. BOCKEN, “De rechtsbijstandverzekering in het geheel van de rechtshulp” in H. COUSY en H. CLAASSENS 

(eds.), Rechtsbijstand en verzekering, Antwerpen, Maarten Kluwer, 1983, (15) 18 e.v.; V. CALLEWAERT, 

“L’assurance protection juridique: ambitions, réalités et perspectives” in P.H. DELVAUX (ed.), La victime, ses 

droits, ses juges, Brussel, Larcier, 2009, (36) 46; P. MEESEN, “Het risico in de rechtsbijstand: juiste opgave van 

het risico-schadeaangifte-samenloopproblematiek (noot onder Kh. Brussel 31 augustus 1995), De Verz. 1996, 

(475) 486; C. PARIS, Le régime de l’assurance protection juridique, Brussel, Larcier, 2004, 239; C. PARIS, “L 

econtrat d’assurance de protection juridique. Questions choisies” in G. DE LEVAL (ed.), L’acces à la justice, 

Luik, Anthemis, 2007, (205) 211 e.v.; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 504 e.v.  
2005 J. TINANT, “Délais et prescriptions en droit des assurances” in Jeune Barreau de Liège (ed.), Les 

prescriptions et les délais, Editions du Jeune Barreau de Liège, Luik, 2007, (65) 91; T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op rechtsbijstandverzekeringen” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 817.  
2006 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 505.  
2007 Vgl. B. DUBUISSON, “Risque et sinistre en assurance protection juridique” in P. COLLE en J.-L. FAGNART 

(eds.), Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, (33) 38 e.v.; M. FONTAINE, 

“La notion de sinistre en assurance protection juridique” in P. COLLE en J.-L. FAGNART (eds.), Bijzondere 

vraagstukken rechtsbijstandverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, 143.  
2008 M. FONTAINE, “L’assurance de protection juridique. Nature du contrat, assurabilité du risque”, RGAR 1983, 

nr. 10649; A. FROIDMONT, “Rapport introductif. La pratique de l’assurance protection juridique” in P. COLLE en 

J.-L. FAGNART (eds.), Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, 17 e.v.; P. 

MEESEN, “Het risico in rechtsbijstand; juiste opgave van het risico-schadeaangifte-samenloopproblematiek” 

(noot onder Kh. Brussel 31 augustus 1985), T. Verz. 1996, (475) 477.  
2009 M. FONTAINE, “L’assurance de protection juridique. Nature du contrat, assurabilité du rique”, RGAR 1983, 

nr. 10649; A. FROIDMONT, “Rapport introductif. La pratique de l’assurance protection juridique” in P. COLLE en 

J.-L. FAGNART (eds.), Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, 17-18; P. 

MEESEN, ”Het risico in rechtsbijstand: juiste opgave van het risico-schadeaangifte-samenloopproblematiek” 

(noot onder Kh. Brussel 31 augustus 1985), T. Verz. 1996, (475) 477.  
2010 C. PARIS, “Réflexion sur le sinistre protection juridique” (noot onder Rb. Luik 18 december 2000), JLMB 

2001, (1133) 1137.  
2011 Kh. Bergen 17 december 1996, TBH 1997, 701, noot J.-L. FAGNART; Rb. Luik 18 december 2000, JLMB 

2001, 1129, noot C. PARIS. Zie ook: M. FONTAINE, “L’assurance protection juridique. Nature du contrat. 

Assurabilité du risque”, RGAR 1983, nr.10649.  
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wanneer een aanspraak van een partij botst met de weigering van de andere partij.2012 Dit is 

alleszins het geval indien er reeds sprake is van een dagvaarding of een ingebrekestelling.2013  

529. LAAGDREMPELIG CRITERIUM – Reeds eerder werd in dit onderzoek een analyse 

gemaakt van de notie van conflict bij een vaststellingsovereenkomst. Dezelfde overwegingen 

gelden hier, zodat de notie geschil een laagdrempelig criterium is en wordt gekenmerkt door 

een subjectief karakter. Het begrip ‘conflict’ wordt in dit onderzoek immers ruim opgevat en 

het mag in elk geval niet beperkt worden tot de notie van geding in de zin van het gerechtelijk 

recht, waar partijen een procedure voor een rechter voeren.2014 Het gaat daarentegen om een 

subjectieve ervaring van een partij, wanneer deze zich ergert aan of gehinderd voelt door de 

andere partij.2015 Het gaat dan om een weerstand tegen een rechtens betekenis hebbende 

bewering.2016 De mogelijke geschillen die in aanmerking komen om met een overeenkomst te 

worden opgelost zijn dus ruim.2017 Deze ruime definitie zorgt ervoor dat de minste 

tegengestelde belangen, of zelfs de loutere psychologische gedachte daarvan, tussen partijen 

ervoor kunnen zorgen dat zij de nood voelen om een vaststellingsovereenkomst te sluiten.2018
 

                                                 
2012 Kh. Brussel 24 februari 1997, DCCR 1997, 367, noot M.-A. CRIJNS; Vred. Sint-Truiden 5 juni 2007, RW 

2008-09, 1657. P. COLLE, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 336. Zie ook: J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité 

pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, nr. 532; B. DUBUISSON, “Risque et sinistre en 

assurance protection juridique” in P. COLLE en J.-L. FAGNART (eds.), Bijzondere vraagstukken 

rechtsbijstandverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, (33) 38; J.-P. LEGRAND, “Assurance protection juridique. 

Point de départ du délai de prescription”, For. Ass. 2014, 63.  
2013 B. DUBUISSON, “Risque et sinistre en assurance protection juridique” in P. COLLE en J.-L. FAGNART (eds.), 

Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, (33) 52.  
2014 Zie hierover: J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek 

Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 103 e.v.  
2015 C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-

Editeur, 1863, 12; I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 3-4; H.J. 

BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 1; M. C. 

EUWEMA,”Bemiddeling bij contracteren: toegevoegde waarde?” in A.-L. VERBEKE (ed.), Knelpunten 

Onderhandelen en bemiddelen van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2011, (65) 67; O. KENDJIRO, De la 

transaction en droit romain et dans l’ancien droit français, Parijs, L. Larose et Forcel, 1889, 6; A.-S. NYSSEN en 

F. BALON, “Les MARC’s”, Jurimpratique 1/2014, (39) 41; M. STORME, “De bindende derdenbeslissing of het 

bindend advies als middel ter voorkoming van gedingen”, TPR 1984, (1243) 1245; N. VAN LEUVEN, Contracten 

en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 414; A.-

L. VERBEKE en N. VERSLYPE, “Governance-clausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, (1649) 1653. Zie ook: J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, 

Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 101-102.  
2016 R. BONNARD, Le controle juridictionnel de l’administration, Parijs, Delagrave, 1934, 22. Vgl. P. SMITS, 

Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 29; M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en 

de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus 

Universiteit Rotterdam, 2007, 64.  
2017 Vgl. H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 137.  
2018 M. GALANTER, “Why the ‘Haves’ Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change”, Law & 

Society Review 1974, vol. 9n nr. 1, (95) 96: “It is a society in which actors with different amounts of wealth and 

power are constantly in competitive or partially cooperative relationships in which they have opposing 

interests”. Vgl. C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, Londen, Routledge, 2008, 
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Twee Engelse auteurs verwoorden het treffend als volgt: “The fact that a dispute could be 

easily and immediately resolved by demonstrating beyond doubt that that one was right and 

the other wrong did not mean that a dispute did not validly exist”.2019 Een brede invulling 

gebeurt dus ook bij de invulling van de notie schadegeval bij de rechtsbijstandverzekering.2020  

Na het einde van een huurovereenkomst en nadat de huurder het gehuurde pand heeft verlaten, 

werd door de verhuurder schade vastgesteld. De huurder weigert echter mee te werken aan een 

plaatsbeschrijving. De advocaat van huurder doet daarom een aangifte van het schadegeval bij 

de rechtsbijstandsverzekeraar en benadrukt dat er dringend vaststellingen moesten gebeuren. 

Het duurt vervolgens nog bijna vier maanden – met verschillende brieven van de raadsman 

van huurder aan de verzekeraar – vooraleer de verzekeraar aan de advocaat toelating geeft om 

een procedure te starten. De advocaat stuurt een tussentijdse ereloonnota voor de kosten die hij 

heeft gedaan in de periode voorafgaand aan de aanstelling. De maatschappij weigert dit te 

betalen en beweert dat dit voor rekening is van de huurder. De rechtbank beslist dat 

de aangifte van het schadegeval tijdig gebeurde, dat de vertraging bij de aanstelling van de 

advocaat enkel te wijten is aan het onverantwoord stilzitten van de rechtsbijstandsverzekeraar 

en dat de kosten van de advocaat door de verzekeraar ten laste moeten worden genomen vanaf 

de eerste raadpleging tot het moment waarop hij het dossier heeft afgesloten.2021  

 

530. VRIJE KEUZE ADVOCAAT – Een van de fundamenten – binnen de grenzen toegestaan 

door de Richtlijn2022 - bij de rechtsbijstandverzekering is het recht voor de verzekerde op een 

vrije keuze van advocaat wanneer zich een belangenconflict voordoet en wanneer een 

gerechtelijke of administratieve procedure wordt ingesteld.2023  

                                                                                                                                                         
129-130; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 409 e.v.; C. VAN 

SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, 

verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 143.  
2019 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 3.  
2020 C. PARIS, Le régime de l’assurance protection juridique, Brussel, Larcier, 2004, 241; L. SCHUERMANS en C. 

VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 504-507; 

T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 816 e.v.  
2021 Vred. Zomergem 20 april 2012, RW 2013-14, 1313.  
2022 HvJ 7 november 2013, C-442/12, Sneller / DAS, RGAR 2014, 15042, noot P.-H. DELVAUX; HvJ 26 mei 

2011, C-293/10, Gebhard Stark, Jur. 2011, I-4711; HvJ 10 september 2009, Erhard Eschig / Uniqua 

Sachversicherung AG, Jur. 2009, I-8295; J. ROGGE, “De vrije keuze van de advocaat in 

rechtsbijstandverzekering nader gepreciseerd”, T. Verz. 2014, (151) 151 e.v.; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 501-503; T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 824 e.v.  
2023 Art. 156 Verzekeringswet 2014. Zie: J. ROGGE, “De vrije keuze van de advocaat in rechtsbijstandverzekering 

nader gepreciseerd”, T. Verz. 2014, 151-160; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en 

specifieke regels toepasselijk op rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 811.  
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 Geen eigen recht van de rechtsbijstandverzekeraar  

 

531. MINNELIJK AKKOORD – Hoewel het de rechtsbijstandverzekeraar vrij staat om in het 

algemeen een buitengerechtelijke oplossing voor geschillen na te streven2024, impliceert dit 

niet dat de rechtsbijstandverzekeraar de leiding van een geschil waarneemt zoals dat wel het 

geval kan zijn bij de aansprakelijkheidsverzekering.2025 Er bestaat dus een belangrijk verschil 

met de mogelijkheden voor een aansprakelijkheidsverzekeraar bij de leiding van het 

geschil.2026 Daar waar zowel bij een aansprakelijkheidsverzekering als bij een 

rechtsbijstandverzekering een vaststellingsovereenkomst tot stand kan komen, kan de 

rechtsbijstandverzekeraar daartoe zelf in beginsel niet beslissen.2027 De 

rechtsbijstandverzekeraar kan dus niet naar eigen goeddunken het verloop van de afhandeling 

van het schadegeval bepalen.2028 

  

532. LASTGEVING – Bij een rechtsbijstandverzekering moet de verzekeraar in beginsel 

exclusief in het belang van de verzekerde handelen.2029 De rechtsbijstandverzekeraar kan 

bijvoorbeeld niet in naam van de verzekerde onderhandelen, tenzij de verzekeraar over een 

bijzonder mandaat beschikt.2030 In dat geval kan de rechtsbijstandverzekaar de verzekerde wel 

binden.2031 

 Objectiviteitsclausule  

 

                                                 
2024 Zie: J. ROGGE, “De vrije keuze van de advocaat in rechtsbijstandverzekering nader gepreciseerd”, T. Verz. 

2014, (151) 152; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 501.  
2025 Vgl. Rb. Luik 29 oktober 2002, RGAR 2004, nr. 13861; Rb. Luik 12 oktober 1999, JLMB 2000, 454, noot; 

Rb. Luik 12 november 1996, JLMB 1997, 1406, noot; J. COLLART, “Assurance de protection juridique” in M. 

FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 

1993, 240; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 823.  
2026 Contra: Vred. Zomergem 20 april 2012, RW 2013-14, 1313.  
2027 Art. 143 Verzekeringswet 2014.  
2028 M. KRUITHOF, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de 

artikelen 143, tweede lid en derde lid, en 152, tweede lid, Verzekeringswet 2014” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 17.  
2029 C. PARIS, Le régime de l’assurance protection juridique, Brussel, Larcier, 2004, 359.  
2030 Brussel 4 januari 1988, JLMB 1989, 70; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en 

specifieke regels toepasselijk op rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 823. Zie ook: F. JULIENNE, “Transaction-

Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 

38; T. LYSENS en L. NAUDTS, Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Mechelen, Kluwer, 2010, 12.  
2031 D. DE CALLATAŸ, “L’expertise du dommage corporel” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), 

L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (189) 210; P.W. SCHNEIDER, “Parties’ authority to settle a dispute of claim” 

in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, 

New York, Wolters Kluwer, 2012, 6-111.  
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533. ADVOCAAT VAN ZIJN KEUZE – Indien er een verschil van mening is tussen de 

rechtsbijstandverzekeraar en de verzekerde over de gedragslijn voor de regeling van het 

schadegeval, kan de verzekerde een advocaat van zijn keuze aanstellen.2032 Dit is opnieuw een 

belangrijk onderscheid met de rol van de verzekerde bij de leiding van het geschil bij een 

aansprakelijkheidsverzekeraar. Zoals gekend, is de mening van de verzekerde in principe 

irrelevant wanneer art. 143 Verzekeringswet 2014 van toepassing is. Bij de 

rechtsbijstandverzekering heeft de wetgever meerdere scenario’s uitgewerkt in art. 157, 

tweede tot en met het vierde lid Verzekeringswet 2014. Zo de advocaat het standpunt van de 

verzekeraar bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft terugbetaald van de kosten en 

honoraria van deze raadpleging. Indien tegen het advies van deze advocaat de verzekerde op 

zijn kosten een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben 

bekomen indien hij het standpunt van de verzekeraar zou hebben gevolgd, is de verzekeraar 

die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen, gehouden zijn dekking te verlenen 

en de kosten van de raadpleging terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn 

gebleven. Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de 

verzekeraar, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden zijn dekking te verlenen 

met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging. Men spreekt ook van de 

objectiviteitsclausule.2033 Deze objectiviteitsclausule kan worden gezien als een wettelijke 

toepassing van de bindende derdenbeslissing, aangezien de verzekeraar gebonden is aan het 

advies van de advocaat. De wetgever heeft hiermee de belangen van de verzekerde willen 

beschermen.2034  

                                                 
2032 Art. 157 Verzekeringswet 2014. Zie ook: J. ROGGE, “De vrije keuze van de advocaat in 

rechtsbijstandverzekering nader gepreciseerd”, T. Verz. 2014, (151) 151-160; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 510-511; T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 828.  
2033 P. COLLE, “De rechtsbijstandsverzekering: enkele juridische knelpunten” in VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP BIJ 

DE BALIE TE BRUSSEL (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblo, 1996, (11) 28; P. 

MEESEN, “Het risico in de rechtsbijstand: juiste opgave van het risico-schadeaangifte-samenloopproblematiek 

(noot onder Kh. Brussel 31 augustus 1995)”, De Verz. 1996, (475) 486 e.v.; C. PARIS, Le régime de l’assurance 

protection juridique, Brussel, Larcier, 2004, 171 e.v.; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen 

van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 511.  
2034 P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-

98, (937) 937 en 942.  
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HOOFDSTUK IV. OORZAAK  

 WAAROM VAN EEN VERBINTENIS  

534. RECHTSTHEORETISCHE DISCUSSIE – De oorzaak van de vaststellingsovereenkomst 

moet, op grond van art. 1108 BW, geldig zijn.2035 De vraag naar de oorzaak van een 

verbintenis is de vraag naar het waarom van die verbintenis.2036 Het leerstuk van de oorzaak 

heeft reeds tot veel theoretische discussies aanleiding gegeven.2037 Dit vloeit voort uit het feit 

dat een wettelijke regeling ontbreekt.2038 Wie stelt dat de overeenkomst geen geldige oorzaak 

heeft, moet hiervan zelf het bewijs leveren.2039 Dit bewijs kan, als rechtsfeit, met alle 

middelen van recht worden geleverd.2040 

 

535. INTERN – EXTERN – Grosso modo kan de discussie tot twee strekkingen worden 

herleid.2041 De traditionele opvatting onderscheidt een interne en een externe oorzaak. Enkel 

de interne oorzaak, het voorwerp van de verbintenis van de tegenpartij, wordt in aanmerking 

genomen om het bestaan en de geoorloofdheid te beoordelen.2042 In deze hypothese wordt ook 

gesproken van een zogenaamde dualistische of anti-causalistische opvatting.2043 De 

modernere (of de zogenaamde monistische of causalistische) opvatting daarentegen stelt dat 

ook de externe oorzaken, dit zijn onder andere de persoonlijke beweegredenen, in aanmerking 

moet worden genomen.2044 Bij wederkerige overeenkomsten bestaat de oorzaak aldus uit het 

                                                 
2035 Zie o.a. Cass. 13 november 1969, Arr. Cass. 1970, 261.  
2036 A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, 39; K. SWINNEN, Accessoriteit in 

het Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 171; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 135.  
2037 Zie o.a. L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 140 e.v.; P.-A. 

FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, 

CUP, 1993, (105) 131 e.v.; E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence 

ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 13 e.v.; P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil 

belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 322.  
2038 F. STURM, “La quittance transactionnelle vue par les juges français et allemands”, RTD Civ. 1974, (347) 356.  
2039 Art. 1315 BW; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 135.  
2040 Luik 3 april 1968, Jur. Liège 1968, 73; E. NORDIN, “Het bewijs van het bestaan van een (on)geoorloofde van 

een overeenkomst op grond van feiten die zich na het sluiten van die overeenkomst hebben voorgedaan” (noot 

onder Cass. 24 september 2007), RW 2009-10, (1641) 1641.  
2041 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Antwerpen-Utrecht, Standaard, 

Wetenschappelijke uitgeverij, 1969, 326-329; A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in 

CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, (1) 17 e.v.; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, 

Larcier, 2010, 70 en 260 e.v. Zie voor een rechtsvergelijkend overzicht: A. AYDOGAN, De aard van de 

overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, 25-35.  
2042 Zie o.a. Cass. 13 maart 1981, RW 1982-83, 1049.  
2043 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 140.  
2044 Cass. 13 november 1969, Pas. 1970, I, 234. Zie o.a.: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 142; B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable 

des indemnités. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la 

responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 890; 

P.A. FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 

SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 
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geheel van doorslaggevende beweegredenen, met name zowel de objectieve als de subjectieve 

beweegredenen, indien deze door de wederpartij bekend zijn.2045 Het Voorontwerp van wet 

houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw BW definieert de oorzaak 

als de determinerende beweegredenen die elke partij ertoe hebben bewogen om het contract te 

sluiten en die gekend waren of behoorden te zijn aan de tegenpartij.2046 

 

536. BUURLANDEN – Het Nederlandse BW kende tot aan de aanpassing van het NBW 

dezelfde vier geldigheidsvoorwaarden voor een overeenkomst als het geval is in het Belgische 

en het Franse recht.2047 Bij de wetswijziging echter, werd de vereiste van oorzaak verlaten als 

wettelijke geldigheidsvoorwaarde. Op die manier heeft het Nederlandse recht ook ten aanzien 

van deze materie aansluiting gezocht bij het Duitse BGB, waar eveneens geen wettelijke 

bepaling is opgenomen die de oorzaak formeel als geldigheidsvoorwaarde aanduidt. Ook het 

nieuwe Franse burgerlijk recht heeft de oorzaak geschrapt als afzonderlijke 

totstandkomingsvereiste, maar voorziet wel nog in bijzondere toepassingen.2048 Het 

Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw 

Burgerlijk Wetboek houdt dus vast aan de oorzaak als geldigheidsvereiste voor de 

totstandkoming van een contract.2049  

ONDERAFDELING 1. INVULLING  

 Oplossen conflict  

 

537. BEDOELING OM CONFLICT OP TE LOSSEN – De oorzaak van een 

vaststellingsovereenkomst bestaat uit de wil van partijen om het conflict definitief op te 

lossen.2050 Bij de dading spreekt men bijvoorbeeld van de animus transactionis, de wil om aan 

het geschil een einde te stellen.2051 Het is duidelijk dat de notie van conflict opnieuw een 

                                                                                                                                                         
clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 476-477; A. FORRIER, “De winkelwaarde van een speelgoedaap: 

oorzaak van een overeenkomst of een verborgen gebrek” (noot onder Kh. Brugge 3 december 1998), AJT 1999-

00, (422) 422.  
2045 Cass. 14 maart 2008, Arr. Cass. 2008, 737; A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in 

CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, (1) 18. Zie ook: K. SWINNEN, Accessoriteit in het Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2014, 171-172; P. VAN OMMESLAGHE, “Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et dans la 

doctrine moderne” (noot onder Cass. 13 november 1969), RCJB 1970, (328) 354 e.v.  
2046 Art. 56 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2047 Zie oud art. 1356 NBW.  
2048 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 72; S. VAN LOOCK, “Hervorming van het Franse verbintenissenrecht uit 

de startblokken”, TBH 2015, (619) 621.  
2049 Art. 31 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2050 E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne 

Edouard Duchemin, 1923, 67.  
2051 Zie supra.  
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kernelement in deze analyse vormt.2052 Indien er tussen partijen niet de minste onzekerheid 

heerst waaraan partijen trachten te verhelpen, kan van een vaststellingsovereenkomst geen 

sprake zijn.2053 

538. KERN – Een vaststellingsovereenkomst impliceert niet dat partijen enige 

aansprakelijkheid ten gronde erkennen over het conflict dat zij met de 

vaststellingsovereenkomst willen oplossen.2054 Dit behoort tot de kern van ADR en is ook 

wettelijk verankerd bij een bijzondere toepassing van de vaststellingsovereenkomst, met name 

bij de rechtsvordering tot collectief herstel, waar art. XVII.51 WER uitdrukkelijk stelt: “De 

homologatie van een akkoord tot collectief herstel houdt geen erkenning in van 

aansprakelijkheid of schuld van de verweerder”. Dit is van fundamenteel belang en verklaart 

ook voor een groot deel de populariteit van ADR.2055 Partijen stellen een conventioneel einde 

aan hun conflict, zonder te (laten) bepalen wie er nu daadwerkelijk aansprakelijk is. Meer 

nog, de vraag of er ten gronde een aansprakelijkheid bestaat, is irrelevant.2056 De motieven 

van partijen om een vaststellingsovereenkomst te sluiten kunnen overigens erg divers zijn: 

een proces vermijden, tijdverlies voorkomen, negatieve publiciteit vermijden…2057 Partijen 

leggen zelf de juridische waarheid vast. 

                                                 
2052 B. DE CONINCK, “La transaction” in X (ed.), Les contrats spéciaux. Chronique de jurisprudence 1996-2000, 

Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 191.  
2053 C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, 

bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 142-143; S.P. VINCENTI, “The 

relevance of good faith in canonical transactio”, Vergentis 2016, (273) 289. Vgl. J. LAENENS, “De 

Geschillenbeslechtingsovereenkomst” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private 

verhoudingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, (279) 280 e.v.  
2054 Cass. 31 oktober 2005, Arr. Cass. 2005, 2088; Cass. 31 maart 1993, Arr. Cass. 1993, 343; Corr. Luik 17 mei 

2000, T. Vred. 2000, 435; A. DE BOECK, “De kwitantie ter afrekening van artikel 84 Landverzekeringswet en de 

dading: verwarrende varianten of toch niet? Bedenkingen n.a.v. Cass. 19 september 2001”, TBBR 2006, (58) 60; 

B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport belge” in 

B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 

extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 886; B. DEMARSIN, “Actualia 

“kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE 

(eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 163; J.-L. FAGNART, Droit privé des 

assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 

245; J. H. HERBOTS, F. DELWICHE en L. LAMINE, “Overzicht van rechtspraak (1975-1977). Bijzondere 

overeenkomsten”, TPR 1980, (517) 684; L. SCHUERMANS, J. SCHRIJVERS, D. SIMOENS, A. VAN OEVELEN en M. 

DEBONNAIRE, “Overzicht van rechtspraak Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1969-1976), TPR 

1977, (433) 487; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 

2000, 35.  
2055 Vgl. A. TALLON, “De handhaving van de regelen van de consumentenbescherming” in G. STRAETMANS en 

R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 

2015, (297) 327.  
2056 G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 31-32. 
2057 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 410.  
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539. NEDERLAND – In dezelfde zin beschouwt men de vaststellingsovereenkomst uit art. 

7:900 NBW soms als een ‘hulpovereenkomst’.2058 Deze notie van hulpovereenkomst heeft te 

maken met het feit dat de vaststellingsovereenkomst steeds te maken heeft met een andere 

verhouding, die een belangrijke invloed heeft op de vaststellingsovereenkomst zelf. Of zoals 

LACHANCE het schrijft: “la transaction n’existe jamais per se”.2059  

 Ruime opvatting  

 

540. PSYCHOLOGISCHE TWIJFEL IS VOLDOENDE – Het werd reeds verschillende keren 

herhaald dat de notie van conflict ondertussen een erg brede invulling heeft gekregen. Een 

geschil dat bij een rechter aanhangig werd gemaakt is allerminst noodzakelijk. Of het geschil 

objectief enige grondslag heeft, of daarentegen zuiver subjectief is, is evenmin relevant. Of 

een bepaald geschil of onzekerheid aanleiding kan geven tot een procedure in rechte, is 

tenslotte een zeer subjectieve vraag.2060 Of een persoon een bepaalde onzekerheid belangrijk 

genoeg acht om er een vordering in rechte voor in te stellen, is per definitie subjectief.2061 Het 

is bijgevolg een laagdrempelig criterium.2062 Ook in het Amerikaanse recht aanvaardt men dat 

                                                 
2058 P. J. A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten. Rechtsvergelijkende en dogmatische studie in het 

bijzonder naar tegenwoordig positief Nederlandsch recht, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 1; C. VAN 

SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, 

verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 137.  
2059 M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé comparé et de droit international privé, 

Brussel, Bruylant, 2005, 108. Zie ook: F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. 

Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 44 e.v.; M. MAURER, Der Vergleichsvertrag, 

Zürich, Schulthess Juristische Medien, 2013, 8 e.v.  
2060 RvS 6 april 2006, “Overwegende dat het voor de mogelijkheid van de dading door de gemeente niet 

noodzakelijk is dat objectief zou vaststaan dat zij juridisch geen gelijk heeft om de betaling te weigeren; dat een 

subjectieve onzekerheid, de psychologische twijfel omtrent de uitkomst van een eventueel proces, genoeg is”. Zie 

ook: C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-

Editeur, 1863, 169-170; M. LE COINTE, De l’erreur dans les contrats en droit romain et en droit français, Parijs, 

F. Pichon Imprimeur Libraire, 1874, 122; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et en droit 

judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 78-79; M. C. EUWEMA, “Bemiddeling bij contracteren: toegevoegde 

waarde?” in A.-L. VERBEKE (ed.), Knelpunten Onderhandelen en Bemiddelen van Overeenkomsten, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, (65) 67; E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence 

ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 67; J. B. MARBEAU, Traité des transactions, d’après les 

principes du code civil suivi de la discussion du projet de loi sur les transactions, de l’exposé des motifs, et des 

principaux discours prononcées sur cette manière au corps législatif et au tribunat, Parijs, 1824, 5-6: « La 

transaction n’en est pas moins valable: elle a, dans ce cas, une cause suffisante, soit dans un sentiment de pure 

bienveillance, soit dans le cri de la conscience, soit dans le désir de conserver ou rétablir l’union et de se 

garantir des longueurs, des frais et des inquiétudes d’un procés ». Zie ook: R. ALLAIN, L’erreur dans les 

contrats en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie Bonvalot-Jouve, 1907, 200-201.  
2061 H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit civil belge. V: Les principaux contrats (2e partie), Brussel, 

Bruylant, 1975, 480-481; B. TILLEMAN, "Bicentenaire du Code civil (1804-2004). Des transactions. Livre III – 

Titre XV", JT 2004, (225) 336.  
2062 Vgl. H. DE PAGE, Traité Elementaire de droit civil belge. V: Les principaux contrats (2e partie), Brussel, 

Bruylant, 1975, 480 e.v.; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, 

Kluwer, 2000, 30; C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, 

vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 143; A. VAN 
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het opgeven van een potential claim voldoende is om van consideration te kunnen 

spreken.2063 

 

541. AANSPRAKELIJKHEID – Wanneer partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten om 

een aansprakelijkheidsvraagstuk te beëindigen, is de oorzaak van deze 

vaststellingsovereenkomst in principe ruim op te vatten en krijgt het een ruimere invulling 

dan de strikte aansprakelijkheid. De oorzaak van de vaststellingsovereenkomst ligt bijgevolg 

in principe niet in de strikte aansprakelijkheid van een partij, maar wel in de intentie van de 

partijen om aan het vermeende aansprakelijkheidsvraagstuk een einde te stellen.2064 Partijen 

vinden de wens om het geschil aan de hand van een overeenkomst snel te beëindigen 

belangrijker dan een (juist) antwoord op de vraag wie aansprakelijk is.2065 Indien de effectieve 

aansprakelijkheid de oorzaak zou zijn, zou de vaststellingsovereenkomst kunnen worden 

vernietigd indien later blijkt dat er geen aansprakelijkheid bestaat.2066 In die zin dient 

bijvoorbeeld dan ook een onderscheid te worden gemaakt met het gemeenrechtelijke principe 

dat zuiver hypothetische schade niet in aanmerking komt voor vergoeding in het 

buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.2067 Hier gaat het om een fundamenteel andere 

oorzaak, met name om een einde te brengen aan (eventueel ingebeelde) tegengestelde 

belangen.2068  

542. TWIJFEL – Het is zelfs mogelijk dat er een vaststellingsovereenkomst tot stand komt, 

ook al is de schadelijder zelf niet overtuigd dat de vermeende schadeverwekker aansprakelijk 

is.2069 Het slachtoffer dient soms toch nog een claim in, hopende dat de vermeende 

schadeverwekker (of zijn verzekeraar) een vaststellingsovereenkomst treft om de negatieve 

gevolgen van een gerechtelijke procedure te vermijden.2070 Dit geldt in het bijzonder wanneer 

                                                                                                                                                         
OEVELEN, “Dading en ontslag” in X (ed.), Liber Amicorum A. Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 

275 en 277.  
2063 Mathewson Corp. v. Allied Marine Indus., Inc., 827 F.2d 850, 856-57 (1st Cir. 1987).  
2064 Bergen 4 maart 1985, TBH 1987, 335. Vgl. F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit 

civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, 

Bruylant, 2017, 430-431.  
2065 Vgl. O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 1983-1984, (1073) 1075.  
2066 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 135-136; Vgl. N. 

BROECKX, “De juridische waarde van een erkenning van de aansprakelijkheid of van de fout van de verzekerde 

door de aansprakelijkheidsverzekeraar”, T. Gez. 2011-12, (5) 14.  
2067 Cass. 29 oktober 1981, Arr. Cass. 1981-82, 315; art. 5.173 Voorontwerp van wet houdende invoeging van de 

bepalingen betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot 

hervorming van het aansprakelijkheidsrecht, FOD Justitie, 28 maart 2018; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

Handboek Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 638.  
2068 O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 1983-1984, (1073) 1083: “The 

drive for settlements knows no bounds”. 
2069 R. RUTSAERT, “Medische aansprakelijkheid: crisis of uitdaging?”, T. Gez. 2000-01, (153) 154. 
2070 B. VAN VELTHOVEN en P. VAN WIJK, “Medical liability: do doctors care?”, Recht der Werkelijkheid 2012, 

(28) 34-35. 
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veel twijfel bestaat over de aansprakelijkheid of wanneer de geleden schade ernstig is.2071 Uit 

Amerikaans onderzoek blijkt immers dat de ernst van de schade een goede voorspeller is voor 

het antwoord op de vraag of het slachtoffer een vergoeding krijgt, eerder dan het feit of de 

zorgverlener al dan niet aansprakelijk is.2072 Het bestaan van volksjury’s in de VSA is hier 

vanzelfsprekend niet vreemd aan, zodat dit argument mijns inziens niet in dezelfde mate 

speelt in België.2073 Verzekeraars stellen in de context van het medisch 

aansprakelijkheidsrecht alvast wel dat rechters geneigd zijn om de 

aansprakelijkheidsvoorwaarden soepeler in te vullen om slachtoffers van ernstige ongevallen 

ter wille te zijn.2074 

 

543. GEEN KANSOVEREENKOMST – Soms wordt de vaststellingsovereenkomst daarom als 

een kanscontract beschouwd, omdat aan de vaststellingsovereenkomst steeds een onzeker 

element is verbonden, met name of de beslissing uit de vaststellingsovereenkomst hetzelfde is 

of verschilt van wat een overheidsrechter over het conflict zou oordelen.2075 Het klopt 

inderdaad dat partijen als het ware een risico nemen door een geschil niet aan een rechter voor 

te leggen.2076 De beslissing uit de vaststellingsovereenkomst kan voor een partij nadeliger zijn 

in vergelijking met hetgeen een rechter zou beslissen. Maar dit risico hebben de partijen net 

verdisconteerd door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Wanneer partijen een 

vaststellingsovereenkomst sluiten om een geschil te beëindigen, doen zij afstand van de 

mogelijkheid om een rechter de zaak ten gronde te laten uitspitten. Zij aanvaarden als het 

ware het risico dat ze het conflict verkeerd beoordelen of althans anders dan wat een 

overheidsrechter zou beslissen.2077 Wie ten gronde (on)gelijk heeft, doet er door het sluiten 

van de vaststellingsovereenkomst dus niet meer toe. Daarnaast is het fundamentele verschil 

met een kanscontract dat de uitvoering van de verbintenissen bij een 

                                                 
2071 D. STUDDERT, M. MELLO, M. PHIL., A. GAWANDE, T. GANDHI, A. KACHALIA, C. YOON, A L PUOPOLO en T. 

BRENNAN, “Claims, errors, and compensation payments in medical malpractice litigation”, NEJM 2006, (2024) 

2030. 
2072 T. BRENNAN, M. COLIN, B. SOX en H. BURSTIN, “Relation between negligent adverse events and the 

outcomes of medical-malpractice litigation”, NEJM 1996, (1963) 1966. 
2073 T. BRENNAN en M. MELLO, “Patient safety and medical malpractice: a case study”, Ann. Int. Med. 2003, 

(267) 269. 
2074 J. BARBOT, I. PARIZOT en M. WINANCE, “No-fault compensation for victims of medical injuries. Ten years of 

implementing the French model”, Health policy 2014, (236) 237. 
2075 C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, 

bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 147-148.  
2076 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 52.  
2077 K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 504; E. DIRIX, Obligatoire 

verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Maarten Kluwers, 1984, 145 e.v. Vgl. T. 

VANSWEEVELT en V. PETITAT, “De erkenning van feiten en van aansprakelijkheid door de verzekerde in het 

raam van een aansprakelijkheidsverzekering”, RW 2002-03, (1481) 1487.  
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vaststellingsovereenkomst niet onzeker is.2078 Een verzekeringsovereenkomst, het 

typevoorbeeld van een kanscontract, wordt gekenmerkt door het onzekere (en in beginsel niet-

gewenste) karakter van de uitvoering van de verzekeringsprestatie.2079  

544. TWEE KANTEN VAN ONZEKERHEID - Er kan weliswaar een interessante parallel worden 

getrokken tussen een verzekeringsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst. Om van 

een verzekeringsovereenkomst te kunnen spreken, is steeds een onzekerheid (het risico) 

vereist. Het kanselement betreft een fundamenteel kenmerk van elke 

verzekeringsovereenkomst.2080 De Verzekeringswet 2014 definieert een 

verzekeringsovereenkomst ook in die zin.2081 Ook de vaststellingsovereenkomst wordt in 

sterke mate gekenmerkt door een onzekerheidselement, aangezien partijen slechts een 

vaststellingsovereenkomst zullen sluiten indien zij een geschil of een onzekerheid willen 

beëindigen. In de Toelichting bij de Principles of European Insurance Contract Law komt 

deze vergelijking expliciet aan bod: “If, at the time of contracting, both parties are aware that 

the insured event had already occured, the contract is not a contract of insurance as defined 

in article 1:201. However, the contract may be upheld as another type of contract such as a 

contract of settlement, under general contract law.” Daar waar een verzekeringsovereenkomst 

wordt gesloten om de gevolgen van de realisering van het verzekerde risico te vermijden, 

wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten om een reeds ontstane of te ontstane 

onzekerheid uit de rechstverhouding te weren. Beide instrumenten verschaffen zekerheid over 

een onzekere situatie.2082 

 

545. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING – Deze problematiek komt in de rechtspraak vaak 

voor met betrekking tot een aansprakelijkheidsverzekeraar die een benadeelde vergoedt, 

terwijl later blijkt dat de verzekerde niet aansprakelijk is.2083  

                                                 
2078 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 64.  
2079 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 74 e.v. Vgl. 

ook art. 12 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2080 Zie voor een analyse in verschillende rechtsstelsels: G. KAMPHUISEN, “Hollandse onzekerheid” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS en J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, (161) 161-171.  
2081 Art. 5, 14° Verzekeringswet 2014: “een overeenkomst waarbij een partij, de verzkeeraar, zich er tegen 

betaling van een vaste of veranderlijke premie tegenover een andere partij, de verzekeringnemer, toe verbindt 

een in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet 

waarbij, naargelang van het geval, de verzekerde of de begunstigde belang heeft dat die zich niet voordoet…”  
2082 Vergelijk: M. EUBEN, “Opinie van een verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De 

Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, (163) 163; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in 

de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en 

morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 

194 - 195.  
2083 P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, 

(969) 971.  
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Een verzekeraar legt een kwitantie aan de schadelijder voor. De schadelijder ondertekent dit 

document ‘voor saldo van rekening’ en verkrijgt de betaling van een bepaald bedrag. Achteraf 

komt vast te staan dat het ongeval niet aan de verzekerde te wijten is. Op basis hiervan tracht 

de verzekeraar de betaalde som terug te vorderen. Het Hof van Cassatie oordeelt evenwel dat 

de oorzaak lag in de bedoeling van de verzekeraar om het schadegeval te regelen.2084 

Een andere toepassing biedt een arrest van het hof van beroep te Brussel. Een verzekeraar 

vergoedt een tegenpartij van verzekerde en wacht daarbij niet het verloop af van het 

strafproces, opgestart na een verkeersongeval. Er wordt een kwitantie ondertekend voor 

definitieve regeling. Nadien oordeelt de strafrechter dat de helft van de aansprakelijkheid bij 

de tegenpartij ligt. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het definitieve karakter van de 

definitieve regeling.2085 

546. ONGERECHTVAARDIGDE VERMOGENSVERSCHUIVING – In die gevallen kan men denken 

aan de ongerechtvaardigde vermogensverschuiving, dat door het Hof van Cassatie als een 

algemeen rechtsbeginsel werd erkend.2086 Het Voorontwerp van wet houdende invoeging van 

Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw BW zou aan dit beginsel een wettelijke 

verankering geven.2087 Een wettelijke concretisering van dit beginsel betreft de 

onverschuldigde betaling.2088  

Een illustratie van een onverschuldigde betaling biedt het arrest van het hof van beroep te 

Gent. In een verzekeringsovereenkomst ‘eigen schade motorrijtuigen’ wordt bedongen dat de 

verzekeraar geen schadevergoeding betaalt wanneer blijkt dat de bestuurder in een staat van 

alcoholintoxicatie verkeert. Na een ongeval, betaalt de verzekeraar een schadevergoeding, 

hoewel later blijkt dat de bestuurder wel degelijk in een staat van alcoholintoxicatie verkeerde. 

Aangezien de kwitantie geen dading of een andere vaststellingsovereenkomst is, kan de 

verzekeraar de betaalde vergoeding terugvorderen op grond van de onverschuldigde 

betaling.2089 

                                                 
2084 Cass. 18 oktober 1979, De Verz. 1980, 133; Cass. 2 juni 1972, Arr. Cass. 1972, 931. Zie ook: B. DE 

CONINCK, “La transaction” in X (ed.), Les contrats spéciaux. Chronique de jurisprudence 1996-2000, Les 

Dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 201; J.-L. FAGNART, Droit privé des 

assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 

247; P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence: les assurances terrestres”, RCJB 1975, 636 e.v.  
2085 Brussel 24 januari 1989, T. Verz. 1990, 531.  
2086 Cass. 18 april 1991, Arr. Cass. 1990-91, 839; Cass. 17 november 1983, Arr. Cass. 1983-84, 315; P. WERY, 

Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 34.  
2087 Art. 138 e.v. Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw 

Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2088 Art. 1235 en 1376-1381 BW; art. 136 e.v. Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De 

verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD 

Justitie, 2017; I. CLAEYS, F. CORYN en L. VAN VALCKENBORGH, “Overzicht van rechtspraak. 

Verbintenissenrecht (1992-2017), Bronnen van verbintenissen (Deel I): Zaakwaarneming, onverschuldigde 

betaling en ongerechtvaardigde verrijking”, TPR 2017, (1395) 1418.  
2089 Gent 24 december 1993, RW 1994-95, 26.  
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https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=dn300204144&state=changed
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547. VOORBEHOUD – Deze rechtsfiguren vinden echter geen toepassing wanneer de 

verzekeraar de vergoedingsgerechtigde betaalde, zonder enig voorbehoud te formuleren. Er is 

mijns inziens dan een rechtvaardiging voor de vermogensverschuiving of een oorzaak voor de 

betaling, namelijk de wens van de verzekeraar om het schadegeval te regelen en het dossier te 

kunnen sluiten.2090 Opnieuw moet met andere woorden worden nagegaan wat de werkelijke 

wil van de partijen was.2091 Indien zij de bedoeling hadden om het aansprakelijkheidsgeschil 

definitief te regelen, dan kan de verzekeraar geen beroep doen op de ongerechtvaardigde 

vermogensverschuiving of de onverschuldigde betaling.2092 Er is in dat geval dan wel degelijk 

een onderliggende beweegreden bij de verzekeraar. Deze wil het schadegeval immers kunnen 

afsluiten, zonder een verdere discussie over de grond van de zaak. Een eventuele vergissing 

over de aansprakelijheid van de verzekerde is dan verdisconteerd, zodat dit niet relevant is 

voor de geldigheid van de vaststellingsovereenkomst.  

Een interessante toepassing biedt het arrest van het hof van beroep te Brussel. Een verzekeraar 

sluit met een verzekerde een vaststellingsovereenkomst en op grond daarvan krijgt de 

verzekerde een vergoeding. Later stelt de verzekeraar dat de overeenkomst nietig is, omdat de 

verzekerde de informatieplicht zou hebben geschonden. De verzekerde had evenwel bij 

dezelfde verzekeraar aangifte gedaan van het schadegeval in het kader van een 

verzekeringsovereenkomst arbeidsongevallen en in het kader van een collectieve individuele 

ongevallenverzekering. De rechter oordeelt dat de verzekerde er hierdoor mocht van uitgaan 

dat de verzekeraar geïnformeerd was bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst dat het 

ongeval reeds als arbeidsongeval aanvaard was. De verzekerde komt dus niet tekort aan zijn 

informatieplicht. De verzekeraar levert geen bewijs van een onderzoek over het privékarakter 

van het ongeval, noch van aan de verzekerde specifieke gestelde vragen. De betaling is dus 

niet onverschuldigd.2093  

548. VOORLOPIGE BETALING – Van een vaststellingsovereenkomst te onderscheiden is het 

geval dat partijen uitdrukkelijk de bedoeling hebben om slechts een voorlopige regeling te 

treffen, eventueel onder voorbehoud van een lopende rechtszaak of bij wijze van 

terugbetaalbaar voorschot.2094 In dat geval gaat het mijns inziens niet om een 

                                                 
2090 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 64.  
2091 Vgl. Rb. Brussel 12 maart 1970, JT 1970, 415; I. CLAEYS, F. CORYN en L. VAN VALCKENBORGH, “Overzicht 

van rechtspraak. Verbintenissenrecht (1992-2017), Bronnen van verbintenissen (Deel I): Zaakwaarneming, 

onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking”, TPR 2017, (1395) 1430 e.v.  
2092 Cass. 20 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 117; Cass. 2 juni 1972, Arr. Cass. 1972, 931; Antwerpen 15 

december 2003, RABG 2006, 37, noot R. SIERENS; Bergen 4 maart 1985, TBH 1987, 335; Pol. Brugge 25 

oktober 2010, RW 2011-12, 757; Rb. Namen 11 december 1989, JLMB 1990, 643; Vred. Aarlen 24 juni 1988, 

JLMB 1989, 97; I. CLAEYS, F. CORYN en L. VAN VALCKENBORGH, “Overzicht van rechtspraak. 

Verbintenissenrecht (1992-2017), Bronnen van verbintenissen (Deel I): Zaakwaarneming, onverschuldigde 

betaling en ongerechtvaardigde verrijking”, TPR 2017, (1395) 1433-1434.  
2093 Brussel 21 september 2011, RW 2012-13, 1345.  
2094 Cass. 3 maart 1983, Arr. Cass. 1982-83, 829; I. CLAEYS, F. CORYN en L. VAN VALCKENBORGH, “Overzicht 

van rechtspraak. Verbintenissenrecht (1992-2017), Bronnen van verbintenissen (Deel I): Zaakwaarneming, 

onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking”, TPR 2017, (1395) 1433; P. COLLE, “Over de dading 
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vaststellingsovereenkomst, aangezien het conflict niet wordt beëindigd.2095 De verzekeraar 

kan de betaling in dit geval wel degelijk terugvorderen. Ook zelfregulering in het 

verzekeringsrecht werkt in die richting. In de ‘Aanbevelingen Schaderegeling’ wordt voor het 

niet-betwiste gedeelte gesteld om met voorschotten te werken en niet te wachten op de 

definitieve afrekening. Ook de ‘Gedragsregels van de Verzekeringsonderneming’, de 

‘Gedragsregels Schaderegeling Verongelukte Kinderen’ en de ‘Gedragsregels van de BA 

Verzekeraars met betrekking tot slachtoffers van zware ongevallen ongeacht de aard van het 

ongeval’ kennen een gelijkaardige regeling. Dit vloeit overigens ook voort uit de 

‘Gedragsregels van de Verzekeringsonderneming’ om steeds een minnelijke oplossing voor 

conflicten na te streven.  

Een toepassing hiervan biedt het arrest van het hof van beroep te Bergen. Na een brand, doet 

de schadelijder een beroep op zijn brandverzekering. Op vraag van de verzekeraar, stelt een 

deskundige een proces-verbaal van minnelijke regeling op. Dit document bevat de vermelding: 

“de onderhavige schaderaming wordt opgesteld onder voorbehoud van alle rechten, van 

goedkeuring door de maatschappij en van toepassing van de waarborgen van de polis en 

eventuele vrijstellingen”. Er wordt terecht geoordeeld dat dit document niet als een dading 

mag worden beschouwd.2096 

549. “NO-RELEASE” – In het Amerikaanse recht spreekt men van een ‘no-release 

settlement’. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de verzekeraar en de vergoedingsgerechtigde 

een akkoord bereiken over de schadevergoeding, maar er geen release wordt ondertekend.2097 

Beide partijen kunnen later dus nog terugkomen op hetgeen overeengekomen is. Er is in dat 

geval dan ook geen sprake van een definitieve oplossing van het conflict, zodat het hier niet 

om een vaststellingsovereenkomst in de zin van dit onderzoek gaat en eerder om een 

voorlopige betaling. ROSS merkt terecht op: “In a no-release or walk away settlement, the file 

may be closed and the claim extinguished from an organizational viewpoint, but it remains 

open from the viewpoint of formal law until the time allowed by the statute of limitations for 

the filing of suit has passed”.2098  

550. VOORSCHOTPLICHT? – Het spreekt voor zich dat de kans op conflicten over de 

schadevergoeding groter wordt wanneer partijen wel twisten over de aansprakelijkheid of de 

                                                                                                                                                         
en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, (969) 972; H. L. ROSS, Settled 

out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine Publishing Company, 

1980, 260-261. Vgl. A. DE BOECK, “Onderhandelen met de rem op: het gebruik van voorbehoudmechanismen in 

de precontractuele fase”, TBBR 2018, (3) 6 e.v.  
2095 C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, 

bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 144.  
2096 Bergen 25 november 2013, JLMB 2014, 2033. Vgl. Rb. Luik 15 mei 2015, T. Verz. 2015, 476.  
2097 H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 257 e.v.  
2098 H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 259.  
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schade. Art. 14 WAM bepaalt bijvoorbeeld dat de verzekeraar dan geen voorstel tot 

schadevergoeding moet overmaken, maar wel een gemotiveerd antwoord op de aanvraag tot 

schadevergoeding. De voorschotplicht wordt dan herleid tot een motiveringsplicht. Dit legt 

meteen een probleem van verplichte voorschotreguleringen bloot.2099 Wanneer er tussen de 

partijen een betwisting bestaat over de aansprakelijkheid en/of de schade, hebben ze allebei 

het recht om een rechter te adiëren (art. 6 EVRM).2100  

ONDERAFDELING 2. TOETSINGSTIJDSTIP 

 

551. TOETSINGSTIJDSTIP – Het bestaan van de oorzaak wordt beoordeeld bij het 

totstandkomen van de overeenkomst.2101 Dit vereiste wordt getoetst in de ‘ontstaansfase’.2102 

Het verdwijnen van de oorzaak na de totstandkoming van de overeenkomst heeft geen impact 

op de geldigheid ervan.2103 De leer van het verval van de oorzaak wordt in beginsel in het 

Belgische recht niet aanvaard.2104  

 

552. VALSE OORZAAK – Daarvan te onderscheiden is het geval waarin een partij pas later op 

de hoogte is van een valse oorzaak. De rechtspraak aanvaardt in dat geval dat die partij in dat 

geval zich ook later kan beroepen op het bestaan van een valse oorzaak om op die manier de 

                                                 
2099 Zie hierover N. PORTUGAELS en B. WEYTS, “Een verplichte voorschotregeling in de verzekeringssector: kan 

men reeds krijgen waar men misschien (nog) geen recht op heeft?”, RW 2017-18, 202. Vgl. F. JULIENNE, 

“Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 

2017], nr. 17.   
2100 Zie hierover Hoofdstuk I van Deel IV.  
2101 P.A. FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 

SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 477; A. FORRIER, “De winkelwaarde van een speelgoedaap: 

oorzaak van een overeenkomst of een verborgen gebrek” (noot onder Kh. Brugge 3 december 1998), AJT 1999-

00, (422) 426.  
2102 K. SWINNEN, Accessoriteit in het Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 171.  
2103 P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie 

juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 105.  
2104 Cass. 6 maart 2014, TBBR 2014, 261, noot F. PEERAER; Cass. 21 januari 2000, Arr.Cass. 2000, 168; E. 

ADRIAENS, “Deelgenoot tontineovereenkomst kan eenzijdig de verdeling vorderen (noot onder Cass. 6 maart 

2014), NFM 2014, (106) 108-109; R. BARBAIX, “Driemaal is scheepsrecht. Of toch niet? Het Hof van Cassatie 

spreekt zich opnieuw uit over het verval van de schenking door het verdwijnen van de determinerende 

beweegreden.” (noot onder Cass. 12 december 2008), NFM 2009, (297) 301; P.A. FORIERS, “Clausules 

betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. 

TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (471) 477; M. MASSCHELEIN, “De invloed van de oorzaak na totstandkoming van de 

overeenkomst” (noot onder Gent 5 maart 2003), RABG 2006/01, (60) 66; K. SWINNEN, Accessoriteit in het 

Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 174-175. Zie voor een overzicht van de verschillende 

rechtspraak ook: A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR 

BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 18 

e.v.  
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overeenkomst te laten vernietigen.2105 Te denken valt bijvoorbeeld aan een 

vaststellingsovereenkomst gesloten op grond van een frauduleuze schadeaangifte.2106 

 LEX SPECIALIS DADING  

 

553. ART. 2055 BW – In die zin past ook een analyse van art. 2055 BW, waarin is bepaald 

dat een dading, aangegaan op grond van stukken die naderhand vals bevonden zijn, geheel 

nietig is. In die context kan ook art. 1133, 4° Ger.W. in herinnering worden gebracht, 

aangezien een gelijkaardige regeling is uitgewerkt voor rechterlijke uitspraken. De rechtsleer 

is verdeeld over de vraag of deze bepaling een concretisering is van de regels betreffende 

dwaling, voorwerp of oorzaak.2107 Er is mijns inziens geen gebrek aan een voorwerp, 

aangezien de stukken die naderhand vals blijken te zijn, niet het voorwerp van de dading 

uitmaken. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het voorwerp van de dading en 

het voorwerp van het geschil.2108 Mijns inziens gaat het hier om een toepassing van de 

oorzaak of dwaling.2109 Indien partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten op grond van 

valse stukken, gaat het om een probleem met het voorwerp van het geschil. Dit is aangetast 

door een vals stuk, zodat er geen sprake is van een geldige dading. Men mag evenwel niet 

teveel belang hechten aan dit kwalificatievraagstuk, aangezien in alle drie de gevallen de 

sanctie bestaat uit een nietigheid.2110 Het gaat ook bij art. 2055 BW mijns inziens bijgevolg 

om een loutere herhaling van het gemene verbintenissenrecht. Tot dit besluit kwam eveneens 

de Franse wetgever, wat ertoe leidde dat deze bepaling in 2016 uit de Code Civil werd 

geschrapt.2111 Daarnaast kan nogmaals in herinnering worden gebracht dat deze hypothese 

slechts het geval betreft waarin partijen niet uitdrukkelijk een vaststellingsovereenkomst 

hebben gesloten over het valse karakter van de stukken. In dat geval gaat het uiteraard niet op 

om er eerst een vaststellingsovereenkomst over te sluiten en zich vervolgens aan die 

vaststellingsovereenkomst te willen onttrekken. Indien de valsheid van de stukken reeds 

bekend was bij een van de contractanten bij de vaststellingsovereenkomst, kan men uiteraard 

                                                 
2105 A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING 

IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 20-21.  
2106 Vgl. D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 501 e.v.  
2107 L. GOVAERT, "Artikel 2055 B.W." in L. DE KEYSER, E. DIRIX, C. SLUYTS en A. VAN GELDER (eds.), 

Bijzondere Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1995, 1-2. Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil 

Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 72.  
2108 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 426.  
2109 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 67.  
2110 Zie ook: W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 147. Vgl. F. 

GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: 

Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 474.  
2111 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.  
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ook de nietigheid van de vaststellingsovereenkomst verkrijgen door zich op het wilsgebrek 

bedrog te beroepen.2112 

 

554. ART. 2056 BW – Een gelijkaardige overweging kan worden gemaakt met betrekking 

tot art. 2056 BW, waar zowel een toepassing van het wilsgebrek dwaling als van het 

ontbreken van een oorzaak in kan worden gezien.2113 De wetgever stelt dat een dading nietig 

is, indien deze werd aangegaan over een geding dat reeds is beëindigd door een vonnis dat in 

kracht van gewijsde is gegaan en waarvan partijen of een van hen geen kennis droegen. In dat 

geval kan men immers bepleiten dat er eigenlijk geen geschil meer bestaat, zodat er ook geen 

reden is om een dading te sluiten.2114 Een logische nuance op dit uitgangspunt wordt gemaakt 

in art. 2056, tweede lid BW, waar de dading geldig wordt verklaard indien die rechterlijke 

uitspraak nog voor hoger beroep vatbaar was. Dit tweede lid vormt eigenlijk een bevestiging 

van het eerste lid, nu een rechterlijke uitspraak die nog vatbaar is voor hoger beroep per 

definitie niet in kracht van gewijsde is gegaan. Het Hof van Cassatie geeft een ruime 

interpretatie aan deze bepaling, door te stellen dat de partij die zich op deze bepaling beroept 

geen partij diende te zijn bij de procedure die aanleiding heeft gegeven tot de rechterlijke 

uitspraak.2115 Ook hier gaat het dus om een integrale herhaling van het gemene 

verbintenissenrecht. Dit besluit bracht de Franse wetgever ertoe om in 2016 deze bepaling uit 

de Code Civil te schrappen.2116  

  

                                                 
2112 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 257.  
2113 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 247; E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie 

de jurisprudence ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 99.  
2114 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr.68; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil 

belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, 

Bruylant, 2017, 464-465. Vgl. S.P. VINCENTI, “The relevance of good faith in canonical transactio”, Vergentis 

2016, (273) 290.  
2115 Cass. 15 mei 2009, Arr. Cass. 2009, 1279; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes 

généraux, Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 247.  
2116 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.  
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DEEL IV: RECHTSGEVOLGEN  

555. ZELFREGULERING – Een centrale doelstelling van de partijen bij een 

vaststellingsovereenkomst is om op contractuele wijze een conflict definitief op te lossen. 

Partijen verkiezen een vorm van contractuele zelfregulering boven de mogelijkheid om een 

arbiter of een overheidsrechter te laten beslissen. Deze doelstelling heeft voornamelijk 

betrekking op de gevolgen van de vaststellingsovereenkomst: men wil voorkomen dat later 

een van de partijen of een rechter de gecreëerde stabiliteit kan aantasten. Partijen doen 

vrijwillig afstand van de mogelijkheid om een overheidsrechter te laten oordelen en willen 

zelf, met een overeenkomst, maximale rechtszekerheid verkrijgen. VEROUGSTRAETE stelt 

overtuigend: “Among these basic rights and freedoms, the right of the individuals to organize 

themselves the way disputes are settled, plays an ever increasing role”.2117 Een vaak 

voorkomende clausule is de verbintenis om geen vordering in rechte in te stellen en de zaak 

dus niet voor een rechter te brengen.2118 In het Amerikaanse recht kent men een mijns inziens 

erg treffende term voor dergelijke clausule: de “release clause”.2119 Een release kan worden 

gedefinieerd als de verbintenis van de ene partij om een bepaalde claim jegens de andere 

partij te laten vallen.2120 Die partij wordt als het ware bevrijd van een potentiële claim.  

556. RECHT OP TOEGANG TOT HET GERECHT – Aan de andere kant is het een fundamenteel 

mensenrecht dat elke burger een toegang heeft tot een rechter.2121 Dit recht wordt in verband 

gebracht met de goede werking van een democratie.2122 Verschillende (inter)nationale 

rechtsbronnen waarborgen dit mensenrecht.2123 Daarom is het logisch dat partijen een rechter 

niet zomaar buitenspel kunnen zetten.2124 Toch lijkt dit exact wat partijen willen bereiken met 

                                                 
2117 I. VEROUGSTRAETE, “Alternative Dispute Resolution and the Rule of Law” in X. (ed.), Liberae Cogitationes. 

Liber amicorum Marc Bossuyt, Antwerpen, Intersentia, 2013, (865) 867.  
2118 J.S. SOLOVY en T.J. CHORVAT, “Releases” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial 

Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 9-3.  
2119 H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 257.  
2120 Bradie v. Prairie Material Sales, Inc., 546 N.E.2d 802, 804 (Ill. App. Ct. 1989), appeal denied, 505 N.E.2d 

553 (Ill. 1990).  
2121 Art. 6 EVRM; Cass. 15 juni 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1232; Cass. 23 mei 1985, RW 1985-86, 1232; Cass. 

13 januari 1986, RW 1985-86, 2553. Zie ook: H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, 

Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 101; J.M. JACOB, Civil Justice in the Age of Human Rights, Burlington, 

Ashgate Publishing Company, 2007, 109 e.v.; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. 

VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 46; R. SOETAERT, 

“Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 

1986, (51) 53; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op 

rechtsbijstandverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (805) 811; I. VEROUGSTRAETE, “De basisprincipes van de arbitrageprocedure” in 

M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (27) 28.  
2122 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 409.  
2123 Zie hierover Hoofdstuk I van Deel IV.  
2124 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 101.  
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een vaststellingsovereenkomst. Indien men echter elke toetsingsbevoegdheid van een rechter 

uitsluit, kan men manifeste misbruiken niet counteren. Maar waar ligt dan het evenwicht, 

noodzakelijk voor een rechtszekere en billijke oplossing? De vraag rijst of een 

vaststellingsovereenkomst – zowel wanneer partijen de beslissing gezamenlijk nemen als 

wanneer zij daartoe een derde aanduiden – überhaupt een beperking is op het recht op 

toegang tot een rechter en zo ja, hoe ver partijen daarbij kunnen gaan.  

 

557. GELDIGHEIDSVEREISTE – Eén van de belangrijkste motieven van partijen bij een 

vaststellingsovereenkomst is om zelf rechtszekerheid over een conflict te krijgen. Dit gebeurt 

in beginsel door verbintenissen jegens elkaar aan te gaan, zodat de vaststellingsovereenkomst 

een obligatoire overeenkomst is.2125 Deze verbintenissen en rechtsgevolgen jegens elkaar 

worden aangegaan middels het voorwerp van de overeenkomst.2126 Art. 1108 BW vereist 

naast een geldige toestemming en de bekwaamheid van de partijen ten derde immers een 

geldig voorwerp voor de totstandkoming van een overeenkomst. Het voorwerp van een 

overeenkomst moet 1) in de handel zijn2127, 2) geoorloofd zijn, 3) bestaan of kunnen bestaan 

en 4) bepaald of bepaalbaar zijn.2128  

Het nieuwe Franse verbintenissenrecht heeft de term objet vervangen door contenu.2129 Dit 

maakt mijns inziens duidelijk dat het bij het voorwerp van een overeenkomst daadwerkelijk 

gaat om de inhoud ervan, met name de verbintenissen en de rechtsgevolgen die partijen in het 

leven willen roepen.2130 In die zin luidt ook art. 5.74 van het Voorontwerp van wet, 

goedgekeurd door de Raad van Ministers op 30 maart 2018, houdende invoeging van Boek 5 

“De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek. 

 

                                                 
2125 B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport belge” 

in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 

extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 889-890; R. DEKKERS en A. 

VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, 

Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 39; G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 

1966, 66-67; J. A. HAAKMAN, De leer der transactie of dading naar het Romeinsche- en Nederlandsche regt, 

Utrecht, Kemink en Zoon, 1860, 98; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van 

rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen”, TPR 1994, (171) 358-398; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 585; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, 

Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 248. Zie ook: P. SOUSTELLE, “L’objet du contrat. La détermination 

unilatérale de l’objet des obligations au temps de l’exécution du contrat” in E. VAN DEN HAUTE (ed.), Le droit 

des obligations dans les jurisprudences française et belge, Brussel, Bruylant, 2013, (25) 25-26.  
2126 Vgl. P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 14 en 

56.  
2127 Art. 1128 BW.  
2128 Art. 50 e.v. Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw 

Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2129 Art. 1128 Code Civil.  
2130 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 73.  
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558. CONTRACTVRIJHEID – De wetgever koos voor een liberaal uitgangspunt, zodat partijen 

in principe alles kunnen overeenkomen, voor zover het niet is verboden.2131 Een exhaustieve 

opsomming van de rechten en plichten die partijen bij een vaststellingsovereenkomst kunnen 

opnemen is bijgevolg onmogelijk.2132 De creativiteit van de praktijk zou dergelijke lijst 

telkens onvolledig maken.2133 Te meer aangezien elke vaststellingsovereenkomst een andere 

invulling kent, afhankelijk van de concrete noden van het geval.2134
 Of zoals een Amerikaanse 

auteur terecht stelt: “Each settlement agreement, like each settlement, is unique”.2135 Het is 

belangrijk dat het voorwerp van de overeenkomst op het moment van contractsluiting 

voldoende vaststaat, zodat later geen verdere invulling of afbakening meer nodig is.2136 Dit 

om interpretatie- en kwalificatieproblemen (Hoofdstuk V) te vermijden. Een mogelijke 

rechterlijke contole a posteriori wordt zo a priori voorkomen. Een nauwkeurige redactie van 

het voorwerp van de vaststellingsovereenkomst bakent ook de mogelijke dwalingsrisico’s 

af.2137 De aard van het conflict kan er echter voor zorgen dat de redactie van een 

vaststellingsovereenkomst niet evident is: “the higher the level of uncertainty, the more 

difficult it is for parties to write complete, state-contingent contracts and the greater the 

challenge for courts to interpret the parties’ instructions correctly”.2138  

 

559. BESLISSING – De inhoud van deze verbintenissen is een gevolg van de beslissing die in 

het kader van de vaststellingsovereenkomst wordt genomen.2139 Partijen kunnen deze 

                                                 
2131 E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 192; A. VAN OEVELEN, “Dading en 

ontslag” in X (ed.), Liber Amicorum A. Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 274-275; A. VAN 

OEVELEN, “Privaatrechtelijke aspecten van milieubeleidsovereenkomsten” in H. BOCKEN en I. TRAEST (eds.), 

Milieubeleidsovereenkomsten, Brussel, Story-Scientia, 1991, (3) 11; P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de 

droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 173. 
2132 Zie ook in Duitsland: “Rechtsverhältnisse jeder Art”. Zie over deze invulling van het voorwerp: BGB 

Handkommentar, 2003, Nomos ed., Baden, Baden, § 779.  
2133 Vgl. R.E. SCOTT, “Contact design and the Shading Problem”, Columbia Law School. Public Law & Legal 

Theory Working Paper Group July 2015, (1) 6.  
2134 Vgl. E. LANCKSWEERDT, “Collaborative law: ook iets voor overheden?”, TBP 2012, (38) 39.  
2135 D. H. TRACEY, “General Principles and standard provisions” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in 

Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 8-3. Vgl. H.L. 

ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine Publishing 

Company, 1980, 97.  
2136 Vgl. P. BRULEZ, “Bepaling van voorwerp en prijs bij koop en aanneming: naar een meer doorgedreven 

dialoogmodel” in B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Themis Overeenkomstenrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 

(1) 12. Zie ook: A.F. DAUGHETY en H.F. REINANUM, “Hush money”, Rand Journal of Economics 1999, vol. 30, 

nr. 4, (661) 661; D. H. TRACEY, “General Principles and standard provisions” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

8-4; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 131. 
2137 Zie hierover Hoofdstuk II van Deel III.  
2138 R.E. SCOTT, “Contact design and the Shading Problem”, Columbia Law School. Public Law & Legal Theory 

Working Paper Group July 2015, (1) 6.  
2139 C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, 

bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 141. Zie ook: G. GHEYSEN, Dading in 

APR, Brussel, Larcier, 1966, 66-67; J. A. HAAKMAN, De leer der transactie of dading naar het Romeinsche- en 

Nederlandsche regt, Utrecht, Kemink en Zoon, 1860, 98. 
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beslissing samen nemen (Hoofdstuk II) of zij kunnen een derde aanstellen om deze beslissing 

te nemen (Hoofdstuk III).2140 Wanneer partijen de beslissing samen nemen, vallen het 

voorwerp van de overeenkomst en de beslissing samen. Indien een derde de beslissing neemt, 

dan bestaat het voorwerp van deze vaststellingsovereenkomst uit het aanduiden van die derde. 

De derde neemt vervolgens een beslissing, zodat het voorwerp van de overeenkomst en de 

beslissing die het conflict oplost niet samen vallen. De beslissing van de derde bepaalt dan de 

wil van de partijen.2141  

560. INTRUSIE – Een fundamentele vraag in dit onderzoek is dan ook of en in welke mate 

een rechterlijke controle mogelijk is met betrekking tot (het evenwicht van) de inhoud van die 

conventionele beslissing. Dit zou betekenen dat de rechter het evenwicht van de 

vaststellingsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kan 

controleren, zodat dit vermoedelijk de controlemogelijkheid is die het sterkste tegen de 

partijautonomie indruist. De vraag rijst ook, vanuit de optiek van rechtsbescherming, of de 

rechter niet moet instaan voor de rechtvaardigheid van de inhoud van deze conventionele 

oplossingen voor het conflict. Indien een rechter het evenwicht tussen de verbintenissen van 

partijen toetst, dan toetst hij onrechtstreeks ook het economische belang dat partijen aan die 

overeenkomst toedragen. 

  

                                                 
2140 Zie Deel II.  
2141 M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 584.  
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HOOFDSTUK I. CONTRACTUELE AFSTAND VAN RECHT OP TOEGANG TOT 

EEN RECHTER  

 VOORWAARDEN VOOR AFSTAND  

561. AFSTAND VAN RECHT – Traditioneel stelt men dat partijen bij een 

vaststellingsovereenkomst vrijwillig afstand doen van het recht om een rechter te adiëren voor 

een conflict. Gemeenrechtelijk wordt een afstand van recht gezien als een uitdovingsgrond 

van een verbintenis. Deze grond is evenwel niet opgenomen in het BW, maar is een creatie 

van de rechtspraak en de rechtsleer.2142 Bij een afstand van recht doet de schuldeiser eenzijdig 

afstand van zijn vorderingsrecht tegen de schuldenaar.2143 Dit eenzijdige karakter 

onderscheidt de afstand van recht van de kwijtschelding van schuld, aangezien een 

kwijtschelding van schuld een aanbod en een aanvaarding impliceert.2144 Een kwijtschelding 

van schuld heeft tot gevolg dat een schuldeiser aan de schuld van de schuldenaar verzaakt.2145 

Dit is één van de wettelijke uitdovingsgronden van een verbintenis en wordt in art. 1282-1288 

BW geregeld. Een kwijtschelding van schuld is, net zoals de vaststellingsovereenkomst, een 

consensuele overeenkomst.2146 Een aanbod en een aanvaarding zijn dus noodzakelijk.2147 Het 

Hof van Cassatie besliste dat een kwijtschelding van schuld zowel om niet als ten bezwarende 

titel kan zijn.2148  

 

562. BEDOELING – Deze rechtsfiguren zijn als dusdanig echter te onderscheiden van een 

vaststellingsovereenkomst, hoewel bij beiden een gemeenschappelijk doel van uitdoving van 

een (vermeende) verbintenis bestaat.2149 Zowel een afstand van recht als een kwijtschelding 

van schuld kunnen een onderdeel van de vaststellingsovereenkomst zijn, maar vallen daar niet 

                                                 
2142 Bepaalde concrete toepassingen van afstand van recht zijn wel wettelijk geregeld: afstand van vruchtgebruik 

(art. 621-622 BW), afstand van een erfenis (art. 784 e.v. BW)… Zie evenwel art. 327 Voorontwerp van wet 

houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot 

hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2143 Cass. 23 januari 2006, Arr. Cass. 2006, 198; M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé 

comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 114-115; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats 

Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 

2013, (1) 43; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 651.  
2144 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 75; S. JANSEN, “Afstand van recht: een eenzijdige rechtshandeling” (noot 

onder Cass. 24 december 2009), TBBR 2011, (333) 336. Zie ook art. 324 e.v. Voorontwerp van wet houdende 

invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het 

verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2145 G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 299-300.  
2146 Bergen 1 december 1998, JLMB 2001, 630; Brussel 30 november 1963, Pas. 1963, II, 318; P. WERY, Droit 

des obligations, vol. 2, Les sources des obligations extracontractuelles – Le régime général des obligations, 

Brussel, Larcier, 2016, 749.  
2147 Kh. Brussel 5 augustus 1959, JCB 1959, 292. Zie ook: M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de 

droit privé comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 115-116.  
2148 Cass. 15 december 2000, Arr. Cass. 2000, 2002.  
2149 Vgl. Arbh. Brussel 13 mei 2015, JTT 2015, 341.  
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ipso facto mee samen.2150 De vaststellingsovereenkomst heeft als determinerende kenmerk dat 

partijen een conflict contractueel willen oplossen, in plaats van dit voor een rechter te 

brengen.2151 De verbintenis van de partijen om een bepaald conflict niet bij een rechter 

aanhangig te maken, is een onderdeel van een globale regeling tussen partijen.2152 Hieruit 

volgt, minstens impliciet, dat zij een rechterlijke controle willen uitsluiten.2153 Een eerste 

vraag die daarom rijst is of het mogelijk is dat partijen met een vaststellingsovereenkomst 

afstand kunnen doen van het recht op toegang tot een rechter. Bij de dading heeft de wetgever 

zelf een bijzonder regime ontwikkeld, door kracht van gewijsde in hoogste aanleg aan de 

dading te geven.2154 

 

563. FUNDAMENTEEL MENSENRECHT – Op internationaal niveau kennen zowel art. 6 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, art. 47 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie en art. 14 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten het grondrecht van toegang op een rechter. Art. 6 EVRM 

biedt de rechtsonderhorige enkele fundamentele waarborgen, die de burger een zekere 

bescherming tegen willekeur bieden. Het gaat om een recht op een eerlijk proces, zowel op 

burgerrechtelijk als op strafrechtelijk vlak. De rechtsonderhorige heeft recht op een eerlijke en 

openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onpartijdige en 

onafhankelijke instantie die bij wet is ingesteld. Hoewel art. 6 EVRM dus niet uitdrukkelijk 

gewag maakt van het recht op toegang tot een rechter, oordeelde het EHRM reeds dat dit recht 

onderdeel is van art. 6.1 EVRM.2155 Dit recht is van openbare orde.2156 Toegang tot de rechter 

                                                 
2150 Vgl. Cass. 17 oktober 2014, RW 2014-15, 1583, noot G. HEIRMAN; Arbh. Gent 12 januari 2015, Ors. 2015, 

26; Arbh. Gent 8 juni 2001, TGR 2002, 49; Arbh. Antwerpen 19 september 1983, RW 1983-84, 1289; F. 

JULIENNE, “Transaction-Domaine”, Fasc. 20 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden 

tot 7 september 2017], nr. 16; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire 

notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 43.  
2151 Vgl. J. LAENENS, “De Geschillenbeslechtingsovereenkomst” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van 

de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, (279) 281.  
2152 N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 248.  
2153 Vgl. P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 108; P. SMITS, Artikel 6 EVRM en de civiele 

procedure, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 33; P.-A. FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement 

transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, CUP, 1993, (105) 132; M. STORME, “Privatisering van het 

geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 22.  
2154 Zie hierover Afdeling 3 van dit Hoofdstuk.  
2155 MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 255 e.v.; EHRM 21 februari 1975, 

Golder/Verenigd Koninkrijk; N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of 

Dispute Resolution in England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 21; E. BREMS, “Conflicten van mensenrechten: 

het recht op een eerlijk proces (art. 6 E.V.R.M.)” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 

Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2004, (413) 417; P. SMITS, Artikel 6 EVRM en de civiele 

procedure, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 17; B. VANLERBERGHE, “Het recht op toegang tot de rechter zoals 

gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. Algemene beginselen en enkele concrete toepassingen in het gerechtelijk 

recht” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, (1) 2; I. VEROUGSTRAETE, “Alternative Dispute Resolution and the Rule of Law” in X. (ed.), 

Liberae Cogitationes. Liber amicorum Marc Bossuyt, Antwerpen, Intersentia, 2013, (865) 867.  
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ontstaat in beginsel zodra wordt gehandeld op basis van een gepretendeerd burgerlijk 

recht.2157 Dit recht houdt in dat partijen een concrete en effectieve mogelijkheid moeten 

hebben om hun geschil aan een rechter voor te leggen en ook daadwerkelijk een beslissing ten 

gronde moeten kunnen krijgen.2158 De overheid heeft de verplichting om in mogelijkheden 

voor de burger te voorzien om een rechtsvordering in te stellen.2159 Het recht op toegang tot 

een rechter vormt dus mogelijk een buitengrens voor de partijen bij een 

vaststellingsovereenkomst, indien deze overeenkomst ertoe zou leiden dat deze mogelijkheid 

wordt ontnomen aan de contractanten.2160 SMITS stelt de vraag: “De vraag is of zo’n 

buitengerechtelijke hobbel wel is toegestaan”.2161 

GEDRAGSREGELS RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR – Het feit dat het sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst in dit spanningsveld belangrijke gevolgen heeft, kan ook indirect 

worden teruggevonden in de ‘Gedragsregels van de rechtsbijstandsverzekeraar’: “De 

verzekeraar verstrekt volledige, correcte en objectieve informatie over de voor- en nadelen 

van een minnelijke regeling. In gevallen van zware lichamelijke schade, wijst de verzekeraar 

de verzekerde onder meer op het feit dat het ondertekenen van een definitieve minnelijke 

regeling – in de huidige stand van wetgeving en rechtspraak – een burgerlijke partijstelling in 

het strafproces uitsluit, waardoor de verzekerde geen rechtstreekse toegang meer kan krijgen 

tot het strafdossier.”2162 

564. MOGELIJK – Hoewel men aan de fundamentele waarde van dit recht in onze rechtsorde 

niet twijfelt, is dit recht niet absoluut.2163 Dit impliceert dat er aan dat recht geldig 

                                                                                                                                                         
2156 Cass. 25 april 2002, Arr. Cass. 2002, 1126; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. 

VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 46-47; B. VANLERBERGHE, “Het 

recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. Algemene beginselen en enkele 

concrete toepassingen in het gerechtelijk recht” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op 

toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 3; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een 

mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 372. Zie voor Nederland: W.H. 

HEEMSKERK, “Bindend advies en arbitrage” in W.H. HEEMSKERK, T.B. TEN KATE en B.C. PUNT (eds.), Een 

goede procesorde. Opstellen aangeboden aan Mr. W.L. Haardt, Deventer, Kluwer, 1983, (225) 230.  
2157 P. SMITS, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 27.  
2158 EHRM 14 december 2010, Boulois/Luxemburg, § 78; EHRM 17 september 2009, Enea/Italië, § 75; EHRM 

19 oktober 2005, Roche/Verenigd Koninkrijk, § 116; EHRM 30 oktober 2003, Ganci/Italië, § 31; EHRM 12 juli 

2001, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein/Duitsland, § 52; EHRM 4 december 1995, Bellet/Frankrijk, § 36 

e.v.; B. VANLERBERGHE, “Het recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. 

Algemene beginselen en enkele concrete toepassingen in het gerechtelijk recht” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en 

S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 2; K. ANDRIES en F. 

VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN 

(eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 114.  
2159 I. VEROUGSTRAETE, “Alternative Dispute Resolution and the Rule of Law” in X. (ed.), Liberae Cogitationes. 

Liber amicorum Marc Bossuyt, Antwerpen, Intersentia, 2013, (865) 871.  
2160 N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 134.  
2161 P. SMITS, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 33.  
2162 Zie hiervoor de website: www.assuralia.be.  
2163 J.M. JACOB, Civil Justice in the Age of Human Rights, Burlington, Ashgate Publishing Company, 2007, 105.  

http://www.assuralia.be/
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beperkingen kunnen worden gesteld.2164 Het fundamenteel mensenrecht van toegang tot een 

rechter is voor de partijen as such dus geen belemmering om een vaststellingsovereenkomst te 

sluiten. In die zin kan ook art. 13 GW worden gelezen, waar staat dat niemand tegen zijn wil 

kan worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent. Partijen kunnen bijgevolg een 

conflict oplossen met een overeenkomst.2165 Geen enkele bepaling verplicht de partijen om 

zich tot een rechter te wenden om hun conflicten op te lossen.2166 

In die zin oordeelde het Hof van Justitie ook reeds dat de ADR-richtlijn zich niet verzet tegen 

een nationale regeling die het volgen van een procedure van bemiddeling oplegt voorwaarde 

voor de ontvankelijkheid van een vordering in rechte, voor zover die verplichting de partijen 

niet belet om hun recht tot toegang tot de rechter uit te oefenen.2167 

565. VOORWAARDEN – Niet elke contractuele beperking van art. 6 EVRM kan echter 

worden gedoogd.2168
 In het bijzonder geldt dat een afstand van mensenrechten niet wordt 

vermoed, dat de afstand ondubbelzinnig wordt geuit, dat de betrokkene bewust is van de 

draagwijdte van zijn mensenrechten en de draagwijdte van de afstand en dat de afstand zonder 

dwang is geschied. Deze voorwaarden gelden onverkort of de beslissing ter oplossing van het 

conflict door de partijen samen wordt genomen, dan wel door een derde. De wil van de 

partijen om gebonden te zijn aan de beslissing van de derde dient immers zeker te zijn.2169  

                                                 
2164 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 216 e.v.; K. ANDRIES en F. 

VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN 

(eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 114 e.v.; N. VAN LEUVEN, Contracten 

en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 334 e.v.  
2165 Vgl. P. SMITS, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 79-80.  
2166 EHRM 28 oktober 2010, Suda/Tsjechië; EHRM 13 juli 1990, R./Zwitserland; EHRM 4 maart 1987, 

Rychetsky/Zwitserland; HR 11 januari 1924, NJ 1924, 293; K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele 

bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot 

de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 117; P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, 

Universitaire Pers Leiden, 1947, 181; J. LAENENS, “De Geschillenbeslechtingsovereenkomst” in K. RIMANQUE 

(ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer 

Rechtswetenschappen, 1982, (279) 290; J.M. POLAK “Het bindend advies in het Nederlandse recht”, TPR 1985, 

(749) 759; I. VEROUGSTRAETE, “De basisprincipes van de arbitrageprocedure” in M. PIERS (ed.), De nieuwe 

arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (27) 28.  
2167 HvJ 14 juni 2017, C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457. Zie reeds: HvJ 18 maart 2010, C-317/08, C-318/08, C-

319/08 en C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146.  
2168 Zie o.a.: EHRM 17 februari 2005, K.A. en A.D. / België; EHRM 23 juni 1981, Lecompte, Van Leuven en De 

Meyere / België. Zie hierover: P. FRUMER, “La renonciation aux droits constitutionnels” in M. VERDUSSEN en N. 

BONBLED (eds.), Les droits constitutionnels en Belgique, Brussel, Bruylant, 2011, (376) 376-394; C. JENART, 

“Zelfregulering en de bescherming van de grondrechten: de casus van de doping in de elitesport”, TBP 2016, 

(279) 287-289; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM. Deel 1. Algemene beginselen, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 151-155; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van 

het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 334 e.v.  
2169 G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, 

“Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, RCJB 2002, (653) 813. 
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566. VERDISCONTEERD – Een persoon kan niet ongewild van dit grondrecht afstand 

doen.2170 Het EHRM oordeelde reeds meerdere keren dat men geen afstand kan doen van een 

recht, wanneer deze afstand onduidelijk of dubbelzinnig is.2171 Concreet betekent dit dat 

degene die afstand doet, redelijkerwijze de gevolgen van zijn handelen had kunnen 

verwachten.2172 Dit kan vanuit een mensenrechtelijke insteek worden begrepen, in die zin dat 

een afstand van een recht (in casu het grondrecht op toegang tot een rechter)2173 niet wordt 

vermoed en daarom strikt moet worden geïnterpreteerd.2174 Het Hof van Cassatie ziet hierin 

een algemeen rechtsbeginsel.2175 

567. AFSTAND WORDT NIET VERMOED – Een vaak voorkomend knelpunt bij een 

vaststellingsovereenkomst is de vraag naar de gevolgen voor schade die nog niet gekend was 

bij de totstandkoming van de overeenkomst. Soms probeert een partij nadien nog een 

vergoeding te krijgen. De tegenpartij beweert dan dat de rechter hier niet over kan oordelen, 

aangezien partijen daarover een bindende overeenkomst hebben gesloten.  

Bij sommige vaststellingsovereenkomsten erkent de wetgever deze problematiek en bestaat 

een uitdrukkelijke wettelijke regeling. Art. 148 Verzekeringswet 2014 is bijvoorbeeld 

opgesteld als een bescherming bij een vergoedingskwitantie. Ook art. XVII.47, 11° WER over 

het akkoord tot collectief herstel is in die zin opgesteld. Bij de dading luiden art. 2048 en art. 

2049 BW in dezelfde zin. Deze bepalingen zijn een toepassing van het rechtsbeginsel dat een 

afstand van recht niet wordt vermoed. Indien de afstand bijgevolg slechts dubbelzinnig is, 

voldoet dit niet als een geldige afstand van dit grondrecht. Dit is dus een kwestie van 

interpretatie.2176  

568. WILSGEBREKEN – Daarnaast moet de afstand ook vrij zijn van dwang.2177 De 

toestemming van de partij die afstand doet van het grondrecht moet met andere woorden 

worden beschermd tegen enige dwang.2178 Zoals gekend, heeft het Belgische contractenrecht 

een consensueel karakter. In haar proefschrift is VAN LEUVEN nagegaan of de vereiste dat de 

afstand van een grondrecht vrij van dwang moet zijn, hetzelfde is als het privaatrechtelijke 

                                                 
2170 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 338.  
2171 O. DE SCHUTTER en J. RINGELHEIM, “La renonciation aux droit fondamentaux. La libre disposition du soi et 

le règne de l’échange” in H. DUMONT, F. OST en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), La responsabilité, face 

cachée des droits de l’homme, Brussel, Bruylant, 2005, (441) 464.  
2172 Zie bvb.: EHRM 18 januari 2007, Stanimir Yordanov / Bulgarije.  
2173 Zie hierover Hoofdstuk I van Deel IV.  
2174 J. WAELKENS, ‘Interpretatie dadingsovereenkomst”, NjW 2014, 772-773.  
2175 Cass. 7 september 2017, C.15.0485; Cass. 24 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 140; Cass. 20 september 

1984, Arr. Cass. 1984-85, 117; Jaarverslag van het Hof van Cassatie van België 2002-2003, http://justitie. 

belgium.be; B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats” in X. (ed.) Centre de droit des 

obligations, UCL, Doc. 2000/7, (1) 11-12; N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een 

dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 36-37.  
2176 Zie hierover Hoofdstuk V van Deel IV.   
2177 Brussel 4 oktober 1993, JLMB 1993, 1268.  
2178 EHRM 11 januari 2006, Sorensen / Denemarken en Rasmussen / Denemarken.  
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concept van een toestemming die vrij van wilsgebreken is.2179 Haar besluit is dat dit het geval 

is.2180 Concreet moet de partij die afstand doet van het recht op toegang tot een rechter, in 

casu door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst, de toestemming daartoe geven vrij 

van enig wilsgebrek. Dit is dus een kwestie van de wilsintegriteit. Partijen kunnen 

rechtsgeldig contractueel afstand doen van het recht op toegang tot een rechter. De 

voorwaarden voor deze afstand bevinden zich in art. 1108 BW. Een rechter kan de 

vaststellingsovereenkomst dus controleren bij een wilsgebrek, waardoor tegemoet wordt 

gekomen aan dit mensenrecht.  

569. CONSUMENTENRECHT – Het WER bevat in die optiek een specifieke bescherming voor 

de consument door te bepalen dat in elk geval onrechtmatig zijn, de bedingen en voorwaarden 

of de combinaties van bedingen en voorwaarden die ertoe strekken om, in geval van 

betwisting, de consument te doen afzien van elk middel van verhaal tegen de 

onderneming.2181  

 GEHEIMHOUDINGSVERBINTENIS 

570. NDA2182 – Partijen kunnen een geheimhoudingsverplichting toevoegen aan een 

vaststellingsovereenkomst.2183 Men spreekt ook over een non-disclosure agreement. ANDRIES 

definieert deze als overeenkomsten waarbij een partij zich ertoe verbindt om bepaalde 

informatie niet te verspreiden en niet te gebruiken voor andere dan bepaalde doeleinden.2184  

Zo neemt een bestuurder ontslag uit een orgaan van een onderneming, na het geven van felle 

kritiek op die onderneming. De bestuurder en de onderneming sluiten vervolgens een dading, 

waarin zowel een forfaitaire vergoeding als een geheimhoudingsverbintenis wordt 

afgesproken.2185 

571. PROBLEEM? – Sommige Amerikaanse auteurs wijzen op het mogelijke probleem met 

vaststellingsovereenkomsten voor het publieke belang.2186 Dit argument contra moet worden 

                                                 
2179 Zie uitgebreid: N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het 

contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 340 e.v.  
2180 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 529 e.v.  
2181 Art. VI.83, 22° WER; Vred. Antwerpen 2 januari 2014, RW 2016-17, 833.  
2182 Voluit: “non disclosure agreement”.  
2183 A.F. DAUGHETY en H.F. REINANUM, “Hush money”, Rand Journal of Economics 1999, vol. 30, nr. 4, (661) 

661; B. DEPOORTER, “Law in the shadow of Bargaining: The Feedback Effect of Civil Settlements”, Cornell 

Law Review 2010, nr. 95, (956) 956-988.  
2184 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 6; G.F. ROTHSCHILD en A.L. 

NATALI, “Insurance considerations in settling commercial cases” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in 

Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 19-52.  
2185 Cass. 10 maart 1977, Rev. Prat Soc. 1977, 187; Brussel 24 december 1975, Rev. Prat. Soc. 1976, 46.  
2186 Zie hierover: B. DEPOORTER, “Law in the shadow of Bargaining: The Feedback Effect of Civil Settlements”, 

Cornell Law Review 2010, nr. 95, (956) 597 e.v.; J. RESNIK, “Uncovering, disclosing and Discovering of the 

Public Dimensions of Court-Based Processes are at Risk”, Yale Law School Scholarship Repository 2006, (521) 
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begrepen vanuit de rechtstraditie van common law, waar een rechtscheppende functie wordt 

verbonden aan rechterlijke uitspraken via het precedentenrecht.2187 Juridische beslissingen 

beïnvloeden hoe gelijkaardige zaken in de toekomst worden opgelost.2188 Indien deze zaken 

echter niet worden opgelost na een gerechtelijke procedure, maar wel door een 

vaststellingsovereenkomst, speelt dit precedentenrecht geen rol.2189 Het feit dat aan veel 

vaststellingsovereenkomsten een geheimhoudingsplicht wordt verbonden, vergroot dit 

effect.2190 Het door de maatschappij gewenste gedrag dat normaliter door een rechter wordt 

opgelegd komt zo niet tot stand.2191 De principiële beslotenheid van een 

vaststellingsovereenkomst is vanzelfsprekend een belangrijk onderscheid met een procedure 

bij een overheidsrechter.2192 

572. NUANCERINGEN – Dit uitgangspunt wordt evenwel enigszins genuanceerd. De inhoud 

van vertrouwelijke vaststellingsovereenkomsten zou wel degelijk worden verspreid in de 

juridische gemeenschap: i) informatie over de vaststellingsovereenkomsten wordt gedeeld in 

grote advocatenkantoren, ii) via informele contacten tussen actoren uit de juridische sector en 

iii) via strategische verspreiding van bepaalde informatie door belangengroepen.2193 Hierdoor 

vormen vaststellingsovereenkomsten uit het verleden wel een bron van recht voor de 

toekomst, aangezien partijen met een gelijkaardig geschil de inhoud van de eerder gesloten 

vaststellingsovereenkomsten dan als ijkpunt zouden beschouwen. De klassieke tweedeling 

tussen de publieke functie van de gerechtelijke beslechting van geschillen en de private 

functie van vaststellingsovereenkomsten komt zo enigszins onder druk. Men spreekt van “the 

authority of settlements as a source of informal precedents”.2194  

573. MINDER PRANGEND – Als dusdanig speelt dit argument niet in dezelfde mate in de civil 

law stelsels.2195 Niettemin kan men gelijkaardige argumenten ook in het Belgische recht 

                                                                                                                                                         
555; K.E. SPIER, “Litigation” in A. M. POLINSKY en S. SHAVELL (eds.), Handbook of Law and Economics in K.J. 

ARROW en M. D. INTRILIGATOR (eds.), Handbooks in Economics Londen, (259) 269.  
2187 Zie hierover Deel I.  
2188 W.M. LANDES en R.A. POSNER, “Adjudication as a Private Good”, The Journal of Legal Studies 1979, vol. 8, 

(235) 236.  
2189 Vgl. T.F. MARSHALL, “Neighbour disputes: community mediation schemes as an alternative to litigation” in 

K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (65) 68. 
2190 B. DEPOORTER, “Law in the shadow of Bargaining: The Feedback Effect of Civil Settlements”, Cornell Law 

Review 2010, nr. 95, (956) 955. Zie hierover ook: A.F. DAUGHETY en H.F. REINANUM, “Hush money”, Rand 

Journal of Economics 1999, vol. 30, nr. 4, (661) 662. Vgl. in de context van bemiddeling: T. WIJNANT, 

“Alternatieve geschillenoplossing: opgepast voor de valkuilen”, Juristenkrant 2018, afl. 364, 12.  
2191 W.M. LANDES en R.A. POSNER, “Adjudication as a Private Good”, The Journal of Legal Studies 1979, vol. 8, 

(235) 236.  
2192 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 160 e.v.  
2193 B. DEPOORTER, “Law in the shadow of Bargaining: The Feedback Effect of Civil Settlements”, Cornell Law 

Review 2010, nr. 95, (956) 965 e.v.  
2194 B. DEPOORTER, “Law in the shadow of Bargaining: The Feedback Effect of Civil Settlements”, Cornell Law 

Review 2010, nr. 95, (956) 962.  
2195 Vgl. W.M. LANDES en R.A. POSNER, “Adjudication as a Private Good”, The Journal of Legal Studies 1979, 

vol. 8, (235) 249.  
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opwerpen, omdat vanuit de rechtspraak toch enige sturende werking uitgaat. Hoewel deze 

beschouwingen zeker de nodige aandacht verdienen, mogen zij er mijns inziens zeker niet toe 

leiden dat de voorkeur voor het bewandelen van de buitengerechtelijke weg afneemt: “It is 

submitted that objections to settlement cannot justify curtailing this crucial practice. The wise 

policy is to encourage settlement”.2196 Een belangrijk argument dat de gevolgen van deze 

privatisering enigszins nuanceert, ligt overigens in de principiële bevoegdheid van de rechter 

om steeds de openbare orde te kunnen toetsen.2197  

574. TOEGANG RECHTER – De vraag rijst vervolgens of een geheimhoudingsclausule die de 

partijen verplicht om bijvoorbeeld de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim te 

houden, ook tegen een rechter kan worden gebruikt. Het antwoord op deze vraag hangt af van 

een aantal factoren. Zo mag de informatie die wordt gedekt door de 

geheimhoudingsverplichting niet uit eigen beweging worden medegedeeld in een rechterlijke 

procedure.2198 Dit zou een contractuele wanprestatie opleveren. De situatie is echter anders 

wanneer de rechten van verdediging in het gedrang zijn, met andere woorden wanneer er een 

noodzaak bestaat om zich te verdedigen in een gerechtelijke procedure.2199 In dat geval is een 

beperkte miskenning van de geheimhoudingsplicht legitiem.2200 De verspreiding van de 

informatie kan daarnaast uiteraard slechts gebeuren in het kader van de verdediging in een 

rechterlijke procedure en rechtvaardigt dus geen algemene verspreiding van de informatie.2201 

Ook bij een wanprestatie van een contractant vormt de geheimhoudingsverbintenis geen 

probleem om de naleving te eisen van de andere verbintenissen uit de overeenkomst.2202  

 “DADING HEEFT KRACHT VAN GEWIJSDE IN HOOGSTE 

AANLEG” 

ONDERAFDELING 1. INLEIDING  

 

“Non minorem auctoritatem transactionum esse, quam rerum judicatarum”2203 

 

                                                 
2196 N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 205.  
2197 Vgl. I. VEROUGSTRAETE, “De basisprincipes van de arbitrageprocedure” in M. PIERS (ed.), De nieuwe 

arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (27) 32-33.  
2198 Cass. 26 september 1966, Pas. 1967, I, 89; Gent 23 december 1986, FJF 1988, 65.  
2199 Vgl. A.-S. D’HERDE en A.L. VERBEKE, “Bemiddelen in vertrouwen” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), 

Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (263) 

277.  
2200 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 316.  
2201 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 316-317.  
2202 Cass. Civ. Fr. 23 november 2004, nr. 03-12.709, LexisNexis Jurisclasseur.  
2203 Rescript van de Romeinse Keizer Diocletianus (regeerperiode 284-305): “Het komt verstandig voor om 

transacties niet minder gezag toe te kennen dan gewijsden”. Zie voor de vertaling: M. VAN ZIJST, De 

vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke 

publicaties, 2001, 31.  
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575. ONAANTASTBAARHEID DADING BIS – In het streven naar maximale rechtszekerheid 

voor de partijen bij een vaststellingsovereenkomst, werd één bijzondere 

vaststellingsovereenkomst, de dading, met enkele bijzondere regels bekleed. Art. 2052 BW 

bevat een tweeluik aan bijzondere rechtsgevolgen, om zo de onaantastbaarheid van de dading 

als een definitieve oplossing voor het conflict in de verf te zetten. Het luik over de wettelijke 

beperking van de mogelijke vernietigende werking van dwaling werd reeds behandeld.2204 Het 

tweede luik bevindt zich in de kracht van gewijsde in hoogste aanleg.  

 

576. NAPOLEONTISCHE BELEMMERING VOOR RECHTERLIJKE CONTROLE? – Deze wettelijke 

bepaling moet in een groter rechtskader van de vaststellingsovereenkomst worden gesitueerd. 

Sommige rechtsstelsels ontwikkelden extra regels voor de vaststellingsovereenkomst, om zo 

het bindende karakter ervan te verstevigen en latere aantastingsmogelijkheden te beperken. 

De Belgische wetgever kent, in navolging van het Franse moederrecht, zo’n extra regels toe 

aan de dading. Bepaalde rechtsleer bestempelde deze artikelen als “duister”2205 en “obscuur 

en ongelukkig”2206. VAN LEUVEN stelt over het spanningsveld tussen het recht op toegang tot 

een rechter enerzijds en anderzijds het sluiten van een dading het volgende: “De dading vormt 

eigenlijk de meest riskante vorm van afstand van het recht op een rechter.”2207 Het Belgische 

recht kent in Nederland en Duitsland geen navolging (meer) en ook in Frankrijk paste men het 

BW reeds aan.2208 Hierdoor rijst de vraag of de gekozen weg de meest aangewezen is. Er 

wordt nagegaan of en in welke mate deze bijzondere rechtskracht van de dading een 

rechterlijke controle van de dading belemmert, wat voor een spanning met het aangehaalde 

recht op toegang tot de overheidsrechter kan zorgen.  

 

577. KOPPELEN VAN CONTRACTENRECHT AAN GERECHTELIJK RECHT – De toepassing van 

procesrechtelijke rechtsfiguren op de dading lijkt in de rechtsleer en rechtspraak te worden 

aanvaard als een emanatie van de principiële onaantastbaarheid van de dading.2209 Een dading 

                                                 
2204 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel III.  
2205 A. COLIN en H. CAPITANT, Cours Elémentaire de droit civil français, II, Parijs, Librairie Dalloz, 1935, 808; 

D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. 

HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 200.  
2206 L. BOYER, La notion de transaction: contribution à l’ étude des concepts de cause et d’acte déclaratif, Parijs, 

Libraire du recueil Sirey, 1947, 1. Zie ook: M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité Elémentaire de droit civil, II, 

Parijs, 763; Y. MERCHIERS, Bijzondere Overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 364: 

« gebrekkige bepalingen ». Zie ook: P. MALAURIE, L. AYNES en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, 

Defrénois, 2007, 592.  
2207 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 414.  
2208 In Spanje kent men in de traditie van de Romaanse opvatting ook het gezag van gewijsde toe aan de dading 

(art. 1816 Spaans BW). Dit vloeit voort uit het feit dat het Franse recht ook voor het Spaanse BW een zeer 

belangrijke inspiratiebron vormde in 1899.  
2209 Arbh. Brussel 2 oktober 2012, nr. 2011/AB/114; Gent 9 januari 2008, TBBR 2012, 185. Zie nog voor een 

zeer recente aanvaarding: C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de 

Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand 
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zou dan op dezelfde wijze een conflict oplossen als een rechterlijke uitspraak en biedt 

dezelfde rechtszekerheid. Er moet dus een gedeeltelijke vergelijking tussen de dading en een 

rechterlijke uitspraak worden gemaakt.2210 Ook GHEYSEN spreekt in die zin, en duidt de term 

dading als voortkomend uit ‘dagedin’, een op een bepaalde dag gehouden rechtszitting.2211  

 

578. ROMEINSE ‘TRANSACTIO’ – De bijzondere overeenkomst dading is geëvolueerd vanuit 

de Romeinse transactio.2212 Reeds in het Romeinse recht beweerde men dat aan een 

transactio niet minder kracht kan toekomen dan aan een rechterlijke beslissing.2213 Deze 

transactio was ook toen al een middel om een conflict op te lossen, in dezelfde zin als een 

rechterlijke beslissing een einde brengt aan een periode van onzekerheid voor partijen.2214 Het 

was ULPIANUS die dit concept introduceerde in het Romeinse recht.2215 In die context kan 

worden verwezen naar een rescript van keizer DIOCLETIANUS, waarin werd gesteld “non 

minorem auctoritatem transactionum esse, quam rerum judicatarum, recta ratione placuit”. 

                                                                                                                                                         
LGDJ, 2003, n° 48. Zie ook: C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. 

Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 151; E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de 

jurisprudence ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 23; L. GOVAERT, “Artikel 2052” in L. DE KEYSER, 

E. DIRIX, C. SLUYTS en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 50; J. HERBOTS, S. STIJNS, E. 

DEGROOTE, W. LAUWERS EN I. SAMOY, “Dading”, TPR 2002, afl. 1, (867) 883 e.v.; M. LACHANCE, Le contrat de 

transaction: étude de droit privé comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 183 e.v.; X. 

LAGARDE, “Les spécificités de la transaction consécutive à un licenciement“, JCP 2001, I 337, 1418.  
2210 Zie ook: T. CLAY, “Transaction et autres contrats relatifs aux litiges” in B. MALLET-BRICOUT en C. 

NOURISSAIT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (13) 13-15; B. MALLET-

BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses 

dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 37; J. B. MARBEAU, Traité des transactions, d’après les principes du code 

civil suivi de la discussion du projet de loi sur les transactions, de l’exposé des motifs, et des principaux discours 

prononcées sur cette manière au corps législatif et au tribunat, Parijs, 1824, 2.  
2211 G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 22.  
2212 Zonder een rechtshistorisch onderzoek te voeren, kunnen we wel opmerken dat deze transactio is 

geëvolueerd in enerzijds een Romaanse (Frankrijk, België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal) en anderzijds 

een ruimere Germaanse (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) interpretatie. Het bijzondere aan Nederland is dat 

men in 1993 heeft besloten om het BW te wijzigen. In verband met de vaststellingsovereenkomst heeft 

Nederland op dat moment de shift gemaakt van het Romaanse naar het Germaanse systeem, dat een soepelere 

invulling en minder strikte toepassingsvoorwaarden kent, aangezien het enkel de Romaanse interpretatie is die 

een vaststellingsovereenkomst in abstracto op gelijke hoogte met een rechterlijke uitspraak plaatst op het vlak 

van de rechtszekerheid. Zie hierover ook Deel I.  
2213 C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-

Editeur, 1863, 3; I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 57; M. VAN 

ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke 

publicaties, 2001, 31.  
2214 P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 337-338. 

Zie ook p. 338-344 wat de uitzondering op de schorsende werking van de gewone rechtsmiddelen betreft in 

geval van beslissingen die uitvoerbaar zijn bij voorraad.  
2215 Deze teksten van ULPIANUS werden later door JUSTINIANUS gecodificeerd in de Digesten, waar ze terug te 

vinden zijn in Boek II, Titel 15. Corpus Juris Civilis. Tekst en vertaling door J. E. SPRUIT e.a., ’s Gravenhage, 

Sdu Juridische & Fiscale Uitgeverij, 1994, 242-252. Zie ook: S.P. VINCENTI, “The relevance of good faith in 

canonical transactio”, Vergentis 2016, (273) 276.  
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Dit is vertaald: “Het komt verstandig voor om transacties niet minder gezag toe te kennen dan 

gewijsden”2216. 

 

579. INTERNE NORMATIVITEIT – Een verdere analyse van dit leerstuk en eventuele 

suggesties worden gedaan in functie van het criterium van de interne normativiteit, dit is de 

conformiteit van bepaalde rechtsregels met de algemene regels die een rechtssysteem bepalen 

en mogelijk maken. Deze overwegingen overstijgen daarbij loutere ad hoc overwegingen.  

ONDERAFDELING 2. KRACHT VAN GEWIJSDE  

 

580. TEN GELEIDE – De rechtsleer interpreteert de kracht van gewijsde als een bevestiging 

van de onaantastbaarheid van de dading, wat de dading een extinctieve werking geeft.2217 Dit 

impliceert dat partijen hun conflict op contractuele wijze definitief hebben opgelost en er later 

niet meer op kunnen terugkomen.2218  

 Begripsbepaling en rechtsgevolgen 

 

581. VATBAARHEID VOOR RECHTSMIDDELEN – Een wettelijke omschrijving van de kracht 

van gewijsde bevindt zich in het gerechtelijk recht. Art. 28 Ger.W. bepaalt dat iedere 

beslissing in kracht van gewijsde gaat van zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep 

vatbaar is, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van 

de buitengewone rechtsmiddelen. Een rechterlijke uitspraak heeft dus kracht van gewijsde 

wanneer deze niet langer vatbaar is voor gewone2219 rechtsmiddelen.2220 Vroeger waren dit 

rechtsmiddelen die ook de uitvoerbaarheid van de rechterlijke uitspraak schorsten, zoals 

                                                 
2216 M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer 

Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 31.  
2217 Vgl. G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 294.  
2218 B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. 

TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 183-

185; G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 82; R. DE WIT, “Dading” in R. FELTKAMP, E. 

JANSSENS en J. LEMMENS (eds.), Ondernemingcontracten stap voor stap, Gent, Larcier, 2011, (183) 188-189; G. 

RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, Librairie Générale de droit et 

de jurisprudence R. Pichon en R. Durand-Auzias, 1958, 810; M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in 

strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 31. 
2219 Art. 21 Ger.W. maakt een onderscheid tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen. Gewone 

rechtsmiddelen zijn het verzet en het hoger beroep. Buitengewone rechtsmiddelen zijn de voorziening in 

cassatie, het derdenverzet, het verzoek tot herroeping van gewijsde en het verhaal op de rechter.  
2220 Zie hierover: J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek 

Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 154-155; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: 

een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 138- 139; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen, 

Antwerpen, Maklu, 2014, 76-77. Zie ook: Wiencek v. Woodfield Ford Sales, Inc., 597 N.E.2d 744, 746 (Ill. App. 

Ct. 1992); J.S. SOLOVY en T.J. CHORVAT, “Releases” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in 

Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 9-41 e.v. Zie in 

de context van een akkoordvonnis: B. VAN DEN BERGH, “Het akkoordvonnis: “contractuele grondlaag met 

rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 september 2013), RW 2015-16, (504) 508-509.  
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verzet en hoger beroep.2221 Een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde impliceerde 

dan volle uitvoeringsmogelijkheden van deze beslissing.2222 Aan deze 

uitvoeringsmogelijkheden van een rechterlijke beslissing bracht de wet van 19 oktober 2015 

verandering.2223 Sindsdien heeft hoger beroep in principe geen schorsende werking meer.2224 

Daarnaast beperkte de wetgever ook de rol van verzet, aangezien dit heden enkel nog 

mogelijk is indien het verstekvonnis in laatste aanleg werd gewezen.2225  

 

582. UITVOERINGSMOGELIJKHEID – Elke rechterlijke uitspraak heeft dus, in beginsel vanaf 

het moment van uitspraak, uitvoerbare kracht.2226 Dit geldt ongeacht of er hoger beroep wordt 

ingesteld. De rechterlijke uitspraak kan nadien nog worden hervormd door een hoger beroep, 

zodat de uitvoering steeds een risico in zich draagt. De rechtsleer definieert de 

uitvoerbaarheid van een rechterlijke beslissing als “die eigenschap die een partij machtigt om 

hetgeen de rechter heeft beslist te laten verwezenlijken, desgevallend met behulp van de 

openbare macht via de door de wet bepaalde middelen van tenuitvoerlegging”.2227 Deze 

uitvoerbare kracht wordt dus gewaarborgd via de wet.2228  

 “In hoogste aanleg” 

 

583. GEEN MEERWAARDE – De wetgever vult deze kracht van gewijsde aan met de 

bewoordingen “in hoogste aanleg”. Deze aanvulling heeft mijns inziens echter geen 

meerwaarde, aangezien een rechterlijke beslissing pas kracht van gewijsde heeft van zodra er 

geen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. In ‘welke aanleg’ dit gebeurt, is irrelevant. 

Partijen bij het geding kunnen in elke aanleg kiezen om de rechterlijke beslissing sneller 

                                                 
2221 Zie o.a.: K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele 

geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 37.  
2222 L. BOYER, La notion de transaction: contribution à l’ étude des concepts de cause et d’acte déclaratif, Parijs, 

Libraire du recueil Sirey, 1947, 134-135; J. DUJARDIN, J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, J. GOOSSENS en J. 

LAMBRECHT, Basisbegrippen publiekrecht, Brugge, die Keure, 2012, 183. Vgl. K. BROECKX, “De uitvoerbare 

kracht van een notariële akte”, TPR 1991, (29) 38.  
2223 Wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, BS 22 oktober 2015.  
2224 J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 679-680.  
2225 Art. 1047 Ger.W., zoals gewijzigd door art. 413 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, 

harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk 

procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017.  
2226 Zie art. 1386 Ger.W.; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek 

Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 154.  
2227 P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 333.  
2228 Tenuitvoerlegging is slechts mogelijk op overlegging van een uitgifte of van de minuut van het vonnis of 

arrest, met het formulier van tenuitvoerlegging. Een veroordelende beslissing moet, krachtens art. 1495, eerste 

lid Ger.W. ook steeds worden betekend. Zie hierover: G. DE LEVAL, Elements de procédure civile, Brussel, 

Larcier, 2003, 242; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek 

Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 154; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een 

begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 333. Zie ook: B. VAN DEN BERGH, “Het akkoordvonnis: “contractuele 

grondlaag met rechterlijke vernislaag” (noot onder Cass. 9 september 2013), RW 2015-16, (504) 508.  
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kracht van gewijsde te laten verwerven, door geen rechtsmiddelen in te roepen en op 

voorwaarde dat de rechterlijke beslissing werd betekend.  

 Dading heeft geen kracht van gewijsde in hoogste aanleg 

 

584. DADING IS IN BEGINSEL NIET VATBAAR VOOR ‘RECHTSMIDDEL’ – Uit bovenstaande 

analyse kan worden besloten dat een dading geen kracht van gewijsde heeft – in tegenstelling 

tot wat de Nederlandstalige versie van het BW bepaalt. Vooraleer een rechterlijke uitspraak 

kracht van gewijsde verwerft, is vereist dat deze uitspraak niet langer voor verzet of hoger 

beroep vatbaar is.2229 Een dading is echter hoegenaamd niet vatbaar voor rechtsmiddelen.2230 

Een rechtsmiddel is immers een procedure voor een partij om een nieuwe beslissing te krijgen 

in een geschil waarover een rechter reeds geheel of gedeeltelijk uitspraak heeft gedaan.2231 

Een rechtsmiddel kan men dus slechts aanwenden tegen een rechterlijke uitspraak.2232 A 

contrario kan men bij een dading juridisch technisch niet spreken van een rechtsmiddel. 

Indien een van de partijen bij een dading deze later alsnog wil aanvechten, kan deze partij 

bijvoorbeeld wel een beroep doen op de nietigheidsgronden of de ontbinding.2233 Gelet op het 

criterium van de interne normativiteit, verdient het aanbeveling om dit onderscheid scherp te 

stellen.  

 

585. UITVOERBAARHEID – Een dading heeft geen bijzondere uitvoeringsmogelijkheden, 

behoudens het geval waarin de dading in een authentieke akte is opgenomen.2234 Zo heeft een 

                                                 
2229 Zie supra.  
2230 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 24.  
2231 J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 679.  
2232 K. WAGNER, Sancties in het Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 41.  
2233 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 

424.  
2234 C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-

Editeur, 1863, 298; E. R. N. ARNTZ, Cours de droit civil français comprenant l’explication des lois qui ont 

modifié le code civil en France et en Belgique, Brussel, Bruylant-Christophe & Comp., 1880, 192; B. BEELDENS, 

“Les modes alternatifs de résolution des litiges. La spécificité de la médiation”, TBBR 2010, (260) 263; C. 

BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-Ferrand, Clermont-

Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 70-71; I. BOON, De 

vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhafe, Martinus Nijhoff, 1945, 56-57; A. COLIN en H. CAPITANT, Cours 

Elémentaire de droit civil français, II, Parijs, Librairie Dalloz, 1935, 808; J. DE GAVRE, Le contrat de la 

transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 129-130; J. HERON en T. LE BARS, 

Droit judiciaire privé, Parijs, Montechristien Lextenso, 2012, 283; M. LACHANCE, Le contrat de transaction: 

étude de droit privé comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 159 e.v.; B. PLESSIX, 

“Transaction et droit administratif” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes 

ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (133) 140-141; L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, 

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 50; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil 

d’après le traité de Planiol, Parijs, Librairie Générale de droit et de jurisprudence R. Pichon en R. Durand-

Auzias, 1958, 810; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 

 



 

 

346 

 

dading die werd gehomologeerd in een akkoordvonnis2235 wel uitvoerbare kracht; evenals een 

proces-verbaal van minnelijke schikking2236 dat de dading bekrachtigt.2237 Belangrijk is ook 

de mogelijkheid om een dading – of een vaststellingsovereenkomst die niet aan de 

voorwaarden van dading voldoet – op te nemen in een notariële akte.2238 In dat geval is de 

overeenkomst authentiek en heeft ze bijzondere bewijskracht, die noodzakelijk is om de 

uitvoerbaarheid te bereiken.2239 De uitvoerbare kracht van een notariële akte geldt dus als een 

van de grootste voordelen ervan.2240 Op grond van art. 19 van de organieke wet van het 

notariaat kan onmiddellijk door de gerechtsdeurwaarder tot gedwongen uitvoering worden 

overgegaan.2241 De ter zake spelende discussies over de vraag welke verbintenissen al dan niet 

kunnen worden bekleed met het formulier van tenuitvoerlegging, speelt bij een 

vaststellingsovereenkomst mijns inziens in dezelfde mate.2242 De dading die niet in een van 

deze bijzondere vormen werd gegoten, staat hier op zich echter los van en is dus afhankelijk 

van de vrijwillige naleving ervan door de partijen.2243  

Reeds eerder werd gewezen op het voorstel uit een wetsontwerp van 5 februari 2018, waar er 

wordt voorgesteld om een nieuw Deel VIII in het Ger.W. te introduceren over het zogenaamde 

‘collaboratief onderhandelen’. In de Memorie van Toelichting wordt hieromtrent gesteld: “In 

de overgrote meerderheid van de gevallen kan er van uitgegaan worden dat de partijen dit 

aldus onderhandelde akkoord vrijwillig zullen uitvoeren. Mochten de partijen toch een 

uitvoerbare titel wensen, die zonodig de gedwongen tenuitvoerlegging mogelijk maakt, dan 

kunnen zij hun akkoord uitvoerbare kracht verlenen overeenkomstig het gemeen recht, via de 

authentieke akte van een notaris.”2244 Deze visie is mijns inziens de juiste.  

 

586. AFSCHAFFING BEPALING IN NEDERLAND – De Nederlandse wetgever kwam eveneens 

tot het besluit dat een dading geen kracht van gewijsde heeft. Het oude Nederlandse BW 

kende eveneens de regeling zoals deze nu nog steeds in de Nederlandstalige versie van het 

Belgische recht gekend is. Bij het begin van de jaren negentig werd boek 7 van het 

                                                                                                                                                         
603; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 

2000, 424, nr. 874.  
2235 Zie art. 1043 Ger.W. 
2236 Zie art. 733 Ger.W.  
2237 Zie ook: B. BEELDENS, “Les modes alternatifs de résolution des litiges. La spécificité de la médiation”, 

TBBR 2010, (260) 265.  
2238 Vgl. A. MICHIELSENS, “De notariële akte en het exequatur”, Not. Fisc. M. 2008, (109) 112.  
2239 K. BROECKX, “De uitvoerbare kracht van een notariële akte”, TPR 1991, (29) 37.  
2240 L. WEYTS, Notariële inrichting en deontologie en notariële boekhouding, Leuven, Acco, 2007, 104.  
2241 L. LERUT, “De aandeelhoudersovereenkomst bij notariële akte: why not?”, Not. Fisc. M. 2010, (273) 297.  
2242 K. BROECKX, “De uitvoerbare kracht van een notariële akte”, TPR 1991, (29) 40 e.v.; L. LERUT, “De 

aandeelhoudersovereenkomst bij notariële akte: why not?”, Not. Fisc. M. 2010, (273) 297; A. MICHIELSENS, “De 

notariële akte en het exequatur”, Not. Fisc. M. 2008, (109) 110-111.  
2243 F. JULIENNE, “Transaction-Domaine”, Fasc. 20 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 52.  
2244 MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 264.  
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Nederlandse BW echter aangevuld met een titel 15, die de vaststellingsovereenkomst 

behandelt. Reeds in het Ontwerp-Meijer2245 werd de bepaling dat de dading kracht van 

gewijsde heeft (oud art. 1895 BW) verlaten. In Nederland heeft men er duidelijk en terecht 

voor gekozen om deze bepaling een af te schaffen.2246 De vaststellingsovereenkomst uit art. 

7:900 NBW heeft geen kracht van gewijsde in hoogste aanleg.  

 

587. DE LEGE FERENDA – Ook in het Belgische recht moet men zich mijns inziens afvragen 

waarom de Nederlandstalige versie van het BW gewag maakt van deze kracht van gewijsde 

als kenmerk van de dading. Het BW dient mijns inziens aangepast. Niet alleen is de 

toevoeging van kracht van gewijsde verwarrend, ze voegt in een juridisch technische zin niets 

toe aan de werking van de dading.  

ONDERAFDELING 3. GEZAG VAN GEWIJSDE  

 

588. VERTALING – Art. 2052, eerste lid BW bepaalt dat de dading kracht van gewijsde in 

hoogste aanleg heeft. Althans, zo luidt de Nederlandstalige wettekst van het Belgische BW. In 

de Franstalige versie van dezelfde bepaling uit het Belgische BW spreekt de wetgever van 

l’autorité de la chose jugée en dus – vertaald – niet over de kracht van gewijsde, maar wel 

over gezag van gewijsde. Tot een wet in 2016 was dit eveneens het geval in de Franse Code 

Civil. Nu luidt art. 2052 CC meer algemeen: “La transaction fait obstacle à l'introduction ou 

à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.”2247 Het BW 

gebruikt beide procesrechtelijke concepten in art. 2052, eerste lid BW door elkaar.2248 Deze 

gelijkstelling tussen gezag en kracht van gewijsde is echter, zoals zal blijken, vanuit een 

juridisch technisch perspectief foutief.2249 Beide concepten verschillen.2250 Het gebruik van de 

bewoordingen ‘kracht van gewijsde’ in art. 2052, eerste lid BW vloeit hoogstwaarschijnlijk 

voort uit een ongelukkige vertaling van de Franstalige versie van dezelfde bepaling. Het 

                                                 
2245 E. M. MEIJERS en F. J. DE JONG, Ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek. Tekst 4: Boek 7, ’s-

Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1972, 1133: “De betekenis van artikel 1895 lid 1 voor het geldende recht is 

dermate omstreden”.  
2246 Zie ook: V. A. M. VAN DER BURG, “Over kwitanties, in het bijzonder schadekwitanties”, WPNR 1975, (273) 

279.  
2247 F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden 

tot 7 september 2017], nr. 1.  
2248 Vgl. Kh. Gent 3 september 2015, TRV 2016, 83.  
2249 Bepaalde auteurs gebruiken beide begrippen evenwel door elkaar wanneer het specifiek de dading betreft. 

Zie bijvoorbeeld: J. H. HERBOTS, F. DELWICHE en L. LAMINE, “Overzicht van rechtspraak (1975-1977). 

Bijzondere overeenkomsten”, TPR 1980, (517) 686; P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, 

verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht” in P. VAN ORSHOVEN (ed.), 

Gerechtelijk privaatrecht, Brugge, die Keure, 2000, (25) 32. Andere rechtsleer merkt dit onderscheid op, maar 

stelt onmiddellijk dat er geen betekenisvol onderscheid aan verbonden is: B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON 

en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 426, nr. 422.  
2250 P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 136 en 

144; J. VAN DONINCK, “Het gezag van het rechterlijk gewijsde” in X (ed.), Praktijkboek gerechtelijk recht, 

Brugge, Vanden Broele, losbladig, I-56.  
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verdient daarom aanbeveling om na te gaan of een dading geen kracht, maar wel gezag van 

gewijsde kan hebben.  

 Begripsbepaling  

 

589. EIGENSCHAP RECHTSPREKENDE HANDELING – Ook dit concept moet in het gerechtelijk 

recht worden gesitueerd. Het gezag van gewijsde is een van de eigenschappen van de 

rechtsprekende handeling.2251 Art. 24 Ger.W. bepaalt dat iedere eindbeslissing gezag van 

gewijsde heeft vanaf de uitspraak. Dit gezag van gewijsde blijft bestaan tot zolang de 

beslissing niet ongedaan werd gemaakt.2252 Ook art. 1350, 3° BW spreekt in die zin en 

benoemt het gezag van een rechterlijke uitspraak als een wettelijk vermoeden tot bewijs.  

 

590. INHOUD – Gezag van gewijsde heeft betrekking op de inhoud van de rechterlijke 

beslissing.2253 Deze eigenschap wordt in de rechtsleer gedefinieerd als “een – om reden van 

een dwingende maatschappelijke noodwendigheid – door de wet aan een rechterlijke 

beslissing ten gunste van de procespartijen toegekende eigenschap, ter bescherming van de 

bindende kracht van de uitspraak”.2254 Het gezag van gewijsde geeft zo (net zoals de kracht 

van gewijsde) uiting aan het adagium “litis finiri oportet”.2255 De ratio legis wordt 

traditioneel geacht te bestaan uit de eis van maatschappelijke orde dat processen moeten 

kunnen worden beëindigd en dus niet eeuwig kunnen blijven aanslepen.2256 Eenmaal een 

geschilpunt werd beslecht, kunnen partijen het niet opnieuw aan een rechter voorleggen.2257 

                                                 
2251 M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé comparé et de droit international privé, 

Brussel, Bruylant, 2005, 145 e.v.; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, 

Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 151; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht in 

hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 75-76; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. 

Den Boer, 1927, 26.  
2252 Zie art. 26 Ger.W.  
2253 P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 144-146.  
2254 P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 44-45.  
2255 Zie: C. DE KONINCK, Latijnse rechtsspreuken, Gent, Mys & Breesch, 1998, 96. Zie ook: J. HÉRON en T. LE 

BARS, Droit judiciaire privé, Parijs, Montechristien Lextenso, 2012, 286; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, 

S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 151; B. 

VANLERBERGHE, “Het recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. Algemene 

beginselen en enkele concrete toepassingen in het gerechtelijk recht” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. 

RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 15.  
2256 N. CARETTE en J. VAN DE VOORDE, “Rechtsmisbruik in het zakenrecht. Capita Selecta” in J. ROZIE, S. 

RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Rechtsmisbruik, Antwerpen, Intersentia, 2015, (71) 86; K. WAGNER, 

Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 75-77; A. WYLLEMAN, “Het gezag van 

gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag”, TPR 1988, (33) 37.  
2257 W. DROSS, “Existence d’une fin de non-recevoir” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La 

transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (157) 

161-162; C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die 

Keure, 2008, (115) 151; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, 

Kluwer, 2001, 89; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Story-

Scientia, 2000, 422-428. Zie voor Nederland: W.H. HEEMSKERK, “Bindend advies en arbitrage” in W.H. 

HEEMSKERK, T.B. TEN KATE en B.C. PUNT (eds.), Een goede procesorde. Opstellen aangeboden aan Mr. W.L. 

Haardt, Deventer, Kluwer, 1983, (225) 231.  
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De wetgever verhindert zo dat over wat reeds werd beslecht, opnieuw een uitspraak wordt 

geveld, behoudens uiteraard de daartoe in de wet voorziene middelen.2258  

 Rechtsgevolgen  

 

591. BESCHERMEN BINDENDE KRACHT – Door aan een rechterlijke uitspraak gezag van 

gewijsde toe te kennen, beschermt de wetgever de bindende kracht van deze uitspraak.2259 De 

bindende kracht geeft dit gezag van gewijsde de eigenlijke invulling.2260 Eens een rechter een 

uitspraak heeft geveld, kan een eis met hetzelfde voorwerp, dezelfde oorzaak tussen dezelfde 

partijen in dezelfde hoedanigheid niet opnieuw worden ingesteld.2261 In het verleden stelde 

men vaak dat het gezag van gewijsde betrekking had op het vermoeden van waarheid van wat 

de rechter heeft beslist.2262 Sinds de eerder aangehaalde wet van 19 oktober 2015 luidt het 

nieuwe art. 23 Ger.W.: “Het gezag van het rechterlijk gewijsde strekt zich niet verder uit dan 

tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde 

zaak dezelfde is; dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, ongeacht de ingeroepen 

rechtsgrond; dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat, en door hen en tegen hen in 

                                                 
2258 J. DUJARDIN, J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, J. GOOSSENS en J. LAMBRECHT, Basisbegrippen 

publiekrecht, Brugge, die Keure, 2012, 183; J. HÉRON en T. LE BARS, Droit judiciaire privé, Parijs, 

Montechrestien Lextenso, 2012, 281 e.v.: E. MICHAUX, G. VERVAEKE, D. VAN DAELE en R. MORTIER, “De 

goede rechter ten tijde van het New Public Management: een verhaal van onverzoenbare verwachtingen?”, RW 

2017-18, (923) 924.  
2259 J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 151 e.v.; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den 

Boer, 1927, 26. Hoewel een rechterlijke uitspraak bindende kracht kan hebben, zonder evenwel met het gezag 

van gewijsde bekleed te zijn. Zie hierover: P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een 

begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001,40-41.  
2260 A. WYLLEMAN, “Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag”, TPR 1988, (33) 42.  
2261 Art. 23 juncto 25 Ger.W. Cass. 9 januari 1969, Arr. Cass. 1969, 454; Cass. 8 juni 1984, JT 1985, 39; Cass. 

23 april 1982, Arr. Cass. 1981-1982, 1019; Cass. 24 december 1981, Arr. Cass. 1981-1982, 569; Cass. 20 

februari 1975, Arr. Cass. 1975, 691; E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. 

RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 102; A. FETTWEIS, 

Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 269; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. 

RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 151 e.v.; 149; A. 

WYLLEMAN, “Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag”, TPR 1988, (33) 47. Zie ook: X. 

LAGARDE, “Les spécificités de la transaction consécutive à un licenciement“, JCP 2001, I 337, 1418.  
2262 H. BONFILS, Des transactions en droit romain et en droit français, Dissertation, Toulouse, Imprimerie de A. 

Chauvin, 1863, 329; H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. 

TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, 

Brugge, die Keure, 2003, (199) 215; J. A. HAAKMAN, De leer der transactie of dading naar het Romeinsche- en 

Nederlandsche regt, Utrecht, Kemink en Zoon, 1860, 96-97; L. POULET, Transaction et protection des parties, 

Parijs, LGDJ, 2005, 26 e.v.; J. B. MARBEAU, Traité des transactions, d’après les principes du code civil suivi de 

la discussion du projet de loi sur les transactions, de l’exposé des motifs, et des principaux discours prononcées 

sur cette manière au corps législatif et au tribunat, Parijs, 1824, 150; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en 

K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 423; A. WYLLEMAN, “Het gezag van 

gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag”, TPR 1988, (33) 37. Bepaalde auteurs koppelen dit vermoeden 

van (juridische) waarheid ook aan de kracht van gewijsde: J. DE VOS en R. FELTKAMP, “De dading als middel 

van beëindiging of voorkoming van vennootschapsconflicten” in X. (ed.), Omgaan met conflicten in de 

vennootschap, Antwerpen, Intersentia, 2009, (259) 262.  
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dezelfde hoedanigheid gedaan is.” Zo vermijdt de wetgever tegenstrijdige rechtspraak.2263 Dat 

het moet gaan om een eis met hetzelfde voorwerp, dezelfde oorzaak, tussen dezelfde partijen 

in dezelfde hoedanigheid bepaalt de relativiteit van dit gezag van gewijsde.2264 Enkel datgene 

waarover de rechter eerder uitspraak heeft gedaan, is dus bekleed met het gezag van gewijsde. 

Voor derden is dit een wettelijk bewijsmiddel, dat evenwel weerlegbaar is.2265 De uitspraak 

biedt partijen de zekerheid dat de toestand is zoals de rechter heeft beslist.2266 Dit resulteert 

ook deels uit het respect dat uit de rechterlijke uitspraak voortvloeit in een democratische 

rechtsstaat.2267 Het gezag van gewijsde belet uiteraard niet dat partijen een beroep kunnen 

doen op de daartoe in de wet gekende rechtsmiddelen, om alsnog een andere rechterlijke 

uitspraak te kunnen verkrijgen.2268 Op die manier vormt het gezag van gewijsde een wettige 

beperking van het recht op toegang tot een rechter in de zin van art. 6 EVRM.2269 

 

592. PROCESSUEEL INSTRUMENT – Het gezag van gewijsde is een processueel middel dat de 

onveranderlijkheid van de rechterlijke beslissing in de toekomst garandeert.2270 Soms 

verdedigt men de opvatting dat aan deze techniek zowel een negatieve als een positieve 

werking ontspruit.2271 Negatief omdat een nieuwe vordering tussen dezelfde partijen in 

dezelfde hoedanigheid over dezelfde zaak als niet ontvankelijk moet worden beschouwd.2272 

Positief omdat de rechter enkel over datgene waar het gezag van gewijsde geen betrekking op 

heeft nog mag oordelen in een nieuwe zaak. Beide aspecten staan in wezen echter hetzelfde 

voor, namelijk de onveranderlijkheid van wat de rechter heeft beslist.2273  

 

593. WAARBORG – Om dit gezag van gewijsde een uitwerking te geven, kent art. 27 Ger.W. 

een exceptie toe aan degene die met een vordering in rechte wordt geconfronteerd terwijl een 

                                                 
2263 A. WYLLEMAN, “Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag”, TPR 1988, (33) 38.  
2264 Vgl. N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in 

England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 157.  
2265 Zie ook: P. J. A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten. Rechtsvergelijkende en dogmatische studie in het 

bijzonder naar tegenwoordig positief Nederlandsch recht, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 9 -13.  
2266 A. WYLLEMAN, “Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag”, TPR 1988, (33) 43.  
2267 L. BOYER, La notion de transaction: contribution à l’ étude des concepts de cause et d’acte déclaratif, Parijs, 

Libraire du recueil Sirey, 1947, 126. 
2268 J. HERON en T. LE BARS, Droit judiciaire privé, Parijs, Montechristien Lextenso, 2012, 281 e.v.; J. LAENENS, 

D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 151; L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 2005, 29.  
2269 EHRM 24 juli 2003, Riabykh/Rusland, §52; B. VANLERBERGHE, “Het recht op toegang tot de rechter zoals 

gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. Algemene beginselen en enkele concrete toepassingen in het gerechtelijk 

recht” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, (1) 10.  
2270 Vgl. art. 25 Ger.W.  
2271 Zie o.a.: M. CASTERMANS, Gerechtelijk Privaatrecht. Algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke 

rechtspleging, Gent, Academia Press, 2004, 47 e.v.; J. HÉRON en T. LE BARS, Droit judiciaire privé, Parijs, 

Montechristien Lextenso, 2012, 287-301.  
2272 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 268.  
2273 P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 94.  
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rechter daarover reeds een uitspraak heeft geveld.2274 Indien een partij deze exceptie 

rechtmatig inroept, verklaart de rechter de zaak in beginsel niet ontvankelijk.2275 Dit 

verweermiddel strekt ertoe om te vermijden dat een rechter zich opnieuw uitspreekt over 

dezelfde zaak tussen dezelfde partijen in dezelfde hoedanigheid.2276 Deze exceptie kan in elke 

stand van het geding worden ingeroepen, ook voor de eerste maal in hoger beroep.2277 

Niettemin is deze exceptie, net zoals het gezag van gewijsde zelf2278, niet van openbare 

orde.2279  

 

594. GEEN BETREKKING OP UITVOERBAARHEID – In de rechtsleer wordt het gezag van 

gewijsde van een rechterlijke uitspraak soms met de uitvoerbaarheid daarvan verward.2280 Net 

zoals het gezag van gewijsde, komt de uitvoerbaarheid van een rechterlijke beslissing 

inderdaad van rechtswege aan een beslissing toe.2281 Er zijn echter belangrijke verschillen. 

Daar waar het gezag van gewijsde onvoorwaardelijk voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak, 

is de uitvoerbaarheid afhankelijk van de wettelijke formaliteiten.2282 Zelfs wanneer 

rechtsmiddelen de uitvoerbaarheid van de rechterlijke beslissing schorsen, tast dit het gezag 

van gewijsde an sich niet aan. Een rechterlijke uitspraak verliest daarentegen pas het gezag 

van gewijsde wanneer deze beslissing wordt vernietigd of hervormd door een andere 

rechterlijke uitspraak.  

 

595. IN HOOGSTE AANLEG – Ook hier heeft de wetgever ervoor geopteerd om het gezag van 

gewijsde aan te vullen met “in hoogste aanleg”. DROSS wijst erop dat de toevoeging van “in 

hoogste aanleg” er op wijst dat de wetgever niet gezag van gewijsde voor ogen had, maar wel 

                                                 
2274 Art. 27 Ger.W. stelt: “De exceptie van gewijsde kan in elke stand van het geding worden voorgedragen voor 

de feitenrechter voor wie de vordering is ingesteld. Zij kan door de rechter niet ambtshalve worden 

opgeworpen.”. Voor een toepassing: Antwerpen 12 april 2011, Limb. Rechtsl. 2013, 101. Zie ook: H. BONFILS, 

Des transactions en droit romain et en droit français, Dissertation, Toulouse, Imprimerie de A. Chauvin, 1863, 

329.  
2275 P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het 

burgerlijk procesrecht” in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Gerechtelijk privaatrecht, Brugge, die Keure, 2000, (25) 32.  
2276 Zie ook: J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk 

Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 151 e.v.  
2277 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 

426-427.  
2278 Art. 27, tweede lid Ger.W.; Cass. 19 oktober 1987, Arr. Cass. 1987-88, 199; J. VAN COMPERNOLLE, 

“Considerations sur le nature et l’étendue de l’autorité de la chose jugée en matière civile”, RCJB 1984, (241) 

255-257; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 153-154.  
2279 Art. 27, tweede lid Ger.W.; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 279; 

B. MAES, Inleiding tot het gerechtelijk privaatrecht, Brugge, die Keure, 2001, 192.  
2280 H. BONFILS, Des transactions en droit romain et en droit français, Dissertation, Toulouse, Imprimerie de A. 

Chauvin, 1863, 232.  
2281 J. HÉRON en T. LE BARS, Droit judiciaire privé, Parijs, Montechristien Lextenso, 2012, 280; P. TAELMAN, 

Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 346-347.  
2282 Zie art. 1386 Ger.W. Zie ook: C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école 

doctorale de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de 

Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 70.  



 

 

352 

 

kracht van gewijsde, omdat het onderscheid tussen kracht en gezag van gewijsde in 1804 nog 

niet werd gemaakt.2283 Beide hypotheses bieden echter geen soelaas bij de dading. Een 

rechterlijke beslissing met gezag van gewijsde heeft tenslotte altijd ‘even veel’ gezag van 

gewijsde, ongeacht in welke aanleg de uitspraak is gedaan.2284  

 Bindende werking  

 

596. BINDENDE WERKING INTER PARTES – Met art. 25 Ger.W. werd een bepaling in het leven 

geroepen die een bindende werking inter partes geeft aan de rechterlijke beslissing. De 

partijen bij het geding zijn aan de rechterlijke uitspraak gebonden. Bij gebrek aan dergelijk 

mechanisme zou niets partijen beletten om de betwisting telkens opnieuw te doen herleven, 

dan wel deze uitspraak naast zich zouden neerleggen. Vanuit die optiek heeft deze bepaling 

een duidelijke meerwaarde. Het garandeert dat partijen zich moeten gedragen naar de 

beslissing van een rechter.2285  

 

597. PACTA SUNT SERVANDA – De vraag rijst vervolgens of de Franstalige versie van het 

Belgische art. 2052, eerste lid BW iets toevoegt aan het contractenrechtelijke statuut van de 

dading, door te stellen dat de dading deze processuele techniek als bescherming bezit. Het 

antwoord hierop luidt mijns inziens negatief. De strekking die stelt dat deze ratio legis van het 

gezag van gewijsde van toepassing is op de dading, kan niet overtuigen.2286 Een van de 

basisbeginselen van het contractenrecht is tenslotte dat een geldige overeenkomst de partijen 

tot wet strekt. De wet verleent de bindende kracht aan de overeenkomst.2287 De rol van dit 

basisbeginsel bij de dading werd nooit betwist.2288 In het contractenrecht kent art. 1134 BW 

                                                 
2283 W. DROSS, “Existence d’une fin de non-recevoir” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La 

transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (157) 

162-163.  
2284 Zie voor dezelfde kritiek: L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de 

Droit et de Jurisprudence, 2005, 29-30. Deze auteur stelt dan ook dat het hier slechts een symbolische bepaling 

betreft, of althans een verwijzing naar de kracht van gewijsde.  
2285 Behoudens uiteraard de mogelijkheid van het instellen van rechtsmiddelen.  
2286 In dezelfde zin: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, III, Parijs, L. Larose et Forcel Libraires-

Editeurs, 1889, 586; B. BEELDENS, “Les modes alternatifs de résolution des litiges. La spécificité de la 

médiation”, TBBR 2010, (260) 265; C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, Brussel, Larcier, 1974, 151; J. FOYER, De 
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Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 73-74; P. WERY, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2010, 122. 
2288 Zie bijvoorbeeld: C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de 

Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand 
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voor overeenkomsten dus een eigen regeling voor het verbindende karakter inter partes, met 

een gelijkaardig doel.2289 Art. 1134 BW bepaalt dat overeenkomsten die wettig zijn 

aangegaan, de partijen tot wet strekken. Een overeenkomst doet voor de partijen een 

juridische norm ontstaan.2290 Art. 1134, tweede lid BW bepaalt dat zij niet kunnen worden 

herroepen dan met wederzijdse toestemming. Daarnaast moeten niet alleen de partijen, maar 

ook de rechter de geldig gesloten overeenkomsten respecteren. Dit overlapt met de bedoeling 

van de wetgever door gezag van gewijsde aan een rechterlijke uitspraak toe te kennen. Het is 

daarom duidelijk dat art. 1134 BW voldoende de lading van het bindende karakter van de 

dading dekt. Stellen dat een overeenkomst gezag van gewijsde heeft, voegt dus vanuit een 

strikt juridisch technisch oogpunt niets toe en doet nodeloos verwarring ontstaan. Bepaalde 

rechtsleer spreekt daarom van l’autorité de la chose convenue2291 of transigée2292, in plaats 

van het gezag van gewijsde waarvan de wetgever momenteel gewag maakt.2293 Ook deze 

strekking verdient echter geen aanbeveling, aangezien zo opnieuw een sui generis statuut lijkt 

te worden ontwikkeld.2294 Andere rechtsleer ziet art. 2052, eerste lid BW dan weer als een 

bijzondere toepassing van art. 1134 BW.2295 

 Exceptie van dading 

 

598. “EXCEPTIE VAN EEN DADING” – De rechtsleer en rechtspraak stoelt op art. 2052, eerste 

lid BW eveneens een verweermiddel voor de contractanten, een zogenaamde “exceptie van 

dading”.2296 Dit verweermiddel dient voor het geval dat een partij bij de dading later alsnog 

                                                                                                                                                         
BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, Librairie Générale de droit et de 

jurisprudence R. Pichon en R. Durand-Auzias, 1958, 810.  
2289 Zie ook: C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune 

Imprimeur-Editeur, 1863, 254; D. DEVOS, “Chronique de jurisprudence. Les contrats (1986-1987)”, JT 1993, 

(77) 94; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations 1-Contrat et engagement unilatéral in Thémis Droit, Parijs, 

Presses Universitaires de France, 2012, 62 e.v.; M. GEVERS, “Examen de jurisprudence (1956 à 1960), RCJB 

1961, (229) 295; L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 2005, 40-41; L. SIMONT en J. DE GAVRE, “Examen de jurisprudence (1969 à 1975). Les contrats 

spéciaux”, RCJB 1976, (365) 495; A. VAN OEVELEN, “Dading en ontslag” in X (ed.), Liber Amicorum A. 

Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 294; M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met 

dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtswetenschappelijke publicaties, 2001, 33. Zie voor een overtuigend 

betoog eveneens: P. ANCEL, “Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat”, RTD. Civ. 1999, n° 16.  
2290 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 332.  
2291 B. BEELDENS, “Les modes alternatifs de résolution des litiges. La spécificité de la médiation”, TBBR 2010, 

(260) 265.  
2292 C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-Ferrand, 

Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 670.  
2293 Vgl. G. CLOSSET-MARCHAL, “”La transaction civile met-elle fin au litige?” (noot onder Brussel 10 oktober 

2014), TBBR 2017, (417) 418.  
2294 W. DROSS, “Existence d’une fin de non-recevoir” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La 

transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (157) 

162.  
2295 B. CATTOIR, “De dading na schadegeval en het recht van het slachtoffer op bijkomende schadevergoeding” 

(noot onder Antwerpen 7 februari 1995), AJT 1995-96, (327) 327.  
2296 G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 298.  
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met een vordering in rechte wordt geconfronteerd door de andere contractant, in weerwil van 

wat eerder werd overeengekomen. De dading is in beginsel niet meer vatbaar voor wijziging 

door de rechter of door de partijen.2297 Beperkende voorwaarden zijn dat het moet gaan om 

hetzelfde voorwerp, dezelfde oorzaak tussen dezelfde partijen in dezelfde hoedanigheid.2298 

 

599. VERWEERMIDDEL – De exceptie van dading wordt meestal besproken wanneer een 

partij bij een dading een vordering instelt bij een rechter, terwijl het voorwerp van die 

vordering reeds door een dading geregeld was. De andere partij gebruikt de dading dan als 

verweermiddel, zeggende dat de vordering niet ontvankelijk is omwille van die dading.2299 De 

dading doet voor de partijen dus het recht ontstaan om een herleving van het conflict te 

beletten.2300 Een verweermiddel is een reactie van een rechtssubject tegen wie een vordering 

in rechte werd ingesteld.2301 Grosso modo kunnen de verweermiddelen in verschillende 

categorieën worden ingedeeld. De gedaagde partij kan zich verweren door een beroep te doen 

op verweermiddelen ten gronde. Daarnaast kan men het debat over de grond van de zaak 

uitstellen, door een beroep op excepties te doen, wat een zuiver processueel middel is.2302 Een 

exceptie moet daarom in de regel als eerste verweermiddel worden opgeworpen.2303 Wanneer 

men onder ‘exceptie’ iets van tijdelijke (of dilatoire) aard verstaat, dan tast een exceptie de 

rechtsvordering van de eiser in beginsel niet aan en kan deze niet verhinderen dat de eiser zijn 

vordering nadien opnieuw instelt. Indien men onder ‘exceptie’ ook definitieve (of 

peremptoire) kwesties verstaat, dan is dit niet meer mogelijk.2304 Meer in het algemeen kan 

men dus stellen dat er verschillende vormen van excepties bestaan, waaraan telkens 

verschillende rechtsgevolgen kunnen worden verbonden.Tot slot kan de gedaagde partij ook 

een tegeneis instellen tijdens het geding.  

 

600. ONTVANKELIJKHEID? – Een meerderheid binnen de rechtsleer en rechtspraak stelt dat 

het bij de dading om een exceptie van niet-ontvankelijkheid gaat, ook wel de exceptio litis per 

transactionem finitae genoemd.2305 Het weze opgemerkt dat ontvankelijkheid in deze een 

                                                 
2297 Cass. 9 september 1994, Arr. Cass. 1994, 726; P.-A. FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du 

règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, CUP, 1993, (105) 149 e.v.  
2298 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 
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2299 G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 298-299.  
2300 Cass. 18 januari 2016, RW 2017-18, 786. Vgl. A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit des 
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(841) 861-865.  
2303 D. SCHEERS, Excepties. Over toelaatbaarheid, nietigheid en bevoegheid, Antwerpen, Kluwer, 1998, 2.  
2304 D. SCHEERS, Excepties. Over toelaatbaarheid, nietigheid en bevoegheid, Antwerpen, Kluwer, 1998, 5 e.v.  
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264; Rb. Nijvel 12 januari 1998, RRD 1998, 64; Pol. Gent 5 september 1997, TGR 1997, 221; J. HERBOTS, S. 
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synoniem is van toelaatbaarheid.2306 Het zou dan gaan om een gelijkaardig verweermiddel aan 

een exceptie van gewijsde.2307 Deze kan enkel worden ingeroepen wanneer de ingestelde 

vordering betrekking heeft op hetzelfde voorwerp, dezelfde oorzaak en zich tussen dezelfde 

partijen bevindt.2308 De dading kan derden tenslotte geen nadeel brengen.2309 Ook WAGNER 
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besluit dat de exceptie van dading een middel van niet-ontvankelijkheid is.2310 Een middel van 

niet-ontvankelijkheid is een verweermiddel dat op de wet is gebaseerd en dat een rechter 

verhindert om uitspraak te doen over de grond van de zaak.2311 De dading zou dan een 

obstakel voor de beoordeling in rechte vormen.2312 Deze middelen van niet-ontvankelijkheid 

kunnen in elke stand van het geding worden opgeworpen.2313  

 

601. GROND VAN DE ZAAK – Nochtans tracht de verwerende partij aan te tonen dat de 

aanspraken van de tegenpartij wel degelijk in de dading zijn verdisconteerd.2314 Met de dading 

spreken partijen in principe af dat zij bepaalde aanspraken niet meer (zullen) maken.2315 

Indien een contractant deze onthoudingsplicht schendt, moet de rechter dus nagaan wat de 

draagwijdte van de dading is.2316 De discussie over het karakter van het verweer is niet 

onbegrijpelijk. De dading – en bij uitbreiding de vaststellingsovereenkomst – werd reeds 

beschreven als een overeenkomst met een hybride karakter.2317 Dit omwille van de 
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raakvlakken met zowel het verbintenissen- en het contractenrecht als met het privaatrechtelijk 

procesrecht.2318  

 

602. GEVOLG ONDERZOEK – Dit onderzoek heeft echter aangetoond dat de dading, als 

overeenkomst in de zin van art. 1134 BW, niet bekleed is of kan zijn met procesrechtelijke 

concepten zoals kracht of gezag van gewijsde. In die zin kan hier melding gemaakt worden 

van een vonnis van de vrederechter te Roeselare.2319 Het onderzoek of bepaalde nieuwe 

aanspraken binnen het voorwerp van de eerder gesloten dading vallen, is volgens dit vonnis 

een onderzoek ten gronde en kent geen exceptie van niet-ontvankelijkheid als verweer.2320 

Gelet op het feit dat de exceptie van dading niet voorkomt in Hoofdstuk 7, titel III, Boek II 

van het Vierde Deel van het Ger.W. en vooral dat de bindende kracht van de dading niet 

wordt geput uit het gezag of de kracht van gewijsde, maar wel uit art. 1134 BW, gaat het 

mijns inziens niet om een niet-ontvankelijkheid. Dit vonnis van de vrederechter te Roeselare 

kan in die zin dan ook alleen maar worden toegejuicht. Het verweer dat op de dading en dus 

op art. 1134 BW wordt gestoeld, is mijns inziens dan ook een verweer ten gronde.2321 Het 

onderzoek sluit dus aan bij een minderheidsopvatting in het Belgische recht.  

 

603. CONVENTIONELE NIET-ONTVANKELIJKHEID? – Ook in het Franse recht heerst een 

discussie over het karakter van het verweermiddel.2322 Bepaalde auteurs stellen dat partijen in 

beginsel, via art. 1134 BW, bepaalde elementen zelf naar voor kunnen schuiven als 

(on)ontvankelijkheidsvereisten.2323 Het middel van niet-ontvankelijkheid moet volgens deze 

                                                                                                                                                         
Dalloz, 2006, (5) 7; H. KENFACK, “Transaction et autres risques de confusion (Partage, résiliation amiable, 

désistement d’instance, remise de dette, reçu pour solde de tout compte…)” in B. MALLET-BRICOUT en C. 

NOURISSAIT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (25) 27-28; P. MALAURIE, L. 

AYNES en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2007, 615. Zie ook: T. CLAY, “Transaction et 

autres contrats relatifs aux litiges” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAIT (eds.), La transaction dans toutes 

ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (5) 16 e.v.; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de 

verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en 

morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 

199 e.v.; J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 75.  
2318 G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 298; F. JULIENNE, 

“Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 

2017], nr. 1.   
2319 Vred. Roeselare 28 april 2011, RW 2012-13, 838.  
2320 Zie in dezelfde zin een o.a.: Rb. Brussel 14 januari 1994, RGEN 1995, 67. Zie voor een bespreking hiervan: 

J. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS en I. SAMOY, “Dading”, TPR 2002, afl. 1, (867) 883. Zie 

ook: P. DESCOULLAYES, De la transaction dans quelques législations européennes. Étude de droit comparé, 

Lausanne, Imprimerie Corbaz & Cie, 1902, 88-89.  
2321 Zie in dezelfde zin: C. CAMBIER, Droit judiciaire civile, Brussel, Larcier, 1974, 158; A. THILLY en J. VAN 

COMPERNOLLE, “Les modes de pacification extra-judiciaires, heurs et malheurs” in CDVA (ed.), Les règlements 

judiciaires et extra-judiciaires des conflits commerciaux, Luik, 1998, (39) 51. Vgl. F. GLANSDORFF en E. VAN 

DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, 

prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 451.  
2322 Zie hierover: N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 179 e.v.  
2323 Zie o.a.: L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 2005, 42 e.v.  
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strekking dus geenszins gestoeld zijn op het vermeende gezag van gewijsde dat aan een 

dading toekomt, noch op bepaalde in de wet opgesomde gronden van niet-ontvankelijkheid, 

maar kan gestoeld worden op art. 1134 BW. In het voordeel van deze opvatting pleit de 

vaststelling dat ook bij de toetsing van ontvankelijkheidsvereisten de rechter steeds een 

(beperkt) onderzoek ten gronde moet voeren. Bijgevolg sluit niet elk onderzoek ten gronde de 

kwalificatie als een ontvankelijkheidsmiddel uit. Deze visie wordt gesteund op rechtspraak 

van het Franse Hof van Cassatie, waarvan de meest zaken betrekking hadden op een 

overeenkomst waarin partijen een verplichte verzoeningspoging hadden afgesproken, 

vooraleer de zaak aanhangig te maken bij een rechter.2324 Het is echter maar zeer de vraag of 

partijen op conventionele wijzen een middel van niet-ontvankelijkheid kunnen tot stand doen 

komen, daar waar dit in beginsel is voorbehouden aan de wetgever. Dit is mijns inziens niet 

mogelijk. Partijen kunnen weliswaar een overeenkomst sluiten waarin zij afspreken om geen 

rechter te adiëren, maar dit is geen middel van niet-ontvankelijkheid.2325 Daarnaast verdient 

het ook vermelding dat de rechtspraak in het Franse recht veelal betrekking had op geschillen 

omtrent procedures van ADR (pogingen tot verzoening, bemiddeling…). In het Belgische 

recht is deze problematiek gerezen met betrekking tot de overeenkomst van arbitrage. Het 

Ger.W. bepaalt dat de rechtsmacht van een rechter wordt ontnomen indien partijen een 

arbitrageclausule hadden afgesproken.2326 Naar aanleiding van de werkzaamheden om tot een 

voorstel te komen om de Franse Code Civil te wijzigen op het vlak van de wetsartikelen van 

la transaction, formuleert DROSS volgende suggestie om de Code Civil aan te passen:“La 

transaction constitue, pour son objet, une fin de non-recevoir à toute action en justice et 

emporte, le cas échéant, extinction de l’action en cours. Cette fin de non-recevoir peut être 

soulevée d’office par le juge”.2327 Sinds een wetswijziging van 2016 luidt het nieuwe art. 

2052 CC: “La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties 

d'une action en justice ayant le même objet.” In het Duitse recht neemt men aan dat aan de 

Vergleich in principe een middel van niet-ontvankelijkheid dient te worden verbonden.2328 

ONDERAFDELING 4. TUSSENBESLUIT 

 

                                                 
2324 Cass. fr. Civ. 24 oktober 1951, RTD. Civ. 1952, 255; Cass. fr. Ch. mixte 14 februari 2003, D. 2003, 1386. Dit 

werd vervolgens nogmaals bevestigd door het Franse Hof van Cassatie: Cass. fr. Com. 17 juni 2003, Procédures 

2003, 9.  
2325 N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 179; P. GRIGNON, 

“L’obligation de ne pas agir en justice” in X (ed.), Mélanges Christian Mouly, Parijs, Litec, 1998, (115) 115-

130.  
2326 Zie art. 1679, eerste lid Ger.W. Zie ook: J. ERAUW, “Rond arbitrage rijzen vragen van internationale aard 

inzake bevoegdheid, toepasselijk recht en eqequatur” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële 

bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (131) 133; A. VANDERHAEGHEN, 

“Arbitragebeding”, NJW 2011, (307) 307.  
2327 W. DROSS, “Existence d’une fin de non-recevoir” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La 

transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 2014, (157) 

163.  
2328 H.-J. MUSIELAK, Grundkurs ZPO, 8e ed., Munchen, Béck ed., 2005, nr. 282.  
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604. “EEN DADING IS EEN CONVENTIONEEL VONNIS” – De dading heeft een gelijkaardige 

doestelling als een rechterlijke uitspraak.2329 Beide rechtsfiguren strekken er toe om een 

geschil definitief te beëindigen.2330 Oudere rechtsleer besloot daarom tot een gelijkstelling van 

een rechterlijke uitspraak met een dading, waarbij de dading een conventioneel vonnis is.2331 

Bepaalde rechtsleer ging zelfs nog een stap verder, door te stellen dat een dading meer is dan 

een vonnis – ‘nog meer onherroepbaar’ – omdat de partijen zelf (en niet een overheidsrechter) 

contractueel een einde stellen aan hun geschil.2332 Sindsdien heeft men dit uitgangspunt 

verlaten en duidt men louter op de hierboven aangehaalde gelijkenissen.2333  

                                                 
2329 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhafe, Martinus Nijhoff, 1945, 56-57; G. RIPERT en J. 

BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, Librairie Générale de droit et de 

jurisprudence R. Pichon en R. Durand-Auzias, 1958, 810. Zie ook: A. VANDER STICHELE, “De dading in het 

administratief recht” in W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH (ed.), Miscellenea W. J. Ganshof van der Meersch: 

studia ab discipulis amicisque in honorem egregii professoris edita, Brussel, Bruylant, 1972, (691) 704; S.P. 

VINCENTI, “The relevance of good faith in canonical transactio”, Vergentis 2016, (273) 276.  
2330 J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 

129-130; R. DE WIT, “Dading” in R. FELTKAMP, E. JANSSENS en J. LEMMENS (eds.), Ondernemingcontracten 

stap voor stap, Gent, Larcier, 2011, (183) 185; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading 

in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 424; A. WYLLEMAN, “Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het 

rechterlijk gezag”, TPR 1988, (33) 37.  
2331 J. B. MARBEAU, Traité des transactions, d’après les principes du code civil suivi de la discussion du projet 

de loi sur les transactions, de l’exposé des motifs, et des principaux discours prononcées sur cette manière au 

corps législatif et au tribunat, Parijs, 1824, 8, nr. 20: « Ce qui caractérise surtout la transaction, c’est qu’elle 

participe à la fois et de la nature du jugement et de la nature de la convention; en sorte qu’on pourrait très-bien 

la définir un jugement conventionnel sur procès né ou à naîtré »; RISCH, Die Lehre vom Vergleich mit 

Ausschluss des Eides und des Kompromoisses, Erlangen, 1855, 32: « Der Vergleich ist ein Urteil in Gestalt 

entgeltichen ». Zie ook: E. R. N. ARNTZ, Cours de droit civil français comprenant l’explication des lois qui ont 

modifié le code civil en France et en Belgique, Brussel, Bruylant-Christophe & Comp., 1880, 190. 
2332 J. B. MARBEAU, Traité des transactions, d’après les principes du code civil suivi de la discussion du projet 

de loi sur les transactions, de l’exposé des motifs, et des principaux discours prononcées sur cette manière au 

corps législatif et au tribunat, Parijs, 1824, 148-149.  
2333 E. R. N. ARNTZ, Cours de droit civil français comprenant l’explication des lois qui ont modifié le code civil 

en France et en Belgique, Brussel, Bruylant-Christophe & Comp., 1880, 190; B. BEELDENS, “Les modes 

alternatifs de résolution des litiges. La spécificité de la médiation”, TBBR 2010, (260) 265; I. BOON, De 

vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhafe, Martinus Nijhoff, 1945, 56-57; C. BOILLOT, La transaction et le juge 

in Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires 

de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 670; E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, 

Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne Edouard Duchemin, 1923, 21; G. GHEYSEN, Dading in 

APR, Brussel, Larcier, 1966, 82-83; L. GOVAERT, “Artikel 2052” in L. DE KEYSER, E. DIRIX, C. SLUYTS en A. 

VAN GELDER (eds.), Bijzondere Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 50; J. A. HAAKMAN, De leer der transactie of dading naar het 

Romeinsche- en Nederlandsche regt, Utrecht, Kemink en Zoon, 1860, 96-97; A. JEAMMAUD, “Genèse et 

postérité de la transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAIT (eds.), La transaction dans toutes ses 

dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (5) 7; H. KENFACK, “Transaction et autres risques de confusion (Partage, 

résiliation amiable, désistement d’instance, remise de dette, reçu pour solde de tout compte…)” in B. MALLET-

BRICOUT en C. NOURISSAIT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (25) 27-

28; P. MALAURIE, L. AYNES en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2007, 615. Zie ook: T. 

CLAY, “Transaction et autres contrats relatifs aux litiges” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAIT (eds.), La 

transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (13) 16 e.v.; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en 

dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst 

vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 

1990, (187) 199 e.v.; J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1928, 75.  
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605. SYMBOOL – Traditioneel verdedigt men de stelling dat de wetgever de begrippen 

‘gezag van gewijsde’ en ‘kracht van gewijsde’ gebruikt om de gelijkenis tussen een dading en 

een rechterlijke beslissing te benadrukken.2334 Eens partijen tot een overeenkomst zijn 

gekomen die een conflict oplost, moet worden vermeden dat de wonde elke keer opnieuw 

wordt “opengereten”.2335 Bovenstaande analyse heeft echter duidelijk gemaakt dat België in 

rechtsvergelijkend perspectief relatief geïsoleerd staat in de bijzondere behandeling van de 

dading en la transaction. Symboolwetgeving moet immers worden vermeden.2336 

 

606. PACTA SUNT SERVANDA IS VOLDOENDE – Het klopt dat partijen uitdrukkelijk op zoek 

zijn naar rechtszekerheid. De middelen om deze zekerheid te bereiken, worden hen echter 

geboden door het gemene verbintenissenrecht.2337 Het beginsel van pacta sunt servanda (art. 

1134 BW) is mijns inziens een voldoende grondslag om gebondenheid aan wat partijen 

overeenkwamen te bereiken, zonder daarbij concepten uit het gerechtelijk recht artificieel te 

moeten transplanteren in het contractenrecht. Er dient dus een functionele methode te worden 

gehanteerd, waarbij niet wordt gefocust op de wettelijke bepaling als dusdanig, maar wel op 

de functie die die wettelijke bepalingen wil vervullen. Het resultaat blijft hetzelfde, namelijk 

dat partijen in principe niet meer kunnen terugkomen op wat zij eerder overeenkwamen. De 

juridische weg daartoe is mijns inziens echter zuiverder. Indien een partij later – in weerwil 

van de dading – alsnog een claim instelt die eerder al was verdisconteerd in de dading, dan zal 

deze eis geen gehoor vinden.  

 

607. GEEN BIJZONDERE AFSTAND – De afstand middels een dading van het recht op toegang 

tot een rechter is op deze manier slechts relatief. Partijen kunnen door het sluiten van een 

dading inderdaad de toegang tot een rechter uitsluiten, maar deze mogelijkheid wijkt niet af 

van andere contractuele beperkingen. Deze afstand is niet onderworpen aan andere 

                                                 
2334 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 86.  
2335 G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 298; F. GLANSDORFF en E. 

VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, 

prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 407; A. WYLLEMAN, “Het gezag van 

gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag”, TPR 1988, (33) 37; J. ZAAIJER, De Rechtsdwaling, Leiden, S. 

C. Van Doesburgh, 1928, 75.  
2336 H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN, B. SEUTIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 

wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2016, 

117.  
2337 Vgl.: B. CATTOIR, “De dading na schadegeval en het recht van het slachtoffer op bijkomende 

schadevergoeding” (noot onder Antwerpen 7 februari 1995), AJT 1995-96, (327) 328; N. CAYROL, Les actes 

ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 234; R.D. ENGLISH, “Enforcing the Results” in 

N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s 

Handbook, ABA Publishing, 2000, (97) 109; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit 

civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, 

Bruylant, 2017, 450-451; M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé comparé et de droit 

international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 149-150.  
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voorwaarden en wordt ook niet ‘sterker’ omdat partijen kiezen om afstand te doen aan de 

hand van een dading.  
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HOOFDSTUK II. PARTIJEN NEMEN DE BESLISSING GEZAMENLIJK 

608. OVERZICHT – Wanneer partijen het conflict gezamenlijk oplossen, valt het voorwerp 

van de vaststellingsovereenkomst samen met de conventionele beslissing. De rechter kan de 

gemeenrechtelijke geldigheidsvoorwaarden voor de totstandkoming van een overeenkomst 

steeds toetsen. Deze onderafdeling gaat na of de rechter ook verder kan gaan en de eigenlijke 

inhoud van de vaststellingsovereenkomst kan toetsen. De meest voor de hand liggende grond 

hiertoe is de benadeling (Afdeling 1). Van (gewone) benadeling te onderscheiden, is de 

gekwalificeerde benadeling (Afdeling 2). Vervolgens komt de imprevisie aan bod (Afdeling 

3). Het dwingend recht vormt in bepaalde gevallen eveneens een grond voor een rechter om in 

te grijpen in de inhoud van de overeenkomst (Afdeling 4).  

 BENADELING 

ONDERAFDELING 1. BEGRIPSBEPALING 

 

609. GEEN WILSGEBREK – Benadeling is het nadeel van een contractant door een 

onevenwicht in de wederzijdse contractuele prestaties.2338 In tegenstelling tot de 

gekwalificeerde benadeling, is benadeling slechts een grond tot vernietiging van een 

overeenkomst in bepaalde in de wet opgesomde gevallen.2339 In het algemeen is benadeling 

dus geen nietigheidsgrond, net omdat het geen wilsgebrek is.2340 Een enkel verschil in de 

prestaties van de partijen bij een vaststellingsovereenkomst is dus niet voldoende voor een 

                                                 
2338 A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, 258.  
2339 Art. 1118 BW; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 65; G. 

CHANTEPIE, La lésion, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2006, 1; R. DEKKERS en A. 

VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, 

Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 34 e.v.; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, 

Brugge, die Keure, 2005, 90; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 

123. Zie ook: J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 

762-800.  

Zo kent art. 1684 BW een toepassing van benadeling als nietigheidsgrond in geval van benadeling voor meer dan 

7/12 bij een verkoop van een onroerend goed. Ook rechtshandelingen gesteld door minderjarigen kunnen onder 

bepaalde omstandigheden worden vernietigd, krachtens art. 1305 BW. In het vennootschapsrecht kent art. 32 W. 

Venn. een toepassing van benadeling als nietigheidsgrond, in het kader van het verbod op leonijnse bedingen. 

Ook bij leningen aan een woekerinterest kan benadeling toepassing vinden, zie o.a. N. PORTUGAELS, “Opties in 

het vennootschapsrecht” in B. TILLEMAN, A.L. VERBEKE en N. PORTUGAELS (eds.), Knelpunten Opties, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 145 – 173.  
2340 Art. 1109 BW; art. 42 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het 

nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017; A. DE 

BERSAQUES, “L’oeuvre prétorienne de la jurisprudence en matière de lésion” in X. (ed.), Mélanges en l’honneur 

de Jean Dabin, Brussel, Bruylant, 1963, (487) 498-499; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 600; E. SWAENEPOEL, “Geweld, benadeling en gekwalificeerde 

benadeling” in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, (101) 118-119. Zie ook: E. 

MONTERO en M. DEMOULIN, “La formation du contrat depuis le code civil de 1804: un régime en mouvement 

sous une lettre figée” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire de Code civil, 

Brussel, la Charte, 2004, (61) 76-77.  
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rechter om de overeenkomst opzij te schuiven.2341 Men spreekt daarom soms ook van 

benadeling als een oneigenlijk wilsgebrek.2342 Indien de partijen een rechter zouden kunnen 

vatten op grond van benadeling, zou dit een te grote intrusie op de partijautonomie zijn.2343 

“Het uitgangspunt in ons recht is dat wie een kat in de zak koopt daarvan zelf het nadeel 

draagt indien hij zich niet kan beroepen op dwang, dwaling of bedrog. Het is de 

koopmansmentaliteit aan ons volk eigen, die meebrengt dat wie teveel betaalt maar beter had 

moeten uitkijken”.2344 De nieuwe Franse Code Civil kent dit principe nog steeds: “Dans les 

contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de 

nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement”.2345 

610. GEBONDEN – Een concretisering van de partijautonomie is dus de verbindende kracht 

van overeenkomsten. Dit wordt aangeduid met het adagium ‘pacta sunt servanda’, vervat in 

art. 1134 BW. Een overeenkomst waarvan de totstandkoming geldig gebeurde, strekt de 

partijen tot wet. Contractanten kunnen dus vertrouwen dat zij zijn gebonden door wat zij 

overeenkwamen.2346 Naast de partijen zelf, moet ook de rechter deze bindende kracht 

respecteren. Hoe weinig billijk de uitwerking van een overeenkomst ook mag zijn, de rechter 

mag in beginsel geen andere gevolgen aan de overeenkomst verbinden dan deze die partijen 

zelf hebben gewild.2347 Dit is een belangrijk uitgangspunt van het Belgische 

contractenrecht.2348  

 

611. VOORSTEL – Een Nederlandse auteur pleit ervoor om bij een 

vaststellingsovereenkomst die tot stand is gekomen na een bemiddeling een inhoudelijke 

controlebevoegdheid aan een rechter te geven. In Nederland kent men reeds een wettelijke 

grondslag voor een rechterlijke controle op basis van redelijkheid en de billijkheid bij een 

                                                 
2341 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 75-76.  
2342 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 114.  
2343 Zie o.a.: P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 242-243; E. 

SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 87-88.  
2344 A. PITLO, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deel 3 - Algemeen deel van het verbintenissenrecht, Arnhem, 

Gouda Quint, 1979, 239. Zie ook: N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 

2001, 250. Ook in de Common Law traditie wordt gesteld dat “Mere inadequacy of consideration will not void a 

contract”. Zie hierover: R.E. SCOTT en J.S. KRAUS, Contract Law and Theory, 4th edition, Newark, Lexisnexis, 

2007, 141. 
2345 Art. 1168 CC.  
2346 E. SWAENEPOEL, De contractpartijen door de rechter uitgekleed? De bevoegdheden van de rechter in de 

overeenkomst benaderd vanuit het verbintenissenrecht en het gerechtelijk recht, Brussel, Larcier, 2014, 17.  
2347 Cass. 3 februari 1950, Pas. 1950, I, 380; E. DIRIX, “Grondrechten en overeenkomsten” in K. RIMANQUE 

(ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1982, (35) 59; J. LIMPENS, “Examen de jurisprudence (1949 à 1952)”, RCJB 1953, (48) 

49; J. MATTHYS en G. BAETEMAN, “Overzicht van rechtspraak (1961-1964) Verbintenissen”, TPR 1966, (67) 74; 

S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 38; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. 

Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 125 en 334. Vgl. M. DE POTTER DE TEN BROECK, 

Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 31.  
2348 E. NORDIN, De schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: tussen compensatie en handhaving, 

doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen, 2014, 170 e.v. en de verwijzingen aldaar.  
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bindende derdenbeslissing.2349 Deze bepaling vindt evenwel geen toepassing wanneer partijen 

de beslissing samen nemen.2350 Deze auteur pleit evenwel om een gelijkaardige regeling te 

ontwikkelen voor het geval de vaststellingsovereenkomst tot stand komt na een proces van 

bemiddeling en partijen de beslissing dus samen nemen. Deze auteur pleit dus voor een 

afwijking van het principe dat een rechter de inhoud van de overeenkomst niet kan toetsen in 

het geval van een mediated vaststellingsovereenkomst.2351 Mijns inziens verdient dit voorstel 

geen bijval. Er zou tenslotte een onderscheid worden gemaakt tussen de 

vaststellingsovereenkomsten die tot stand komen met de hulp van een bemiddelaar en de 

vaststellingsovereenkomst die zonder de hulp van een bemiddelaar tot stand komen, hoewel 

bij een bemiddeling de derde geen beslissingsrecht krijgt over het conflict.  

 

612. SUBJECTIEVE INVULLING – Dat benadeling in beginsel geen nietigheidsgrond van een 

overeenkomst uitmaakt, vloeit voort uit de gedachte dat het evenwicht van de wederzijdse 

prestaties van partijen niet objectief kan worden bepaald.2352 Een Engelse auteur verwoordt 

het treffend als volgt: “The substantive fairness of settlement agreements is really a matter of 

surmise, illuminated only by the feeble glow of anecdote”.2353  

ONDERAFDELING 2. WETTELIJKE TOEPASSINGEN  

613. UITZONDERINGEN OP DE REGEL – Het uitgangspunt van de wetgever is duidelijk: 

benadeling vormt in het algemeen geen nietigheidsgrond. Dit uitgangspunt sluit ook aan bij 

het beginsel van pacta sunt servanda uit art. 1134 BW. Niettemin heeft de wetgever reeds in 

bepaalde gevallen een erkenning van benadeling in het leven geroepen. Verschillende 

wettelijke toepassingen van de vaststellingsovereenkomst lijken inderdaad een regeling te 

kennen voor benadeling, die de rechter een rol geven bij de controle van de inhoud van de 

vaststellingsovereenkomst.  

 Akkoord tot collectief herstel  

 

614. INHOUD ONDERHANDELD AKKOORD – Bij het akkoord tot collectief herstel uit het WER 

verplicht de wetgever, in tegenstelling tot bij andere vaststellingsovereenkomsten, een 

minimale en verplichte inhoud van het akkoord tot collectief herstel, indien partijen het 

                                                 
2349 Art. 7:904 NBW. Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel IV.  
2350 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 73.  
2351 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 310 e.v.  
2352 R. CELICE, L’erreur dans les contrats (étude de la jurisprudence française), Parijs, Librairie Générale de 

droit et de jurisprudence, 1922, 143; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 

2000, 76-77.  
2353 N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 205.  
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akkoord ter homologatie aan een rechter wensen voor te leggen.2354 Vooraleer een akkoord 

kan worden voorgelegd aan een rechter ter homologatie, moeten de voorwaarden uit art. 

XVII.36 WER zijn voldaan.2355 Een gelijkaardige opvatting wordt gevolgd in het Nederlandse 

recht2356 en in het recht van de VSA.2357 Bij een homologatie gaat het krachtens art. XVII.49, 

4 WER om een akkoordvonnis in de zin van art. 1043 Ger.W.2358 Het gehomologeerde 

akkoord bindt alle groepsleden, met uitzondering van een consument, die deel uitmaakt van 

de groep, die aantoont redelijkerwijs geen kennis te kunnen hebben genomen van de 

ontvankelijkheidsbeslissing tijdens de vastgestelde termijn. Op grond van art. XVII.50 WER 

dient het gehomologeerde akkoord, na afloop van de beroepstermijn, ter publicatie naar het 

Belgisch Staatsblad en de FOD Economie te worden verzonden. 

 

615. ONBENOEMDE OVEREENKOMST – Indien deze inhoudelijke vereisten niet zijn vervuld, 

kan de rechter het akkoord tot collectief herstel niet homologeren. Het gevolg hiervan is mijns 

inziens dat de ratio legis van de wet, met name ervoor te zorgen dat partijen die niet bij de 

procedure waren betrokken er ook door gebonden zijn, geen toepassing kan vinden.2359 De 

overeenkomst die desgevallend tot stand komt is een onbenoemde overeenkomst, 

onderworpen aan het gemene verbintenissenrecht.  

616. RECHTERLIJKE TOETSING – Maar ook indien deze punten wel zijn opgenomen in het 

akkoord, kan de rechter in een beperkt aantal gevallen alsnog de homologatie weigeren, op 

grond van art. XVII.49, § 2 WER, indien: 1) het overeengekomen herstel voor de groep of 

voor een subcategorie kennelijk onredelijk is; 2) de termijn die is bedoeld in art. XVII. 45, § 

3, 7°, kennelijk onredelijk is; 3) de aanvullende bekendmakingsmaatregelen bedoeld in art. 

XVII. 45, § 3, 11°, kennelijk onredelijk zijn.  

617. INHOUDELIJKE CONTROLE – Deze bepaling geeft de rechter dus de mogelijkheid om 

een inhoudelijke toetsing van de beslissing door te voeren. Hoewel partijen er blijkbaar samen 

zijn uitgekomen, kan de rechter alsnog deze gezamenlijke beslissing inhoudelijk toetsen. De 

                                                 
2354 Art. XVII.45 § 3 WER; E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN 

en A. VAN OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 85-97.  
2355 Art. XVII.42, § 2 WER; I. BOONE en K. RONSIJN, “Actualia schade en schadevergoeding 2012-2015” in C. 

VAN SCHOUBROECK en I. SAMOY (eds.), Themis Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 2014-2015, (37) 60.  
2356 Art. 7:907 NBW.  
2357 J.C. AUSPITZ, J.L. BLOCK en H. PIETRKOWSKI, “Settling a class action” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

24-7.  
2358 Art. 1043 Ger.W.: “De partijen kunnen de rechter verzoeken akte te nemen van de overeenkomst die zij 

gesloten hebben ter oplossing van het geschil dat bij hem regelmatig aanhangig is gemaakt. Tegen dit vonnis 

staat voor de gedingvoerende partijen geen voorziening open, tenzij de overeenkomst niet wettelijk is tot stand 

gekomen en behoudens de wijzen van uitlegging en van verbetering, bepaald in de artikelen 793 tot 801/1, indien 

daartoe grond bestaat.” Zie ook Cass. 3 oktober 1940, Pas. 1940, I, 239; E. DE BAERE, A.-S. MAERTENS en K. 

WILLEMS, “Belgische class action. Tien pijnpunten”, NJW 2015, (522) 527. Zie hierover Afdeling 5 van 

Hoofdstuk I van Deel III.  
2359 Vgl. E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN 

OEVELEN (eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 102.  
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rechter kan immers nagaan of het overeengekomen herstel voor de groep of voor een 

subcategorie van de groep kennelijk onredelijk is.2360 Deze bepaling geeft de rechter bijgevolg 

een mogelijkheid om het bereikte akkoord aan een, weliswaar beperkte, controle met 

betrekking tot de inhoud te onderwerpen. Deze controle is mijns inziens een toepassing van 

benadeling. Deze verregaande ingreep kan worden verklaard vanuit de bijzondere aard van de 

consumentenwetgeving over de collectieve rechtsvordering.  

618. CONTRAST MET ‘GEMENE’ CONSUMENTENRECHT – Deze bepaling staat nochtans in 

schril contrast met het uitgangspunt van het consumentenrecht, waar de basisregel is dat er 

geen rechterlijke toetsing mogelijk is van het economische evenwicht tussen de contractuele 

hoofdprestaties.2361 Art. VI.82 WER bepaalt immers uitdrukkelijk: “De beoordeling van het 

onrechtmatige karakter van bedingen heeft geen betrekking op de bepaling van het eigenlijke 

voorwerp van de overeenkomst, noch op de gelijkwaardigheid van, enerzijds, de prijs of 

vergoeding, en, anderzijds, de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten, 

voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.” De wetgever wijkt dus 

klaarblijkelijk af van dit uitgangspunt bij het akkoord tot collectief herstel.  

 Dading 

 

619. BENADELING – Bij de gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst speelt het 

algemene verbintenissenrecht onverkort.2362 De Belgische lex specialis over de dading 

herhaalt de gemeenrechtelijke regel dat benadeling geen aanleiding tot een vernietiging is.2363 

                                                 
2360 E. DE BAERE, A.-S. MAERTENS en K. WILLEMS, “Belgische class action. Tien pijnpunten”, NJW 2015, (522) 

527; E. DE BAERE en E. TERRYN, “Akkoord tot collectief herstel” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN 

(eds.), Class Actions, Antwerpen, Intersentia, 2015, (67) 100.  
2361 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 6; P. VAN 

OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 241; P. 

WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 239.  
2362 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 421.  
2363 Art. 2052, tweede lid BW: “Men kan er niet tegen opkomen uit hoofde van dwaling omtrent het recht of uit 

hoofde van benadeling.” Zie ook: Cass. 10 juli 1862, Pas. 1862, I, 289; Arbrh. Luik 11 januari 1990, TSR 1990, 

202; Antwerpen 7 februari 1995, AJT 1995-96, 325; C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit 

français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-Editeur, 1863, 305-306; C. BOILLOT, La transaction et le juge in 

Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires 

de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 343; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit 

civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 140-142; B. DEMARSIN, “Actualia “kleine 

overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), 

Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 176; H. DE PAGE, Traité Elementaire de 

droit civil belge. V: Les principaux contrats (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 486-487; J. HERBOTS, S. 

STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS EN I. SAMOY, “Dading”, TPR 2002, afl. 1, (867) 878; P. MALAURIE, L. 

AYNES en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2007, 609; B. MALLET-BRICOUT, “Vices et 

transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, 

Dalloz, 2006, (35) 37; G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 131-132; L. POULET, Transaction et 

protection des parties, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 25; L. SIMONT, J. DE GAVRE 

en P.-A. FORIERS, “Examen de jurisprudence (1976 à 1980). Les contrats spéciaux (3e partie)”, RCJB 1986, 

(317) 433; W. VAN EECKHOUTTE, A. TAGHON EN S. VANOVERBEKE, “Overzicht van rechtspraak. 
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Wat partijen bijvoorbeeld naar aanleiding van de totstandkoming van de dading beschouwen 

als wederzijdse toegevingen, is uiterst subjectief en daarom moeilijk controleerbaar.2364 

Niettemin proberen partijen via omwegen de nietigheid van de overeenkomst te verkrijgen 

door een wanverhouding in de wederzijdse toegevingen aan te tonen en op die manier toch de 

facto een beroep op benadeling te doen.2365 De beperkte rol van de rechter bij het beoordelen 

van de (inhoud van) de wederzijdse toegevingen sluit aan bij het gemeenrechtelijke principe 

over benadeling, dat integraal wordt herhaald in de lex specialis van toepassing op dading. 

Tot dit besluit kwam eveneens de Franse wetgever, nu de huidige Code Civil geen melding 

meer maakt van de uitsluiting van benadeling als mogelijke grond tot vernietiging van een 

dading. In het Franse recht is het gemeenrechtelijke regime over benadeling dus onverkort 

van toepassing op de dading, waar er – zoals in België – in beginsel geen toepassing wordt 

gemaakt van benadeling, behoudens wettelijke toepassingen daarvan.2366  

 

620. EVENWICHT – Beide partijen moeten immers geen evenwaardige engagementen met 

elkaar aangaan om van wederzijdse toegevingen te spreken.2367 Een rechter kan het evenwicht 

in beginsel niet toetsen.2368 Het is in principe voldoende dat beide partijen een toegeving 

                                                                                                                                                         
Arbeidsovereenkomsten (1988-2005) (1) ”, TPR 2006, (129) 719, A. VAN OEVELEN, “Dading en ontslag” in X 

(ed.), Liber Amicorum A. Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 277-278.  
2364 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 23. Zie ook: E. MONTERO en M. DEMOULIN, “La formation du contrat 

depuis le code civil de 1804: un régime en mouvement sous une lettre figée” in P. WERY (ed.), Le droit des 

obligations contractuelles et le bicentenaire de Code civil, Brussel, la Charte, 2004, (61) 76.  
2365 B. MALLET-BRICOUT, “Vices et transaction” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction 

dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (35) 38.  
2366 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle; F. JULIENNE, 

“Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 

september 2017], nr. 77.  
2367 Arbh. Antwerpen 25 maart 1994, RW 1994-95, 922; K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met 

aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, 

aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, 

(457) 494; B. FAGES, “Equilibre et transaction: l’exigence de concessions réciproques” in B. MALLET-BRICOUT 

en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (53) 55; J. H. HERBOTS, 

E. DEGROOTE en C. PAUWELS, m.m.v. L. LAMINE en F. CONVENT, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere 

overeenkomsten (1988-1994)”, TPR 1997, (647) 1248; P. MALAURIE, L. AYNÈS en P.-Y. GAUTIER, Les contrats 

spéciaux, Parijs, Defrénois, 2007, 595-596; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De 

landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 

256; L. SIMONT en J. DE GAVRE, “Examen de jurisprudence (1969 à 1975). Les contrats spéciaux”, RCJB 1976, 

(365) 479; W. VAN EECKHOUTTE, A. TAGHON EN S. VANOVERBEKE, “Overzicht van rechtspraak. 

Arbeidsovereenkomsten (1988-2005) (1) ”, TPR 2006, (129) 718.  
2368 Bergen 15 september 1998, JT 1999, 110; Rb. Neufchâteau 22 maart 2000, Rev. Rég. Dr. 2000, 331; Rb. 

Brussel 16 juni 1994, JLMB 1995, 717; B. DE CONINCK, “La transaction” in X (ed.), Les contrats spéciaux. 

Chronique de jurisprudence 1996-2000. Les dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 

194; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en 

J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 197.  
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doen, ongeacht de omvang en de verhouding ervan tot elkaar.2369 Dit sluit aan bij de 

gemeenrechtelijke opvatting dat benadeling in beginsel niet wordt aanvaard als 

nietigheidsgrond van een overeenkomst. Toch oordeelt sommige rechtspraak dat indien de 

toegevingen in een manifeste wanverhouding zijn, het eigenlijk geen wederzijdse toegevingen 

meer zijn.2370 Men probeert dit desgevallend te koppelen aan de wilsgebreken.2371 Een 

gelijkaardige visie hangt men aan in de VSA inzake de vereiste van consideration.2372 Op 

grond van het feit dat benadeling gemeenrechtelijk niet wordt erkend, verbaast deze 

rechtspraak enigszins – hoewel ze vanuit een billijkheidsstandpunt kan worden begrepen.2373 

Eerder werd besproken dat de invulling van de toegevingen zeer subjectief gebeurt.2374 Deze 

rechtspraak lijkt dan ook te botsen met het uiterst subjectieve karakter ervan. De intrede van 

de gekwalificeerde benadeling als zelfstandige rechtsfiguur is mijns inziens niet vreemd aan 

deze evolutie, aangezien de rechter zo toch een inhoudelijke controle van het evenwicht van 

de verbintenissen van de partijen kan doorvoeren.2375 

 

621. ERFRECHTELIJKE TOEPASSING – Het erfrecht kent voor de dading echter een 

afwijkende regeling op het uitgangspunt dat benadeling geen aanleiding tot een nietigheid 

is.2376 Art. 887 jo. 888 BW bepaalt dat een dading in één welbepaald geval toch wegens 

benadeling kan worden vernietigd.2377 Deze situatie behandelt een dading die een 

onverdeeldheid tussen mede-erfgenamen beëindigt.2378 Men noemt deze verdelingsakte 

                                                 
2369 Bergen 29 december 1987, T. Verz. 1989, 113, noot M. LAMBERT; Luik 22 december 1992, Verkeersrecht 

1993, 104; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 

1967, 55.  
2370 Arbeidshof Antwerpen 16 maart 2004, Ors. 2004, 26; Rb. Brussel 7 januari 2013, T. Verz. 2013, 306, noot 

N. SOLDATOS; H. KENFACK, “Transaction et autres risques de confusion (Partage, résiliation amiable, 

désistement d’instance, remise de dette, reçu pour solde de tout compte…)” in B. MALLET-BRICOUT en C. 

NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (25) 32-33.  
2371 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 49.  
2372 M.D. GOLDMAN, E.M. FILLIBEN en B.C. RALSTON, “Rescission and avoidance of settlement agreements” in 

R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New 

York, Wolters Kluwer, 2012, 18-68 en de verwijzingen aldaar.  
2373 N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 212.  
2374 Zie hierover Afdeling 4 van Hoofdstuk I van Deel III 
2375 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk II van Deel IV. Vgl. ook: F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 

10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 25.  
2376 Zie ook: B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en 

dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 

(141) 176-178; H. KENFACK, “Transaction et autres risques de confusion (Partage, résiliation amiable, 

désistement d’instance, remise de dette, reçu pour solde de tout compte…)” in B. MALLET-BRICOUT en C. 

NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (25) 29-30.  
2377 C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-Ferrand, 

Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 343-344; 

P. MALAURIE, L. AYNES en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2007, 599.  
2378 C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-

Editeur, 1863, 306; G. CHANTEPIE, La lésion, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2006, 278-

279; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht. Deel IV. Huwelijksstelsels. Erfrecht. Giften, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 507-509; E. SWAENEPOEL, “Geweld, benadeling en gekwalificeerde benadeling” 
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daarom soms ook een transactionele verdeling.2379 Een mede-erfgenaam kan in deze 

hypothese een vordering tot vernietiging instellen tegen een dading die een einde stelt aan een 

onverdeeldheid, wanneer deze erfgenaam bewijst dat hij voor meer dan een vierde is 

benadeeld. De gelijkheid tussen erfgenamen als basisidee bij de verdeling van 

nalatenschappen ligt ten grondslag aan de opname van benadeling als grond tot nietigheid in 

deze specifieke context.2380  

 

622. DEFINITIEVE EINDE? – Het beschermen van de gelijkheid tussen erfgenamen lijkt 

evenwel te botsen met de gedachte dat een dading een definitief einde stelt aan een geschil en 

daarom niet op grond van benadeling kan worden aangevochten.2381 Blijkbaar kan van deze 

vooropgestelde gelijkheid tussen erfgenamen voor maximaal een vierde worden afgeweken. 

De proportionele gelijkheid tussen de kavels van de erfgenamen wordt dus geviseerd.2382  

 

623. ‘ECHTE’ VERSUS ‘SCHIJNDADING’ – In de rechtsleer heerst een controverse over de 

verzoenbaarheid van enerzijds de mogelijkheid van een vernietiging op grond van benadeling 

en anderzijds de lex specialis van de dading die uitdrukkelijk2383 stelt dat benadeling geen 

grond tot vernietiging is.2384 In een poging om deze ogenschijnlijke tegenstelling te verklaren, 

kunnen twee strekkingen worden onderscheiden.2385  

 

                                                                                                                                                         
in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, (101) 121-122. Zie ook: L. SIMON, J. DE 

GAVRE en P.-A. FORIERS, “Examen de jurisprudence (1976 à 1980). Les contrats spéciaux (3e partie)”, RCJB 

1986, (317) 433. Zie ook: M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé comparé et de droit 

international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 126 e.v.  
2379 Transactioneel lijkt dan afkomstig te zijn van de Franse vertaling van dading, m.n. transaction. Zie ook: P. 

MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique 

permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 50 e.v.  
2380 Cass. 1 juni 2007, Pas. 2007, 1054; A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 

2014, 281; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence. V: Les 

principaux contrats usuels (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 1040; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction 

en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 120; C. SLUYTS, “Gevolgen en oorzaken van 

onvolkomenheid van de verdeling” in W. PINTENS (ed.), Liber Amicorum Roger Dillemans-Deel 1. Familierecht 

en familiaal vermogensrecht, 1997, (271) 301.  
2381 J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 

126-127; B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in 

B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 177.  
2382 A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, 281-282.  
2383 Artikel 2052, tweede lid BW.  
2384 Zie ook G. GHEYSEN, Dading in APR, Brussel, Larcier, 1966, 135-136; R. SABBAH, “Le partage 

transactionnel”, TBBR 2010, (76) 77 e.v.; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in 

APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 242-246.  
2385 C. ACCARIAS, De la transaction en droit romain et en droit français, Versailles, Beau Jeune Imprimeur-

Editeur, 1863, 306-307; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, 

Brussel, Bruylant, 1967, 119 e.v.; D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?” in W. PINTENS en C. 

DECLERCK (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 172 e.v.; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. 

COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 245-246.  
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624. ‘SCHIJNDADING’ – Een eerste strekking stelt dat men moet kijken naar de 

overeenkomst tussen de erfgenamen met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap. 

Indien die verdelingsakte een ‘echte’ dading is, speelt het uitzonderingsregime uit het erfrecht 

niet.2386 Een dading kan dus slechts worden aangetast indien het gaat om een ‘schijndading’, 

dit is een overeenkomst die partijen verkeerdelijk als een dading hadden gekwalificeerd. Aan 

deze strekking ligt de definitieve werking van de dading ten grondslag. Partijen proberen 

immers om rechtszekerheid te verkrijgen. Indien een benadeling dit definitieve karakter kan 

doorbreken, dan verliest de dading een groot stuk van haar aantrekkingskracht.2387  

 

625. ‘ECHTE DADING’ – Een tweede strekking binnen de rechtsleer en rechtspraak vat de 

draagwijdte van de uitzonderingsbepalingen ruimer op en verklaart deze regels ook 

toepasselijk op de zogenaamde ‘echte’ dadingen. Dit impliceert dat benadeling in de 

specifieke context van een vereffenings- en verdelingsakte ook bij die overeenkomsten een 

grond tot nietigheid vormt. Het Hof van Cassatie besliste in die zin in een arrest van 2010.2388 

Deze strekking wordt ook sinds lang gevolgd in het Franse recht.2389 Met een arrest van 3 

april 2017 komt het Hof van Cassatie echter uitdrukkelijk terug op deze rechtspraak, door te 

oordelen: “Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een deelgenoot wegens 

benadeling van meer dan een vierde kan opkomen tegen een verdeling die ten onrechte als 

dading werd gekwalificeerd, maar dat deze mogelijkheid niet openstaat ten aanzien van een 

werkelijke dading, namelijk een wederkerige overeenkomst waarbij de partijen wederzijdse 

                                                 
2386 Cass. 10 juli 1862, Pas. 1862, I, 289; Cass. 7 december 1829, Pas. 1829, I, 317; Gent 2 oktober 2008, 

www.juridat.be; Antwerpen 23 juni 2003, NJW 2003, 1338, noot BW; D. COTTENIE, “Gedane zaken nemen geen 

keer. Of soms wel? Over het karakter van ‘dading’ van de EOT-regelingsakte” (noot onder Gent 16 oktober 

2008), TBR 2010, afl. 2, (216) 221; J. DE GAVRE, Le contrat de la transaction en droit civil et en droit judiciaire 

privé, Brussel, Bruylant, 1967, 129-126; C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het 

notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 150; M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND, J. VERSTRAETE, 

I. VERHAERT, m.m.v. R. BARBAIX, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen 1966-2004”, TPR 2005, (449) 635-

636.  
2387 Zo oordeelde ook Gent 2 oktober 2008, 2003/AR/1556, www.juridat.be. Dit arrest werd echter vernietigd 

door het Hof van Cassatie.  
2388 Cass. 28 januari 2010, Arr.Cass. 2010, 279; D. COTTENIE, “Gedane zaken nemen geen keer. Of soms wel? 

Over het karakter van ‘dading’ van de EOT-regelingsakte” (noot onder Gent 16 oktober 2008), TBR 2010, afl. 2, 

(216) 221; D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), 

Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 173; B. VERLOOY, “De vernietiging van een dading 

wegens benadeling” (noot onder Cassatie 28 januari 2010), RABG 2010, (761) 762-763.  
2389 Cass. 28 januari 2010, Arr.Cass. 2010, 279; Cass. 21 november 1946, Pas. 1946, 434, noot R. PIRET; Cass. 

21 oktober 1943, Pas. 1944, I, 18; Brussel 23 december 2013, T. Not. 2014, 650; Gent 13 maart 2008, NJW 

2009, 223; Antwerpen 30 april 1991, Pas. 1991, II, 151; Brussel 30 juni 1965, T. Not. 1967, 141. Zie ook in de 

lagere rechtspraak: Rb. Brussel 3 februari 1967, JT 1967, 387. Zie in de andere zin: Bergen 15 september 1998, 

JT 1999, 110; C. BOILLOT, La transaction et le juge in Collection des thèses de l’école doctorale de Clermont-

Ferrand, Clermont-Ferrand, Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand LGDJ, 2003, 

477; J. GHESTIN, Traité. Formation du contrat, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Juris, 1993, 1993, 767; 

H. KENFACK, “Transaction et autres risques de confusion (Partage, résiliation amiable, désistement d’instance, 

remise de dette, reçu pour solde de tout compte…)” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La 

transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (25) 29-30; A. KLUYSKENS, Beginselen van 

burgerlijk recht. De erfenissen, 1927, II, 330-331; F. LAURENT, Principes de droit civil, Brussel, Bruylant 1874, 

T. X, 516-524.  
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toegevingen doen om de onverdeeldheid te doen ophouden.” De discussie lijkt zo opnieuw 

aan te zwengelen.2390 

 WAM  

626. BETWISTING – De WAM organiseert een verplichting voor de verzekeraar om binnen 

bepaalde termijnen te reageren op een verzoek tot schadevergoeding van een benadeelde. In 

het geval dat de schade en de aansprakelijkheid niet worden betwist, moet de reactie van de 

verzekeraar bestaan uit een voorstel tot schadevergoeding.2391 De wetgever voorziet in een 

sanctie voor de verzekeraar, wanneer een rechter zou oordelen dat de schadevergoeding uit 

het bedoelde voorstel kennelijk ontoereikend is. De verzekeraar is dan gehouden om een 

bijkomend bedrag te betalen, berekend tegen de wettelijke interestvoet. De rechter kan de 

inhoud van het voorstel van de WAM-verzekeraar toetsen.2392 Ook hier ligt dus een wettelijke 

toepassing van benadeling voor.  

627. NEW YORK – Een gelijkaardige regeling bestaat in art. 2601 van de ‘Unfair Claim 

Settlement Practices’ van de New York Insurance Law. Ook daar krijgt de verzekeraar een 

financiële sanctionering indien kan worden aangetoond dat de verzekeraar misbruiken aan de 

dag heeft gelegd in de aanloop naar een settlement agreement. De meeste van deze gronden 

worden in het Belgische recht echter gedekt door onder andere de wilsgebreken en het 

consumentenrecht.  

ONDERAFDELING 3. PRIJSVERMINDERING 

628. PRECAIR – In de doctrine wordt gepleit voor de invoering van een nieuwe remedie 

naast de ontbinding en de gedwongen uitvoering.2393 De proportionele prijsvermindering zou 

dan een algemene en autonome remedie in wederkerige contracten kunnen zijn. JANSEN merkt 

evenwel zelf terecht op dat de prijsvermindering bij de dading in beginsel niet eenvoudigweg 

kan worden toegepast.2394 Deze visie kan mijns inziens worden doorgetrokken naar alle 

vaststellingsovereenkomsten. De conventionele beslissing behelst immers een precair 

evenwicht, dat niet zonder meer wordt gekenmerkt door een deelbaarheid van de 

prestaties.2395  

                                                 
2390 Cass. 3 april 2017, JT 2017, 350. Zie hiervoor N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde 

stelt aan een onverdeeldheid wegens benadeling voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en 

rechtsbescherming”, Not. Fisc. M. 2017, 163-171.  
2391 Art. 13 WAM.  
2392 S. VEREECKEN, “De gewijzigde wetgeving motorrijtuigenverzekering. De wet van 22 augustus 2002.” in X 

(ed.), Gandaius Actueel IX, Mechelen, Story-Scientia, 2004, (151) 191.  
2393 S. JANSEN, Prijsvermindering, Antwerpen, Intersentia, 2015, 1200 p.  
2394 S. JANSEN, Prijsvermindering, Antwerpen, Intersentia, 2015, 827.  
2395 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 4; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil 

belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, 

Bruylant, 2017, 475.  
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ONDERAFDELING 4. TUSSENBESLUIT 

 

629. GEMENE RECHT – Het uitgangspunt is dat een vaststellingsovereenkomst niet kan 

worden vernietigd op grond van benadeling. Dit principe sluit aan bij de gemeenrechtelijke 

regel uit art. 1118 BW en vloeit voort uit een afkeur voor een rechterlijke controle van het 

economische evenwicht van een overeenkomst.2396 Dit is een belangrijke premisse in het 

Belgische contractenrecht.  

 

630. WETTELIJKE UITZONDERINGEN – Niettemin erkent de wetgever in welbepaalde 

gevallen toch een rol voor benadeling. De rechter krijgt in die gevallen immers de 

bevoegdheid om de inhoud van (het voorstel tot) beslissing te toetsen. In het 

consumentenrecht kent de wet een bijzondere toepassing van benadeling bij het akkoord tot 

collectief herstel. De rechter beschikt over een mogelijkheid om na te gaan of de inhoud van 

het bereikte akkoord niet kennelijk onredelijk is. Indien dit het geval blijkt te zijn, weigert de 

rechter om het bereikte akkoord te homologeren. Een erkenning van benadeling, hoewel 

betwist, gebeurde ook bij de zogenaamde transactionele verdelingen. Dit is een verdeling van 

een nalatenschap aan de hand van een dading. Ook in een voorstel tot schadevergoeding 

uitgaande van een verzekeraar in het kader van de WAM, beschikt de rechter over de 

mogelijkheid om de inhoud van het voorstel tot schadevergoeding te toetsen. Indien het 

voorstel te laag blijkt, wordt de verzekeraar financieel gesanctioneerd.  

 

631. NUANCERING – Deze wettelijke toepassingen maken duidelijk dat het 

gemeenrechtelijke uitgangspunt over de beperkte rol van benadeling toch enigszins moet 

worden genuanceerd in het kader van de vaststellingsovereenkomst. De wetgever bedeelt een 

belangrijke plaats toe aan de redelijkheid en de billijkheid, door een evenwichtige 

vaststellingsovereenkomst na te streven. Indien er tekenen zijn van een onbillijke 

overeenkomst, kan de rechter alsnog – in weerwil van het gemene uitgangspunt dat het 

contractuele evenwicht niet wordt gecontroleerd – ingrijpen. Dit is een belangijke vaststelling. 

Niettemin moet mijns inziens worden gepleit voor een terughoudendheid van de rol van de 

rechter bij een inhoudelijke controle van de vaststellingsovereenkomst. Een algemene 

toetsingsbevoegheid voor de rechter van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst zou 

mijns inziens leiden tot een vorm van beroepsmogelijkheid tegen een 

vaststellingsovereenkomst en zal de rol van een vaststellingsovereenkomst als contractueel 

sluitstuk van een conflict volledig uithollen.2397  

 GEKWALIFICEERDE BENADELING 

 

                                                 
2396 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 238 e.v.  
2397 Vgl. M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 311.  
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632. INHOUDELIJKE CONTROLE – Van gewone benadeling te onderscheiden, is de 

gekwalificeerde benadeling. Ook dit leerstuk verdient in het licht van de 

vaststellingsovereenkomst nader onderzoek.2398 Deze grond biedt de rechter eveneens de 

mogelijkheid om de inhoud van de vaststellingsovereenkomst te controleren.2399  

ONDERAFDELING 1. BEGRIPSBEPALING  

 

633. DEFINIËRING – De gekwalificeerde benadeling wordt nergens in de wet 

gedefinieerd.2400 Het Hof van Cassatie gaf aan deze rechtsfiguur in 2012 voor de eerste keer 

zelf een definitie.2401 Voordien was het enkel de lagere rechtspraak en rechtsleer die zich met 

deze rechtsfiguur inlieten, met af en toe een (negatieve) definitie van de hogere 

rechtspraak.2402 De rechtsleer lijkt het erover eens dat deze toepassingsvoorwaarden streng 

worden gecontroleerd en dat dit leerstuk een beperkt gebruik kent.2403 Mogelijk brengt het 

                                                 
2398 Zie voor een uitvoerige bespreking hiervan: E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 217 e.v. 
2399 Vgl. in het algemeen: E. DIRIX, “Grondrechten en overeenkomsten” in K. RIMANQUE (ed.), De 

toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1982, 

(35) 59; G. FIÉVET, “Erreur, dol et lésion qualifiée. Chronique de jurisprudence (2006-2016)” in P. WERY (ed.), 

Théorie générale des obligations et contrats spéciaux. Questions choisies, Brussel, Larcier, 2016, (59) 94. Zie 

ook: G. CLOSSET-MARCHAL, “”La transaction civile met-elle fin au litige?” (noot onder Brussel 10 oktober 

2014), TBBR 2017, (417) 418.  
2400 Zie ook: A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, 260-261; E. 

SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 201-202; N. VAN 

LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 332-333.  
2401 Cass. 9 november 2012, RW 2012-13, 1415, noot E. ADRIAENS. Dit arrest had betrekking op een dading. Zie 

ook: Arbrb. Brussel 5 september 1988, JTT 1988, 445; P. BAZIER, “L’interaction entre les vices de consentement 

et les pouvoirs du juge” in S. STIJNS en P. WERY (eds.), Le juge et le contrat. De rol van de rechter in de 

overeenkomst, die Keure, Brugge, 2014, (253) 259; H. CASMAN, “De EOT-regelingsakte als dading” (noot onder 

Cass. 9 november 2012), Not. Fisc. M. 2013, (121) 121-124; M. DE POTTER DE TEN BROECK, “De 

gekwalificeerde benadeling aanvaard, maar wat met de grondslag?” (noot onder Cassatie 9 november 2012), 

TBBR 2013, (131) 131-140; G. FIEVET, “Erreur, dol et lésion qualifiée. Chronique de jurisprudence (2006-

2016)” in P. WERY (ed.), Théorie générale des obligations et contrats spéciaux. Questions choisies, Brussel, 

Larcier, 2016, (59) 93; V. HULPIAU, “Regelingsakte EOT aanvechtbaar op grond van (gekwalificeerde) 

benadeling?” (noot onder Cass. 9 november 2012), T. Fam. 2013, (134) 134-140; S. STIJNS, “De Franse 

hervorming van het verbintenissenrecht: voorbeeld of tegenvoorbeeld?” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), 

Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (571) 

576; W. VAN EECKHOUTTE, A. TAGHON en S. VANOVERBEKE, “Overzicht van rechtspraak. 

Arbeidsovereenkomsten (1988-2005) (1) ”, TPR 2006, (129) 719; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 123 e.v.; B. VINCK, “(Gekwalificeerde) benadeling bij beëindiging 

van de tweerelatie” (noot onder Cass. 9 november 2012), T. Not. 2013, afl. 6, 343-355.  
2402 Zie bijvoorbeeld Cass. 29 april 1993, JT 1994, 294. Zie ook: F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De 

Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, 

prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 421-422 ; E. NORDIN, De 

schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: tussen compensatie en handhaving, doctoraatsthesis 

Universiteit Antwerpen, 2014, 87; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing 

van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 329; P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil 

belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 292 e.v..  
2403 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 217 e.v.  
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arrest van het Hof van Cassatie verandering in deze terughoudendheid.2404 Het Hof van 

Cassatie definieerde de gekwalificeerde benadeling ondertussen immers als “de benadeling 

die bestaat uit een manifeste wanverhouding tussen de wederzijds bedongen prestaties en die 

het gevolg is van het misbruik door de ene partij van de zwakke positie van de andere”.2405  

 

634. VOORWAARDEN – Er zijn verschillende determinerende voorwaarden. Er moet i) een 

omvangrijke wanverhouding tussen de wederzijdse prestaties bestaan. Dit is de eigenlijke 

benadeling en dus de grond tot inhoudelijke controle voor de rechter. De rechter heeft ook 

hier de mogelijkheid om de inhoud van de overeenkomst te toetsen, aangezien benadeling een 

van de constitutieve voorwaarden is. Deze benadeling moet ii) haar oorsprong vinden in de 

uitbuiting door de ene partij van iii) de zwakkere positie van de andere partij en iv) dat deze 

uitbuiting een determinerende invloed had.2406 De zwakke positie van de tegenpartij kan 

voortvloeien uit leeftijd, emotionele hartstochten, onervarenheid, noden…2407 De vanuit 

rechtssociologisch oogpunt mogelijk ongelijke relatie tussen een vergoedingsgerechtigde en 

een verzekeraar, biedt ongetwijfeld mogelijkheden voor een toepassing van dit leerstuk.2408 

                                                 
2404 Vgl. P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. 

Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 50.  
2405 Cass. 9 november 2012, RW 2012-13, 1415, noot E. ADRIAENS.  
2406 Zie o.a.: Cass. 9 november 2012, RW 2012-13, 1415, noot E. ADRIAENS; Brussel 19 november 2013, 

2011.AR.775, onuitgeg.; E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, 

wilsgebreken en erkenning gekwalificeerde benadeling” (noot onder Cassatie 9 november 2012), RW 2012-13, 

(1416) 1420; A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, 260 e.v.; B. CATTOIR, 

“De dading na schadegeval en het recht van het slachtoffer op bijkomende schadevergoeding” (noot onder 

Antwerpen 7 februari 1995), AJT 1995-96, (327) 329; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 70-76; W. DE BONDT, “De wilsgebreken herbekeken. Een studie van de 

wilsgebreken uitgaande van een feitelijke analyse van de wils- en toestemmingsdefecten”, TBBR 1996, (369) 

376-377; R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. 

Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 36-37; M. DE POTTER 

DE TEN BROECK, “De gekwalificeerde benadeling aanvaard, maar wat met de grondslag?” (noot onder Cassatie 9 

november 2012), TBBR 2013, (131) 131; L. GOVAERT, “Art. 2052” in L. DE KEYSER, E. DIRIX, C. SLUYTS en A. 

VAN GELDER (eds.), Bijzondere Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 55; D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?” in 

W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 170 e.v.; E. 

NORDIN, De schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: tussen compensatie en handhaving, 

doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen, 2014, 86-87; J.-F. ROMAIN, “Regain de la lésion qualifiée en droit des 

obligations”, JT 1993, (749) 749; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. 

STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire 

cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 229-230; S. STIJNS en E. 

SWAENEPOEL, “De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de hand van het 

contractueel evenwicht” in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, (1) 29-30; E. SWAENEPOEL, “Geweld, benadeling en gekwalificeerde benadeling” in R. VAN 

RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, (101) 124-125; W. VAN GERVEN m.m.v. SOFIE 

COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 125-127; N. VAN LEUVEN, Contracten en 

mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 332 en 359.  
2407 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 249.  
2408 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 473.  
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Eenzelfde redenering gaat op in het sociaal recht voor de verhouding tussen werkgever en 

werknemer.2409 Hoewel het onduidelijk is of er sprake is van gekwalificeerde benadeling 

indien de verzekeraar gebruik maakt van een onevenwicht in informatie, lijkt dit mijns inziens 

wel een indicatie voor de rechter.2410 Deze problematiek is nog niet uitgebreid voorgelegd aan 

de rechtspraak, gelet op de pas recente rechtspraak van het Hof van Cassatie.  

Een zeldzame toepassing in de verzekeringsrechtspraak van gekwalificeerde benadeling is de 

volgende. Een verzekeringnemer lijdt schade, doordat zijn huis afbrandt en ook de gehele 

inboedel in de brand verloren gaat. Het slachtoffer doet dan ook een beroep op zijn 

brandverzekering. Op dezelfde dag van de brand, komt er een vaststellingsovereenkomst tot 

stand tussen de schadelijder, vertegenwoordigd door een expert, en de verzekeraar. Nadien 

bepleit de verzekeraar de nietigheid van deze overeenkomst, omdat er sprake zou zijn van 

gekwalificeerde benadeling. In subsidiaire orde vordert de verzekeraar een vermindering van 

de vergoeding van de expert, die ook door de verzekeraar diende te worden betaald. Het hof 

van beroep te Brussel oordeelt dat er geen sprake is van gekwalificeerde benadeling louter 

omdat er een onevenwicht zou zijn in de prestaties. Ook de omstandigheid dat de 

vaststellingsovereenkomst werd gesloten op nog dezelfde dag als de brand plaatsvond, 

verandert hier volgens het hof niets aan.2411 Het is mijns inziens belangrijk dat het in casu de 

verzekeraar is die het argument van gekwalificeerde benadeling inroept. De uitkomst was 

mijns inziens vermoedelijk anders geweest indien het de benadeelde was die zich op de 

gekwalificeerde benadeling zou beroepen wanneer een voor hem nadelige 

vaststellingsovereenkomst tot stand komt op dezelfde dag als zijn huis en inboedel 

afbrandden. 

Een andere interessante toepassing betreft het geval van een overeenkomst tussen een 

schadelijdster en een schatter van de verzekeraar. Deze overeenkomst werd gesloten in de 

vroege ochtend, op straat, nadat de vrouw met haar twee kinderen is kunnen ontsnappen aan 

een woningbrand. De schatter maakte van deze positie misbruik, wat leidde tot 

onevenwichtige prestaties in de overeenkomst.2412 

 

635. WEDERKERIGE OVEREENKOMSTEN – Een toepassing van de gekwalificeerde benadeling 

is mogelijk bij alle wederkerige overeenkomsten. Het arrest van het Hof van Cassatie van 

2012 had overigens expliciet betrekking op een dading: “een dergelijke overeenkomst kan, 

ook al wordt zij gekwalificeerd als een dading, worden aangevochten op grond van 

                                                 
2409 Arbh. Brussel 26 september 1988, Rechtspr. Arb. Br. 1988, 374. Vgl. Arbh. Luik 11 juli 2016, JLMB 2017, 

740.  
2410 Vgl. K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, 249 e.v.  
2411 Brussel 25 februari 2002, RW 2005-06, 503.  
2412 Antwerpen 5 september 2011, TBBR 2014, 76.  
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gekwalificeerde benadeling”.2413 Het is duidelijk dat de gekwalificeerde benadeling van 

toepassing is op de vaststellingsovereenkomst.  

 

636. MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN – Het Nederlandse recht kent als equivalent het 

misbruik van omstandigheden en benoemt dit uitdrukkelijk als wilsgebrek.2414 Hoewel er een 

gelijkaardige invulling geldt, is de benadeling an sich hier geenszins een 

toepassingsvoorwaarde, in tegenstelling tot in het Belgische recht. Wel zijn i) bijzondere 

omstandigheden, ii) een causaal verband tussen de omstandigheden en iii) een misbruik van 

die bijzondere omstandigheden noodzakelijke voorwaarden.2415 De nadruk ligt in het 

Nederlandse recht meer op het eigenlijke misbruik, eerder dan op de benadeling. Ook in het 

Duitse recht kent de wetgever door middel van § 138, 2 BGB een gelijkaardig concept. Het 

nieuwe Franse BW spreekt ook van een abus de l’état de dépendance.2416 Het Voorontwerp 

van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw BW spreekt 

eveneens van misbruik van omstandigheden en definieert dit als een manifeste 

wanverhouding tussen de prestaties als gevolg van het misbruik door de ene partij van 

omstandigheden die verbonden zijn aan de zwakke positie van de andere partij.2417 Men 

haalde duidelijk inspiratie in het Nederlandse recht.  

ONDERAFDELING 2. GRONDSLAG EN SANCTIE 

637. MEERDERE VOORSTELLEN – Meer discussie bestaat echter over de grondslag en de 

sanctie van deze rechtsfiguur.2418 Enerzijds stelt men dat er sprake is van een ongeoorloofde 

                                                 
2413 Zie ook: Brussel 19 november 2013, 2011.AR.775, onuitgeg.; Gent 11 maart 2013, TBBR 2016, 179; F. 

GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: 

Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 421-422.  
2414 Zie art. 3:44 (4) NBW: “Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet 

begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, 

abnormale geestestoestand, of onervarenheid, bewogen woirdt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot 

stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou 

behoren te weerhouden”; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Verbintenissenrecht, 6-III, Algemeen 

overeenkomstenrecht in C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 

Deventer, Kluwer, 2010, 214 e.v.; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 

2001, 576-604; M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst, Erasmus Universiteit 

Rotterdam, 2007, 92 e.v.; M. VAN ROSSUM, Misbruik van omstandigheden, Deventer, Tjeenk Willink, 1998, 95 

p.  
2415 C. ASSER en A.S. HARTKAMP, Algemene leer der overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2005, 205 e.v.  
2416 Art. 1143 CC. Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 

2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 59 in fine.  
2417 Art. 41 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2418 A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, 264 e.v.; P. BAZIER, 

“L’interaction entre les vices de consentement et les pouvoirs du juge” in S. STIJNS en P. WERY (eds.), Le juge et 

le contrat. De rol van de rechter in de overeenkomst, die Keure, Brugge, 2014, (253) 260-261; L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 74 e.v.; R. BARBAIX, Het contractuele 

statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 67; R. HENDRICKX, “Het vergeten wilsgebrek”, Jura 

Falc. 1989, (179) 187-188; E. NORDIN, De schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: tussen compensatie 

en handhaving, doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen, 2014, 87; S. STIJNS, “De Franse hervorming van het 
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oorzaak.2419 Het zou in strijd zijn met de goede zeden wanneer een contractant misbruik 

maakt van de zwakkere positie van de andere partij. Anderzijds stoelen rechtspraak en 

rechtsleer de gekwalificeerde benadeling op het leerstuk van de precontractuele 

aansprakelijkheid, aangezien er een misbruik van contractvrijheid zou zijn.2420 Bepaalde 

auteurs zien hierin een toepassing van het algemeen rechtsbeginsel van het verbod op 

rechtsmisbruik.2421 Een wetgevend ingrijpen over deze grondslag lijkt evenwel aangewezen, 

aangezien ook het Hof van Cassatie zich in 2012 niet uitsprak over de grondslag en de 

sancties ervan.2422 In navolging van het proefschrift van SWAENEPOEL, pleit dit onderzoek 

voor een sanctie van het herstel in natura, dat desgevallend de matiging van de overdreven 

verbintenis of zelfs de nietigheid van de overeenkomst kan impliceren.2423 Indien een herstel 

in natura het hele contractuele evenwicht zou verstoren, is een herstel bij equivalent 

aangewezen.2424 

Het Voorontwerp van wet, goedgekeurd door de Raad van Ministers op 30 maart 2018, 

houdende invoeging van Boek 5 “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, komt 

hieraan tegemoet. In art. 5.41 wordt bepaald dat, bij misbruik van omstandigheden, de 

benadeelde aanspraak kan maken op de aanpassing van zijn verbintenissen en, indien het 

misbruik doorslaggevend is, de relatieve nietigheid. Dit voorontwerp benoemt het misbruik 

van omstandigheden ook daadwerkelijk als wilsgebrek in art. 5.37. 

 

                                                                                                                                                         
verbintenissenrecht: voorbeeld of tegenvoorbeeld?” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord 

aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (571) 587; S. STIJNS 

en E. SWAENEPOEL, “De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de hand van het 

contractueel evenwicht” in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, (1) 33; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 123-

124; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 332-333; P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge. Tome II: Les 

obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 295 e.v.; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2010,  241.   
2419 Zie art. 1131 jo. 1133 BW.  
2420 Cass. 9 november 2012, Arr.Cass. 2012, 2487; A. DE BERSAQUES, “La lésion qualifiée et sa sanction” (noot 

onder Kh. Brussel 20 februari 1970), RCJB 1977, (10) 10-37; W. DE BONDT, Gekwalificeerde benadeling, 

Antwerpen, Kluwer, 1985, 252-253; E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 200; 

E. DIRIX, “Grondrechten en overeenkomsten” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in 

private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1982, (35) 59-60; E. SWAENEPOEL, Toetsing 

van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 763.  
2421 E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en 

erkenning gekwalificeerde benadeling” (noot onder Cass. 9 november 2012), RW 2012-13, (1416) 1419. Zie 

evenwel: M. DE POTTER DE TEN BROECK, “De gekwalificeerde benadeling aanvaard, maar wat met de 

grondslag?” (noot onder Cassatie 9 november 2012), TBBR 2013, (131) 132.  
2422 G. FIEVET, “Erreur, dol et lésion qualifiée. Chronique de jurisprudence (2006-2016)” in P. WERY (ed.), 

Théorie générale des obligations et contrats spéciaux. Questions choisies, Brussel, Larcier, 2016, (59) 95.  
2423 Zie bvb. Gent 5 mei 2017, RABG 2017, 1203 e.v.  
2424 S. STIJNS, “De Franse hervorming van het verbintenissenrecht: voorbeeld of tegenvoorbeeld?” in N. 

CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, (571) 588; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 427-429. Zie ook: P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge. Tome II: Les 

obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 296.  
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638. GRENS MET WILSGEBREK BEDROG – Daarnaast bestaat soms een vervagende grens met 

het wilsgebrek bedrog. Bepaalde auteurs beschouwen de gekwalificeerde benadeling als een 

verbijzondering van bedrog.2425 Niettemin kan men tegen deze opvatting bezwaren 

opperen.2426 Bij bedrog moet de bedrieger bewust hebben gehandeld om te misleiden.2427 Dit 

vereiste van opzet is niet aanwezig bij gekwalificeerde benadeling, aangezien er daar slechts 

sprake is van misbruik. Niet elk misbruik lijkt in dat opzicht ook kwade trouw te 

impliceren.2428  

 

639. RECHTERLIJKE CONTROLE VAN DE INHOUD – Naast gewone benadeling, biedt dus ook 

de gekwalificeerde benadeling de rechter een mogelijkheid om de inhoud van de beslissing in 

het kader van de vaststellingsovereenkomst te controleren.  

 IMPREVISIE  

640. WAARDEVERMINDERING VERZEKERDE GOED – Art. 109 Verzekeringswet 2014 lijkt 

eveneens een wettelijke uitzondering te bevatten op het gemeenrechtelijke principe dat het 

contractuele evenwicht van een overeenkomst niet kan worden gecontroleerd door een 

rechter. Deze bepaling biedt partijen bij een zaakverzekeringsovereenkomst de mogelijkheid 

om een voorafgaande taxatie aan bepaalde goederen toe te kennen. Een partij kan de 

getaxeerde waarde verminderen of de verzekeringsovereenkomst zelfs beëindigen wanneer 

het goed waarvoor een getaxeerde waarde werd aangegaan een aanzienlijke 

waardevermindering ondergaat.2429  

641. RECHTERLIJKE CONTROLE – De wetgever staat partijen dus toe om rekening te houden 

met omstandigheden die zich pas voordoen nadat de overeenkomst is gesloten. Het gaat hier 

dan ook om een wettelijke erkenning van de imprevisieleer.2430  

 

642. CONTROVERSE – Het Belgische contractenrecht draagt echter, zoals gezegd, het 

beginsel van pacta sunt servanda hoog in het vaandel. Een gevolg daarvan is de 

                                                 
2425 D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 

2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 165 e.v.  
2426 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 316.  
2427 S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, “De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan 

de hand van het contractueel evenwicht” in I. SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het 

contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (1) 31-32.  
2428 Vgl. G. FIEVET, “Erreur, dol et lésion qualifiée. Chronique de jurisprudence (2006-2016)” in P. WERY (ed.), 

Théorie générale des obligations et contrats spéciaux. Questions choisies, Brussel, Larcier, 2016, (59) 99.  
2429 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 556 e.v.; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. 

AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, 

TPR 2016, afl. 2-3, (673) 965-966.  
2430 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 52.  
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gemeenrechtelijke verwerping van de imprevisieleer.2431 In Frankrijk2432, Nederland2433 en 

Duitsland2434 heeft deze theorie echter een plaats gekregen in het burgerlijk wetboek. Dit 

leerstuk heeft in het Belgische recht reeds tot veel controverse aanleiding gegeven.2435 De 

imprevisieleer wordt traditioneel omschreven als de leer die toestaat om een overeenkomst 

aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden die in de loop van het contract het evenwicht 

tussen de overeenkomstprestaties grondig verstoren, en waardoor de uitvoering van de 

verbintenis van een van de partijen onredelijk wordt.2436 Imprevisie onderscheidt zich van 

benadeling, aangezien een benadeling wordt getoetst op het ogenblik van de 

contractsluiting.2437 De waardevermindering uit art. 109 Verzekeringswet 2014 doet zich 

daarentegen pas voor nadat de overeenkomst reeds werd gesloten. De imprevisieleer moet ook 

worden onderscheiden van overmacht.2438 Waar bij overmacht de nakoming van de 

verbintenissen onmogelijk wordt, is deze nakoming bij imprevisie in beginsel niet 

onmogelijk.2439 

 

643. TOEPASSING IN RECHTSPRAAK – De dicussie over de rol van dit beginsel in het 

Belgische recht, laaide opnieuw op naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie 

van 19 juni 2009, waarin het Hof van Cassatie de imprevisieleer in het kader van het Weens 

Koopverdrag erkende.2440  

                                                 
2431 Zie uitgebreid: M. DE POTTER DE TEN BROECK, Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, 436 p. Zie ook: E. NORDIN, De schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: 

tussen compensatie en handhaving, doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen, 2014, 170; A. VAN OEVELEN, 

“Overmacht en imprevisie in het Belgische overeenkomstenrecht”, TPR 2008, (603) 624; P. WERY, “Vue 

d’ensemble sur les causes d’extinction des contrats” in P. WERY (ed.), La fin du contrat in Edition Formation 

Permanente CUP, Université de Liège, 2001, (7) 37; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 334-335.  
2432 Art. 1195 CC.  
2433 Art. 6:258 NBW.  
2434 § 313 BGB.  
2435 S. STIJNS, “De Franse hervorming van het verbintenissenrecht: voorbeeld of tegenvoorbeeld?” in N. 

CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, (571) 590 e.v.  
2436 Zie o.a. C. LEBON, “Erkenning imprevisie via ruime interpretatie van overmacht?”, NjW 2013, (34) 34; S. 

VAN LOOCK, “De imprevisieleer in België: Quousque tandem abutere patientia nostra?”, TBBR 2013, (446) 448; 

A. VAN OEVELEN, “Overmacht en imprevisie in het Belgische overeenkomstenrecht”, TPR 2008, (603) 622; B. 

VERKEMPINCK, Schadevergoeding wegens wanprestatie in Europees perspectief, Brugge, die Keure, 2017, 257.  
2437 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 8.  
2438 Vgl. P. WERY, “Vue d’ensemble sur les causes d’extinction des contrats” in P. WERY (ed.), La fin du contrat 

in Edition Formation Permanente CUP, Université de Liège, 2001, (7) 37.  
2439 M. DE POTTER DE TEN BROECK, Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2017, 393; A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR 

BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 27. 

Zie ook: W. VAN GERVEN, “Langdurige overeenkomsten. Prijsbepaling, Aanpassing wegens onvoorziene 

omstandigheden, Conflictregeling” in X (ed.), Hulde aan René Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, (377) 391 e.v.  
2440 Cass. 19 juni 2009, Arr. Cass. 2009, 1736. Zie ook S. VAN LOOCK, “De imprevisieleer in België: Quousque 

tandem abutere patientia nostra?”, TBBR 2013, (446) 450.  
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De feiten die aan de grond van dit arrest lagen hadden betrekking op een Nederlandse koper 

die van een Franse vennootschap een aantal stalen buizen kocht. Na het sluiten van 

overeenkomst stijgen de prijzen van staal echter met 70 %, zodat de verkoper zich niet langer 

in de mogelijkheid acht om de levering van de stalen buizen aan de overeengekomen prijs te 

voldoen. Meer bepaald stelde het Hof dat “gewijzigde omstandigheden die niet redelijkerwijze 

voorzienbaar waren bij de overeenkomstsluiting en die onmiskenbaar van aard zijn om de last 

van de uitvoering van de overeenkomst op onevenredige wijze te verzwaren een verhindering 

kunnen uitmaken in de zin van art. 79 van het Weens Koopverdrag”.2441 

 

644. VERDISCONTEREN – Het spreekt voor zich dat dit leerstuk belangrijke gevolgen kan 

ressorteren bij de vaststellingsovereenkomst. Partijen bij een vaststellingsovereenkomst zijn 

op het eerste gezicht immers gebaat bij een principiële onmogelijkheid om zich op deze 

rechtsfiguur te beroepen, gelet op de rechtszekerheid die zij trachten te bereiken. Het bij de 

dwalingsvordering toegelichte begrip ‘verdisconteren’ kan ook bij imprevisie duidelijkheid 

verschaffen. Opnieuw zou een beroep op het leerstuk van imprevisie immers onmogelijk zijn, 

indien de partijen bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst de nodige aandacht hebben 

geschonken aan het vraagstuk welke onzekerheden zij in de vaststellingsovereenkomst 

verdisconteren. Voor de verdisconteerde onzekerheden kunnen partijen zich dan niet niet op 

de imprevisie beroepen.2442 Opnieuw kunnen partijen a priori dus de rechterlijke controle a 

posteriori enigszins moduleren. In het Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek 

VI “De verbintenissen” in het nieuw BW wordt een tussenpositie ingenomen. In principe 

moet elke partij haar verbintenissen nakomen, ook al zou de uitvoering ervan meer bezwarend 

zijn geworden. Wanneer de uitvoering echter buitensporig bezwarend wordt, dan kan de 

schuldenaar aan de schuldeiser vragen om opnieuw te onderhandelen.2443 Bij afwijzing of 

mislukken van de heronderhandelingen, kan de rechter het contract geheel of gedeeltelijk 

beëindigen.2444 Deze visie verdient mijns inziens aanbeveling, ook in de context van een 

vaststellingsovereenkomst.2445  

                                                 
2441 B. TILLEMAN en G. VELGHE, “Recente ontwikkelingen in het kooprecht (2008-2011)” in B. TILLEMAN en 

A.L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere Overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (47) 91-92.  
2442 Vgl. M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire 

cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 589.  
2443 Zie ook art. 5.77 van het Voorontwerp van wet, goedgekeurd door de Raad van Ministers op 30 maart 2018, 

houdende invoeging van Boek 5 “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek.  
2444 Art. 77 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017. Vgl. S. STIJNS, “De Franse 

hervorming van het verbintenissenrecht: voorbeeld of tegenvoorbeeld?” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), 

Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (571) 

591-592.  
2445 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 6.  
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 DWINGEND RECHT SENSU LATO  

ONDERAFDELING 1. INLEIDING  

645. ALGEMEEN BEGINSEL – De contractvrijheid vormt in het Belgische recht een grondslag 

van het contractenrecht, hoewel het niet expressis verbis in de Belgische Grondwet, noch in 

een wet of in een door België goedgekeurd internationaal verdrag is erkend.2446 Toch is dit 

zowel op nationaal als op Europees vlak een algemeen rechtsbeginsel.2447 Het Voorontwerp 

van wet houdende invoeging van Boek VI “De Verbintenissen” brengt hier verandering aan, 

door een uitdrukkelijke wettelijke verankering van dit beginsel te geven.2448 Daarenboven 

maakt art. 1:102 van de Principles of European Contract Law wel uitdrukkelijk gewag van de 

contractvrijheid als basisbeginsel.2449 Het nieuwe Franse BW verankert deze vrijheid 

uitdrukkelijk in het BW.2450 Deze vrijheid heeft traditioneel betrekking op drie elementen: (i) 

de vrijheid om overeenkomsten aan te gaan, (ii) de vrijheid om overeenkomsten aan te gaan 

met wie men wil en (iii) na onderling akkoord met de andere contractant de inhoud, werking 

en vorm van de overeenkomst te bepalen.2451 Dit laatste aspect wordt van naderbij bekeken. 

Contractvrijheid is de verschijningsvorm van de partijautonomie bij het sluiten van 

overeenkomsten.2452 Aan deze principiële vrijheid worden echter steeds meer beperkingen 

aangebracht.2453  

                                                 
2446 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Les incapables, les obligations (1re partie) Brussel, 

Bruylant, 1964, 437-438; E. DIRIX, “Grondrechten en overeenkomsten” in K. RIMANQUE (ed.), De 

toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1982, 

(35) 54; R. KRUITHOF, “Leven en dood van het contract”, RW 1985-86, (2731) 2739; A. VAN OEVELEN, 

“Algemene rechtsbeginselen in verbintenissen- en overeenkomstenrecht” in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene 

Rechtsbeginselen, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, (95) 104.  
2447 Cass. 8 november 2013, C.12.0607.F; Rb. Luik 15 maart 2006, JLMB 2007, 995; P. VAN ORSHOVEN, 

“Algemene rechtsbeginselen, in alle rechtstakken. Over de grondwettelijke waarde van de publiek- en 

privaatrechtelijke beginselen” in X (ed.), 9de VRG-Alumnidag. Recht in beweging. 15 maart 2002, Leuven, KUL, 

Rechtsfaculteit, 2002, (31) 37. 
2448 Art. 18 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2449 Zie: H.N. SCHELHAAS, Het boetebeding in het Europese overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 567 

p.  
2450 Art. 1102 CC.  
2451 J. CARBONNIER, Droit civil, IV, Les obligations, Parijs, PUF, 2000, 50; M. COIPEL, Eléments de théorie 

générale des contrats, Diegem, Story-Scientia, 1999, 14; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 17; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 38; P. VAN 

OMMESLAGHE, Droit des obligations. I, Brussel, Bruylant, 2010, 155; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 111.  
2452 E. DIRIX, “Grondrechten en overeenkomsten” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de 

grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1982, (35) 52; J. C. HAGE, 

“Rechtstheoretische analyse van de partijautonomie in het overeenkomstenrecht” in I. SAMOY (ed.), Evolutie van 

de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, (241) 245.  
2453 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 113 e.v.; B. 

WEYTS, “Het segmentatiebeleid van de verzekeraars: krachtlijnen en wijzigingen ten gevolge van de 

verzekeringswet van 4 april 2014” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, (27) 28. Zie ook: A.L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, N. PORTUGAELS en 
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646. GRENZEN – Het recht besteedt immers op steeds meer plaatsen aandacht aan de 

bescherming van de zwakkere tegenpartij.2454 De liberalistisch ingevulde theorie van de 

wilsautonomie verliest meer bepaald aan invloed vanaf de negentiende eeuw.2455 De 

Verzekeringswet 2014 past bijvoorbeeld in deze tendens van beschermingswetgeving.2456 Ook 

de erkenning van de gekwalificeerde benadeling past in dit denken. Doorheen de tijd groeide 

dit aantal grenzen.2457 De contractvrijheid is dus niet absoluut.2458 In het kader van de 

vaststellingsovereenkomst stelt men soms dat het voorwerp tot de “privaatautonomie” van de 

contractanten moet behoren.2459 Partijen kunnen bijvoorbeeld geen dading sluiten over zaken 

waarover men niet kan beschikken, bijvoorbeeld over de staat van de persoon.2460 

                                                                                                                                                         
J. SWENNEN, Bijzondere Overeenkomsten in Kort Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, xii-xiii; W. VAN GERVEN 

en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 109-110.  
2454 B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats” in X. (ed.) Centre de droit des 

obligations, UCL, Doc. 2000/7, (1) 2; J. DE CONINCK, “De toetsing van een overeenkomst aan de openbare orde 

naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en 

Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (187) 196 e.v.; J. GHESTIN, “Réflexions sur la liberté 

contractuelle et l’ordre public” in X (ed.), Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, (405) 405 

e.v.; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 77 e.v. Zie voor 

Nederland: E.M. HOOGERVORST, “Openbare orde en goede zeden in artikel 3:40 BW” in T. HARTLIEF en C.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (137) 143.  
2455 P. BRULEZ, “De bijdrage van het Europese recht tot de meergelaagdheid van het Belgische 

overeenkomstenrecht” in E. TERRYN, V. SAGAERT en I. SAMOY (eds.), Invloed van het Europese recht op het 

Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (559) 571-572; S. STIJNS en S. JANSEN, “De 

basisbeginselen van het contractenrecht: kroniek van de recentste evoluties”, TBBR 2013, (2) 3; C. VERVACK, De 

rol van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij afgebroken onderhandelingen, Brugge, Die 

Keure, 2015, 13-14; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2010, 45 e.v. Vgl. N. ANDREWS, The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute 

Resolution in England, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 194-195. 
2456 MvT bij het wetsontwerp betreffende de verzekeringen, Parl.St. Kamer, 2013-14, nr. 3361/001, 8; Art. 3 

Verzekeringswet 2014. Zie ook: A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige beëindiging van de 

verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van verzekering?”, RW 2003-04, 

afl. 28, (1081) 1091.  
2457 A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, 255; E. MONTERO en M. 

DEMOULIN, “La formation de contrat depuis le code civil de 1804: un régime en mouvement sous une lettre 

figée” in P. WERY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire de Code civil, Brussel, la 

Charte, 2004, (61) 65.  
2458 Vgl. L. CORNELIS, “Mal aimé, mal armé: l’ordre public en droit privé” (noot onder Cass. 30 januari 2015), 

RCJB 2017, (190) 190 e.v.; R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek 

Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 39; K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN 

OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 93.  
2459 M. E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X. (ed.), Bijzondere 

Overeenkomsten. XXXIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2007-2008, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 594-

595. Zie ook: A.-S. CHAVANT-LECLERE, “La transaction existe-t-elle en droit pénal?” in B. MALLET-BRICOUT en 

C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (147) 148. Zie ook: A. 

VAN OEVELEN, B. CATTOIR, A. COLPAERT, M. VAN LOON, R. VINCKX en L. VAN VALKENBORGH, “De nietigheid 

van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden”, TPR 2011, (1355) 1384.  
2460 N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 280; C. DE WULF 

m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel IX. De Dading in  X (ed.), Het opstellen van notariële akten, 

III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (297) 300.  
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647. AANVULLEND VERSUS DWINGEND – Voor de grenzen die partijen moeten respecteren 

en die de rechter kan toetsen, moeten aanvullende en dwingende rechtsregels worden 

onderscheiden.2461 Beiden hebben een andere impact op de contractvrijheid.2462 Daar waar bij 

aanvullend recht de contractvrijheid van partijen ten volle speelt, is dit bij dwingend recht niet 

het geval.2463 Dwingende wetgeving beperkt dus de vrijheid van partijen.2464 Het onderscheid 

tussen aanvullend recht en dwingend recht wordt in het Belgische recht gemaakt vanaf de 

tweede helft van de twintigste eeuw.2465  

 

648. VERSCHILLENDE AARD – Het dwingend recht sensu lato kent in het Belgische recht een 

tweedeling tussen het dwingend recht sensu stricto2466 en het recht van openbare orde.2467 

Zowel de openbare orde als het dwingend recht behoren tot het dwingend recht sensu lato.2468 

Beide begrenzen de contractvrijheid, maar doen dat in verschillende mate.2469 De aard van het 

beschermde belang is het onderscheidingscriterium.2470 De openbare orde heeft tot doel om 

                                                 
2461 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 77. 

Zie voor Frankrijk: J. GHESTIN, “Réflexions sur la liberté contractuelle et l’ordre public” in X (ed.), Liber 

Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, (405) 409 e.v. Zie voor Nederland: M. LOTH, Dwingend en 

aanvullend recht, Deventer, Kluwer, 2009, 2 e.v.  
2462 A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en overeenkomstenrecht” in M. VAN 

HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, (95) 104 e.v.  
2463 Vgl. M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire 

cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 595 e.v.  
2464 G. LONDERS, “Overheidsrechter en verzekeringen” in F. DE LY en M. STORME (eds.), Verzekeringen en 

geschillenbeslechting, Kluwer, Diegem, 1994, (21) 21; A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige beëindiging van de 

verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van verzekering?”, RW 2003-04, 

afl. 28, (1081) 1091 
2465 A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING 

IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 21.  
2466 Hierna wordt enkel nog gesproken van dwingend recht wanneer dwingend recht sensu stricto wordt bedoeld.  
2467 De notie ‘openbare orde’ heeft in het kader van dit onderzoek betrekking op het verbintenissenrecht en dus 

niet op de openbare orde in de zin van art. 138bis, § 1 Ger.W., de openbare orde in het overgangsrecht en tot slot 

ook niet op de openbare orde in het internationaal privaatrecht. Zie ook: E.M. HOOGERVORST, “Openbare orde 

en goede zeden in artikel 3:40 BW” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, 

Kluwer, 1999, (137) 140-141.  
2468 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 73-

83; J. VAN ZUYLEN, “L’ordre public et le droit impératif dans les contrats spéciaux” in P. WERY (ed.), Chronique 

de jurisprudence en matière de contrats spéciaux, Limal, Anthemis, 2011, (90) 93-94. Dit is eveneens het geval 

in het Nederlandse recht: E.M. HOOGERVORST, “Openbare orde en goede zeden in artikel 3:40 BW” in T. 

HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (137) 143.  
2469 F. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische 

verbintenissenrecht”, TPR 2013, (2705) 2708 e.v. Vgl. E. VAN DE VELDE, Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, 

juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 2009, 303. 
2470 Zie o.a.: Cass. 9 december 1948, Pas. 1948, I, 699; Cass. 5 mei 1949, Pas. 1949, I, 335; Cass. 22 december 

1949, Pas. 1950, I, 266; Cass. 14 januari 1954, Pas. 1954, I, 502; Cass. 15 maart 1968, Pas. 1968, I, 885; M. 

DUPONT, “Nullité absolue et nullité relative” in P. WÉRY (ed.), La nullité des contrats, Brussel, Larcier, 2006, 

(33) 58; F. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische 

verbintenissenrecht”, TPR 2013, (2705) 2710-2711; A. VAN REGENMORTEL, “Openbare orde en dwingend recht: 

een confrontatie tussen de Europese en de Belgische invulling” in H. VERSCHUEREN en M. HOUWERZIJL (eds.), 

Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen: België, Nederland, Europa, de wereld, Deventer, Kluwer, 2009, 
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het algemeen belang te beschermen.2471 Het dwingend recht strekt er toe slechts de private 

belangen van partijen te beschermen.2472 Dit onderscheid vertaalt zich in het sanctiesysteem: 

een schending van de openbare orde wordt gesanctioneerd met een absolute nietigheid; een 

schending van dwingend recht met een relatieve nietigheid.2473  

 

649. FRANKRIJK – Het Franse recht bevat een gelijkaardige invulling. Voor de openbare 

orde maakt men in Frankrijk een onderscheid tussen de ordre public politique en de ordre 

public économique.2474 De ordre public politique betreft onder andere de staat van personen, 

terwijl de ordre public économique de uitwisseling van goederen en diensten beoogt.2475 Deze 

categorie omvat zowel de in het Belgisch recht gekende regels van dwingend recht als die van 

openbare orde. De ordre public économique wordt nog onderverdeeld in een ordre public de 

direction en een orde public de protection.2476 De ordre public de direction worden 

gesanctioneerd met een absolute nietigheid. De ordre public politique en de ordre public 

économique de direction zijn aldus de evenknie van de openbare orde zoals die wordt 

begrepen in het Belgische recht.2477 De ordre public de protection wordt met een relatieve 

nietigheid gesanctioneerd en kan worden beschouwd als de evenknie van het Belgische 

dwingend recht sensu stricto.2478 Ook in het Franse recht wordt het onderscheid tussen een 

absolute en een relatieve nietigheid dus gebaseerd op de aard van het beschermde belang, 

                                                                                                                                                         
(91) 98; J. VAN ZUYLEN, “L’ordre public et le droit impératif dans les contrats spéciaux” in P. WÉRY (ed.), 

Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux, Limal, Anthemis, 2011, (90) 94.  
2471 J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 689. Zie ook: art. 61 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De 

verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD 

Justitie, 2017.  
2472 J. DE CONINCK, “De toetsing van een overeenkomst aan de openbare orde naar Belgisch recht” in J. SMITS en 

S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, (187) 196; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, 

Antwerpen, Kluwer, 2000, 262-263. Zie ook: E. DE BIE, “De kwijting voor saldo van rekening als 

vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van art. 42 WAO”, Jura Falc. 1989-90, (29) 32.  
2473 Zie o.a. I. CLAEYS, “Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging” in Sancties en nietigheden, 

Brussel, Larcier, 2003, (267) 291 e.v.; S. STIJNS, “Nietigheid van het contract als sanctie bij zijn totstandkoming” 

in S. STIJNS en J. SMITS (eds.), Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2002, (225) 229; A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in 

CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, (1) 21.  
2474 F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 39.  
2475 F. JULIENNE, “Transaction-Domaine”, Fasc. 20 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 19.  
2476 F. JULIENNE, “Transaction-Domaine”, Fasc. 20 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 1; P. LECLERCQ, “Ordre public et bonnes moeurs dans le droit des 

contrats – Art. 6”, JCL. Civ. 2012, nr. 28.  
2477 F. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische 

verbintenissenrecht”, TPR 2013, (2705) 2724.  
2478 J. GHESTIN, “Réflexions sur la liberté contractuelle et l’ordre public” in X (ed.), Liber Amicorum Lucien 

Simont, Brussel, Bruylant, 2002, (405) 415.  
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waarbij een absolute nietigheidssanctie het algemeen belang en een relatieve 

nietigheidssanctie de private belangen beschermt.2479  

650. NEDERLAND – Het Nederlandse recht kent op het eerste gezicht een gelijkaardige 

regeling. Art. 3:40 NBW bepaalt: “Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd 

is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig”. Het tweede lid vervolgt met: “Strijd met 

een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de 

bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige 

rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking 

van de bepaling anders voortvloeit.” Net zoals in het Belgische en het Franse recht, wordt de 

sanctie bepaald door de aard van het beschermde belang.2480 De indeling in categoriën van 

dwingend recht gebeurt echter op een andere manier. De dwingende regels worden 

onderverdeeld naargelang afwijking van die regels mogelijk is. Drie mogelijkheden kunnen 

daarbij worden onderscheiden: iedere afwijking kan verboden zijn, enkel afwijkingen ten 

nadele van één partij zijn verboden en afwijkingen zijn toegestaan mits bepaalde 

vormvoorwaarden zijn vervuld. De Nederlandse equivalent van wat in België gekend is als 

openbare orde wordt soms aangeduid met de term ‘super dwingend recht’.2481  

ONDERAFDELING 2. ART. 7:902 NBW 

 Inleiding 

 

651. DWINGEND RECHT ALS BUITENGRENS – Regels van dwingend recht beogen, zoals 

gezegd, voornamelijk private belangen te beschermen.2482 Dit kunnen de belangen van slechts 

één partij of van beide partijen zijn.2483 Regels van dwingend recht kunnen worden 

gedefinieerd als rechtsregels die ofwel een verplichting opleggen ofwel een verbod 

uitvaardigen en die niet van openbare orde zijn omdat ze voornamelijk particuliere belangen 

                                                 
2479 Zie ook: J. DE CONINCK, “De toetsing van een overeenkomst aan de openbare orde naar Belgisch recht” in J. 

SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, (187) 196.  
2480 E.M. HOOGERVORST, “Openbare orde en goede zeden in artikel 3:40 BW” in T. HARTLIEF en C.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (137) 143; F. PEERAER, “De verhouding tussen 

openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, TPR 2013, (2705) 2725; E. 

VAN DE VELDE, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 

2009, 269.  
2481 B. J. BROEKEMA-ENGELEN, “Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht” in T. HARTLIEF en C.J.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (169) 173; E.M. HOOGERVORST, “Openbare orde en 

goede zeden in artikel 3:40 BW” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 

1999, (137) 142-143.  
2482 P. WÉRY, “L’essor du droit impératif et ses rapports avec l’ordre public en matière contractuelle” in I. 

SAMOY (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (121) 121.  
2483 F. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische 

verbintenissenrecht”, TPR 2013, (2705) 2723.  
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beogen te beschermen.2484 Partijen kunnen slechts beschikken over een materie die door 

dwingend recht wordt beheerst, indien de bescherming van die dwingendrechtelijke regel 

reeds is verworven.2485 Dwingend recht vormt traditioneel gezien dus een buitengrens voor de 

partijen, waarvan de partijen slechts onder bepaalde voorwaarden afstand kunnen doen. De 

rechter kan deze buitengrens controleren.  

 

652. DOORBREKEN? – Het Nederlandse recht lijkt partijen daarentegen de mogelijkheid te 

bieden om een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil te sluiten die geldig 

is, zelfs indien dit in strijd met dwingend recht blijkt.2486 Art. 7:902 NBW luidt: “Een 

vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk gebied is ook 

geldig als zij in strijd mocht blijken met dwingend recht, tenzij zij tevens naar inhoud of 

strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde.” 2487
 Deze wettelijke 

behandeling geeft de vaststellingsovereenkomst zonder enige twijfel een vanuit 

rechtsvergelijkend oogpunt bijzonder statuut. Het verdient evenwel opmerking dat deze 

bepaling in Nederland voor de nodige controverse zorgt.2488 

 

653. DOEL – De Nederlandse wet bepaalt dus dat een vaststellingsovereenkomst geldig is, 

ook wanneer deze in strijd is met dwingend recht.2489 Het dwingend recht wordt hier daarom 

niet geanalyseerd in de traditionele betekenis als een buitengrens van de vrijheid van de 

partijen, maar daarentegen als een verruiming van de contractuele mogelijkheden. Deze 

bepaling wil blijkbaar de partijautonomie van de contractanten bij de 

                                                 
2484 A. MEEUS, “La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur l’office du juge” 

(noot onder Cass. 17 maart 1986), RCJB 1988, (498) 527; F. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en 

dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, TPR 2013, (2705) 2721 e.v. Het kan dus 

zowel een negatieve als een positieve plicht zijn. Een voorbeeld van een negatieve verplichting vinden we terug 

in het WER betreffende de regeling inzake onrechtmatige bedingen. Een voorbeeld van positieve verplichtingen 

vinden we terug in minimumgarantievoorwaarden betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen: KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 3 februari 1993, err., BS 24 februari 1993. 
2485 Cass. 8 september 2014, Arr. Cass. 2014, 1795; Cass. 13 december 2010, Arr. Cass. 2010, 3005; Arbh. Luik 

18 juni 2015, JLMB 2016, 645; B. DE CONINCK, “La transaction” in X (ed.), Les contrats spéciaux. Chronique 

de jurisprudence 1996-2000, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 198-199; C. 

ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, 

(115) 148-149.  
2486 Art. 7:902 NBW; E.H. HONDIUS, “De ADR-richtlijn, het indemniteitsbeginsel en dwingend recht” 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, (303) 303 e.v.  
2487 Zie hierover: B. J. BROEKEMA-ENGELEN, “Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht” in T. HARTLIEF en 

C.J.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (169) 169-181; M. VAN ZIJST, De 

vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer Rechtwetenschappelijke 

Publicaties, 2001, 59.  
2488 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 67 e.v.  
2489 C. VAN SCHAICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

Bijzondere Overeenkomsten. Deel VIII. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, 

verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap, Deventer, Kluwer, 2012, 155.  
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vaststellingsovereenkomst maximaal in de verf zetten. Dit sluit aan bij de nood aan 

rechtszekerheid van partijen bij een vaststellingsovereenkomst.  

 

654. RECHTSVERGELIJKENDE DUIDING – Het kwam reeds aan bod dat de Nederlandse 

wetgever een wettelijke basis aan de vaststellingsovereenkomst heeft gegeven. De 

rechtsfiguur van de dading, zoals die nog steeds in het Belgische en het Franse recht is 

gekend, werd in Nederland vervangen door de meer generieke vaststellingsovereenkomst.2490 

De Belgische regels over de dading impliceren voornamelijk rechtsgevolgen op een formeel 

niveau.2491 Het Nederlandse recht kent aan de vaststellingsovereenkomst geen extra regels toe 

op dit formele niveau, maar lijkt de partijen wel toe te staan om op een materieel (en dus meer 

inhoudelijk) niveau verder te gaan om met een vaststellingsovereenkomst een conflict op te 

lossen.  

 Toepassingsgebied  

 

655. OPENBARE ORDE EN GOEDE ZEDEN – Art. 7:902 NBW bakent het materiële 

toepassingsgebied van deze bepaling af. Een beperkende voorwaarde is dat de strijdigheid met 

dwingend recht niet eveneens in strijd mag zijn met regels van openbare orde of goede zeden. 

HONDIUS merkt echter op dat de meeste strijdigheden met dwingend recht echter eveneens 

strijdig zijn met openbare orde, maar haalt als belangrijke uitzondering in een 

verzekeringsrechtelijke context het indemniteitsbeginsel aan.2492 De rechtsleer neemt 

daarnaast aan dat er ook in redelijkheid twijfel moet bestaan over de toepassing van het 

dwingend recht.2493 Indien partijen bewust een regel van dwingend recht schenden, nemen zij 

volgens bepaalde literatuur automatisch een beslissing in strijd met de openbare orde.2494  

 

656. VASTSTELLING TER BEËINDIGING – Daarnaast gaat het slechts om 1) een ‘vaststelling’ 

ter 2) ‘beëindiging’ van een onzekerheid of een geschil in strijd met dwingend recht is geldig. 

                                                 
2490 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk I van Deel II.  
2491 De mogelijke rol van het wilsgebrek dwaling (zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel III) wordt 

ingeperkt, aangezien een dwaling in rechte geen aanleiding kan zijn voor de nietigheid van de dading. Daarnaast 

wordt de dading gekenmerkt door kracht van gewijsde in hoogste aanleg (zie hierover Afdeling 3 van Hoofdstuk 

I van Deel IV.  
2492 E.H. HONDIUS, “De ADR-richtlijn, het indemniteitsbeginsel en dwingend recht” 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, (303) 310-311.  
2493 B. J. BROEKEMA-ENGELEN, “Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht” in T. HARTLIEF en C.J.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (169) 170-171; L.A. DE BLIECK, P.J. VAN 

AMERSFOORT, J. DE BLIECK en E.A.G. VAN DER OUDERAA, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Deventer, 

Kluwer, 2004, 238; E. VAN DE VELDE, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en 

rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 2009, 270.  
2494 E.H. HONDIUS, “De ADR-richtlijn, het indemniteitsbeginsel en dwingend recht” 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, (303) 310-311; M. S. VAN MUIJDEN, “Juridische 

aspecten van de vaststellingsovereenkomst na mediation” in G. BRANDS-BOTTEMA en J. H. LIEBER (eds.), 

Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, (17) 22-23.  
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A contrario kan een vaststelling ter voorkoming van onzekerheid of geschil dus niet van deze 

wetsbepaling genieten. Het conflict moet dus reeds bestaan, wat meteen een hele resem 

vaststellingsovereenkomsten ter voorkoming van een conflict uitsluit van het materiële 

toepassingsgebied van deze regel.  

 

657. NUANCERING – Verdere nuancering van het schijnbaar bijzondere uitgangspunt is dus 

noodzakelijk. De wet spreekt enkel van ‘een vaststelling’. Zoals besproken, maakt het 

Nederlandse recht een drieledig onderscheid tussen een vaststellingsovereenkomst, een 

beslissing en tot slot ook een vaststelling. De rechtstoestand die tot stand komt na de 

beslissing en door de uitvoering ervan is de vaststelling en vormt het chronologische 

sluitstuk.2495 De vaststelling vormt dus het laatste facet in dit drieluik.2496 Dit is de 

rechtstoestand zoals die bestaat wanneer partijen de beslissing uitvoeren. In die optiek bepaalt 

de Nederlandse wetgever dat indien de uitvoering van een vaststellingsovereenkomst tot een 

rechtstoestand leidt die in strijd is met een regel van dwingend recht, dit de geldigheid van 

deze vaststellingsovereenkomst niet aantast.2497  

 

658. AFSTAND DOEN VAN BESCHERMING ACHTERAF – De vraag naar de impact van 

dwingend recht op de vaststellingsovereenkomst wordt in Nederland beheerst door de 

gemeenrechtelijke regel uit art. 3:40 NBW.2498 In die zin begrepen, is dit mijns inziens 

gelijkaardig aan de mogelijkheid uit het Belgische recht om afstand te doen van een 

bescherming geboden door dwingend recht, op voorwaarde dat die bescherming reeds is 

verworven.2499 Ook BROEKEMA-ENGELEN maakt deze analyse en duidt op het gebruik van het 

woord ‘blijkt’ in de wet, wat door deze auteur terecht als een constateren achteraf wordt 

geïnterpreteerd.2500 Deze bepaling wordt inderdaad als een concretisering van art. 3:40 NBW 

beschouwd.2501 De Hoge Raad besliste tot slot uitdrukkelijk in die zin in een arrest van 

2017.2502 

                                                 
2495 Art. 7:901 NBW.  
2496 Zie hierover Onderafdeling 2 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel II.  
2497 M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Amsterdam, Kluwer 

Rechtwetenschappelijke Publicaties, 2001, 59.  
2498 B. J. BROEKEMA-ENGELEN, “Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht” in T. HARTLIEF en C.J.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (169) 173; P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, 

Kluwer, 2012, 32-33.  
2499 Zie hierover Onderafdeling 1 van deze Afdeling.  
2500 B. J. BROEKEMA-ENGELEN, “Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht” in T. HARTLIEF en C.J.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (169) 178-179.  
2501 Vgl. E. VAN DE VELDE, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, 

Gent, Larcier, 2009, 270. Art. 3:40 NBW: “1. Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met 

de goede zeden of de openbare orde, is nietig. 2. Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van 

de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een 

meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de 

bepaling anders voortvloeit. 3. Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking 

hebben de geldigheid van daarmede strijdige rechtshandelingen aan te tasten.” Zie ook: M. S. VAN MUIJDEN, 
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659. HERHALING LEX GENERALIS – Na een nadere analyse van deze bepaling, gaat het mijns 

inziens dan ook niet om een afwijking van het gemene verbintenissenrecht. Ten eerste is het 

toepassingsgebied van deze regel beperkt. Zo spreekt de wet van de ‘vaststelling’ en ‘ter 

beëindiging’. Met andere woorden, zowel de vaststellingsovereenkomst als de beslissing 

kunnen niet afwijken van een regel van dwingend recht. Ook een vaststellingsovereenkomst 

die geen geschil beëindigt, maar misschien wel een geschil voorkomt, komt niet in 

aanmerking voor deze regel. Er moet reeds een geschil bestaan. Ten tweede gaat het enkel om 

de vaststelling, dit is de rechtstoestand zoals die na de beslissing bestaat. Wanneer partijen 

een bindende derdenbeslissing afspreken wanneer het conflict bestaat, zijn zij op dat moment 

mijns inziens in de mogelijkheid om afstand te doen van eventuele dwingendrechtelijke 

bescherming. Deze afstand doen zij in concreto door het conflict voorwerp te maken van een 

bindende derdenbeslissing. In die zin begrepen, is deze regel een herhaling van de 

gemeenrechtelijke regel uit art. 3:40 NBW en sluit dit ook aan bij de visie die in België wordt 

gehanteerd over dwingend recht.  

ONDERAFDELING 3. IMPACT VAN HET INDEMNITAIR BEGINSEL  

 Openbare orde 

660. ABSOLUTE (?) BUITENGRENS – Daar waar partijen bij dwingend recht sensu lato een 

andersluidende conventionele regeling kunnen afspreken als de dwingendrechtelijke 

bescherming is verworven, is dit niet het geval bij openbare orde. De openbare orde vormt dus 

steeds een buitengrens aan de autonomie van de contractanten bij een 

vaststellingsovereenkomst.2503 Partijen kunnen zelf hun onderlinge rechtsverhoudingen 

vastleggen, mits daarbij de openbare orde en de goede zeden worden gerespecteerd.2504 Dit 

                                                                                                                                                         
Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans 

recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 68.  
2502 HR 6 januari 2017, NJ 2017/37.  
2503 F. JULIENNE, “Transaction-Domaine”, Fasc. 20 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 5.  
2504 E. DIRIX, “Verkenningen op de grenzen van privaat- en publiekrecht” in A. ALEN, V. JOOSTEN, R. LEYSEN en 

W. VERRIJDT (eds.), Liberae Cogitationes. Liber amicorum Marc Bossuyt, Antwerpen, Intersentia, 2013, (253); 

E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 192; W. VAN GERVEN en A. VAN 

OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 131; A. VAN OEVELEN, “Dading en ontslag” in X (ed.), 

Liber Amicorum A. Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (273) 274-275; A. VAN OEVELEN, 

“Privaatrechtelijke aspecten van milieubeleidsovereenkomsten” in H. BOCKEN en I. TRAEST (eds.), 

Milieubeleidsovereenkomsten, Brussel, Story-Scientia, 1991, (3) 11. Zie ook: L. DEMEYERE, “De 

arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële 

bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 3 e.v.; I. VEROUGSTRAETE, “De 

basisprincipes van de arbitrageprocedure” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële 

bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (27) 30. Zie voor Nederland: E.M. 

HOOGERVORST, “Openbare orde en goede zeden in artikel 3:40 BW” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), 

Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (137) 137-138.  
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betreft de geoordloofdheid van het voorwerp.2505 Een overeenkomst is ongeoorloofd wanneer 

het een onwettige toestand mogelijk maakt of in stand houdt.2506 Hoewel dit uitgangspunt in 

theorie duidelijk is, toont de praktijk aan dat dit allerminst het geval is.  

661. OPENBARE ORDE – De notie van openbare orde is immers een begrip dat met de tijd en 

de ruimte evolueert.2507 Het is onmogelijk om een exhaustieve lijst te geven van de openbare 

orde.2508 Het kan daarom niet verbazen dat er geen sluitende definitie bestaat.2509 In het 

Belgische recht verwijst men steevast naar de definitie van DE PAGE.2510 Volgens deze 

definitie, zoals ook begrepen door het Hof van Cassatie, is een wet van openbare orde indien 

zij de essentiële belangen van de Staat of van de collectiviteit raakt of in het privaatrecht de 

juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de maatschappij 

rust.2511 De openbare orde mag evenwel niet te ruim worden opgevat, aangezien het normen 

betreft die aan de grondslag van de maatschappij liggen.2512 Juist omwille van dit 

maatschappijbeschermende karakter, kan men omtrent rechten die de openbare orde raken in 

beginsel geen vaststellingsovereenkomst sluiten.2513 Het overleggen over rechten die de 

openbare orde raken impliceert overigens niet automatisch dat men de openbare orde ook 

                                                 
2505 E. VAN DE VELDE, 'Afspraken' met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, 

Larcier, 2009, 303.  
2506 Cass. 18 januari 2016, RW 2017-18, 786; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een 

mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 367.  
2507 J. DE CONINCK, “Toetsing van de geoorloofdheid van een overeekomst: de openbare orde herbekeken?”, 

TBBR 2004, (301) 304 e.v.; F. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto 

in het Belgische verbintenissenrecht”, TPR 2013, (2705) 2714-2715; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 78.  
2508 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 368.  
2509 E.M. HOOGERVORST, “Openbare orde en goede zeden in artikel 3:40 BW” in T. HARTLIEF en C.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (137) 139; W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 

“L’ordre public et les droits de l’homme”, JT 1968, (658) 658.  
2510 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Introduction. Théorie générale des droits et des lois, 

les personnes, la famille, Brussel, Bruylant, 1962, 119. Zie ook : W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 78. 
2511 Cass. 9 december 1948, Pas. 1948, I, 699 en nadien nog talrijke keren bevestigd: Cass. 29 april 2011, 

C.10.0183.N; Cass. 29 november 2007, RW 2010-11, 1176; Cass. 28 september 1979, Pas. 1980, I, 131. Vgl. N. 

VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 414-415; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, 

Larcier, 2010, 277. Zowel in Nederland als Frankrijk worden dezelfde definities gegeven. Voor Nederland: HR 

11 mei 2001, NJ 2002, nr. 364: “de fundamentele beginselen van de huidige maatschappelijke organisatie, met 

de algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel”. Voor Frankrijk: P. MALAURIE EN P. ESMEIN, L’ordre 

public et le contrat, Reims, Matot-Braine, 1953, 261-263: “de goede werking van de instituten die noodzakelijk 

zijn voor de gemeenschap”. 
2512 J. DE CONINCK, “De toetsing van een overeenkomst aan de openbare orde naar Belgisch recht” in J. SMITS en 

S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, (187) 195; E.M. HOOGERVORST, “Openbare orde en goede zeden in artikel 3:40 BW” in T. 

HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (137) 140; J. LAENENS, D. 

SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 689 e.v.  
2513 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 260-

261.  
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schendt.2514 Partijen kunnen gewoonweg geen overeenkomsten sluiten die strijdig zijn met de 

openbare orde.2515 

662. GOEDE ZEDEN – Samen met de openbare orde wordt vaak verwezen naar de “goede 

zeden”.2516 De goede zeden worden omschreven als “de moraal, bestaande uit gewoontes en 

tradities van een volk, die in voortdurende evolutie van een beschaving is”.2517 Omdat zowel 

de openbare orde als de goede zeden allebei worden gesanctioneerd met een absolute 

nietigheid en dat het onderscheid enkel in theorie wordt gemaakt, wordt in het verdere verloop 

van dit onderzoek geen onderscheid meer gemaakt.2518 In die zin luidt ook art. 5.55 van het 

Voorontwerp van wet, goedgekeurd door de Raad van Ministers op 30 maart 2018, houdende 

invoeging van Boek 5 “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Goede zeden zit 

daar vervat in de notie van openbare orde.  

 Indemnitair beginsel in het verzekeringsrecht  

663. OPENBARE ORDE IN HET VERZEKERINGSRECHT – Niettegenstaande art. 56 

Verzekeringswet 2014 bepaalt dat alle artikelen die betrekking hebben op de 

landverzekeringen (Deel 4) van dwingend recht zijn, zijn sommige bepalingen van Deel 4 van 

openbare orde. Meer bepaald gaat het hier om art. 62, eerste lid (dekkingsverbod voor 

opzettelijke schadegevallen), art. 91 (noodzaak van verzekerbaar belang), art. 97 (nietigheid 

bij opzettelijke oververzekering), art. 105 (indemnitair beginsel), art. 155 (verboden dekking 

van geldboeten en minnelijke schikkingen in strafzaken) en de art. 159 en 307 

(overlijdensverzekering inzake jonge kinderen).2519 Een in het bestek van dit onderzoek 

relevant leerstuk is de impact van het indemnitair beginsel op de vaststellingsovereenkomst.  

A. Probleemstelling 

664. SCHADEREGELING – De Verzekeringswet 2014 bevat in deze context een toepassing 

van de vaststellingsovereenkomst. Hier wordt nagegaan wat de rol ervan is voor partijen om 

de verzekerde waarde vast te leggen. De vaststellingsovereenkomst kan dus een onderdeel 

                                                 
2514 B. ALLEMEERSCH, B. GAYSE en P. SCHOLLEN, “De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling” 

in X (ed) De nieuwe wet op de bemiddeling, Brugge, die Keure, 2005, (9) 24; E.M. HOOGERVORST, “Openbare 

orde en goede zeden in artikel 3:40 BW” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, 

Kluwer, 1999, (137) 144. Zie ook: J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, 

Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 689.  
2515 N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 413.  
2516 Zie hierover ook in Nederland: E.M. HOOGERVORST, “Openbare orde en goede zeden in artikel 3:40 BW” in 

T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (137) 140.  
2517 Luik 22 november 1979, JL 1980, 1; P. VAN OMMESLAGE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 

339.  
2518 Zie: A. VAN OEVELEN, B. CATTOIR, A. COLPAERT, M. VAN LOON, R. VINCKX en L. VAN VALCKENBORGH, 

“De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: algemene 

beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, (1355) 1386 e.v.  
2519 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 23.  
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zijn van een verzekering (en dus gesloten vooraleer een schadegeval heeft plaatsgehad), 

waarin partijen de verzekerde som van een te verzekeren goed vastleggen.2520 In beginsel 

vormt deze verzekerde som ook het uitgangspunt voor de vergoeding van de verzekeraar.  

665. VERZEKERINGSPRESTATIE – De verbintenis van de verzekeraar bestaat er in het 

algemeen in om de in de verzekeringsovereenkomst bepaalde prestatie te leveren.2521 

Afhankelijk van de soort verzekering, kunnen dit verschillende prestaties zijn.2522 Art. 55, 2° 

Verzekeringswet 2014 onderscheidt prestatieverzekeringen en verzekeringen tot betaling van 

een geldsom. Bij prestatieverzekeringen moet de verzekeraar een bepaalde prestatie 

verrichten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een reisbijstandsverzekering, een 

lijkbezorgingsverzekering, een glasbreukverzekering of een rechtsbijstandverzekering. Bij 

verzekeringen tot betaling van een geldsom moet de verzekeraar een geldsom betalen.2523  

666. OMVANG VERGOEDING – Bij de verzekeringen tot betaling van een geldsom hangt de 

omvang van deze geldsom af van hetgeen de partijen in de verzekeringsovereenkomst hebben 

afgesproken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verzekeringen tot vergoeding van 

schade en verzekeringen tot vergoeding van een vast bedrag.2524 Omdat een 

schadeverzekering de vergoeding van een schade beoogt, kan de omvang van deze schade in 

principe pas worden vastgesteld wanneer de schade zich reeds heeft voorgedaan. Niettemin 

kunnen partijen reeds bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een bepaalde 

verzekerde waarde en dus impliciet een begroting van de schade op voorhand afspreken, 

hoewel de schade zich nog niet heeft voorgedaan. De schadebegroting is soms niet evident bij 

een zaakverzekering.2525 De exacte waardebepaling van een goed kan tenslotte een moeilijke 

oefening zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan een verzekering van kunstvoorwerpen en 

juwelen.2526 Een ander voorbeeld is de verzekering tot winstderving bij bedrijfsschade.2527 De 

                                                 
2520 D. WUYTS, “Specifieke regels toepasselijk op zaakverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (683) 684 e.v.  
2521 Art. 5, 14° Verzekeringswet 2014; G. JOCQUE, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 328-329.  
2522 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 178 e.v.  
2523 Zie art. 55 Verzekeringswet 2014.  
2524 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 361; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 40-41; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. 

AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, 

TPR 2016, afl. 2-3, (673) 958 e.v.  
2525 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 413. Ook in het Nederlandse recht is de meeste rechtspraak inzake het 

indemnitair beginsel van de Hoge Raad geveld in zaken omtrent zaakverzekeringen. Zie hierover: C. DE GROOT, 

“Het indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de contractvrijheid in het 

verzekeringsrecht?” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (211) 

212 e.v.  
2526 P.J.M. DRION, “Schadevaststelling bij de objectverzekering” 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, (285) 288; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes 
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Verzekeringswet 2014 geeft partijen daarom de mogelijkheid om deze waarde reeds op 

voorhand vast te leggen, om latere problemen bij de begroting van de schade te voorkomen.  

667. CONTRADICTIE? – Dit kan op het eerste gezicht contradictorisch lijken, aangezien 

partijen bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst uiteraard nog geen zicht hebben op 

de exacte omvang van de schade. Niettemin vertoont deze mogelijkheid in bepaalde gevallen, 

zoals bijvoorbeeld bij een verzekering van een moeilijk te waarderen kunstvoorwerp, een 

groot praktisch belang. Indien partijen op voorhand de verzekerde waarde en dus minstens 

impliciet de (omvang van) prestatie van de verzekeraar hebben bepaald, moeten partijen deze 

begroting op grond van art. 1134 BW in beginsel respecteren. Bij verzekeringen tot 

vergoeding van schade en schadeverzekeringen moet echter rekening worden gehouden met 

het indemnitair beginsel, wat wordt geacht de grondslag van deze verzekeringen te zijn.2528 In 

wezen impliceert dit beginsel dat de verzekering geen bron van verrijking mag zijn voor de 

verzekerde, zodat de prestatie van de verzekeraar de door de verzekerde werkelijk geleden 

schade niet te boven mag gaan.2529 Wanneer de begroting van de verzekeringsprestatie echter 

op voorhand gebeurt, rijst natuurlijk de vraag of deze begroting de werkelijk geleden schade 

alsnog niet te boven gaat of minstens de mogelijkheid daartoe bevat.  

                                                                                                                                                         
généraux, Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 418; M. FONTAINE, 

Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 555; B. WEYTS, “Kunst en verzekering” in F. SWENNEN (ed.), Kunst 

en recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (95) 98.  
2527 Zie specifiek over het verzekeren van bedrijfsschade: M. DE CLERCK en C. DE CLERCK, Bedrijfsschade 

verzekeren. Theorie en praktijk, Mechelen, Kluwer, 13 e.v.  
2528 J. BIRDS, “Insurability: does insurance contract law need a concept of insurable interest?” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS en J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, (57) 57; F. T. KREMER, Het indemniteitsprincipe: een juridische (her) waardering, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 17; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 443; B. WEYTS, “Lucratieve fouten in het aansprakelijkheids- 

en verzekeringsrecht: the winner takes it all”, RW 2005-06, (1641) 1641.  
2529 Cass. 25 april 2013, RW 2015-16, 977, noot G. HEIRMAN; Bergen 25 september 2013, T. Verz. 2015, 76; 

Luik 5 december 1995, JLMB 1996, 354; I. BOONE, “De indeplaatsstelling van de verzekeraar wanneer hij de 

schade heeft vergoed “tegen aangenomen waarde”, na afhouding van de vrijstelling” (noot onder Cass. 2 juni 

1999), TBBR 2000, (603) 604; J.-L. FAGNART, “Examen de jurisprudence. Les assurances terrestres (1981 à 

1990)”, RCJB 1991, (681) 755; C. HENSKENS, “Het eigen recht van de benadeelde tegen de 

aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (749) 750; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 443; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. 

AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, 

TPR 2016, afl. 2-3, (673) 920. Zie voor Nederland: HR 3 maart 1972, NJ 1972, 339; C. DE GROOT, “Het 

indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de contractvrijheid in het 

verzekeringsrecht?” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (211) 

211; J.H. WANSINK, “Een nieuwe wettelijke regeling voor de verzekeringsovereenkomst in Titel 7.17 BW: een 

nieuw geluid?” in P.J.M. DRION, J.G.C. KAMPHUISEN, J.H. WANSINK en B.K.M. LAUWERIER (eds.), Het nieuwe 

verzekeringsrecht. Titel 7.17 BW belicht, Deventer, Kluwer, 2005, (1) 18.  
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B. Principe en gevolgen 

668. GEEN WETTELIJKE DEFINITIE – Het valt op dat de Verzekeringswet 2014 het 

indemnitair beginsel als zodanig nergens definieert.2530 Op dat vlak gaat de Verzekeringswet 

2014 verder op het elan van achtereenvolgens de Verzekeringswet 1874 en de Wet op de 

Landverzekeringsovereenkomst, waar een wettelijke definitie eveneens ontbrak. Rechtsleer en 

rechtspraak omschrijven dit beginsel veelal aan de hand van de eraan verbonden 

rechtgsvolgen. Het indemnitair beginsel vormt de grondslag van verzekeringen tot vergoeding 

van de schade2531 en van de schadeverzekeringen.2532 Dit beginsel wordt soms ook aangeduid 

met de term vergoedingsbeginsel.2533 Deze benaming dekt mijns inziens meer de lading, 

aangezien de term duidelijk maakt dat dit principe in wezen een vergoeding voor de geleden 

schade voorstaat. De vergoeding bestaat uit het werkelijk geleden verlies, dat berekend wordt 

door de waarde van het goed voor het schadegeval te vergelijken met de waarde van het goed 

na het schadegeval.2534 Het is niet de bedoeling van een verzekeringsovereenkomst dat de 

verzekerde zich zou verrijken.2535 

669. MAXIMUMGRENS VOOR DE UITKERING – Het indemnitair beginsel heeft bijgevolg een 

maximumgrens voor de prestatie van de verzekeraar voor ogen. A contrario wordt wel 

aanvaard dat de prestatie van de verzekeraar lager is dan de werkelijk geleden schade door de 

verzekerde.2536 Te denken valt bijvoorbeeld aan vrijstellingen of maxima voor de 

uitkeringen.2537  

                                                 
2530 D. WUYTS, “Specifieke regels toepasselijk op alle schadeverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (645) 647.  
2531 Art. 93 Verzekeringswet 2014.  
2532 Art. 105 Verzekeringswet 2014. Zie in dezelfde zin voor het Nederlandse recht: Art. 7:944 NBW 

“Schadeverzekering is de verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou 

kunnen lijden”; Art. 7:960 NBW: “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen 

waardoor hij in een duiedlijk voordeliger positie zou geraken”; HR 17 februari 1978, NJ 1978, 577; C. DE 

GROOT, “Het indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de contractvrijheid in het 

verzekeringsrecht?” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (211) 

211; P.H.J.G. VAN HUIZEN, “Het indemniteitsbeginsel” in M.L. HENDRIKSE, P.H.J.G. VAN HUIZEN en J.G.J. 

RINKES (eds.), Verzekeringsrecht, Deventer, Kluwer, 2015, (189) 189; J.H. WANSINK, “Een nieuwe wettelijke 

regeling voor de verzekeringsovereenkomst in Titel 7.17 BW: een nieuw geluid?” in P.J.M. DRION, J.G.C. 

KAMPHUISEN, J.H. WANSINK en B.K.M. LAUWERIER (eds.), Het nieuwe verzekeringsrecht. Titel 7.17 BW belicht, 

Deventer, Kluwer, 2005, (1) 18.  
2533 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 494; F. T. KREMER, Het indemniteitsprincipe: een 

juridische (her) waardering, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 23 e.v.  
2534 Bergen 25 september 2013, T. Verz. 2015, afl. 1, 76; P. COLLE, Handboek Bijzonder gereglementeerde 

verzekeringscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2010, 40.  
2535 F. T. KREMER, Het indemniteitsprincipe: een juridische (her) waardering, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 18.  
2536 Cass. 28 september 1983, Arr. Cass. 1983-84, 77; Brussel 10 februari 2003, TBH 2003, 685, noot; J.-L. 

FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit commercial, III, 

Waterloo, Kluwer, 2011, 362; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 416.  
2537 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 397-402; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 

499; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 467 e.v.  
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670. VERMIJDEN VAN OPZETTELIJK VEROORZAAKT SCHADEGEVAL – De ratio wordt geacht te 

bestaan uit het voorkomen van opzettelijk veroorzaakte schadegevallen.2538 De verzekerde die 

zich door het schadegeval kan verrijken, zou verleid kunnen worden om een gedekt 

schadegeval opzettelijk te veroorzaken.  

671. INTEGRALE SCHADELOOSSTELLING – In de betekenis van het indemnitair beginsel als 

maatstaf voor de prestatie van de verzekeraar, kan een zekere vergelijking worden gemaakt 

met het beginsel van de integrale schadeloosstelling in het buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht.2539 In het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht is het 

uitgangspunt dat, met het oog op de belangen van het slachtoffer, er een integrale 

schadevergoeding wordt toegekend.2540 Op die manier wordt de benadeelde terug geplaatst in 

de toestand zoals deze zou geweest zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan. De 

schade van het slachtoffer moet aldus in concreto worden begroot en integraal worden 

vergoed.2541 De schadevergoeding wordt dus afgestemd op de geleden schade en met het 

gedrag van de schadeveroorzaker wordt geen rekening gehouden, waardoor een 

wanverhouding tussen beiden kan ontstaan.2542 Waar het indemnitair beginsel de maatstaf is 

voor de tussenkomst van de verzekeraar bij schadeverzekeringen en verzekeringen tot 

vergoeding van schade (waarbij partijen geen regeling hebben getroffen), is de schade de 

maatstaf voor de schadeloosstelling. 

672. VERZEKERBAAR BELANG – Het indemnitair beginsel bij schadeverzekeringen en 

verzekeringen tot vergoeding van schade moet worden onderscheiden van de algemene 

                                                 
2538 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 12; 

D. FASQUELLE en R. MESA, “Les fautes lucratives et les assurances de dommages”, RGAR 2004, nr. 13949; M. 

FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 494; F. T. KREMER, Het indemniteitsprincipe: een 

juridische (her) waardering, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 18; B. WEYTS, “Lucratieve fouten in het 

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the winner takes it all”, RW 2005-06, (1641) 1646; D. WUYTS, 

Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 170 en 416.  
2539 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 362; B. WEYTS, “Lucratieve fouten in het aansprakelijkheids- en 

verzekeringsrecht: the winner takes it all”, RW 2005-06, (1641) 1646.  
2540 R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. 

Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 232; D. SIMOENS, 

Buitencontractuele aansprakelijkheid. Schade en schadeloosstelling, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 21; T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2009, 89.  
2541 Zie o.a.: Cass. 13 april 1995, JT 1995, 649; Cass. 21 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 517; Cass. 2 mei 1974, Arr. 

Cass. 1974, 963; Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192; E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 

33; J.-L. FAGNART, La responsabilité civile, Chronique de jurisprudence (1985-1995), Brussel, Larcier, 1997, 

89; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 35.  
2542 A-M. FARRELL, “No-Fault Compensation for Medical Injury: Principles, Practice and Prospects for reform” 

in P. FERGUSON en G. LAURIE (eds.), Inspiring a Medico-Legal Revolution: Essays in Honour of Sheila McLean, 

Alderschot, Ashgate, 2015, (155) 157. 
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vereiste van het verzekerbaar belang.2543 Dit is een essentiële geldigheidsvereiste voor een 

verzekeringsovereenkomst.2544 Daar waar het verzekerbaar belang een autonoom belang is dat 

bestaat zelfs indien er geen verzekering werd gesloten, is het indemnitair beginsel een 

maatstaf voor de tussenkomst van de verzekeraar. Het verzekerbaar belang onderscheidt een 

verzekering als kanscontract van andere kanscontracten, zoals spel en weddenschap, en is van 

toepassing op alle verzekeringen.2545 Het verzekerbaar belang wordt gedefinieerd als het 

belang van de verzekerde dat het verzekerde risico zich niet voordoet.2546 Het gaat daarbij niet 

steeds om de verzekeringnemer.2547 De Verzekeringswet 2014 definieert een 

verzekeringsovereenkomst vanuit deze insteek.2548 Dit vormt het voornaamste onderscheid 

met spel en weddenschap, waar het zich voordoen van de onzekere gebeurtenis de wedder in 

beginsel onverschillig laat.2549  

673. JURIDISCHE AARD – Het indemnitair beginsel wordt, net zoals de vereiste van een 

verzekerbaar belang2550, in het Belgische recht geacht de openbare orde te raken.2551 In het 

                                                 
2543 Luik 27 januari 2003, T. Verz. 2003, 505, noot; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. 

Principes généraux, Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 361; L. SCHUERMANS en 

C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 308-

309. Zie voor Nederland: H.J. SCHELTEMA en F.H.J. MIJNSSEN, Algemeen Deel van het schadeverzekeringsrecht, 

Alphen aan den Rijn, Tjeenk Willink, 1978, 8.  
2544 C. DE RIDDER, “Essentiële bestanddelen van de verzekeringsovereenkomst” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (253) 274 e.v.  
2545 J. BIRDS, “Insurability: does insurance contract law need a concept of insurable interest?” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS en J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, (57) 58; P. LALOUX, Traité des assurances terrestres en droit belge, 

Brussel, Bruylant, 1944, 285; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 308-309. Zie voor Nederland: L. MOK, Verzekeringsrecht. 

Civielrechtelijke hoofdstukken, Groningen, Intersentia, 1998, 57.  
2546 Cass. 23 april 1992, Arr. Cass. 1991-92, 795; Cass. 17 mei 1957, Arr. Cass. 1957, 782; P. COLLE, De nieuwe 

wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 11; C. VAN SCHOUBROECK, T. 

MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 

2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 921.  
2547 Antwerpen 8 februari 2006, NJW 2006, 609, noot G. JOCQUÉ; Rb. Doornik 20 september 2011, T. Verz. 

2012, 541.  
2548 Art. 5, 14° Verzekeringswet 2014.  
2549 J.-L. FAGNART, “Examen de jurisprudence. Les assurances terrestres (1981 à 1990)”, RCJB 1991, (681) 755.  
2550 Antwerpen 8 februari 2006, NJW 2006, afl. 146, 609, noot G. JOCQUE; Rb. Luik 8 februari 2011, For. Ass. 

2012, 11, noot B. VOGLET; BVVO, Verzekeringsfraude voorkomen: een zaak van algemeen belang, Brussel, 

BVVO, 1998, 11-12; H. CLAASSENS, “Assurances indemnitaires, assurances de dommages et assurances de 

choses: dispositions générales” in M. FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre, Louvain-la-Neuve, Academia, 1993, (113) 119; X. MULLENS, Verzekeren in de tijd van 

Rubens, Antwerpen, Apra, 1977, 15-16; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, 

“Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 

921; D. WUYTS, “Specifieke regels toepasselijk op alle schadeverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (645) 646.  
2551 Gent 1 april 2004, RGAR 2006, nr. 14076; Gent 6 november 2003, Bul. Ass. 2004, 509; Brussel 20 november 

1990, JLMB 1991, 125; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 156; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité 

pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 362; P. LALOUX, Traité des assurances terrestres en 

droit belge, Brussel, Bruylant, 1944, 285 e.v.; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 
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Nederlandse recht wordt dit eveneens beschouwd als van dwingend recht, op grond van art. 

7:963 NBW juncto 7:960 NBW.2552 

674. GEEN STRAFSANCTIES MEER IN VERZEKERINGSWET 2014 – Volgens de Memorie van 

Toelichting bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst rechtvaardigt dit 

openbare orde karakter de strafsancties die zijn verbonden voor de verzekeraar of zijn 

lasthebber wanneer deze een verzekering wil sluiten die in strijd is met deze regel.2553 Deze 

redenering lijkt mij echter niet juist, aangezien het koppelen van strafsancties aan een 

bepaalde regels in principe geen invloed uitoefenen op het karakter, openbare orde of niet, 

van die regel.2554 Daarnaast wordt het openbare orde karakter van een regel zelfstandig 

bekeken en dus in beginsel los van de visie van de wetgever.2555 Maar zelfs indien deze reden 

voor de motivering van het openbare orde karakter wordt gehandhaafd, moeten de nodige 

nuanceringen worden aangebracht. Art. 139 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst 

bepaalt inderdaad dat zij die als verzekeraar of lasthebber van een verzekeraar 

overeenkomsten pogen te sluiten of sluiten die nietig zijn op grond van de art. 43 

(oververzekering te kwader trouw), 51 (beginsel van de schadevergoeding) en 96 (verzekering 

van zeer jonge kinderen) worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en 

met geldboete van 1000 tot 10000 F of met een van die straffen alleen. Art. 139, § 1, 2° Wet 

                                                                                                                                                         
Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 309; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. 

AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, 

TPR 2016, afl. 2-3, (673) 925; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 169. Zie ook art. 

12 Verzekeringswet 1874. Contra: Kh. Brussel 25 januari 1980, TBH 1982, 158.  
2552 C. DE GROOT, “Het indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de 

contractvrijheid in het verzekeringsrecht?” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, 

Deventer, Kluwer, 1999, (211) 212; P.J.M. DRION, “Schadevaststelling bij de objectverzekering” 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, (285) 292; E.H. HONDIUS, “De ADR-richtlijn, 

het indemniteitsbeginsel en dwingend recht” 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, (303) 305.  
2553 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 48. Zie 

ook: H. CLAASSENS, “Assurances indemnitaires, assurances de dommages et assurances de choses: dispositions 

générales” in M. FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 

Louvain-la-Neuve, Academia, 1993, (113) 126; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 

417.  
2554 Arbh. Antwerpen 21 juni 1982, Inf.Soc.Secr. 1983, 2; Arbh. Brussel 13 november 1981, TSR 1982, 38; P. 

CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, Gent, De Boeck & Larcier, 2009, 426; I. CLAEYS, “Nietigheid van 

contractuele verbintenissen in beweging” in X (ed.), Sancties en nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, (267) 293; 

F. PEERAER, “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische 

verbintenissenrecht”, TPR 2013, (2705) 2716; S. STIJNS, “Zijn onrechtmatige bedingen nietig?” in X (ed.), Liber 

Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (921) 933; A. VAN REGENMORTEL, “Openbare orde en 

dwingend recht: een confrontatie tussen de Europese en de Belgische invulling” in H. VERSCHUEREN en M. 

HOUWERZIJL (eds.), Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen: België, Nederland, Europa, de wereld, 

Deventer, Kluwer, 2009, (91) 105-107.  
2555 J. DE CONINCK, “Toetsing van de geoorloofdheid van een overeenkomst: de openbare orde herbekeken?”, 

TBBR 2004, (301) 302. Zie over de zelfstandigheid van de openbare orde ook: F. PEERAER, “De verhouding 

tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, TPR 2013, (2705) 

2719 e.v.  
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op de Landverzekeringsovereenkomst trekt deze strafbaarstelling door naar zij die als agent, 

makelaar of tussenpersoon bemiddelen bij het sluiten van zulke overeenkomsten. Het is echter 

opvallend dat de Verzekeringswet 2014 deze bepaling niet heeft overgenomen. De memorie 

van toelichting biedt geen motivering. Art. 307 Verzekeringswet 2014 kent dezelfde straffen 

voor dezelfde actoren, maar herneemt niet langer art. 105 Verzekeringswet 2014 (beginsel 

van de schadevergoeding) binnen het materieel toepassingsgebied van deze strafbepaling. Met 

andere woorden, daar waar de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst een schending van 

art. 51 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst wel nog strafbaar stelde, is dit niet het 

geval bij art. 105 Verzekeringswet 2014, hoewel beide bepalingen elkaars equivalent zijn. Dit 

lijkt mijns inziens dan ook afbreuk te doen aan de motivering uit de Memorie van Toelichting 

over het openbare orde karakter van het indemnitair beginsel.  

675. GEVOLGEN – De gevolgen van het indemnitair beginsel worden wel wettelijk 

geregeld.2556 Dit is eveneens het geval in Nederland (art. 7:960 NBW) en in Frankrijk (art. 

121-1, al. 1 Code des assurances). Art. 93 Verzekeringswet 2014 bevat volgens de doctrine 

het belangrijkste gevolg: “De prestatie die de verzekeraar verschuldigd is, mag de door de 

verzekerde geleden schade niet te boven gaan. Deze schade kan ondermeer bestaan in verlies 

van gebruik van het verzekerde goed en in derving van verwachte winst.”2557 Deze beperking 

op de omvang van de verzekeringsprestatie vloeit voort uit de gedachte dat de prestatie de 

werkelijk geleden schade niet te boven mag gaan.2558 Het indemnitair beginsel vormt dus de 

maatstaf voor de tussenkomst van de verzekeraar bij schadeverzekeringen en verzekeringen 

tot vergoeding van schade.2559 Naast deze bepaling, bevat de Verzekeringswet 2014 nog op 

drie andere plaatsen bepalingen die een illustratie vormen van het indemnitair beginsel.2560 

Concreet gaat het dan om de art. 94 en 99 omtrent samenloop van verzekeringen, art. 95 

                                                 
2556 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 361 e.v. Zie ook: C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en 

N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 

2-3, (673) 920; D. WUYTS, “Specifieke regels toepasselijk op alle schadeverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (645) 647 e.v.  
2557 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 417 en de verwijzingen aldaar.  
2558 Cass. 23 april 1992, Arr. Cass. 1991-92, 795; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 495. 

Zie voor Nederland: P.J.M. DRION, “Schadevaststelling bij de objectverzekering” 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, (285) 291-292; J.H. WANSINK, “Een nieuwe wettelijke regeling voor 

de verzekeringsovereenkomst in Titel 7.17 BW: een nieuw geluid?” in P.J.M. DRION, J.G.C. KAMPHUISEN, J.H. 

WANSINK en B.K.M. LAUWERIER (eds.), Het nieuwe verzekeringsrecht. Titel 7.17 BW belicht, Deventer, Kluwer, 

2005, (1) 18.  
2559 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 494-495; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 309.  
2560 B. WEYTS, “Lucratieve fouten in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the winner takes it all”, RW 

2005-06, (1641) 1646; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 418.  
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omtrent het subrogatierecht van de verzekeraar2561 en tot slot de art. 96 en 97 omtrent de 

oververzekering.2562 

676. WINSTDERVING – De wet bepaalt overigens dat de schade kan bestaan in derving van 

verwachte winst, wat nochtans in het verleden niet werd aanvaard.2563 Zo bevatte de 

Verzekeringswet 1874 een regeling die een vergoeding voor gederfde winst slechts toeliet in 

welbepaalde wettelijke gevallen (meer bepaald bij een oogstverzekerig).2564 De gedachte 

hiervan was dat de verzekering van winst als een verrijking van de verzekerde werd 

beschouwd.2565 Deze gedachte werd terecht verlaten, nu de gederfde winst wel degelijk een 

vermogensbestanddeel van de verzekerde is en niet uit de prestatie van de verzekeraar 

voortvloeit.2566  

C. Toepassingsgebied 

677. NIET OP ALLE VERZEKERINGEN – Ondanks de centrale plaats van het indemnitair 

beginsel, is een belangrijke vaststelling dat het niet op alle verzekeringen van toepassing is. 

Reeds eerder kwam aan bod dat dit beginsel van toepassing is op alle verzekeringen tot 

vergoeding van schade. Het is daarentegen op grond van art. 94 en 104 Verzekeringswet 2014 

niet van toepassing op verzekeringen tot uitkering van een vast bedrag.2567 Als een gevolg 

hiervan kan de vergoeding van de verzekeraar met een andere schadevergoeding worden 

gecumuleerd.2568 De prestatie van de verzekeraar op basis van een verzekering tot vergoeding 

                                                 
2561 Zie hierover ook: C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van 

rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 927 e.v.  
2562 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 495; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 416 e.v. Zie voor Nederland: P.J.M. DRION, “Subrogatie” in P.J.M. DRION, J.G.C. 

KAMPHUISEN, J.H. WANSINK en B.K.M. LAUWERIER (eds.), Het nieuwe verzekeringsrecht. Titel 7.17 BW belicht, 

Deventer, Kluwer, 2005, (167) 167 e.v.  
2563 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 496-497; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 417.  
2564 Zie art. 39 Verzekeringswet 1874. Zie ook: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 445.  
2565 R. FEYAERTS en J. ERNAULT, “Traité général des assurances terrestres” in X (ed.), Les Novelles, Droit 

commercial, V, (11) nrs. 766-775; D. WUYTS, “Specifieke regels toepasselijk op alle schadeverzekeringen” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (645) 646 e.v.  
2566 Zie ook: P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 156; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 362; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. 

GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-

3, (673) 925.  
2567 C. DE RIDDER, “Essentiële bestanddelen van de verzekeringsovereenkomst” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (253) 281-282; D. WUYTS, 

Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 418-419.  
2568 H. CLAASSENS, “Assurances indemnitaires, assurances de dommages et assurances de choses: dispositions 

générales” in M. FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 

Louvain-la-Neuve, Academia, 1993, (113) 119.  
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van schade kan dus worden gecombineerd met de prestatie van de verzekeraar die voortvloeit 

uit een verzekering tot uitkering van een vast bedrag.2569  

678. SOORTEN – Hier past een kort overzicht van de verschillende vormen van 

verzekeringen. Er kan een dubbel onderscheid worden gemaakt. Het eerste onderscheid kan 

worden gemaakt tussen de schadeverzekeringen2570 en de persoonsverzekeringen2571. Het 

tweede onderscheid heeft betrekking op de verzekeringen tot vergoeding van schade en de 

verzekeringen tot uitkering van een vast bedrag. In theorie behoort elke verzekering dus tot 

twee van de hierboven vermelde soorten. Eerder kwam aan bod dat alle schadeverzekeringen 

ook tot vergoeding van schade strekken, zodat het onderscheid enkel nog nuttig is bij de 

persoonsverzekeringen.  

679. PERSOONSVERZEKERINGEN – Voor de persoonsverzekeringen moet bijgevolg een 

onderscheid worden gemaakt tussen persoonsverzekeringen tot vergoeding van schade en 

persoonsverzekeringen tot vergoeding van een vast bedrag.2572 Partijen kunnen op grond van 

art. 198 Verzekeringswet 2014 vrij kiezen tussen beide vormen.2573 Met betrekking tot de 

persoonsverzekering tot vergoeding van een vast bedrag dient nog melding te worden 

gemaakt van de levensverzekeringen die, op grond van art. 160 Verzekeringswet 2014, steeds 

een forfaitair karakter hebben. In dit laatste geval speelt de keuzemogelijkheid uit art. 198 

Verzekeringswet 2014 niet. Het indemnitair beginsel heeft geen gelding in alle gevallen waar 

een persoonsverzekering strekt tot de uitkering van een vast bedrag.2574 Art. 55, 4° 

Verzekeringswet 2014 definieert een verzekering tot uitkering van een vast bedrag als een 

                                                 
2569 Art. 94 Verzekeringswet 2014; A. DE GRAEVE en M. DE GRAEVE, “Samenloop van verzekeringen, 

samenloop van omstandigheden?”, Verzekeringsnieuws 2004, afl. 14, (1) 2-3; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, 

J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-

2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 926.  
2570 Art. 5, 14° Verzekeringswet 2014: “een verzekering waarbij de verzekeringsprestatie afhangkelijk is van een 

onzeker voorval dat schade veroorzaakt aan iemands vermogen”.  
2571 Art. 5, 16° Verzekeringswet 2014: “een verzekering waarbij de verzekeringsprestatie of de premie 

afhankelijk is van een onzeker voorval dat iemands leven, fysieke integriteit of gezinstoestand aantast”. Voor de 

toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen worden kapitalisatieverrichtingen als 

persoonsverzekeringen beschouwd. Gelet op de afwezigheid van een verzekerd risico bij zulke verrichtingen, 

zijn de artikelen 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, § 2, 6°, en § 3, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, § 2, 86, 87, 

159 en 200 en hoofdstuk 3 van titel II van deel 4 echter niet van toepassing op de kapitalisatieverrichting.  
2572 R. BARBAIX, “Specifieke regels toepasselijk op alle persoonsverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (837) 837; D. WUYTS, 

Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 420; D. WUYTS, “Specifieke regels toepasselijk op alle 

schadeverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, (645) 648.  
2573 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 358. Hoewel deze analyse werd gemaakt met betrekking tot de Wet op 

de Landverzekeringsovereenkomst, blijft de gedachte nog steeds van kracht met betrkking tot de 

Verzekeringswet 2014.  
2574 Arbh. Gent 2 september 2004, Soc. Kron. 2005, 402; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 631. Zie hierover ook: C. VAN 

SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 925.  
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verzekering waarbij de prestatie van de verzekeraar niet afhankelijk is van de omvang van de 

schade. Deze definitie bevat meteen ook de ratio legis van de niet-toepasselijkheid van het 

indemnitair beginsel op deze verzekeringen. De prestatie van de verzekeraar hangt niet af van 

de geleden schade door de verzekerde. Het indemnitair beginsel is bijgevolg enkel van 

toepassing op de persoonsverzekeringen tot vergoeding van schade.2575  

680. ZAAKVERZEKERINGEN – Samenvattend zou men dus principieel kunnen besluiten dat 

het indemnitair beginsel van toepassing is op alle verzekeringen tot vergoeding van schade. In 

de vorige zin werd bewust de voorwaardelijke wijs gebruikt, aangezien de Verzekeringswet 

2014 zelf enkele nuanceringen op het indemnitair beginsel bevat. Met betrekking tot de 

zaakverzekeringen, biedt de wet partijen de mogelijkheid om af te wijken van het indemnitair 

principe.2576 Deze regels vloeien voort uit het feit dat bij zaakverzekeringen het verzekerde 

goed dient te worden geschat met het oog op de bepaling van de premie en de (maximale) 

dekking ervan door de verzekeraar.  

681. ART. 107 VERZEKERINGSWET 2014 – Zo staat art. 107 Verzekeringswet 2014 de 

partijen toe om te bepalen op welke wijze de waarde van de goederen wordt begroot. Art. 107 

Verzekeringswet 2014 wijkt expliciet af van art. 93 Verzekeringswet 2014, het belangrijkste 

gevolg van het indemnitair beginsel. Concreet kunnen partijen kiezen voor een 

herbouwwaarde, een herstelwaarde of een vervangingswaarde, zelfs zonder aftrek van de 

waardevermindering wegens ouderdom.2577 Dergelijke verzekeringsovereenkomsten worden 

ook vaak gesloten in Nederland.2578 Het is mijns inziens duidelijk dat indien er bijvoorbeeld 

wordt verzekerd zonder rekening te houden met de waardevermindering wegens 

ouderdom2579, er na een schadegeval een situatie ontstaat waarin de verzekerde meer dan de 

                                                 
2575 C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 920-921.  
2576 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 362; P. LALOUX, Traité des assurances terrestres en droit belge, 

Brussel, Bruylant, 1944, 294. Dit is eveneens het geval in het Nederlandse verzekeringsrecht: J.H. WANSINK, 

“Een nieuwe wettelijke regeling voor de verzekeringsovereenkomst in Titel 7.17 BW: een nieuw geluid?” in 

P.J.M. DRION, J.G.C. KAMPHUISEN, J.H. WANSINK en B.K.M. LAUWERIER (eds.), Het nieuwe verzekeringsrecht. 

Titel 7.17 BW belicht, Deventer, Kluwer, 2005, (1) 18.  
2577 Dit was vroeger betwist: P. LALOUX, Traité des assurances terrestres en droit belge, Brussel, Bruylant, 

1944, 287. Zie hierover ook: P. COLLE, Handboek Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 40 e.v.; D. WUYTS, “Specifieke regels toepasselijk op zaakverzekeringen” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (683) 686 
2578 C. DE GROOT, “Het indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de 

contractvrijheid in het verzekeringsrecht?” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, 

Deventer, Kluwer, 1999, (211) 212 e.v.; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 426.  
2579 SCHUERMANS en VAN SCHOUBROECK wijzen er evenwel terecht op dat de waardevermindering van een goed 

meer te maken heeft met onderhoud en slijtage dan met ouderdom: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 444.  
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werkelijk geleden schade van de verzekeraar ontvangt.2580 De waarde van het goed vóór het 

schadegeval ligt tenslotte lager dan de schadevergoeding. Toch stelt de rechtsleer dat in die 

hypothese het indemnitair beginsel niet wordt geschonden, nu dergelijke verzekeringen het 

vermogen van de verzekerde beschermen tegen het vermogensverlies van slijtage wegens 

ouderdom. Als reden wordt aangehaald dat het bij het sluiten van de 

verzekeringsovereenkomst niet duidelijk is of er daadwerkelijk een voordeel zal 

voortvloeien.2581 Een verzekeringnemer kan een goed dus voor een hogere waarde verzekeren 

dan de werkelijke waarde van dat goed, zonder daardoor het indemnitair beginsel te schenden.   

682. ART. 108 VERZEKERINGSWET 2014 – Het indemnitair beginsel speelt ook een rol bij 

art. 108 Verzekeringswet 2014, dat bepaalt dat de verzekeringnemer de verzekerde som 

vaststelt.2582 Belangrijk is dat op de verzekeraar geen plicht tot verificatie rust.2583 Dit zou in 

de praktijk leiden tot een te grote financiële inspanning, om een expert het goed te laten 

schatten. Het initiatief wordt daarom aan de kandidaat-verzekeringnemer gelaten. WUYTS 

merkt terecht op dat dit fraude van de verzekeringnemer in de hand kan werken.2584 De 

wetgever koppelt daarom bepaalde rechtsgevolgen aan zowel een over2585- als een 

onderwaardering2586.2587  

In de Nederlandse rechtspraak kwam het geval aan bod waarbij de verzekeraar akkoord was 

gegaan dat de waardebepaling door de verzekeringnemer gebeurde, nu deze over een 

bijzondere opleiding beschikte om het goed – een klavecimbel – te waarderen. Voor de 

verzekeraar was deze opleiding voldoende om de verzekeringnemer te beschouwen als 

gekwalificeerd om ook de taxatie voor zijn rekening te nemen. Nadien wordt het 

muziekinstrument gestolen, zodat de verzekeringnemer een beroep doet op zijn verzekering. 

De verzekeraar weigert vervolgens de betaling van een schadevergoeding en bepleit dat de 

verzekeringnemer bedrog had gepleegd. De Hoge Raad oordeelt echter dat de verzekeraar 

geen bewijs van bedrog levert en bevestigt dat een waardebepaling in het kader van een 

zaakverzekering door de verzekeringnemer kan gebeuren. De verzekeraar is aldus gehouden 

tot uitbetaling van de schadevergoeding.2588  

                                                 
2580 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 550-551; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 445. Vgl. D. 

WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 426.  
2581 B. J. BROEKEMA-ENGELEN, “Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht” in T. HARTLIEF en C.J.J.M. 

STOLKER (eds.), Contractvrijheid, Deventer, Kluwer, 1999, (169) 178-179.  
2582 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 50; D. 

WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 409.  
2583 Rb. Brugge 22 november 1999, RW 2000-01, 916; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 

2014, 409.  
2584 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 408.  
2585 Artikelen 96 en 97 Verzekeringswet 2014.  
2586 Art. 98 Verzekeringswet 2014.  
2587 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 446.  
2588 HR 19 januari 2001, NJ 2001, 176; B. ASSINK en F. SMEELE, “Nederlands Verzekeringsrecht”, TPR 2012, 

(926) 942-943.  
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683. ART. 109 VERZEKERINGSWET 2014 – Naast art. 107 Verzekeringswet 2014, bevat ook 

art. 109 Verzekeringswet 2014 een toepassing van een vaststellingsovereenkomst. Meer 

bepaald bepaalt de wetgever: “Partijen kunnen bij een uitdrukkelijk beding aan bepaalde 

goederen een getaxeerde waarde toekennen. Die waarde is voor partijen bindend, behoudens 

bedrog. Wanneer een goed waarvoor een getaxeerde waarde is bedongen een aanzienlijke 

waardevermindering ondergaat, kan elke partij het bedrag van de getaxeerde waarde 

verminderen of een einde maken aan de overeenkomst.” De partijen leggen in de 

verzekeringsovereenkomst de waarde van bepaalde goederen vast (dit is de getaxeerde 

waarde).2589 Bij zaakverzekeringen is het niet ongebruikelijk dat er in de 

verzekeringsovereenkomst reeds wordt gewerkt met een zogenaamde aangenomen of 

getaxeerde waarde, om bewijsproblemen te vermijden.2590 Deze overeenkomst moet aan alle 

geldigheidsvoorwaarden van een overeenkomst voldoen.2591 FONTAINE stelt in die zin terecht 

dat het om meer gaat dan een loutere omkering van bewijslast en dat de verzekeraar aan de 

aangenomen waarde is gebonden.2592 Partijen spreken ook af om zich aan deze vastgestelde 

waarde te houden indien het schadegeval zich voordoet, op grond van het adagium pacta sunt 

servanda.2593 Op grond van art. 1165 BW bindt deze clausule van aangenomen waarde in een 

zaakverzekering overigens enkel de partijen bij de overeenkomst.2594 De verzekeraar die 

bijgevolg wordt gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer, kan van de aansprakelijke 

alleen vorderen wat verschuldigd is op grond van de gemeenrechtelijke regels over 

buitencontractuele aansprakelijkheid.2595 

684. AFWIJKING? – Volgens een eerste strekking bevat deze bepaling een afwijking van het 

indemnitair beginsel.2596 Dit niettegenstaande dat de Memorie van Toelichting uitdrukkelijk 

bepaalt dat er niet van het indemniteitsbeginsel wordt afgeweken.2597 Een tweede strekking 

ziet daarom geen afwijking in deze mogelijkheid om een verzekering tegen aangenomen 

                                                 
2589 J. SCHRYVERS, “Hoe aangenomen is de aangenomen waarde in verzekeringen?”, RW 1996-97, (317) 318.  
2590 E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 194-195.  
2591 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 419.  
2592 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 553.  
2593 J.H. WANSINK, “Een nieuwe wettelijke regeling voor de verzekeringsovereenkomst in Titel 7.17 BW: een 

nieuw geluid?” in P.J.M. DRION, J.G.C. KAMPHUISEN, J.H. WANSINK en B.K.M. LAUWERIER (eds.), Het nieuwe 

verzekeringsrecht. Titel 7.17 BW belicht, Deventer, Kluwer, 2005, (1) 18.  
2594 Zie ook: MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 

1586/1, 51; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet 

op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 966.  
2595 Cass. 2 juni 1999, TBBR 2000, 602, noot I. BOONE; Pol. Mechelen 19 januari 2007, RW 2008-09, 1354.   
2596 Cass. 2 juni 1999, TBBR 2000, 602, noot I. BOONE; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 

554; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 447; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van 

rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 965.  
2597 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 50-51; 

H. CLAASSENS, “Assurances indemnitaires, assurances de dommages et assurances de choses: dispositions 

générales” in M. FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 

Louvain-la-Neuve, Academia, 1993, (113) 129-130.  
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waarde te sluiten.2598 De ratio zou dan betrekking hebben op een dieper aspect, met name het 

vastleggen van een waarde.2599 Het klopt dat hieraan gevolgen op het vlak van bewijs zijn 

verbonden, maar deze aspecten zijn te onderscheiden van de werkelijke bedoeling om 

problemen bij het vastleggen van de waarde op te lossen.  

685. NEDERLAND – Het Nederlandse verzekeringsrecht kent in die zin een uitdrukkelijke 

wetsbepaling, zowel voor de vaststellingsovereenkomst gesloten voordat het schadegeval zich 

heeft voorgedaan als voor de vaststellingsovereenkomst gesloten nadat het schadegeval zich 

heeft gemanifesteerd. Art. 7:960 NBW luidt als volgt: “De verzekerde zal krachtens de 

verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou 

geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak 

tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een 

beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.” De Nederlandse 

wetgever bevestigt zelf de afwijking van het indemniteitsbeginsel.2600  

D. Bedenkingen bij de juridische aard  

686. OPENBARE ORDE? – Gelet op het bovenstaande, kunnen mijns inziens enkele 

bedenkingen worden gemaakt bij de juridische aard van het indemnitair beginsel. De 

Belgische rechtspraak en rechtsleer kennen aan dit principe een openbare orde karakter toe. 

Uit het bovenstaande blijkt evenwel dat het indemnitair beginsel slechts speelt bij gebrek aan 

een andere conventionele regeling.  

687. LOUTERE KEUZE BIJ PERSOONSVERZEKERINGEN – Dit komt sterk tot uiting bij de 

persoonsverzekeringen, waar het indemnitair beginsel enkel geldt indien de partijen geen 

gebruik hebben gemaakt van het keuzerecht voor de kwalificatie van een verzekering tot 

uitkering van een vast bedrag. De keuze van de partijen vormt dus het determinerende 

criterium aangezien het toepassingsgebied van het indemnitair beginsel beperkt is tot de 

verzekeringen waar de prestatie van de verzekeraar beperkt is tot de werkelijk geleden schade.  

688. VERVAL VAN STRAFSANCTIES – Daarnaast werd er enerzijds reeds op gewezen dat het 

toekennen van strafsancties aan een regel niet automatisch een openbare orde karakter 

toekennen aan die regel. Anderzijds, zelfs indien deze (mijns inziens onjuiste) gedachtegang 

wordt gevolgd, is het erg relevant om op te merken dat de Verzekeringswet 2014 geen 

strafsancties meer verbindt aan het schenden van art. 93 Verzekeringswet 2014. Dit in 

tegenstelling tot wat het geval is in de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst, waar een 

                                                 
2598 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 415.  
2599 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 51-52.  
2600 C. DE GROOT, “Het indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de 

contractvrijheid in het verzekeringsrecht?” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, 

Deventer, Kluwer, 1999, (211) 215.  
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schending van art. 51 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst wel aanleiding geeft tot 

strafsancties op grond van 139, § 1, 1° Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.2601  

689. WETTELIJKE MOGELIJKHEID TOT AFWIJKING – Ook voor de verzekeringen tot 

vergoeding van schade geldt echter een voorbehoud. Op grond van art. 107 en art. 109 

Verzekeringswet 2014 kunnen partijen op contractuele wijze bepalen tegen welke waarde de 

verzekerde goederen worden verzekerd. FONTAINE, SCHUERMANS en VAN SCHOUBROECK 

spreken bij deze bepalingen van afwijkingen van het indemnitair beginsel.2602 De wet bepaalt 

inderdaad dat het gaat om een afwijking in art. 107 Verzekeringswet 2014. De Memorie van 

Toelichting houdt nochtans voor dat art. 109 Verzekeringswet 2014 niet van het indemnitair 

beginsel afwijkt.2603 Daartegenover staat FAGNART, die de formulering van de wetgever 

betreurt en er geenszins een afwijking van het indemnitair beginsel in ziet.2604 Het is alleszins 

duidelijk dat de wetgever zelf in verschillende gevallen de gevolgen van het indemnitair 

beginsel mildert.2605 In deze gevallen is het indemnitair beginsel niet langer de maatstaf voor 

de tussenkomst van de verzekeraar. Men zou deze problematiek kunnen omzeilen door te 

stellen dat deze clausules in de verzekeringsovereenkomst ervoor zorgen dat dergelijke 

zaakverzekeringen als verzekeringen tot uitkering van een vast bedrag dienen te worden 

gekwalificeerd, maar het feit dat enkel persoonsverzekeringen verzekeringen tot uitkering van 

een vast bedrag kunnen zijn, verzet zich mijns inziens tegen deze gedachtegang. 

690. “SLUIPEND PROCES VAN EROSIE” IN NEDERLAND – Een gelijkaardige tendens zien we 

in het Nederlandse recht, waar met betrekking tot het indemniteitsbeginsel wordt gesproken 

van een sluipend proces van erosie.2606 Eerder kwam aan bod dat ook de Nederlandse 

wetgever in twee bepalingen aan partijen de mogelijkheid biedt om het indemnitair beginsel 

opzij te schuiven. Volgens DE GROOT maakt deze omstandigheid het indemnitair beginsel 

“minder dwingend”.2607 VAN HUIZEN gaat verder en stelt dat partijen aan de hand van een 

vaststellingsovereenkomst het indemniteitsbeginsel kunnen doorbreken.2608 

                                                 
2601 Vgl. C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op 

de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 960.  
2602 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 554; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 447.  
2603 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 51.  
2604 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 414 – 417.  
2605 I. BOONE, “De indeplaatsstelling van de verzekeraar wanneer hij de schade heeft vergoed “tegen 

aangenomen waarde”, na afhouding van de vrijstelling” (noot onder Cass. 2 juni 1999), TBBR 2000, (603) 604.  
2606 J.H. WANSINK, “Een nieuwe wettelijke regeling voor de verzekeringsovereenkomst in Titel 7.17 BW: een 

nieuw geluid?” in P.J.M. DRION, J.G.C. KAMPHUISEN, J.H. WANSINK en B.K.M. LAUWERIER (eds.), Het nieuwe 

verzekeringsrecht. Titel 7.17 BW belicht, Deventer, Kluwer, 2005, (1) 18.  
2607 C. DE GROOT, “Het indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de 

contractvrijheid in het verzekeringsrecht?” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, 

Deventer, Kluwer, 1999, (211) 216-217.  
2608 P.H.J.G. VAN HUIZEN, “Het indemniteitsbeginsel” in M.L. HENDRIKSE, P.H.J.G. VAN HUIZEN en J.G.J. 

RINKES (eds.), Verzekeringsrecht, Deventer, Kluwer, 2015, (189) 198.  
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691. SOEPELE INVULLING – Genuanceerder is de strekking die een onderscheid maakt tussen 

een strikte en een soepele invulling van het indemnitair beginsel.2609 Een strikte invulling van 

het indemnitair beginsel zou inderdaad leiden tot een invraagstelling van ofwel de juridische 

aard van het indemnitair beginsel, ofwel van de bepalingen die in een afwijking ervan lijken 

te voorzien. Volgens de strikte interpretatie kan tenslotte alleen de werkelijke waarde van een 

goed voor verzekering in aanmerking komen. Indien de verzekerde waarde hoger ligt dan de 

werkelijke waarde, zou er telkens sprake zijn van een schending van het indemniteitsbeginsel. 

In dat geval valt de verzekerbare waarde dus samen met de werkelijke waarde. De soepele 

invulling van het indemnitair beginsel impliceert dat er geen spanning bestaat tussen dit 

beginsel en de wettelijke bepalingen die ertoe kunnen leiden dat de vergoeding van de 

verzekeraar de werkelijke geleden schade kan overstijgen.2610  

E. Rechterlijke controle  

692. RAAMWERK VOOR DE RECHTER – Belangrijker dan de discussie over de juridische aard 

van het indemnitair beginsel, is mijns inziens de vaststelling dat dit beginsel wel een 

toetssteen biedt voor de rechter om na te gaan of de vaststellingsovereenkomst binnen de 

grenzen van het redelijke valt en aldus als een vergoeding van de verzekeraar voor de 

werkelijke geleden schade kan worden gezien.2611  

693. CONTROLE – Hoewel partijen op grond van art. 109 Verzekeringswet 2014 een 

zaakverzekering tegen een voorafgaande taxatie kunnen sluiten, is deze vrijheid immers niet 

onbegrensd. Een rechterlijke interventie is mogelijk bij de oververzekering op grond van art. 

97 Verzekeringswet 2014.2612 Omdat art. 93 Verzekeringswet 2014 wordt aanzien als het 

uitgangspunt voor de prestatie van de verzekeraar bij een verzekering tot vergoeding van 

schade, moeten eventuele uitzonderingen of afwijkingen daarop eng worden 

geïnterpreteerd.2613 De rechter mag zich evenwel niet in de plaats van de partijen stellen, maar 

mag enkel nagaan of de genomen beslissing een mogelijk gevolg was. FONTAINE geeft het 

voorbeeld van een schilderij van een kleine meester dat niet in aangenomen waarde kan 

worden gedekt voor een waarde van een schilderij van Van Gogh.2614 Ook in Nederland wordt 

deze visie gehuldigd, waar DE GROOT stelt: “De conclusie dat een uitkering niet toelaatbaar is 

mag niet te snel worden getrokken: het criterium dat hier moet worden gehanteerd komt in 

                                                 
2609 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 424 – 430.  
2610 Vgl. D. WUYTS, “Specifieke regels toepasselijk op zaakverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (683) 684.  
2611 Vgl. H. VAN GORP, “Commentaar bij art. 54 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in H., COUSY, L., 

SCHUERMANS, K., BERNAUW, C., VAN SCHOUBROECK, (eds.), Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2002, 1; D. WUYTS, “Specifieke regels toepasselijk 

op zaakverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, (683) 684-685. 
2612 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 428.  
2613 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 558.  
2614 Vgl. M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 558.  
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strengheid overeen met het criterium of uitkering naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is”.2615 Dit aspect kwam ook aan bod in de ondertussen befaamde 

Lendl zaak.  

Een gouden tennisracket met diamanten was verzekerd voor een aangenomen waarde die de 

werkelijke waarde ervan ver te boven ging. Dit kaderde in een beloningssysteem waarin de 

racket zou toekomen aan de speler die het ECC-tornooi driemaal in een tijdsspanne van vijf 

jaar kan winnen. De organistor van het tornooi liet zich voor dit risico (namelijk driemaal 

winst door dezelfde speler in vijf jaren) verzekeren voor een aangenomen waarde van 700 000 

US Dollars. Men redeneerde dat door de aandacht van de media de waarde van het racket 

hoger zou liggen dan de werkelijke waarde. Uiteindelijk won een speler het tornooi drie maal 

in 5 jaren. De organisator van het tornooi beroept zich vervolgens op de verzekering. De 

verzekeraar weigert echter de uitbetaling. De rechter besliste uiteindelijk dat de aangenomen 

waarde moest worden gemilderd tot de werkelijke waarde.2616 

694. VERBAND – Men kan in die optiek dus een spanning onderscheiden tussen enerzijds de 

verzekeringen tegen aangenomen waarde en anderzijds de regels inzake oververzekering. De 

rechtspraak oordeelde reeds dat de verzekering tegen aangenomen waarde de toepassing van 

de regels van oververzekering niet integraal verhindert.2617 In het geval er kwade trouw is aan 

de zijde van de verzekerde, zijn er mijns inziens weinig problemen. Er is dan sprake van 

bedrog wat tot een nietigheid van het beding tot aangenomen waarde of de 

verzekeringsovereenkomst leidt.2618 De verzekeraar kan dan de geïnde premies behouden als 

schadevergoeding.2619 In het geval er sprake is van een overververzekering te goeder trouw, 

rijzen er mijns inziens echter meer vragen. In dat geval was er geen bedoeling om het 

indemnitair beginsel te schenden.2620 Art. 96 Verzekeringswet 2014 bepaalt dat wanneer een 

bedrag te goeder trouw te hoog is verzekerd bij een of meer overeenkomsten afgesloten bij 

dezelfde verzekeraar, elke partij heeft het recht heeft om dit te verminderen tot de waarde van 

het verzekerde. Gelet echter op het feit dat de verzekering tegen aangenomen waarde een 

toestemming van beide partijen veronderstelt (art. 1108 BW) en dat het beding voornamelijk 

wordt gebruikt om moeilijkheden bij de schadebegroting te vermijden, rust mijns inziens op 

de verzekeraar een belangrijke onderzoeksplicht bij het aangaan van het beding met een 

aangenomen waarde. Indien de verzekeraar te lichtzinning is overgegaan tot het sluiten van 

                                                 
2615 C. DE GROOT, “Het indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de 

contractvrijheid in het verzekeringsrecht?” in T. HARTLIEF en C.J.M. STOLKER (eds.), Contractvrijheid, 

Deventer, Kluwer, 1999, (211) 217.  
2616 Luik 5 december 1995, JLMB 1996, 354. Zie ook: J. SCHRYVERS, “Hoe aangenomen is aangenomen waarde 

in verzekeringen?”, RW 1996-97, 317 – 321; B. WEYTS, “Lucratieve fouten in het aansprakelijkheids- en 

verzekeringsrecht: the winner takes it all”, RW 2005-06, (1641) 1649.  
2617 Luik 5 december 1995, JLMB 1996, 354; Brussel 20 november 1990, JLMB 1991, 1125; D. WUYTS, 

Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 428.  
2618 Art. 59 Verzekeringswet 2014; art. 109 Verzekeringswet 2014; art. 1109 BW.  
2619 Art. 97 Verzekeringswet 2014.  
2620 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 165 

e.v.  
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een verzekering tegen aangenomen waarde, kan de verzekeraar mijns inziens daarom niet 

onverkort genieten van de regels inzake de oververzekering te goeder trouw. In deze sfeer van 

risico-aanvaarding dient ook art. 58, tweede lid Verzekeringswet 2014 te worden gelezen. Er 

wordt tot slot terecht opgemerkt dat slechts zelden conflicten over dergelijke clausules voor 

een rechter zullen worden gebracht, zodat deze waarderingsmethode een interessante rol kan 

blijven spelen.2621  

695. (FRAUDULEUZE) SCHADEAANGIFTE – Het is vanzelfsprekend mogelijk dat partijen bij 

het sluiten van de verzekeringsovereenkomst geen voorafgaande begroting van de prestatie 

van de verzekeraar hadden gemaakt. De begroting van die prestatie moeten partijen dan na het 

schadegeval bepalen. Ook bij dergelijke vaststellingsovereenkomsten speelt het indemnitair 

beginsel een rol, aangezien het mogelijk is dat de vergoedingsgerechtigde een frauduleuze 

schadeaangifte doet. Een frauduleuze schadeaangifte kan worden gezien als een vorm van 

(contractuele) verzekeringsfraude.2622 Een schadegeval kan daarbij zowel volstrekt verzonnen 

zijn, als erger worden voorgesteld dan werkelijk het geval is, eventueel te kwader trouw. Op 

grond van art. 76 Verzekeringswet 2014 kan de verzekeraar zijn prestatie verminderen (bij 

goede trouw) of zelfs weigeren (bij kwade trouw). Daarnaast geeft art. 86, § 1, 3e lid 

Verzekeringswet 2014 de verzekeraar overigens het recht om de verzekering op te zeggen. 

Het spreekt voor zich dat de vaststellingsovereenkomst dan kan worden vernietigd, indien het 

bedrog pas wordt ontdekt na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst.2623  

  

                                                 
2621 D. FASQUELLE en R. MESA, “Les fautes lucratives et les assurances de dommage en France”, RGAR 2004, nr. 

13.949, nr. 4; B. WEYTS, “Lucratieve fouten in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the winner takes it 

all”, RW 2005-06, (1641) 1649.  
2622 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 501 e.v.  
2623 Zie hierover Afdeling 2 van Hoofdstuk II van Deel III.  
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HOOFDSTUK III. DERDE NEEMT DE BESLISSING 

 INLEIDING 

696. BEPAALD OF BEPAALBAAR – Het voorwerp van een overeenkomst moet bepaald of 

bepaalbaar zijn om geldig te zijn.2624 Dit betekent dat het voorwerp aan de hand van 

objectieve gegevens moet kunnen worden vastgesteld.2625 Het voorwerp van de verbintenis is 

bepaald indien dit integraal in de overeenkomst wordt beschreven. Het is bepaalbaar indien de 

overeenkomst voldoende objectieve elementen bevat om het voorwerp te bepalen zonder dat 

een nieuwe tussenkomst van de partijen is vereist.2626 Indien de afspraken van de partijen dit 

niet toelaten, is het voorwerp onbepaald.2627 Wanneer partijen de beslissing gezamenlijk 

nemen in een vaststellingsovereenkomst, zorgt deze vereiste voor relatief weinig problemen. 

Dit lijkt echter voor meer vragen te zorgen wanneer partijen daartoe een derde aanduiden. In 

dat geval valt de conventionele beslissing niet samen met de wilsuiting van de partijen. De 

bindende derdenbeslissing is dus een manier voor partijen om het voorwerp van een 

overeenkomst voldoende bepaald te maken, zonder zelf reeds over het conflict een beslissing 

te nemen.2628 

697. PACTA SUNT SERVANDA – De contractenrechtelijke aard van de bindende 

derdenbeslissing zorgt ervoor dat ook de gevolgen ervan door het verbintenissenrecht worden 

beheerst.2629 De wetgever kent aan de bindende derdenbeslissing geen van het gemene 

verbintenissenrecht afwijkende rechtsgevolgen toe, noch op contractenrechtelijk vlak, noch op 

procedureel vlak. De beslissing van de derde is, op grond van art. 1134 BW, de grondslag 

                                                 
2624 Art. 1126 jo. 1129 BW; art. 53 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” 

in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017. Zie 

voor een evolutief overzicht van deze vereiste: P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 135 e.v. Zie ook: M.E. STORME, “De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij 

partijbeslissing”, TPR 1988, (1259) 1263 e.v.  
2625 Cass. 20 mei 1994, RW 1995-96, RW 1995-96, 600; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 132.  
2626 P.A. FORIERS, “Clausules betreffende het voorwerp en de oorzaak” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 

SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (471) 480; I. SAMOY en A. MAES, “Over het beding dat de bevoegdheid 

verleent om een partijbeslissing te nemen en de vraag of de opname van objectieve criteria noodzakelijk is voor 

de geldigheid ervan” (noot onder Gent 13 oktober 2008), TBBR 2010, (309) 310; L. SIMONT, “Contribution à 

l’étude de l’article 1592 du Code civil” in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, Brussel, 

Bruylant, 2000, (261) 262 e.v.  
2627 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 30; P. VAN OMMESLAGHE, De 

Page. Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 306.  
2628 Vgl. K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 268-269. Vgl. L. CORNELIS, 

“Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing”, TPR 2004, (69) 69-87.  
2629 Antwerpen 11 juni 2012, DAOR 2012, afl. 103, 301; K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen 

en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 100-101; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 619.  



 

 

410 

 

voor de rechtstoestand waarnaar partijen zich in de toekomst moeten gedragen.2630 Dit is de 

kapstok van de bindende derdenbeslissing.2631 Een rechter kan zich daarom niet over het 

conflict uitspreken zolang de derde geen beslissing heeft genomen.2632 Indien partijen zich tot 

een rechter wenden terwijl zij een bindende derdenbeslissing hadden afgesproken en de derde 

nog geen beslissing heeft genomen, kan de rechter de zaak niet behandelen.2633 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds dat een rechter geen gerechtelijke expertise meer kan 

bevelen, indien partijen daarvoor reeds zelf een overeenkomst tot minnelijke medische 

expertise hadden gesloten. De rechtbank zou de overeenkomst van partijen schenden indien hij 

een gerechtelijk expert zou aanstellen.2634 

698. ANALOGIE – Deze opvatting wordt eveneens gevolgd bij zowel bemiddeling als bij 

arbitrage, waar de wetgever een regeling ontwikkelde voor de gevallen waarin een geding bij 

een rechter aanhangig wordt gemaakt terwijl er een andersluidende ADR-regeling tussen de 

partijen bestaat. Bij bemiddeling bepaalt art. 1725, § 2 Ger.W. dat de rechter of de arbiter bij 

wie een bemiddelingsbeding onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, de behandeling van 

de zaak opschort, op verzoek van een partij, tenzij er ten aanzien van dat geschil geen geldig 

beding is of dit is geëindigd. De exceptie moet vóór enige andere exceptie of verweer worden 

                                                 
2630 Bergen 31 oktober 1985, De Verz. 1985, 789; I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, 

Martinus Nijhoff, 1945, 19-20; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 

7; A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING 

IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 14.  
2631 G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, 

“Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, RCJB 2002, (653) 813-814; K. VANDERPER, 

“Minnelijke medische expertise”, in X (ed.) Expertise, IUS, Kluwer 1987, (61) 53 e.v. Zie ook: Bergen 31 

oktober 1985, Bull. Ass. 1985, 790; Corr. Brussel 24 april 1974, JT 1975, 263; Vred. Doornik 20 april 1999, Act. 

Jur. Baux 2000, 43; Pol. Gent 18 mei 1998, T. Vred. 2002, 322; P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke 

expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-98, (937) 940; D. MOUGENOT en O. 

MIGNOLET, “L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des conflits?”, Jurimpratique 2014, (161) 168; 

P. VAN LEYNSEELE, “Med-Arb et tierce décision obligatoire: les enjeux, les écueils, les solutions et les 

précautions à prendre”, Jurimpratique 1/2014 (101) 130.  
2632 M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 583.  
2633 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 126; J. VAN 

COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-décision obligatoire: les dangers d'une terminologie 

incertaine”, Rev. not. 2013, (255) 259; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den 

Boer, 1927, 49.  
2634 Cass. 24 oktober 1990, T. Verz. 1991, 391. Zie ook: Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; Brussel 

25 januari 1994, De Verz. 1996, 108; Bergen 31 oktober 1985, De Verz. 1985, 789; Kh. Antwerpen 7 september 

2016, TBO 2017, 104; Rb. Brugge, 20 juni 1989, Verkeersjurisprudentie 1990, 59; Pol. Antwerpen 9 juni 1998, 

T. Verz. 1999, 125; D. DE CALLATAŸ, “L’expertise du dommage corporel” in J. VAN COMPERNOLLE en B. 

DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (189) 212-213; T. LYSENS en L. NAUDTS, 

Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Mechelen, Kluwer, 2010, 12; P. MEESEN, “Minnelijke of 

gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-98, (937) 939; J. VAN 

COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-décision obligatoire: les dangers d'une terminologie 

incertaine”, Rev. not. 2013, (255) 259. Vgl. Kh. Bergen 16 februari 2000, TBH 2000, 774.  
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voorgedragen.2635 De behandeling van de zaak wordt voortgezet zodra de partijen of een van 

hen aan de griffie en aan de andere partijen hebben meegedeeld dat de bemiddeling beëindigd 

is. Bij arbitrage bepaalt art. 1682, § 1 Ger.W. dat de rechter geen rechtsmacht heeft, ingevolge 

de toewijzing van het geschil aan scheidsrechters. Het verweer van een partij bij een 

arbitrageovereenkomst leidt dus tot een exceptie van gebrek aan rechtsmacht.2636 Het resultaat 

van de verweren is dus hetzelfde, maar de juridische weg daarnaartoe verschilt mijns inziens. 

Naar analogie met de analyse die werd gemaakt bij de exceptie van dading, is het verweer dat 

is gestoeld op een overeenkomst tot bindende derdenbeslissing eveneens een verweer dat de 

grondslag vindt in art. 1134 BW. Het betreft mijns inziens daarom een verweer ten gronde.2637 

Zowel de vaststellingsovereenkomsten waar partijen de beslissing gezamenlijk nemen als die 

waar de beslissing door een derde wordt genomen geven dus aanleiding tot een verweer voor 

een partij die met een rechtsvordering wordt geconfronteerd over zaken die mogelijk in de 

vaststellingsovereenkomst zijn verdisconteerd. In beide gevallen is het een verweer ten 

gronde. 

699. TOETSING – De rechter kan het conflict waarover partijen een bindende 

derdenbeslissing hadden gesloten dus niet zelf behandelen.2638 Dit impliceert echter niet dat 

de rechter helemaal geen rol meer speelt bij de bindende derdenbeslissing. De bindende 

derdenbeslissing is dus niet volkomen “judge-proof”.2639 Aan het bindende karakter van de 

beslissing van de derde zijn dus grenzen.2640 De vraag rijst dan hoe de mogelijkheden voor 

een rechterlijke controle worden ingevuld.  

700. CONTRACTBREUK – De contractenrechtelijke aard van de bindende derdenbeslissing 

bepaalt eveneens de aard van de rechterlijke toetsing. In casu is vooral de contractuele 

verhouding tussen de partijen bij het conflict en de derde relevant. Eerder werd deze 

contractuele verhouding als een dienstenovereenkomst gekwalificeerd. Een contractant die 

zijn verplichtingen niet nakomt, pleegt contractbreuk en kan voor de rechter worden 

gedaagd.2641 De mogelijkheden voor een rechter om de bindende derdenbeslissing te 

controleren zijn dan ook rechtstreeks verbonden met een eventuele contractuele wanprestatie 

                                                 
2635 S. RUTTEN, “Alternatieve geschillenbeslechting inzake appartementsrecht: mogelijkheden en grenzen van 

bemiddeling, arbitrage en bindende derdenbeslissing” in V. SAGAERT en G. ROMMEL (eds.), Appartementsrecht, 

Brugge, die Keure, 2008, (165) 172.  
2636 Zie ook art. 568 Ger.W. 
2637 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 46-47.  
2638 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 178-179.  
2639 HR 11 januari 1924, NJ 1924, 293; R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, Parijs, 1911, 625 

e.v. Vgl. J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 219.  
2640 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 623.  
2641 Rb. Brussel 26 november 1996, Pas. 1996, III, 16; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 163 e.v.  
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van de derde.2642 De meeste gedingen omtrent een bindende derdenbeslissing ontstaan daarom 

bij de vorderingen tot nakoming ervan.2643  

Dit is een belangrijk onderscheid met de gerechtelijke expertise, waar de aansprakelijkheid 

van de door de rechtbank aangestelde expert per definitie buitencontractueel is.2644 Het is 

evenwel ook denkbaar dat derden eveneens schade lijden door een optreden van de derde. In 

dat geval wordt de aansprakelijkheid van de derde gestoeld op art. 1382 BW.2645 

701. TOETSING VAN ONBENOEMDE OVEREENKOMST – De rol van de rechter ten aanzien van 

de beslissing van de derde dient te worden gescheiden van de rol van de rechter ten aanzien 

van de overeenkomst tussen partijen waarin zij een bindende derdenbeslissing afspreken. Die 

laatste is immers geen dienstenovereenkomst, zodat de onderstaande analyse daarop in 

beginsel niet van toepassing is. Op deze overeenkomst, waarvoor het onderzoek de 

kwalificatie van vaststellingsovereenkomst bepleit, is integraal onderworpen aan de analyse 

uit Deel III van dit onderzoek.   

 TEKORTKOMINGEN VAN DE DERDE 

ONDERAFDELING 1. INSPANNINGS- EN RESULTAATSVERBINTENISSEN 

702. CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN – Het uitgangspunt is dat de derde die de beslissing 

neemt, als dienstverrichter, aansprakelijk kan worden gesteld indien hij zijn contractuele 

verplichtingen niet naleeft. De aansprakelijkheid van de derde en het lot van de bindende 

derdenbeslissing hangen dus af van de verbintenissen uit de dienstenovereenkomst met de 

derde.2646 Het spreekt trouwens voor zich dat de derde een aansprakelijkheidsverzekering kan 

                                                 
2642 Vgl. T.A.W. STERK, “Algemene beginselen en alternatieve geschillenbeslechting” in M.V. POLAK (ed.), 

Geschillenbeslechting naar behoren, Deventer, Kluwer, 1998, (23) 24.  
2643 J.M. POLAK “Het bindend advies in het Nederlandse recht”, TPR 1985, (749) 757.  
2644 H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), 

Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 

2003, (199) 205; P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON 

(eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 229.  
2645 A. CLOQUET, Deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1975, 

9; H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), 

Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 

2003, (199) 205.  
2646 J. LAENENS, “De medische expertise” in A. HEYVAERT, R. KRUITHOF en T. VANSWEEVELT (eds.), Juridische 

aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, (489) 498; T. LYSENS en L. NAUDTS, 

Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Mechelen, Kluwer, 2010, 9. Vgl. in het algemeen: P. WERY, Droit 

des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 481 e.v.   
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sluiten.2647 De partij die zich niet kan vinden in de beslissing van de derde, kan deze bijgevolg 

aanvechten bij een rechter.2648 

Bij een schadegeval in de verzekeringssector bijvoorbeeld betreft dit veelal het bepalen van de 

omvang van de schade of het nagaan van een oorzakelijk verband tussen het ongeval en de 

concrete schade.2649  

703. INSPANNING EN RESULTAAT – Om na te gaan of een partij een contractuele plicht niet is 

nagekomen en dus een contractuele fout heeft begaan, maakt men traditioneel een 

onderscheid tussen een inspannings- en een resultaatsverbintenis.2650 Het onderscheid tussen 

inspannings- en resultaatsverbintenissen is van belang voor de draagwijdte van de 

verbintenissen en voor de bewijslast.2651 

704. DRAAGWIJDTE – Voor de draagwijdte van de verbintenissen moet de schuldenaar zich 

bij een inspanningsverbintenis gedragen als een normaal, zorgvuldig vooruitziend persoon, 

geplaatst in dezelfde omstandigheden.2652 Het gaat hier dus om het zorgvuldigheidscriterium, 

zodat de draagwijdte van de verbintenissen bij inspanningsverbintenissen gelijk loopt met de 

                                                 
2647 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 157. Vgl. 

H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 531-533; H. 

COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk 

deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (199) 202.  
2648 Antwerpen 30 november 2011, RGAR 2012, afl. 1, nr. 14825.  
2649 Zie o.a.: X. JANSSENS, “Medische expertise in gemeen recht: medico-juridische beginselen”, Con. M. 1996, 

afl. 4, (145) 145; P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke 

keuze!”, RW 1997-98, (937) 938.  
2650 De grondlegger van dit onderscheid was R. DEMOGUE, Traité des obligations, V, Parijs, Rousseau, 1925, 

538. Zie ook: N. BROECKX, “De aansprakelijkheid van een (oog)arts voor de fout van een anesthesist-

hulppersoon”, T. Gez. 2012-13, afl. 4, (321) 326; C. DE RIDDER en N. PORTUGAELS, “Een analyse van de 

verbintenissen en aansprakelijkheid van de arts bij een bloedafname”, T. Gez. 2015-16, 240-246; E. NORDIN, De 

schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: tussen compensatie en handhaving, doctoraatsthesis 

Universiteit Antwerpen, 2014, 183-184; I. VRANCKEN, “De aansprakelijkheid van de esthetisch chirurg: over 

inspanningsverbintenissen, informed consent, bewijslast en vereisten voor deskundigenonderzoek, T. Gez. 2013-

14, afl. 1, (23) 30 e.v.; I. VRANCKEN, “Aansprakelijkheid bij ziekenvervoer” (noot onder Rb. Dendermonde 11 

januari 2013), T. Gez. 2013-14, afl. 4, (239) 241 e.v.; T. VANSWEEVELT, “Rechtsverhoudingen, 

aansprakelijkheid en schadevergoeding in de gezondheidszorg” in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds.), 

Handboek Gezondheidsrecht. Volume I. Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid, Antwerpen, Intersentia, 

2014, (1255) 1274; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2010, 28-29.  
2651 Art. 5.75 van het Voorontwerp van wet, goedgekeurd door de Raad van Ministers op 30 maart 2018, 

houdende invoeging van Boek 5 “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek; R. DEKKERS en A. 

VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, 

Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 69; L. VALCKENBORGH, “De kwalificatie van een 

verbintenis als resultaats- of middelenverbintenis” (noot onder Antwerpen 15 september 2008), TBBR 2011, 

(222) 222.  
2652 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitenconctractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 88-89; N. BROECKX, “Diagnose-onderzoek in een beperkt uitgerust ziekenhuis: hoe grondig is 

zorgvuldig?”, T. Gez. 2011-12, afl. 5, (362) 363 en I. VRANCKEN, “Aansprakelijkheid bij ziekenvervoer” (noot 

onder Rb. Dendermonde 11 januari 2013), T. Gez. 2013-14, afl. 4, (239) 241.  



 

 

414 

 

zorgvuldigheidsnorm uit de buitencontractuele aansprakelijkheid.2653 Bij een 

resultaatsverbintenis daarentegen moet de schuldenaar het afgesproken resultaat bereiken.  

705. INTELLECTUELE DIENSTENOVEREENKOMST – Het Belgische en Franse recht stellen 

traditioneel dat het bij intellectuele dienstenovereenkomst om inspanningsverbintenissen 

gaat.2654 Bij een bindende derdenbeslissing zou dit impliceren dat de derde voornamelijk 

inspanningsverbintenissen aangaat.2655 Meer recente rechtsleer stelt daarentegen terecht dat 

dit onderscheid tussen materiële diensten en intellectuele diensten niet in abstracto kan 

worden gemaakt en dat het onderscheid niet steeds duidelijk te maken is, zodat geval per 

geval moet worden nagegaan om welke verbintenis het gaat.2656 Deze strekking verdient mijns 

inziens ook bij de bindende derdenbeslissing aanbeveling. Het is immers, zoals zal blijken, te 

kort door de bocht om te stellen dat op de derde geen resultaatsverbintenissen kunnen rusten. 

De doctrine reikt, wanneer eerst en vooral de wil van de partijen niet kan worden achterhaald, 

verschillende criteria aan om na te gaan of het om een inspannings- dan wel om een 

resultaatsverbintenis gaat: de beroepssituatie van de schuldenaar, het aleatoir karakter van het 

resultaat, de betrokkenheid van de schuldeiser...2657  

706. BEWIJSLAST – De schuldeiser moet bij een inspanningsverbintenis zowel het geldig 

bestaan van de verbintenis alsook de wanuitvoering door een gebrek aan voorzorg van de 

schuldenaar bewijzen.2658 Bij een resultaatsverbintenis daarentegen begaat de schuldenaar 

reeds een contractuele wanprestatie indien hij het afgesproken resultaat niet bereikt, tenzij hij 

een vreemde oorzaak kan aantonen. Het is duidelijk dat de bewijslast voor de schuldeiser bij 

een resultaatsverbintenis vermindert.2659 

                                                 
2653 B. DEMARSIN, Expertise, veiling en certificaten in de kunsthandel, Brugge, die Keure, 2008, 27.  
2654 M. BARENDRECHT, C. JANSEN en M. LOOS e.a., Service contracts (PEL SC), München, Sellier European Law 

Publishers, 2006, 158; R. DEMOGUE, Traité des obligations, V, Parijs, Rousseau, 1925, 544.  
2655 F. GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder Cass. 

31 oktober 2008), JLMB 2011, (76) 82.  
2656 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 182 e.v.; B. DEMARSIN, 

Expertise, veiling en certificaten in de kunsthandel, Brugge, die Keure, 2008, 26.  
2657 Zie voor een overzicht: B. DEMARSIN, Expertise, veiling en certificaten in de kunsthandel, Brugge, die 

Keure, 2008, 28-34. Zie ook: R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, Brussel, Larcier, 1967, nr. 1000; J. 

FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, Parijs, LGDJ, 1965, 128; L. 

VALCKENBORGH, “De kwalificatie van een verbintenis als resultaats- of middelenverbintenis” (noot onder 

Antwerpen 15 september 2008), TBBR 2011, (222) 223 e.v.; T. VANSWEEVELT, “Rechtsverhoudingen, 

aansprakelijkheid en schadevergoeding in de gezondheidszorg” in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds.), 

Handboek Gezondheidsrecht. Volume I. Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid, Antwerpen, Intersentia, 

2014, (1255) 1276 e.v.; T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het 

ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1992, 117-135; G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Brussel, Larcier, 2010, 

344-350.  
2658 Cass. 23 februari 2001, Arr.Cass. 2001, 357; S. LIERMAN, Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid. 

Gezondheidsrechtelijke analyse aan de hand van het gebruik van ioniserende straling in de geneeskunde, 

Antwerpen, Intersentia, 2004, 292-293.  
2659 N. BROECKX, “De aansprakelijkheid van een (oog)arts voor de fout van een anesthesist-hulppersoon”, T. 

Gez. 2012-13, afl. 4, (321) 326; F. BURSSENS m.m.v. LAURA DE SMIJTER, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, 

Antwerpen, Maklu, 2015, 171-174.  
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707. VERWEER – Art. 1147 BW bepaalt echter dat de schuldenaar, in casu de 

dienstverrichter, geen schadevergoeding moet betalen indien de niet-nakoming het gevolg is 

van een vreemde oorzaak die de schuldenaar niet kan worden toegerekend.2660 Vreemde 

oorzaak en overmacht worden in deze context meestal door elkaar gebruikt.2661 In principe 

schuilt er nochtans een verschil in deze terminologie. Daar waar het bij overmacht gaat om 

gebeurtenissen die zich buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen om (bijvoorbeeld een 

plotse ziekte, aardbeving, overstroming…) voordoen, gaat het bij een vreemde oorzaak om 

handelingen van derden (bijvoorbeeld beslissingen van de Staat).2662 De schuldenaar moet 

aantonen dat 1) het niet-nakomen niet te wijten is aan enige fout van hem en 2) het gaat om 

een volstrekt onmogelijke niet-nakoming. De notie van vreemde oorzaak kent geen andere 

invulling bij een resultaats- of een inspanningsverbintenis. Bij inspanningsverbintenissen 

lopen het bewijs van een onzorgvuldigheid en van een vreemde oorzaak dan ook door 

elkaar.2663 In beide situaties geldt bijgevolg dezelfde bevrijdingsgrond. Niemand is tenslotte 

tot het onmogelijke gehouden.2664 Een vreemde oorzaak is onmogelijk indien een normaal, 

voorzichtig en redelijk mens, geplaatst in dezelfde omstandigheden de niet-nakoming ook niet 

had kunnen voorkomen.2665 Het onderscheid in kwalificatie is bijgevolg voornamelijk van 

belang op het vlak van de bewijslast. 

708. OVERZICHT – Gelet op de grondslag van de bindende derdenbeslissing, kunnen 

partijen de rechterlijke toetsingsgronden contractueel bepalen op grond van art. 1134 BW. 

Partijen genieten een grote vrijheid over de vormen en regels die de derde moet respecteren 

bij het nemen van de beslissing, zodat de vraag rijst in welke mate hierover een rechterlijke 

controle mogelijk is. Een tweeledig onderscheid kan worden gemaakt in de mogelijkheden 

voor een rechter om een bindende derdenbeslissing te controleren. Enerzijds is een controle 

mogelijk over de wijze waarop de beslissing werd genomen. Anderzijds is ook een meer 

inhoudelijke controle mogelijk van de beslissing zelf. Het verschil tussen beide vormen van 

rechterlijke controle kan echter niet zuiver worden gemaakt, aangezien ook de wijze van 

totstandkoming rechtstreeks relevant is voor de inhoud van de uiteindelijke beslissing.2666 De 

totstandkoming van de beslissing en de inhoud van de beslissing kunnen dus niet helemaal 

                                                 
2660 Zie ook uitdrukkelijk art. 1148 BW.  
2661 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 170.  
2662 A. VAN OEVELEN, “Overmacht en imprevisie in het Belgische overeenkomstenrecht”, TPR 2008, (603) 605 

e.v. Zie ook: G. JOCQUE, “Naar een objectivering van de fout in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht” 

in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, (373) 379-380.  
2663 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 169.  
2664 B. DEMARSIN, Expertise, veiling en certificaten in de kunsthandel, Brugge, die Keure, 2008, 37; M. DE 

POTTER DE TEN BROECK, Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 22.  
2665 T. VANSWEEVELT, “Rechtsverhoudingen, aansprakelijkheid en schadevergoeding in de gezondheidszorg” in 

T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Volume I. Zorgverleners: statuut en 

aansprakelijkheid, Antwerpen, Intersentia, 2014, (1255) 1275.  
2666 H.C.F. SCHOORDIJK, “De vaststellingsovereenkomst, vooral in het licht van titel 15 van het zevende boek 

van het ontwerp nieuw-BW”, WPNR 1974, (763) 766.  
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worden losgekoppeld van elkaar.2667 Verbintenis per verbintenis moet daarom worden 

nagegaan of de partijen de bedoeling hadden om een inspannings- dan wel een 

resultaatsverbintenis in het leven te roepen ten aanzien van de derde. In de volgende 

onderafdeling komen deze aan bod.  

ONDERAFDELING 2. RECHTERLIJKE CONTROLEMOGELIJKHEDEN 

 Totstandkoming overeenkomsten  

709. ONDERSCHEID – Bij een bindende derdenbeslissing kan de rechter vooreerst ingrijpen 

wanneer er een probleem is met de toestemming van de partijen. Opnieuw moet hier de 

overeenkomst tussen de partijen om een derde het conflict te laten oplossen worden 

onderscheiden van de overeenkomst tussen deze partijen en de derde. Dit onderzoek 

kwalificeert de eerste als een vaststellingsovereenkomst, waarbij de beslissing niet door de 

partijen maar door een derde wordt genomen, en de tweede als een dienstenovereekomst.  

710. ONBENOEMDE OVEREENKOMST – De eerste overeenkomst is naar huidig Belgisch recht 

een onbenoemde overeenkomst, zodat de gemeenrechtelijke regels uit art. 1108 BW inzake de 

totstandkoming van toepassing zijn.2668 Indien de overeenkomst tussen partijen om een 

bindende derdenbeslissing aan te gaan tot stand is gekomen op grond van een wilsgebrek, dan 

kan deze vernietigd worden.2669 De geldigheid van de overeenkomst waarin partijen afspreken 

om een derde te laten beslissen kan dus steeds worden getoetst.2670 Als kernvoorwaarde geldt 

dat de partijen moeten kunnen beschikken over de elementen waarvoor zij een bindende 

                                                 
2667 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 71.  
2668 Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; Rb. Verviers 28 februari 2007, JT 2007, 383. Vgl. ook: B. 

KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. 

CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 

132 e.v.; S. MARYSSE, “Over (bindende) prijsbepaling door een derdebeslisser en schending van de bindende 

kracht van de overeenkomst (door de rechter)” (noot onder Cassatie 31 oktober 2008), TBBR 2010, (338) 351; D. 

MOUGENOT en O. MIGNOLET, “L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des conflits?”, Jurimpratique 

2014, (161) 169; J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise et arbitrage” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON 

(eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (37) 56; B. VAN DEN BERGH, “De bindende derdenbeslissing: toch 

niet zo bindend?” (noot onder Antwerpen 7 juni 2006), RW 2008-09, (1475) 1475.  
2669 D. DE CALLATAŸ, “L’expertise du dommage corporel” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), 

L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (189) 211.  
2670 Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; Rb. Hasselt 25 maart 1993, TBBR 1994, 425; Rb. Brugge 20 

juni 1989, Verkeersrecht 1990, 59; M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te 

lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, 

Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (565) 584. Vgl. L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, 

Drukkerij P. Den Boer, 1927, 48. Vgl. K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot 

de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, (93) 107; M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de 

règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 31; M. STORME, “De bindende derden beslissing of het 

bindend advies als rechtsmiddel ter voorkoming van gedingen”, TPR 1984, (1243) 1259; B. TILLEMAN, “Het 

minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. 

De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 168. 
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derdenbeslissing aanwenden.2671 Partijen kunnen dus slechts een derde aanduiden voor zover 

zij over de rechtsverhouding waarover de derde moet beslissen daden van beschikking kunnen 

stellen.2672 Het is een vraag naar de vatbaarheid van het conflict om via een contract te worden 

opgelost.2673 Zo vallen bijvoorbeeld zaken die tot het openbaar domein behoren buiten de 

handel, evenals een openbaar ambt of persoonlijkheidsrechten.2674  

711. DIENSTENOVEREENKOMST – De verhouding tussen de partijen bij het conflict en de 

derde moet als een dienstenovereenkomst worden gekwalificeerd.2675 In het Belgische recht 

wordt elke dienstenovereenkomst als een aannemingsovereenkomst gekwalificeerd, tenzij de 

toepassingsvoorwaarden van lastgeving of bewaargeving zijn vervuld.2676 Het gemene 

contractenrecht is op deze verhouding van toepassing.2677 De dienstenovereenkomst tussen de 

partijen en de derde is bijgevolg aan het gemene verbintenissenrecht onderworpen, 

bijvoorbeeld met betrekking tot de wilsgebreken.2678 Zo kan de overeenkomst met de derde 

worden vernietigd en zijn partijen niet gebonden aan de beslissing indien de derde bedrog 

pleegt.2679 Ook de derde kan het slachtoffer zijn van bedrog.2680 Een rechter kan ook zonder 

                                                 
2671 B. VAN DEN BERGH, “De bindende derdenbeslissing: toch niet zo bindend?” (noot onder Antwerpen 7 juni 

2006), RW 2008-09, (1475) 1477.  
2672 A. VAN OEVELEN, “De bepaling van de koopprijs door een derde: een bindende derdenbeslissing” (noot 

onder Cass. 31 oktober 2008), RW 2009-10, (1258) 1259; M. STORME, “De bindende derdenbeslissing of het 

bindend advies als middel ter voorkoming van gedingen”, TPR 1984, (1243) 1270.  
2673 Kh. Leuven 9 juli 1991, RW 1993-94, 336, noot M.L. STORME. Vgl. K. ANDRIES en F. VERMANDER, 

“Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht 

op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 107; B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision 

obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement 

des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 133.  
2674 E. DIRIX, “Grondrechten en overeenkomsten” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de 

grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1982, (35) 71; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats 

Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 

2013, (1) 87 e.v.; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 131.  
2675 Zie hierover Onderafdeling 2 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel II.  
2676 H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), 

Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 

2003, (199) 204; A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR 

BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 14; 

A.L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, N. PORTUGAELS en J. SWENNEN, Bijzondere Overeenkomsten in Kort 

Bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 233 e.v.  
2677 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 587.  
2678 Rb. Verviers 28 februari 2007, JT 2007, 383; Pol. Luik 13 oktober 1999, Verkeersrecht 2000, 111; Rb. 

Brussel 26 november 1996, Pas. 1996, III, 16; G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN 

COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, “Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, 

RCJB 2002, (653) 820; J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-décision obligatoire: les dangers 

d'une terminologie incertaine”, Rev. not. 2013, (255) 259-260. Zie ook: P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, 

Kluwer, 2012, 33.  
2679 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 55; F. 

GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder Cass. 31 

oktober 2008), JLMB 2011, (76) 88; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in 

X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, 
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problemen de inhoud van de bindende derdenbeslissing toetsen op grond van de openbare 

orde.2681 

712. DWALING – Minder voor de hand ligt de toepassing van dwaling.2682 Indien de partijen 

een bepaald vraagstuk aan de derde voorleggen, kunnen zij zich later niet op dwaling 

beroepen omdat zij zich vergist hadden over de beslissing van de derde met betrekking tot dat 

vraagstuk. Dit behoort net tot de kern van de bindende derdenbeslissing.2683 Partijen hebben 

dit risico verdisconteerd door akkoord te gaan met de bindende derdenbeslissing.2684 De derde 

kan zich daarentegen wel succesvol op dwaling beroepen.2685  

 Formele partijregels  

713. FLEXIBILITEIT – Op de bindende derdenbeslissing zijn in beginsel geen 

procedureregels van toepassing.2686 De regels over het deskundigenonderzoek uit het Ger.W. 

vinden dus geen toepassing, tenzij partijen contractueel hebben geopteerd om deze regels van 

toepassing te verklaren.2687 Zoals gekend, vinden ook de regels inzake arbitrage geen 

toepassing op de bindende derdenbeslissing. Partijen hebben een grote vrijheid om regels en 

vormen voor de derde te bepalen.2688 Het gaat hier dus om een ‘processuele autonomie’.2689 

                                                                                                                                                         
(585) 623; A. VAN OEVELEN, “De bepaling van de koopprijs door een derde: een bindende derdenbeslissing” 

(noot onder Cass. 31 oktober 2008), RW 2009-10, (1258) 1259.  
2680 L. SIMONT, “Contribution à l’étude de l’article 1592 du Code civil” in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre van 

Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, (261) 276-277.  
2681 Brussel 17 maart 2010, T. Verz. 2013, 292; B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode 

alternative de règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes 

et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 152-153.  
2682 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 57-58; 

M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 623.  
2683 Rb. Brugge 20 juni 1989, Verkeersrecht 1990, 59.  
2684 Zie hierover § 5 van deze Onderafdeling 2.  
2685 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 623.  
2686 M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des conflits, 

Brussel, Bruylant, 1995, (15) 30.  
2687 Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; Rb. Brussel 12 oktober 1995, T. Vred. 1996, 326; M. 

BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen” in E. 

GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (141) 154; 

R. BOURSEAU, “Questions diverses liées à l’expertise”, Ann. Dr. Louvain 2000, (331) 343; P. MEESEN, 

“Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-98, (937) 941; B. 

TILLEMAN, “Het minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk 

deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 164. 

Zie ook: H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON 

(eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 18.  
2688 G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, 

“Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, RCJB 2002, (653) 818 e.v.  
2689 Term uit I. VEROUGSTRAETE, “De basisprincipes van de arbitrageprocedure” in M. PIERS (ed.), De nieuwe 

Arbitragewet 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. Zie in dezelfde zin: 
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Deze flexibiliteit wordt vaak als één van de voordelen van een bindende derdenbeslissing 

aanzien.2690 Bij de bindende derdenbeslissing bestaat overigens geen analogie met een 

gerechtelijke expertise, waar een vordering tot gemeenverklaring een derde kan dwingen als 

partij aan de expertise deel te nemen.2691 Partijen kunnen zelf waarborgen inbouwen, door 

bijvoorbeeld een mondelinge behandeling door de derde verplicht te maken.2692  

Ook het omgekeerde is waar. In casu stelt het hof meerdere keren vast dat partijen geen 

contractuele regeling hadden opgenomen (met betrekking tot termijnen, het overmaken van 

een eventueel voorverslag, de mogelijkheid tot het formuleren van opmerkingen…). Het hof 

merkt op dat de schadelijder conventioneel had ingestemd met de wijze van 

schadevaststelling, dus inclusief het ontbreken van elementen zoals het overmaken van een 

voorverslag: “Partijen kwamen met andere woorden uitdrukkelijk overeen dat niet zou 

gewerkt worden met een voorverslag waarop opmerkingen zouden kunnen geformuleerd 

worden door partijen, vervolgens antwoorden van de deskundige zouden volgen en tenslotte 

een eindverslag”. 2693  

 

714. VOLLEDIGE CONTROLE – Indien de derde deze opgegeven partijregels niet respecteert, 

kan de rechter de beslissing hieraan toetsen.2694 Hoe preciezer de partijen deze richtlijnen 

uitwerken, hoe preciezer de rechter de derdenbeslissing hieraan kan toetsen.2695 Het gaat met 

                                                                                                                                                         
M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS 

en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, 

(565) 582.  
2690 G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende 

vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 241; D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, 

“L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des conflits?”, Jurimpratique 2014, (161) 164.  
2691 Rb. Gent 17 januari 2001, AJT 2001-02, 605.  
2692 A. HAMMERSTEIN, “Geschilbeslechting in verzekeringszaken” 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, (7) 13.  
2693 Antwerpen 25 maart 2015, RW 2015-16, 1416-1423, noot N. PORTUGAELS. Vgl. Luik 29 februari 2000, 

JLMB 2000, 1164.  
2694 Brussel 17 maart 2010, T. Verz. 2013, afl. 3, 292; Antwerpen 9 november 2005, TBBR 2008, 117; P&B 

2006, 163; F. GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder 

Cass. 31 oktober 2008), JLMB 2011, (76) 89; M. STORME, “De bindende derden beslissing of het bindend advies 

als rechtsmiddel ter voorkoming van gedingen”, TPR 1984, (1243) 1272; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 624; B. VAN DEN BERGH, “De bindende derdenbeslissing: toch 

niet zo bindend?” (noot onder Antwerpen 7 juni 2006), RW 2008-09, (1475) 1477; P. VAN LEYNSEELE, “Med-

Arb et tierce décision obligatoire: les enjeux, les écueils, les solutions et les précautions à prendre”, 

Jurimpratique 1/2014 (101) 130; 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. 

FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in Serie Onderneming en Recht, deel 83, Deventer, Kluwer, 2014, (355) 

379.  
2695 K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. 

ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 109; B. KOHL en 

A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), 

Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 152. Vgl. Cass. 
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andere woorden om een volledige rechterlijke toetsing.2696 Niets belet de partijen mijns 

inziens overigens om dergelijke formele regels aan de derde op te leggen tijdens de procedure. 

Het is dus niet absoluut noodzakelijk dat deze regels reeds van bij aanvang van de bindende 

derdenbeslissing vaststaan. Het is vanzelfsprekend wel vereist dat de partijen in elke fase van 

het conflict een akkoord bereiken over de door de derde te respecteren procedurele regels.  

Hoewel de bindende derdenbeslissing (dit is het zogenaamde bindend advies) in het 

Nederlandse recht wel een wettelijke grondslag kent, bestaat geen wettelijke regeling voor de 

procedure op grond waarvan het bindend advies tot stand komt.2697 Dit impliceert dat ook in 

het Nederlandse recht de contractvrijheid geldt, net zoals dat in het Belgische recht het geval 

is.  

 Minimumvereisten bij gebrek aan conventionele regeling?  

A. Inleiding  

715. RECHTERLIJKE TOETSING – Indien partijen een regeling treffen over de modulering van 

de opdracht, dan beschikt de rechter over een duidelijk toetsingskader. Indien dit niet het 

geval is, liggen de zaken op het eerste gezicht moeilijker.2698 Bij gebrek aan partijafspraken, 

bestaat in de literatuur immers geen eensgezindheid.2699 Om conflicten te vermijden, verdient 

het daarom eerst en vooral aanbeveling dat partijen hiervoor toch zelf in een contractuele 

regeling voorzien.2700 Dit kunnen zij door een beroep te doen op grond van de 

contractvrijheid.  

716. FUNDAMENTEN – De vraag rijst wat het gevolg is indien partijen geen afspraken 

hebben gemaakt. Een strekking in de (recentere) rechtsleer stelt dat er steeds enkele minimale 

                                                                                                                                                         
3 mei 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1147, concl. E. KRINGS; P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 171. 
2696 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 625.  
2697 P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in 

Nederland”, TPR 2013, (1035) 1042.  
2698 Vgl. K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN 

OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 110; 

M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des conflits, 

Brussel, Bruylant, 1995, (15) 30; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 

1927, 35. Zie ook: T.A.W. STERK, “Algemene beginselen en alternatieve geschillenbeslechting” in M.V. POLAK 

(ed.), Geschillenbeslechting naar behoren, Deventer, Kluwer, 1998, (23) 26.  
2699 G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, 

“Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, RCJB 2002, (653) 812. Vgl. J.-F. POUDRET en 

S. BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Parijs, LGDJ, 2002, 14.  
2700 D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, “L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des conflits?”, 

Jurimpratique 2014, (161) 169; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, 

Sweet&Maxell, 2008, 16; J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-décision obligatoire: les dangers 

d'une terminologie incertaine”, Rev. not. 2013, (255) 261. Vgl. bij arbitrage: I. VEROUGSTRAETE, “De 

basisprincipes van de arbitrageprocedure” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële 

bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (27) 36 e.v.  
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vereisten moeten zijn vervuld, als “elementaire regels”.2701 Een andere strekking pleit ervoor 

om via het gemene verbintenissenrecht dergelijke misbruiken bij de bindende 

derdenbeslissing te beteugelen.2702 Een schending van de onafhankelijkheid van de derde kan 

dan worden gecounterd door dwaling: de partijen zouden nooit akkoord zijn gegaan met een 

bindende derdenbeslissing indien de derde niet onafhankelijk is. Daar tegenover staat de 

strekking die de automatische toepassing van deze minimale voorschriften in strijd acht met 

de contractvrijheid en afbreuk doende aan de flexibiliteit van de bindende 

derdenbeslissing.2703 Het is mijns inziens juist dat het flexibele karakter één van de grote 

voordelen van de bindende derdenbeslissing is in vergelijking met vergelijkbare vormen van 

ADR, zoals arbitrage. Het gebrek aan enig (dwingend of aanvullend) wettelijk kader staat 

partijen dan ook toe om hun partijautonomie maximaal te benutten. De kritiek dat bepaalde 

elementaire vereisten deze flexibiliteit ontnemen, kan mijns inziens echter niet worden 

gevolgd. Deze vereisten versterken mijns inziens net de wilsautonomie van partijen die een 

beroep doen op de bindende derdenbeslissing en reduceren de kans dat de partijen de 

beslissing later aanvechten op grond van een contractuele wanprestatie van de derde. Deze – 

mogelijk procedurele – fundamenten vinden hun uitwerking via het beginsel van de goede 

trouw uit art. 1134 BW en de billijkheid2704 uit art. 1135 BW en kunnen op meerdere niveaus 

worden onderscheiden.2705 In het Latijn duidt men dit aan als de verplichting om als ‘boni 

                                                 
2701 Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; Rb. Leuven 22 januari 1997, TBBR 1998, 154; Vred. Halle 2 

juli 2014, Huur 2015, 76; Vred. Halle 3 maart 2004, Huur 2004, 90; Vred. Eeklo 8 februari 1990, TGR 1990, 17; 

M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen” in E. 

GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (141) 154; 

H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), 

L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 18 e.v.; S. MARYSSE, “Over (bindende) prijsbepaling door een 

derdebeslisser en schending van de bindende kracht van de overeenkomst (door de rechter)” (noot onder Cassatie 

31 oktober 2008), TBBR 2010, (338) 348: P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke 

schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-98, (937) 941; J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-

décision obligatoire: les dangers d'une terminologie incertaine”, Rev. not. 2013, (255) 260.  
2702 S. ZEGERS, “Het beding tot bindende ‘derden’ beslissing (in de verzekeringspolis)”, TBBR 2002, (40) 44.  
2703 Zie o.a. P. VANHELMONT, “Bedenkingen bij het deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht” in X (ed.) 

Liber Amicorum Alfons Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, (249) 253; S. ZEGERS, “Het beding tot 

bindende ‘derden’ beslissing (in de verzekeringspolis)”, TBBR 2002, (40) 43-44. Vgl. in de Common Law 

rechtstraditie: J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 

235.  
2704 Zie uitdrukkelijk art. 9 ADR-Richtlijn.  
2705 K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. 

ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 108; I. BOON, De 

vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 60 e.v.; M.L. STORME en M.E. STORME, “De 

bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht”, TPR 1985, (713) 729-730; B. TILLEMAN, “Het minnelijk 

deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van 

de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 168; K. VANDERSCHOT, “De bindende 

derdenbeslissing en de partijbeslissing in België en Nederland” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoudbepaling 

en uitwerking van contracten tussen partijen en derden, Antwerpen, Intersentia, 2005, (425) 436; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 939; S. ZEGERS, “Het beding tot bindende ‘derden’ beslissing (in de verzekeringspolis)”, TBBR 

2002, (40) 42. Art. 5.74 van het Voorontwerp van wet, goedgekeurd door de Raad van Ministers op 30 maart 
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viri’ te beslissen.2706 Zo moet de derde objectief, onpartijdig en onafhankelijk zijn en moeten 

de rechten van verdediging van de partijen worden gerespecteerd.2707 Deze beginselen zijn 

inhoudelijk dan ook gebaseerd op de fundamentele waarborgen uit art. 6 EVRM, waar 

minimumvoorwaarden voor de rechterlijke procedure worden gesteld.2708 

Initieel had dit grondrecht enkel de bescherming ten aanzien van de overheid voor ogen.2709 

Ondertussen geldt dit ook in private verhoudingen, zodat deze beginselen een impact hebben 

in de private conflictoplossing bij de invulling van de goede trouw die onverkort geldt bij de 

bindende derdenbeslissing.2710 Dit betekent echter niet dat een bindende derdenbeslissing als 

dusdanig binnen het toepassingsgebied van art. 6 EVRM valt. Art. 6, § 1 EVRM spreekt 

immers van “het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen 

van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een 

eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 

onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld”. Een bindende 

derdenbeslissing is echter niet ingesteld bij wet, zodat het bij een bindende derdenbeslissing 

niet om een gerecht gaat in de zin van deze bepaling. Er is, zoals later zal blijken, bij een 

bindende derdenbeslissing ook helemaal geen sprake van ‘vaststellen van burgerlijke rechten’ 

in de zin van deze bepaling. 

717. DISTRIBUTIVE JUSTICE – Zo wordt de bindende derdenbeslissing niet alleen 

transparanter, maar zal deze in grotere mate aanvaardbaar zijn voor de partijen en ontstaan er 

later vermoedelijk minder conflicten. De zogenaamde ‘procedural justice’, dit is de manier 

waarop men is behandeld, is in vele gevallen belangrijker dan de ‘distributive justice’, dit is 

het uiteindelijke resultaat als gevolg van een bepaalde beslissing.2711 Anders dreigt het ganse 

                                                                                                                                                         
2018, houdende invoeging van Boek 5 “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek spreekt niet langer 

van billijkheid. 
2706 Zie hierover: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 140 

e.v. Zie in de Digesten (D. 17-2-76): “arbitrorum enim genera sunt duo, unum eiusmodi, ut sive aequum sit sive 

iniquum, parere debeamus (quod observatur, cum ex compromisso ad arbitrum itum est), alterum eisumodi, ut 

ad boni viri arbitrium redigi debeat,…” 
2707 J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-décision obligatoire: les dangers d'une terminologie 

incertaine”, Rev. not. 2013, (255) 260.  
2708 Vgl. M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des 

conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 17.  
2709 J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 44 e.v.  
2710 Vgl. E. BREMS, “Conflicten van mensenrechten: het recht op een eerlijk proces (art. 6 E.V.R.M.)” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2004, (413) 

420; E. DIRIX, “Grondrechten en overeenkomsten” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de 

grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1982, (35) 39.  
2711 W.D. BRAZIL, Effective Approaches to Settlement: A Handbook for Lawyers and Judges, New Jersey, 

Prentice Hall Law & Business, 1988, 98-99; M. C. EUWEMA,”Bemiddeling bij contracteren: toegevoegde 

waarde?” in A.-L. VERBEKE (ed.), Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van overeenkomsten, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, (65) 66; M. GALANTER en M. CAHILL, “Most cases settle: judicial promotion and regulation of 

settlements”, Stanford Law Review 1994, (1339) 1377 e.v.; K.J. MACKIE, “Dispute Resolution: the new wave” in 

K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (1) 13; R. SIMON, “Niet 

juridische aspecten bij de opstelling en uitvoering van de vaststellingsovereenkomst” in G.W. BRANDS-
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idee achter het proces van ADR op de helling te komen aangezien er bij de contractanten een 

frustratiegevoel dreigt te ontstaan.2712 In dat geval is het risico groter dat de conventionele 

beslissing als onrechtvaardig wordt ervaren, wat implicaties kan hebben voor de vrijwillige 

uitvoering ervan.2713
  

718. NEDERLAND – Het Nederlandse recht kent een wettelijk grondslag voor deze 

problematiek. Art. 7:904 NBW bepaalt uitdrukkelijk dat de beslissing vernietigbaar is indien 

gebondenheid aan een beslissing van een partij of van een derde in verband met de inhoud of 

wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Via deze weg worden dus kwaliteitseisen 

gesteld aan de procedure.2714 Een Nederlandse auteur merkt overigens zeer terecht op dat deze 

meer vormelijke aspecten niet helemaal kunnen worden los gekoppeld van de inhoud van de 

beslissing, nu er voor een partij bij de bindende derdenbeslissing alleszins een nadeel moet 

zijn toegebracht.2715 De wijze waarop een beslissing wordt genomen, kan dus allerminst 

worden los gekoppeld van de inhoud van diezelfde beslissing. De Duitse wet is eveneens 

uitdrukkelijk in die zin gevestigd.2716 Tot slot kan worden opgemerkt dat art. 7:904 NBW niet 

van toepassing is op de vaststellingsovereenkomst waar partijen de beslissing gezamenlijk 

nemen.2717 

Naar Nederlands recht vallen redelijkheid en billijheid grotendeels samen vanuit juridisch 

oogpunt.2718 Deze notie van ‘redelijkheid en billijkheid’ sluiten in die zin aan bij de goede 

trouw uit art. 1134 BW en de billijkheid uit art. 1135 BW.2719 Naar Belgisch recht vallen beide 

                                                                                                                                                         
BOTTEMA en J.H. LIEBER (eds.), Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, (75) 

81-82; T. TYLER, “Procedure or result: what do disputants want from legal authorities?” in K.J. MACKIE (ed.), A 

handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, (19) 21 e.v.; A.-L. VERBEKE en N. VERSLYPE, 

“Governance-clausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. 

VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1649) 

1656, waar een analyse van deze problematiek wordt gemaakt in het kader van governance clausules, dit zijn 

‘Alternative Dispute Resolution’-clausules die partijen aanwenden om conflicten te beheersen. Vgl. B. VAN DEN 

BERGH, “De bindende derdenbeslissing: toch niet zo bindend?” (noot onder Antwerpen 7 juni 2006), RW 2008-

09, (1475) 1477.  
2712 Vgl. in het kader van bemiddeling en vaststellingsovereenkomsten: R. SIMON, “Niet juridische aspecten bij 

de opstelling en uitvoering van de vaststellingsovereenkomst” in G.W. BRANDS-BOTTEMA en J.H. LIEBER (eds.), 

Vaststellingsovereenkomst en mediation, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, (75) 81. Zie ook: M. S. VAN MUIJDEN, 

Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans 

recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 305.  
2713 Vgl. P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 298; W. HENSEN, “Bemiddeling in rechtszaken: 

stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden”, RW 2017-18, (843) 844.  
2714 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 106-107.  
2715 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 71.  
2716 § 317 BGB.  
2717 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 72.  
2718 M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 70.  
2719 Vgl. J. WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 184 e.v.  
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begrippen ook grotendeels samen.2720 In het Voorontwerp van wet houdende invoeging van 

Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw BW wordt het begrip billijkheid dan ook vervangen 

door de goede trouw.2721  

B. Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit  

719. DERDE – De rechter kan alleszins controleren of de derde voldoende objectief en 

onpartijdig is.2722 Dit is een fundament van de bindende derdenbeslissing.2723 Als 

uitgangspunt geldt dat de noties van ‘onafhankelijkheid’ en ‘onpartijdigheid’ nauw met elkaar 

verbonden zijn.2724 Een andere term die soms wordt gebruikt is de notie ‘neutraliteit’.2725 Deze 

drie noties dekken in het kader van de bindende derdenbeslissing mijns inziens grotendeels 

dezelfde lading. De derde moet onafhankelijk kunnen optreden ten aanzien van beide partijen 

en moet bij het nemen van de beslissing onpartijdig zijn.2726 Indien de derde niet 

                                                 
2720 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 

Antwerpen, Intersentia, 2002, 288.  
2721 Art. 74 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017. Zie ook art. 5.74 van het 

Voorontwerp van wet, goedgekeurd door de Raad van Ministers op 30 maart 2018, houdende invoeging van 

Boek 5 “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek.  
2722 Antwerpen 24 februari 2012, RW 2012-13, afl. 29, 1149; Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; Kh. 

Leuven 9 juli 1991, RW 1993-94, 336; K. ANDRIES, “Bemiddelingsbedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, 

V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1631) 1637; G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van 

procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. 

Aann. 1995, (222) 240; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, 

Sweet&Maxell, 2008, 232 e.v.; M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” 

in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 583; A.-L. VERBEKE en N. VERSLYPE, “Governance-clausules” in G.-L. 

BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele 

clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1649) 1656; S. ZEGERS, “Het beding tot 

bindende ‘derden’ beslissing (in de verzekeringspolis)”, TBBR 2002, (40) 43.  
2723 M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen” in E. 

GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (141) 154-

155; O. CAPRASSE, “De la tierce décision obligatoire”, JT 1999, n° 5936, (565) 575; P.-H. DELVAUX, “La 

responsabilité de l’expert” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 

2002, (227) 237; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 

2008, 134; P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 

1997-98, (937) 941; D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, “L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des 

conflits?”, Jurimpratique 2014, (161) 164; M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes 

non judiciaires de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 30; M. STORME, “De bindende derden 

beslissing of het bindend advies als rechtsmiddel ter voorkoming van gedingen”, TPR 1984, (1243) 1259; 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. FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in Serie Onderneming 

en Recht, deel 83, Deventer, Kluwer, 2014, (355) 379.  
2724 Vgl. Cass. 10 februari 2015, RW 2015-16, 1414-1415.  
2725 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 460-461.  
2726 B. TILLEMAN, “Het minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk 

deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 170.  
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onafhankelijk is, kan hij aansprakelijk worden gesteld.2727 CORNELIS stelt dat de beginselen 

van onpartijdigheid en onafhankelijk in beginsel echter geen toepassing vinden, maar dat het 

gebrek daaraan wel een feitelijke beperking kan vormen voor de derde aangezien dit een 

vermoeden rechtvaardigt dat de derde zijn opdracht niet correct kon nakomen.2728  

In de Nederlandse rechtspraak kwam het voorbeeld aan bod waar partijen hadden gekozen 

voor een bindend advies waarbij een notaris als derde zou optreden. Een van de partijen was 

echter niet op de hoogte van het feit dat deze notaris de vaste raadgever was van de andere 

partij. De rechter oordeelde vervolgens terecht dat daarom de beslissing was tot stand 

gekomen in strijd met de eisen van de redelijkheid en de billijkheid.2729 

720. PARTIJDIGHEID – Het verdient dus aanbeveling dat de derde vermijdt dat er een sfeer 

van partijdigheid wordt gecreëerd.2730 Zo moet de derde bijvoorbeeld vermijden om slechts 

communicatie te voeren met één partij bij de vaststellingsovereenkomst, zonder de andere 

partij daarbij te betrekken.2731 Deze vereiste kan als een uitvloeisel worden gezien van de 

regel dat niemand in zijn eigen zaak ook rechter mag zijn.2732 Zo werd reeds geoordeeld dat 

niet als derden kunnen worden beschouwd “de personen die de aangestelde zijn van een der 

partijen en derhalve handelen onder diens gezag en toezicht”.2733 Een verzekeraar kan daarom 

geen aangestelde aanduiden in het kader van een bindende derdenbeslissing. STORME merkt 

terecht op dat dit in principe wel mogelijk is, maar dat het dan niet langer om een bindende 

derdenbeslissing gaat.2734 In dat geval betreft het een partijbeslissing.2735 

721. INVULLING – Dit impliceert niet dat van een derde wordt verwacht dat deze abstractie 

kan maken van zijn eigen sociale omgeving en reeds opgebouwde ervaringen.2736 In literatuur 

over arbitrage in het verzekeringsrecht wordt soms gesteld dat het aantal arbiters dat zich met 

deze materie bezig houdt niet oneindig groot is, waardoor een risico ontstaat dat de arbiters 

nauwe contacten onderhouden met verzekeraars, met het oog op eventuele toekomstige 

                                                 
2727 Bergen 5 december 1995, RGAR 1998, nr. 13015; P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” in J. VAN 

COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 245.  
2728 L. CORNELIS, “Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing”, TPR 2004, (69) 79.  
2729 HR 30 oktober 2009, JBPr 2010/16, Feadship Holland/Van Wieringen.  
2730 Cass. Fr. Civ. 2 december 1997, Rev. Soc. 1998, 337; L. SIMONT, “Contribution à l’étude de l’article 1592 du 

Code civil” in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, (261) 273; J. 

KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 192.  
2731 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 236.  
2732 B. VAN DEN BERGH, “De bindende derdenbeslissing: toch niet zo bindend?” (noot onder Antwerpen 7 juni 

2006), RW 2008-09, (1475) 1477.  
2733 Cass. 21 januari 1999, TBBR 2002, afl. 1, 38, noot S. ZEGERS. Vgl. Corr. Tongeren 17 september 1965, 

RGAR 1967, nr. 7825; H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. 

TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, 

Brugge, die Keure, 2003, (199) 207. Zie ook: D. DE CALLATAŸ, “L’expertise du dommage corporel” in J. VAN 

COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (189) 211.  
2734 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 610.  
2735 Zie hierover Hoofdstuk IV van Deel II.  
2736 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 461 e.v.  
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aanstellingen in nieuwe arbitrageprocedures.2737 Dit risico bestaat mijns inziens in gelijke 

mate bij een bindende derdenbeslissing, aangezien partijen veelal op zoek gaan naar een 

‘expert’ om de beslissing te nemen. Het lijkt moeilijk om een derde te vinden die geheel 

onbeïnvloed is. Het loutere feit dat de overeenkomst tot benoeming van de expert gebeurde op 

briefpapier van de verzekeraar doet volgens bepaalde rechtspraak evenwel geen afbreuk aan 

de vereiste onafhankelijkheid of onpartijdigheid.2738 Indien er daarenboven nog andere 

elementen kunnen worden aangevoerd ter betwisting van de onafhankelijkheid van de derde, 

kan de aanstelling van de derde op briefpapier van de verzekeraar mijns inziens wel voor 

problemen zorgen.  

722. CONTRACTUEEL ANTICIPEREN – Partijen kunnen ook deels anticiperen op deze 

aspecten, door bijvoorbeeld in hun overeenkomst te stipuleren dat de derde in de laatste 5 jaar 

geen verband mag hebben gehad met een van de partijen (bijvoorbeeld als bestuurder, 

aandeelhouder, vertegenwoordiger…).2739  

723. TIJDSTIP – Tot slot kan nog worden opgemerkt dat dit fundamentele vereiste steeds 

geldt, zowel bij het tot stand komen van de bindende derdenbeslissing als bij het nemen van 

de beslissing door de derde. Indien omstandigheden toestaan te twijfelen aan de 

onpartijdigheid van de derde, dient de derde zich terug te trekken of zijn opdracht te 

weigeren.2740 

724. DESKUNDIGHEID – Zoals gezegd, kunnen partijen in principe iedereen aanduiden om 

een bindende derdenbeslissing te nemen.2741 Er zijn immers geen minimale 

kwaliteitsvereisten. Partijen die kiezen voor de bindende derdenbeslissing, doen er mijns 

inziens echter wel goed aan om bij de selectie van deze derde de nodige aandacht te schenken 

aan zijn kwaliteiten. De beslissing van deze derde is in principe een definitief oordeel en 

strekt de partijen tot wet. De deskundigheid van de derde is dan ook primordiaal voor de 

partijen.2742 Bepaalde rechtsleer stelt daarom dat de rechter deze deskundigheid van de derde 

                                                 
2737 Y. THIERY, “Arbitrage en mediatie: methode van geschillenbeslechting die verzekerings- en 

herverzekeringsprofessionals verkiezen?” in CEPANI (ed.), Arbitrage en Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 

2015, (17) 33 e.v. Vgl. B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de 

règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, 

Luik, Anthemis, 2017, (121) 143.  
2738 Antwerpen 25 maart 2015, RW 2015-16, 1416-1423, noot N. PORTUGAELS.  
2739 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 134-135.  
2740 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel VII. Bindende derdenbeslissing en arbitrage 

in X (ed.), Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (645) 657.  
2741 G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende 

vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 240; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. 

FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 72 en 132; T. LYSENS en L. NAUDTS, 

Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Mechelen, Kluwer, 2010, 9.  
2742 Vgl. W.R. BADER, S.J. STREBEL en G.E. SHARPE, “How to get to Alternative Dispute Resolution” in N.F. 

ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, 

ABA Publishing, 2000, (35) 48-49; L. CORNELIS, “Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing”, 

TPR 2004, (69) 76; M.L.S. KALFF en B. VAN ZELST, “Arbitrage in de verzekeringspraktijk” in C.J.M. KLAASSEN, 
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kan toetsen.2743 Deze controle van de deskundigheid as such van de derde lijkt mij echter in 

strijd met art. 1134 BW, nu partijen over de vrije keuze beschikken bij de selectie van de 

derde. De deskundigheid van de derde kan daarentegen wel in rekening worden genomen, 

wanneer dit samen dient te worden onderzocht met andere rechterlijke 

controlemogelijkheden. Zo kan de deskundigheid mijns inziens minstens impliciet een 

onderdeel zijn van de vereiste onafhankelijkheid. De rechter kan dus in bepaalde gevallen 

deze deskundigheid verbinden aan andere controlemogelijkheden.  

C. Horen van de partijen  

725. HOREN VAN PARTIJEN – Ook het recht van verdediging kan door de rechter worden 

getoetst.2744 Dit recht wordt bijvoorbeeld gerespecteerd indien tussen de expert(en) en de 

betrokken partijen overleg plaats vond over de gedane vaststellingen.2745 In bepaalde gevallen 

kan dit impliceren dat de partijen het recht hebben om bij de vaststellingen van de expert 

aanwezig te zijn.2746 Dit kan ook worden gewaarborgd door de aanwezigheid van de advocaat 

van de partijen.2747 De derde kan op die manier eventueel de standpunten van beide partijen 

tegen elkaar afwegen, om zo een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Dit impliceert 

eveneens een behandeling op gelijke voet van partijen en een tegensprekelijkheid van de 

procedure.2748 Indien een van de partijen te lang heeft getalmd om alsnog deel te nemen aan 

                                                                                                                                                         
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, (27) 29; M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om 

geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst 

vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (565) 583; B. TILLEMAN, “Het minnelijk 

deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van 

de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 154; R.E. WIGHT, “Developments in 

commercial arbitration” in K.J. MACKIE (ed.), A handbook of dispute resolution, New York, Routledge, 1991, 

(55) 57 e.v.  
2743 K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.),  De notaris en de 

conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 316.  
2744 Zie bvb. Antwerpen 30 november 2011, RGAR 2012, afl. 1, nr. 14825; Antwerpen 23 februari 2005, RW 

2007-08, 31; Antwerpen 9 november 2005, TBBR 2008, 117; P&B 2006, 163; Kh. Leuven 9 juli 1991, RW 

1993-94, 336; Rb. Luik 21 oktober 1983, RGAR 1984, nr. 10831; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 940; M.E. STORME, 

“Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-

2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 621. Contra: J. KENDALL, C. FREEDMAN en 

J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 16-17.  
2745 Antwerpen 25 maart 2015, RW 2015-16, 1416 – 1423, noot N. PORTUGAELS. Vgl. J. KENDALL, C. 

FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 188.  
2746 Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; Antwerpen 9 november 2005, TBBR 2008, 117; P&B 2006, 

163; B. VAN DEN BERGH, “De bindende derdenbeslissing: toch niet zo bindend?” (noot onder Antwerpen 7 juni 

2006), RW 2008-09, (1475) 1477.  
2747 H. DE RODE en B. DUBUISSON, “L’expertise et l’assurance” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON 

(eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (1) 19.  
2748 G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende 

vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 241.  
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de expertise, kan de expertise hem worden tegengeworpen indien dit getalm aan hem 

verwijtbaar is.2749  

De derde kan desgevallend, zich beroepend op zijn vrijheid als dienstverrichter, enkele 

voorstellen tot invulling van deze procedurele beginselen doen. De derde kan bijvoorbeeld, 

indien nuttig, een voorstel van ‘procesorde’ overmaken aan de partijen.2750 Het is belangrijk 

dat dergelijke voorstellen steeds in overleg met de partijen gebeuren.  

726. IN CONCRETO – Het is moeilijk om algemene uitspraken te doen over de verplichting 

voor de derde om de partijen te horen. Dit hangt mijns inziens samen met een beoordeling in 

concreto van de betrokken belangen en de aard van het conflict. De derde kan daarbij 

rekening houden met de bezwaren tegen de mondelinge behandeling, de duurtijd en de kosten 

van de procedure en het belang ervan in het kader van de rechter van verdediging.2751 

D. Motiveren van de beslissing  

727. MOTIVERINGSVERPLICHTING – De rechtsleer is eveneens verdeeld over de vraag of de 

derde de genomen beslissing moet motiveren indien partijen daarover geen contractuele 

afspraken hebben gemaakt.2752 In de Common Law rechtstraditie onderscheidt men 

uitdrukkelijk “speaking and non-speaking decisions”.2753 Bepaalde auteurs stellen dat er geen 

motivering van de beslissing vereist is.2754 Deze visie kan mijns inziens niet overtuigen. 

Behoudens het geval waarin partijen uitdrukkelijk hebben geopteerd om af te zien van een 

motivering door de derde van diens beslissing, dient er een motivering van de beslissing te 

zijn.2755 Een beslissing is voldoende gemotiveerd wanneer er voldoende inzicht is in de 

gedachtegang achter de beslissing, om de beslissing voor zowel de partijen als een derde 

controleerbaar te maken.2756 Een gemotiveerde beslissing maakt het eveneens eenvoudiger 

voor de rechter om – bij een rechterlijke controle van de inhoud van de beslissing – na te gaan 

                                                 
2749 Rb. Kortrijk 15 juni 2004, RW 2005-06, 1473 
2750 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 55.  
2751 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 56 en 148-149.  
2752 B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. 

CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 

145-146; M. E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X. (ed.), Bijzondere 

Overeenkomsten. XXXIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2007-2008, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 615. 

Zie ook: Kh. Antwerpen 7 september 2016, TBO 2017, 104 .  
2753 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 222.  
2754 G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende 

vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 240; P. VANHELMONT, “Bedenkingen bij 

het deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht” in X (ed.) Liber Amicorum Alfons Vandeurzen, Gent, Mys 

& Breesch, 1995, (249) 253.  
2755 Zie ook: P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 166; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 621.  
2756 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 165 e.v.  
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of de genomen beslissing binnen de grenzen van het redelijke is gebleven.2757 Een stereotiepe 

motivering door de derde is dus niet voldoende.2758  

728. ZUIVER EN ONZUIVER BINDEND ADVIES – Men maakt in het Nederlandse recht een 

onderscheid tussen een “zuiver” bindend advies versus een “onzuiver” bindend advies.2759 

Een onzuiver bindend advies heeft betrekking op de beslechting van een rechtsgeschil, terwijl 

een zuiver bindend advies wordt gebruikt voor een ‘niet-rechtsgeschil’.2760 Niettemin maakt 

de Nederlandse Hoge Raad het onderscheid tussen zuiver en onzuiver bindend advies niet 

geheel scherp. Dit onderscheid kent inderdaad een erg artificieel karakter.2761 De Hoge Raad 

heeft in die optiek gesteld dat “In beginsel heeft te gelden dat, naarmate het bindend advies 

meer het karakter van rechtspraak heeft, de beslissing van bindend adviseurs meer en beter 

behoort te worden gemotiveerd”.2762 In een later arrest werd deze zienswijze bevestigd.2763 

Het betreft dus een graduele invulling. Dit onderscheid tussen een zuiver en een onzuiver 

bindend advies sluit aan bij het in dit onderzoek eerder geïdentificeerde graduele onderscheid 

tussen feit en recht.2764 Mijns inziens kan dit onderscheid inderdaad niet overtuigen en moet 

met de rechtspraak van de Hoge Raad worden ingestemd.2765 Opnieuw vormt het Nederlandse 

recht een belangrijke bron van inspiratie voor België.  

 Materiële grenzen en inhoudelijke maatstaven 

 

729. CONTRACTVRIJHEID – Partijen genieten ook bij de meer inhoudelijke grenzen voor de 

derde een grote vrijheid.2766 Zij bepalen autonoom de grenzen waarbinnen de derde moet en 

                                                 
2757 J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-décision obligatoire: les dangers d'une terminologie 

incertaine”, Rev. not. 2013, (255) 260; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den 

Boer, 1927, 52-53.  
2758 Luik 26 juni 2002, JT 2002, 770.  
2759 Zie o.a. M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid 

naar Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 71-72.  
2760 P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in 

Nederland”, TPR 2013, (1035) 1037; W.H. HEEMSKERK, “Bindend advies en arbitrage” in W.H. HEEMSKERK, 

T.B. TEN KATE en B.C. PUNT (eds.), Een goede procesorde. Opstellen aangeboden aan Mr. W.L. Haardt, 

Deventer, Kluwer, 1983, (225) 231.  
2761 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 2-3.  
2762 HR 20 mei 2005, NJ 2007, 114, noot H.J. SNIJDERS. Zie ook: P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol 

van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in Nederland”, TPR 2013, (1035) 1038.  
2763 HR 24 maart 2006, NJ 2007, 115, noot H.J. SNIJDERS.  
2764 Vgl. M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 582.  
2765 Zie in dezelfde zin: HR 6 januari 2017, NJ 2017, 37. 
2766 G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende 

vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 241; R. BOURSEAU, “Questions diverses 

liées à l’expertise”, Ann. Dr. Louvain 2000, (331) 343; H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and 

Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 55; O. CAPRASSE, “De la tierce décision obligatoire”, JT 1999, n° 

5936, (565) 575; S. ZEGERS, “Het beding tot bindende ‘derden’ beslissing (in de verzekeringspolis)”, TBBR 

2002, (40) 43.  
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mag optreden, waarover de derde moet beslissen en welke maatstaven of criteria hij daartoe in 

acht moet nemen.2767 De beslissing van de derde vormt slechts wet (art. 1134 BW) voor de 

partijen indien deze derde zich heeft gehouden aan de elementen die binnen de opdracht 

vielen.2768 Indien de derde deze grenzen niet naleeft, begaat hij een contractuele 

wanprestatie.2769 Een Engelse auteur verwoordt het treffend: “If the expert had answered the 

right question in the wrong way, the decision would be binding. If the expert had answered 

the wrong question, the decision would be a nullity”.2770 

  

730. VOLLEDIGHEID – In ieder geval moet de derde een beslissing nemen die volledig is.2771 

Dat heeft een tweeledig gevolg. Enerzijds moet de derde een beslissing nemen over alles wat 

de partijen bepalen. Anderzijds mag de derde deze grenzen niet schenden door meer te 

beslissen dan wat was toegelaten.2772 De rechter kan dit ten volle controleren.2773 Dit 

impliceert een zekere verantwoordelijkheid voor de partijen. De combinatie van richtlijnen 

                                                 
2767 Cass. 31 oktober 2008, Arr.Cass. 2008, 2469; Antwerpen 30 november 2011, RGAR 2012, afl. 1, nr. 14825; 

Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; Antwerpen 7 juni 2006, RW 2008-09, 1471, noot B. VAN DEN 

BERGH; Antwerpen 9 november 2005, TBBR 2008, 117; P&B 2006, 163; Brussel 29 december 1937, Bull. Ass. 

1940, 131; K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN 

OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 107; 

M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen” in E. 

GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (141) 154; 

F. GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder Cass. 31 

oktober 2008), JLMB 2011, (76) 78; J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, 

Sweet&Maxell, 2008, 57-58 en 162 e.v.; S. MARYSSE, “Over (bindende) prijsbepaling door een derdebeslisser en 

schending van de bindende kracht van de overeenkomst (door de rechter)” (noot onder Cassatie 31 oktober 

2008), TBBR 2010, (338) 338; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X 

(ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, 

(585) 624; M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 583; A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in 

CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, (1) 14.  
2768 Antwerpen 7 juni 2006, RW 2008-09, 1471, noot B. VAN DEN BERGH; M. STORME, “Privatisering van het 

geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 31; J. 

VAN COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-décision obligatoire: les dangers d'une terminologie 

incertaine”, Rev. not. 2013, (255) 260.  
2769 Rb. Nijvel 13 oktober 1995, RGAR 1997, nr. 12876 (het betrof een expert inzake RDR); P.-H. DELVAUX, “La 

responsabilité de l’expert” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 

2002, (227) 245.  
2770 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 219.  
2771 Antwerpen 18 oktober 2006, RW 2007-08, 829; B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un 

mode alternative de règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. 

Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 153; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, 

Drukkerij P. Den Boer, 1927, 49 e.v.  
2772 M. STORME, “De bindende derden beslissing of het bindend advies als rechtsmiddel ter voorkoming van 

gedingen”, TPR 1984, (1243) 1272.  
2773 B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. 

CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 

B. VAN DEN BERGH, “De bindende derdenbeslissing: toch niet zo bindend?” (noot onder Antwerpen 7 juni 2006), 

RW 2008-09, (1475) 1477.  
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kan nuttig zijn om de wil van de partijen te verduidelijken, wat de rechter later kan helpen bij 

de controle of deze richtlijnen werden gevolgd.  

Een interessante toepassing biedt het Hof van Cassatie in een verzekeringszaak. Partijen 

hadden een deskundige aangesteld om de technische oorzaak van een brand te bepalen en 

kwamen overeen om de conclusie van de deskundige te zullen aanvaarden. De deskundige had 

zich bij zijn beoordeling evenwel beperkt en geen rekening gehouden met de mogelijke 

oorzaken met betrekking tot de inboedel van het gebouw. Het Hof overweegt: “De bindende 

derdenbeslissing ontleent haar obligatoire kracht aan de bindende kracht van 

overeenkomsten. Bijgevolg kan de derdenbeslissing geen uitwerking krijgen wanneer de derde 

zijn opdracht niet heeft uitgevoerd overeenkomstig hetgeen door de partijen was 

overeengekomen.”2774 

 

731. TRAPSGEWIJS – Dit betekent niet dat de derde telkens over het volledige conflict tussen 

de partijen dient te oordelen. Het is immers perfect mogelijk dat de bindende derdenbeslissing 

slechts een schakel is in een ruimere constructie van ADR.2775 Men kan denken aan ‘multi-tier 

dispute resolution’, waarbij meerdere vormen van alternatieve geschillenbeslechting aan 

elkaar worden gehecht.2776  

 Inhoud van de beslissing  

 

732. VRIJHEID – De rechterlijke controle heeft vermoedelijk het grootste ingrijpende effect 

wanneer deze betrekking heeft op de daadwerkelijke inhoud van de bindende 

derdenbeslissing. De rechter gaat dan niet alleen na of alle door de partijen geformuleerde 

procedureregels en inhoudelijke maatstaven werden gerespecteerd, maar gaat verder en 

beoordeelt de bindende derdenbeslissing op een inhoudelijk niveau. Gelet op het ingrijpende 

karakter hiervan, heeft deze rechterlijke controlemogelijkheid reeds voor de nodige 

controverse gezorgd.  

 

733. (HOE?) BEPERKTE TOETSING – In de rechtspraak en de literatuur bestaat eerst en vooral 

een grote eensgezindheid over het feit dat de rechterlijke controle enigszins beperkt is met 

betrekking tot de inhoud van de beslissing.2777 Wanneer partijen de interventie van een derde 

nodig hebben om hun conflict op te lossen, impliceert dit dat zij daarover zelf geen 

eensgezindheid hebben kunnen bereiken.2778 Dit gebrek aan eensgezinsheid tussen de partijen 

                                                 
2774 Cass. 28 oktober 2016, AR C.15.0528.N.  
2775 Vgl. B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” 

in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, 

(121) 131.  
2776 Vgl. KG Kh. Tongeren 12 oktober 2004, RW 2005-06, 113.  
2777 Vgl. Antwerpen 25 februari 2015, T. Not. 2015, 628.  
2778 Zie ook bvb. Antwerpen 11 juni 2012, DAOR 2012, afl. 103, 301; P. MEESEN, “Minnelijke of gerechtelijke 

expertise bij lichamelijke schade, een moeilijke keuze!”, RW 1997-98, (937) 942; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 939.  
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vertaalt zich in een zekere vrijheid voor de derde. Die vrijheid voor de derde vertaalt zich dan 

weer in een zekere beperking voor de rechter bij een inhoudelijke toetsing van de bindende 

derdenbeslissing. Er bestaat daarentegen geen duidelijkheid hoe die toetsing er dan moet 

uitzien.  

A. “Marginale” rechterlijke controle  

 

734. BENADELING – Een eerste bedenking is dat, gelet op de centrale rol van art. 1134 BW 

in ons rechtsstelsel, het verbazingwekkend is dat er unanimiteit bestaat over het feit dat de 

rechter überhaupt de inhoud van een bindende derdenbeslissing kan toetsen. Zoals toegelicht, 

vormt benadeling in beginsel immers geen nietigheidsgrond, zodat een rechter het evenwicht 

van een overeenkomst niet kan toetsen.2779 Dat benadeling in beginsel geen nietigheidsgrond 

van een overeenkomst uitmaakt, vloeit voort uit de gedachte dat het evenwicht van de 

prestaties van partijen niet objectief kan worden bepaald.2780 Indien de partijen een rechter 

zouden kunnen vatten op grond van benadeling, zou dit een te grote intrusie zijn op het 

beginsel van de partijautonomie.2781 Nochtans gaat een rechter, bij een inhoudelijke controle 

van een bindende derdenbeslissing, wel de inhoud van de beslissing van de derde en dus 

minstens onrechtstreeks ook het evenwicht van de prestaties van de partijen bij een 

vaststellingsovereenkomst controleren.  

735. MARGINALE CONTROLE – Een groot deel van de rechtspraak en de literatuur maakt 

daarom meteen de sprong van een volledige rechterlijke controle naar een zogenaamd 

“marginaal” toetsingsrecht bij de bindende derdenbeslissing.2782 Ook in Nederland komt deze 

                                                 
2779 Art. 1118 BW.  
2780 R. CELICE, L’erreur dans les contrats (étude de la jurisprudence française), Parijs, Librairie Générale de 

droit et de jurisprudence, 1922, 143; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia 

Rechtswetenschappen, 2000, 76-77.  
2781 Zie o.a.: P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 242-243; E. 

SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 87-88.  
2782 Antwerpen 18 oktober 2006, RW 2007-08, 829-830; Antwerpen 14 november 2001, RW 2003-2004, 908; 

Antwerpen 1 maart 1994, RW 1994-95, 232; Vred. Antwerpen 9 april 2013, T. Vred. 2014, afl. 5-6, 211; Vred. 

Halle 3 maart 2004, Huur 2004, 90; K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 51; 

K. BERNAUW, “Gerechtelijke en buitengerechtelijke schaderegelingen”, T. Verz. 2003, speciaal nummer, (63) 64; 

K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, 

Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 315; L. CORNELIS, “De 

aansprakelijkheid van de bankier bij een kredietverlening”, TPR 1986, (349) 371-372; J. LAENENS, D. SCHEERS, 

P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 106; 

M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 619; B. TILLEMAN, “Het 

minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. 

De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 161-162; C. VAN 

SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 979. Zie over het begrip marginale 

toetsing: J. RONSE, “Marginale toetsing in het privaatrecht”, TPR 1977, (207) 207-222. 
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terminologie aan bod.2783 Over de aard en draagwijdte van dergelijke marginale controle 

bestaat echter de nodige controverse, zodat de concrete invulling daarvan hoegenaamd niet 

duidelijk is. SOETAERT beschrijft de marginale controle als een rechterlijke beoordelingswijze 

van de manier waarop iemand zijn rechten heeft uitgeoefend.2784 De marginale controle die de 

rechter kan hanteren ten aanzien van de inhoud van de beslissing, is geen duidelijk omlijnd 

gegeven: “Zij is een van de momenten waarop de rechter, zich eerder op zijn roeping dan op 

de wet bezinnend, zijn eigen bevoegdheid bepaalt, in zekere zin het recht in eigen (ambtelijke) 

handen neemt”.2785 Het verdient daarom aanbeveling om na te gaan in welke context deze 

rechtsfiguur is ontstaan en wat de rol daarvan is in het Belgische recht, met een focus op de 

bindende derdenbeslissing.  

1. Ontstaan  

 

736. ADMINISTRATIEF RECHT – De notie van marginale toetsing lijkt te zijn ontstaan in het 

administratief recht, waarbij het wordt aangewend voor de rechterlijke controle van het 

overheidsoptreden.2786 Bij discretionaire bevoegdheden heeft de overheid de vrijheid om “zelf 

de wijze van uitoefening van haar bevoegdheid te bepalen en de oplossing te kiezen die haar 

het meest geschikt voorkomt”.2787 Dit betekent dat de rechter een zekere terughoudendheid aan 

de dag moet leggen bij de controle van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden.2788 

Deze terughoudendheid vertaalt men dan in een marginale toetsingsbevoegheid.2789  

 

737. VERWARRINGSTICHTEND – Het begrip ‘marginaal’ werd reeds vroeger echter als 

verwarringsstichtend bestempeld.2790 De rechter moet zich er tenslotte niet van onthouden om 

het overheidsoptreden te toetsen, enkel en alleen omdat de overheid over een zekere 

                                                 
2783 J.M. POLAK “Het bindend advies in het Nederlandse recht”, TPR 1985, (749) 763; M. S. VAN MUIJDEN, 

Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans 

recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 70 e.v.  
2784 R. SOETAERT, “Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, 

Story-Scientia, 1986, (51) 58.  
2785 R. SOETAERT, “Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, 

Story-Scientia, 1986, (51) 61. Zie ook: L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den 

Boer, 1927, 36.  
2786 E. DIRIX, “Aansprakelijkheid van en tegen de overheid in tijden van budgettaire krapte” in N. CARETTE en B. 

WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, (295) 302 e.v. Vgl. M. BOES, “Rechter en bestuur. Redelijkheid, zorgvuldigheid en marginale 

toetsing” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (1) 2 e.v.  
2787 Cass. 24 januari 2014, RW 2015-16, 1416 
2788 Vgl. E. BREMS, “Conflicten van mensenrechten: het recht op een eerlijk proces (art. 6 E.V.R.M.)” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2004, (413) 

422 e.v. 
2789 W. VAN GERVEN, Hoe blauw is het bloed van de prins?, Antwerpen, Kluwer, 1984 53. 
2790 J. GHYSELS en J. DE STAERCKE, “Artikel 159 GW als directe vordering” in I. COOREMAN (ed.), De 

wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet, Brugge, die Keure, 2010, (83) 99-100; I. OPDEBEEK, 

‘Gedogend besturen: een terreinverkenning” in D. LINDEMANS (ed.), Gedogen en bemiddelen in het 

bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2003, (1) 14-15; J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, die Keure, 

2011, 406. 
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beleidsvrijheid beschikt. De scheiding der machten verzet zich er enkel tegen dat de rechter 

zich met de opportuniteit van het overheidsoptreden bemoeit.2791 De tussenkomst van de 

rechter is dus enkel toegelaten voor zover het tot een legaliteitscontrole wordt beperkt. 

Wanneer de rechter enkel de rechtmatigheid van het overheidshandelen controleert, is zijn 

controle volledig. Een belangrijk onderdeel van deze legaliteitscontrole is of het 

overheidsoptreden evenredig en zorgvuldig is. Is de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid op een bepaalde wijze onzorgvuldig, dan kan en moet de rechter ingrijpen. De 

scheiding der machten belet dus niet dat de rechter onzorgvuldige beoordelingen van de 

overheid bestraft.2792  

2. Invulling  

738. “KENNELIJK ONREDELIJK” – Een auteur stelt: “Van marginale toetsing is slechts sprake 

indien een vrijheid van handelen bestaat, niet wanneer het handelen aan strikte normen is 

gebonden.”2793 De beoordelingsvrijheid van een partij impliceert dat de rechterlijke controle 

van het handelen van die partij enigszins beperkt is en de rechter kan zich niet in de plaats van 

de partijen stellen.2794 De rechter kan bij een marginale controle wel nagaan of de beslissing 

kennelijk onredelijk of onbillijk is.2795 In de Digesten was reeds sprake van ‘manifesta 

iniquitas’.2796 Enkel een beslissing die niet kennelijk onredelijk is, zou partijen binden.  

                                                 
2791 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief 

recht, Mechelen, Kluwer, 2014, 50-51. Zie ook: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, 

Universitaire Pers Leiden, 1947, 158. 
2792 J. GHYSELS en J. DE STAERCKE, “Artikel 159 GW als directe vordering” in I. COOREMAN (ed.), De 

wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet, Brugge, die Keure, 2010, (83) 87; I. GIESEN, Toezicht en 

aansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden, Deventer, Kluwer, 2004, 87; S. LUST, 

Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, die Keure, 2000, 128; S. LUST, “Injunctie en dwangsom voor de 

Raad van State” in M. VAN DAMME (ed.), De hervorming van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2014, (125) 

143; J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, die Keure, 2011, 407; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 215 e.v. 
2793 P. DEPUYDT, “Marginale toetsing of de rechter als grensrechter”, Jura Falc. 1974-75, (435) 439.  
2794 Kh. Antwerpen 7 september 2016, TBO 2017, 104; E. DIRIX, “Over de beperkende werking van de goede 

trouw”, TBH 1988, (660) 663; M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires 

de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 30-31; E. DIRIX, “Aansprakelijkheid van en tegen de 

overheid in tijden van budgettaire krapte” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord 

aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (295) 304; W.H. 

HEEMSKERK, “Bindend advies en arbitrage” in W.H. HEEMSKERK, T.B. TEN KATE en B.C. PUNT (eds.), Een 

goede procesorde. Opstellen aangeboden aan Mr. W.L. Haardt, Deventer, Kluwer, 1983, (225) 231. Zie ook: B. 

DEMARSIN, Expertise, veiling en certificaten in de kunsthandel, Brugge, die Keure, 2008, 35.  
2795 Rb. Leuven 22 januari 1997, TBBR 1998, 154; Kh. Leuven 9 juli 1991, RW 1993-94, 336, noot M.L. 

STORME; K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 51; K. ANDRIES en F. 

VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN 

(eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 108-109; R. BOURSEAU, “Questions 

diverses liées à l’expertise”, Ann. Dr. Louvain 2000, (331) 346; P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 166; P. DEPUYDT, “Marginale toetsing of de rechter als grensrechter”, Jura Falc. 

1974-75, (435) 440 e.v.; R. SOETAERT, “Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie” in Liber Amicorum 

Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (51) 60-61; M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen 

alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en 
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739. “KENNELIJK” – Het is daarom relevant om na te gaan wat wordt bedoeld met 

‘kennelijk onredelijk’. DEPUYDT benoemt ‘kennelijk onredelijk’ als een toverformule.2797 

STORME is concreter en duidt dat het adjectief van ‘kennelijk’ betrekking heeft op de 

zekerheid van de onredelijkheid en niet op de ernst van de onredelijkheid.2798 Van Dale 

definieert ‘kennelijk’ als duidelijk, blijkbaar en onmiskenbaar.2799 Concreet lijkt een 

marginale controle te impliceren dat een rechter een beslissing kan vergelijken met een 

beslissing die in een gelijkaardige situatie kan worden verwacht van een redelijke partij 

geplaatst in dezelfde omstandigheden.2800 De beslissing is kennelijk onredelijk indien geen 

enkele andere redelijke persoon meende te kunnen beslissen wat die partij heeft beslist.2801 

Een marginale controle lijkt dus te impliceren dat een rechter moet controleren of de genomen 

beslissing een mogelijk gevolg is.2802 De persoonlijke opvatting van de rechter speelt in 

beginsel geen rol.2803 Indien de beslissing een mogelijk gevolg is van de vraag die aan de 

derde werd voorgelegd, stopt elke rechterlijke controle.2804 De rechter moet dus niet nagaan of 

de door de derde genomen beslissing de juiste of beste beslissing is.  

740. NEDERLAND – Ook de Hoge Raad in Nederland gaat ervan uit dat de gebondenheid 

aan de beslissing van de derde de regel is: “Een partij bij een bindend advies kan niet elke 

onjuistheid in het advies inroepen teneinde de bindende kracht daarvan te bestrijden doch 

kan die bestrijding slechts hierop gronden dat het advies uit hoofde van zijn inhoud of wijze 

van totstandkoming zo zeer indruist tegen redelijkheid en billijkheid dat het naar de uit 

redelijkheid en billijkheid voortvloeiende maatstaven onaanaanvaardbaar zou zijn dat zij aan 

                                                                                                                                                         
morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (565) 583; B. TILLEMAN, “Het minnelijk 

deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van 

de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, (151) 171; A. VAN OEVELEN, “De bepaling 

van de koopprijs door een derde: een bindende derdenbeslissing” (noot onder Cass. 31 oktober 2008), RW 2009-

10, (1258) 1259; A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR 

BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 14.  
2796 D. 17-2-79.  
2797 P. DEPUYDT, “Marginale toetsing of de rechter als grensrechter”, Jura Falc. 1974-75, (435) 440.  
2798 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 
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2799 www.vandale.be  
2800 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 199; P. VAN OMMESLAGHE, De 

Page. Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 311.  
2801 Vgl. P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 171; P.-H. DELVAUX, “La 
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dit advies zou kunnen worden gehouden”.2805 In Nederland heeft in de literatuur tevens een 

controverse bestaan over de vraag of partijen zich op voorhand ook gebonden kunnen 

verklaren aan een onredelijke beslissing.2806 Dit zou op het eerste gezicht tegemoet komen aan 

de rol van de partijautonomie en meer bepaald de bindende kracht van overeenkomsten in het 

contractenrecht, maar biedt bij nader inzien geen soelaas. De goede trouw verzet zich hier 

immers tegen.2807 Naar Belgisch recht kan hier worden verwezen naar art. 5.76 van het 

Voorontwerp van wet, goedgekeurd door de Raad van Ministers op 30 maart 2018, houdende 

invoeging van Boek 5 “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, waar wordt 

bepaald dat het beginsel van de uitvoering te goeder trouw niet kan worden uitgesloten. Elke 

contractuele afwijking van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw moet dus voor niet-

geschreven worden gehouden.  

741. PARTIJBESLISSING – Hoewel de notie van marginale toetsing is ontstaan in het 

administratief recht, vervult deze rechtsfiguur dus ook een rol in het privaatrecht.2808 De notie 

van marginale toetsing wordt in het Belgische recht immers gebruikt bij een 

partijbeslissing.2809 Een partijbeslissing is een beslissing van een contractspartij, die de 

bevoegdheid heeft om de rechten en plichten van de andere partij te bepalen of te wijzigen.2810 

Die bevoegdheid is evenwel aan grenzen onderworpen. Het verbod op rechtsmisbruik vormt 

in die zin een beperking voor de partijbeslisser.2811 VANLERBERGHE merkt terecht op dat in 

het algemeen in het privaatrecht elk misbruik van recht verboden is.2812 Het Hof van Cassatie 

heeft het verbod op rechtsmisbruik als algemeen rechtsbeginsel erkend en rechtsmisbruik 

wordt daarbij gedefinieerd als de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de 

grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam 

persoon te buiten gaat.2813 De leer van het rechtsmisbruik is van toepassing op alle subjectieve 

                                                 
2805 HR 25 maart 1994, NJ 1995, 23; HR 18 juni 1993, NJ 1993, 615. Zie ook: M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en 

de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus 

Universiteit Rotterdam, 2007, 70 e.v.  
2806 Zie voor een overzicht van deze literatuur: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, 

Universitaire Pers Leiden, 1947, 273 e.v.  
2807 Vgl. H.C.F. SCHOORDIJK, “De vaststellingsovereenkomst, vooral in het licht van titel 15 van het zevende 

boek van het ontwerp nieuw-BW”, WPNR 1974, (763) 766.  
2808 Vgl. P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 127.  
2809 Zie o.a.: M.E. STORME, “De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing”, TPR 1988, 

(1259) 1268 e.v.; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2010, 259.  
2810 Zie hierover Hoofdstuk IV van Deel II.  
2811 V. WITHOFS, “Bevoegdheden als categorie van subjectieve rechten: afbakening, kenmerken en juridisch 

regime”, TPR 2016, (433) 453-454. Vgl. K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 

2011, 268.  
2812 B. VANLERBERGHE, “De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader” in J. ROZIE, A. VAN 

OEVELEN en S. RUTTEN (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2011, (1) 13. Zie 

ook: P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 198-199.  
2813 Zie o.a.: Cass. 19 maart 2015, C.13.0218.F; Cass. 21 maart 2013, TBO 2015, 79; Cass. 19 september 1983, 

RW 1983-84 1480. Zie ook: T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel 

Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 173 e.v.  
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rechten sensu lato. Dit zijn zowel aanspraken op een bepaald goed of vorderingen op een 

bepaalde persoon als bevoegdheden die een bijzondere macht geven om eenzijdig in te grijpen 

in andermans rechtssfeer of in de eigen rechtssfeer.2814 Een voorbeeld is art. 1184 BW, waar 

een contractant de ontbinding van een overeenkomst kan vorderen indien de wederpartij in 

gebreke blijft.2815 Deze bepaling bevat voor de eisende partij een zekere keuzevrijheid, omdat 

deze kan kiezen tussen een gedwongen tenuitvoerlegging of een ontbinding met 

schadevergoeding.2816 Het is net deze keuzevrijheid die ertoe zou leiden dat de rechter een 

marginale controle kan uitoefenen op het uitoefenen ervan.2817 Indien de eisende partij de 

vrijheid misbruikt, kan de rechter dat misbruik dan ook sanctioneren door die partij het recht 

te ontnemen om de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst te eisen.2818 Ook bij 

het schadebeding biedt de wetgever aan de rechter de mogelijkheid om de som die partijen 

hadden afgesproken in het schadebeding te verminderen, indien die kennelijk onredelijk is.2819  

B. Volledige rechterlijke controle  

1. Afbakening van een partijbeslissing  

742. GEEN PARTIJBESLISSING – Het hoeft echter geen betoog meer dat een bindende 

derdenbeslissing moet worden onderscheiden van een partijbeslissing. Het gaat om 

verschillende rechtsfiguren met een andere juridische structuur. Bij een bindende 

derdenbeslissing gaat het immers om een dienstenovereenkomst met de derde en heeft de 

derde de contractuele verplichting om een bepaalde dienst uit te voeren. Bij een 

partijbeslissing daarentegen betreft het in principe geen contractuele verplichting, maar een 

bevoegdheid.2820 Bij een partijbeslissing is het dus een ‘kunnen’, eerder dan een ‘moeten’. 

Rechtsmisbruik veronderstelt in de eerste plaats dan ook dat men een recht heeft. 

743. GEEN WILSRECHT – De juridische verplichting voor de derde om een beslissing te 

nemen, mag dus niet worden verward met de notie van ‘wilsrecht’ in het contractenrecht.2821 

Een wilsrecht2822 (of een bevoegdheid) kan worden omschreven als een recht om een 

                                                 
2814 S. STIJNS, “Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in P. WÉRY en 

S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (75) 83-84. 
2815 Cass. 6 januari 2011, Arr.Cass. 2011, 41.  
2816 Zie hierover Hoofdstuk IV van Deel IV.  
2817 K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, 423.  
2818 Cass. 6 januari 2011, TBBR 2012, 388, noot P. BAZIER; K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, 

Brugge, die Keure, 2011, 422; B. VANLERBERGHE, “De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader” in 

J. ROZIE, A. VAN OEVELEN en S. RUTTEN (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 

2011, (1) 12.  
2819 Art. 1231, § 1 BW.  
2820 Vgl. P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 258-

259.  
2821 Vgl. P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 166-167.  
2822 Deze term is gekend in het Nederlandse en het Duitse (Gestaltung) recht. 



 

 

438 

 

rechtssituatie te wijzigen, op basis van een éénzijdige uitoefening.2823 Een wilsrecht bevat dus 

de mogelijkheid – “een kunnen”2824 – (en niet de verplichting) om een rechtssituatie te 

wijzigen.2825 Bij een bindende derdenbeslissing is de derde daarentegen gehouden (lees: 

verplicht) op basis van de dienstenovereenkomst met de partijen om te beslissen.2826 Er is 

mijns inziens dus geen facultatief karakter van de verbintenis van de derde. Het is daarentegen 

een contractuele verplichting voor de dienstverrichter, die de derde in beginsel niet mag 

weigeren. De derde is op basis van de dienstenovereenkomst verplicht om de wil van de 

partijen te bepalen.2827 Deze analyse bepaalt rechtstreeks de omvang van de rechterlijke 

controle.  

Dit onderzoek zet zich daarom af van een onderzoek over het bindend advies in Nederland. 

Daar stelt men dat de beslissing van de derde zelf wordt aanzien als een eenzijdige 

rechtshandeling.2828 Deze opvatting kan mijns inziens echter geenszins overtuigen, aangezien 

de beslissing van de derde een uitvoering is van de dienstenovereenkomst en dus geen 

eenzijdige rechtshandeling is.  

744. ‘ANDERE’ RECHTERLIJKE CONTROLE – Mijns inziens heeft de notie van marginale 

controle dan ook geen plaats bij de bindende derdenbeslissing. Deze term lijkt te suggereren 

dat de rechter een andere houding moet aannemen inzake de dienstenovereenkomst bij de 

bindende derdenbeslissing dan bij andere (diensten)overeenkomsten. Zoals gesteld, bepaalt de 

contractenrechtelijke aard van de bindende derdenbeslissing tevens de aard van de rechterlijke 

controle. Ook bij een derdenbeslissing moet de rechter bijgevolg controleren of de derde een 

contractuele wanprestatie heeft begaan bij het uitvoeren van de dienst. De vraagt rijst dan hoe 

de rechter kan nagaan of (de inhoud van) de beslissing een contractuele wanprestatie is.  

2. Zorgvuldigheidsverplichting voor de derde  

 

745. ZORGVULDIGHEIDSPLICHT VAN DE DERDE – Deze rechtsvraag komt in de literatuur 

vanzelfsprekend aan bod bij dienstenovereenkomsten in het bouwrecht. De rechter controleert 

de handelwijze van de dienstverrichter in die zin dat een vergelijking wordt gemaakt tussen 

                                                 
2823 Zie hierover uitgebreid: V. WITHOFS, Contractsoverdracht, Brugge, die Keure, 2015, 155 e.v. Vgl. T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2009, 176-177.  
2824 Zie hierover: W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-

Scientia, 1987, nrs. 30 e.v. Zie ook: V. WITHOFS, “Bevoegdheden als categorie van subjectieve rechten: 

afbakening, kenmerken en juridisch regime”, TPR 2016, (433) 447 e.v.  
2825 J. RONSE, “Marginale toetsing in het privaatrecht”, TPR 1977, (207) 219.  
2826 Vgl. P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 116.  
2827 K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de 

conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 316; L. 

CORNELIS, “Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing”, TPR 2004, (69) 77; M. STORME, 

“Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. 

HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (565) 

581.  
2828 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 36-37.  
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deze en de uitvoering die van een redelijk dienstverrichter geplaatst in dezelfde 

omstandigheden kan worden verwacht.2829 De controle bij een eventuele contractuele 

wanprestatie houdt dus rekening met de concrete omstandigheden.2830 Dit vloeit voort uit de 

aard van de dienstenovereenkomst tussen de partijen en de derde.2831 De contractuele 

verplichting van de derde om een beslissing te nemen brengt tenslotte een zekere 

beoordelingsvrijheid met zich mee, gelet op het onzekere karakter van de rechtsverhouding 

tussen de partijen.2832 Dergelijke enigszins beperkte rechterlijke controle heeft plaats telkens 

één van de partijen een zekere vrijheid geniet bij het nemen van een bepaalde beslissing.2833 

 

746. FOUTBEGRIP – Het foutbegrip wordt in het contractuele aansprakelijkheidsrecht 

omschreven als een culpa levis in abstracto bij een contract ten bezwarende titel en als een 

culpa levis in concreto bij een contract ten kosteloze titel.2834 In het buitencontractuele 

aansprakelijkheidsrecht is een culpa levissima voldoende om van een fout te spreken.2835 

Verschillende rechtsleer wijst er echter terecht op dat beide invullingen van het foutbegrip in 

wezen dezelfde invulling van de zorgvuldigheidsnorm voorstaan.2836 De vraag is tenslotte 

steeds of men gehandeld heeft als een normaal, zorgvuldig persoon geplaatst in dezelfde 

omstandigheden.2837 Indien dit niet het geval is, ligt er een (buiten-) contractuele fout voor.2838 

                                                 
2829 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 166.  
2830 Vgl. P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 172. Zie in de context van 

het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht: T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel 

Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 181.  
2831 Zie hierover Onderafdeling 2 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel II.  
2832 Cass. 2 februari 2006, RW 2008-09, 926; P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 163 e.v.; F. BURSSENS, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2015, 147. Zie in 

het algemeen: R. SOETAERT, “Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie” in Liber Amicorum Jan Ronse, 

Brussel, Story-Scientia, 1986, (51) 58-59. Vgl. K. ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, Brugge, die 

Keure, 2011, 269-271; P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 166-167. 
2833 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 126-127. 

Vgl. P. DEPUYDT, “Marginale toetsing of de rechter als grensrechter”, Jura Falc. 1974-75, (435) 437.  
2834 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 462.  
2835 M. RODRIGUEZ, “Het foutbegrip in het burgerlijk recht en het strafrecht en de implicaties voor het gezag van 

gewijsde”, TBBR 2014, (397) 398; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel 

Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 259 e.v.  
2836 H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), 

Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 

2003, (199) 212; K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, 78; A. VAN OEVELEN, “De juridische grondslag en de toepassingsvoorwaarden 

van de verbondenheid van de lastgever bij een schijnmandaat” (noot onder Cass. 20 juni 1988), RW 1989-90, 

(1426) 1429. Zie voor een gelijkaardige analyse in Nederland: P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 

2012, 56-57.  
2837 B. DEMARSIN, Expertise, veiling en certificaten in de kunsthandel, Brugge, die Keure, 2008, 380; T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2009, 88-89; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 

126. Vgl. H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), 

Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 

2003, (199) 209.  
2838 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 289; L. 

CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 556 e.v. 
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Deze strekking wordt niet alleen in continentaal Europa gevolgd, maar maakt ook de visie uit 

in de Common Law stelsels, waar men spreekt van een duty of reasonable care and skill.2839 

Mijns inziens is de enige relevante vraag die de rechter zich moet stellen of de derde een 

contractuele wanprestatie heeft begaan door een beslissing te nemen die niet zou zijn 

genomen door een normaal, redelijk en omzichtig persoon geplaatst in dezelfde 

omstandigheden. Met andere woorden: “De afgrenzing… ligt dus daar, waar de redelijkheid 

overgaat in de onredelijkheid”.2840 Op dat moment begaat de derde mijns inziens een 

contractuele wanprestatie en kan de rechter ingrijpen.2841 De rechter toetst dus volledig, maar 

houdt rekening met de gehele feitenconstellatie.2842 Besluitend kan daarom worden gesteld dat 

de rechter wel degelijk rekening moet houden met de beoordelingsvrijheid van de 

dienstverrichter en daardoor de facto enige terughoudendheid aan de dag moet leggen. Dit 

vloeit voort uit het onzekere karakter van de dienst van de derde, aangezien noch de 

opdrachtgevers, noch de derde met exacte zekerheid de waarheid kan bepalen. De derde kan 

zich alleen tot een zorgvuldig handelen verbinden, wat volledig en ten gronde kan worden 

gecontroleerd door een rechter.  

747. ONAANTASTBARE BEOORDELINSBEVOEGDHEID – In het verleden trachtten verschillende 

auteurs om een eventuele fout van de derde te concretiseren en te kwantificeren, door 

bijvoorbeeld te stellen dat er sprake is van een fout indien er benadeling is van bijvoorbeeld 

‘een zesde’.2843 Soms spreekt men ook van ‘grove vergissingen’.2844 Dit is mijns inziens 

ongenuanceerd. Een vergissing dient te worden gesanctioneerd wanneer zij in strijd is met de 

zorgvuldigheidsnorm. Ook het karakter van ‘grove’ vergissing is daarom niet dienstig. Een 

vergissing is immers slechts relevant voor de rechterlijke toetsing, wanneer zij een schending 

                                                 
2839 B. NICHOLAS, “Fault and breach of contract” in J. BEATSON en D. FRIEDMAN (eds.), Good faith and fault in 

Contract Law, Oxford, Clarendon Press, 1995, (337) 341.  
2840 L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 36.  
2841 B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. 

CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 

156. Vgl. H. COUSY, “Aansprakelijkheid van de (gerechts-)deskundige” in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), 

Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 

2003, (199) 212.  
2842 A. VAN OEVELEN, “De toetsing van het overheidshandelen aan de zorgvuldigheidsnorm van de artikelen 

1382-1383 BW: een volledige of een marginale toetsing?” in Liber Amicorum W. van Gerven, Antwerpen, 2000, 

361-372; E. DIRIX, “Aansprakelijkheid van en tegen de overheid in tijden van budgettaire krapte” in N. CARETTE 

en B. WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, (295) 304.  
2843 Zie voor een overzicht van deze auteurs en hun voorstellen: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige 

hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 140 e.v.  
2844 Cass. 30 juni 1966, RW 1966-67, 1223; Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; Gent 11 oktober 

1994, AJT 1994-95, 234, noot B. DE TEMMERMAN; B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un 

mode alternative de règlement des litiges” in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. 

Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 155; D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, “L’expertise est-elle 

un mode alternatif de règlement des conflits?”, Jurimpratique 2014, (161) 170. Zie voor een overzicht van oude 

literatuur: F. GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder 

Cass. 31 oktober 2008), JLMB 2011, (76) 87; L. SIMONT, “Contribution à l’étude de l’article 1592 du Code civil” 

in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, (261) 275.  
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van de zorgvuldigheidsnorm is. Een vergissing wordt dus maar een fout wanneer deze 

vergissing niet zou zijn begaan door een redelijk dienstverrichter, geplaatst in dezelfde 

concrete omstandigheden. Dit oordeel behoort tot de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid 

van de feitenrechter, die geval per geval moet nagaan of de bindende derdenbeslissing 

behouden kan blijven.2845 

748. RECHTSGEVOLGEN – De juridische structuur van de bindende derdenbeslissing is dus 

niet het enige argument tegen het gebruik van de notie ‘marginale’ controle bij een bindende 

deredenbeslissing. Er kan ook vanuit de rechtsgevolgen van een rechterlijke controle worden 

gepleit om niet langer van een marginale controle te spreken. De rechterlijke controle van een 

bindende derdenbeslissing is immers ruimer dan een louter marginale controle. Bij een 

marginale controle dient een rechter immers na te gaan of ‘geen enkel ander’ redelijk persoon 

geplaatst in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld zoals de derde heeft gehandeld. 

Dergelijke beperkte contole is echter niet aan de orde bij de dienstenovereenkomst met de 

derde. Het is mijns inzien dus helemaal niet duidelijk waarom een onderscheid relevant is en 

het criterium van de lichtste fout is voldoende.  

 

749. GOEDE TROUW EN BILLIJKHEID – De goede trouw en de billijkheid vormen dus niet 

alleen de grondslag voor enkele minimumvereisten op een meer formeel niveau, maar vormen 

tevens de maatstaf bij een inhoudelijke controle van de beslissing door een rechter.2846 Dit 

verklaart ook het nauwe verband tussen de wijze van totstandkoming van de beslissing en de 

daadwerkelijke inhoud van die beslissing. Mijns inziens is het voor een rechter immers meer 

voor de hand liggend om een beroep op fouten bij de totstandkoming van de bindende 

derdenbeslissing om deze te onverbindend te verklaren, eerder dan te kijken naar de inhoud 

ervan. De dienstverrichter, dit is de derde in de bindende derdenbeslissing, moet de 

contractuele verbintenissen immers te goeder trouw uitvoeren.2847  

                                                 
2845 Cass. Fr. Comm. 22 april 1976, Bull. Civ. IV, 110; S. MARYSSE, “Over (bindende) prijsbepaling door een 

derdebeslisser en schending van de bindende kracht van de overeenkomst (door de rechter)” (noot onder Cassatie 

31 oktober 2008), TBBR 2010, (338) 348; L. SIMONT, “Contribution à l’étude de l’article 1592 du Code civil” in 

X (ed.), Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, (261) 276; J. VAN COMPERNOLLE, 

“Expertise et arbitrage” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, 

(37) 56-57.  
2846 Antwerpen 9 november 2005, TBBR 2008, 117; P&B 2006, 163; P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux 

amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 166 e.v.; P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies 

als wijze van geschillenbeslechting in Nederland”, TPR 2013, (1035) 1044; M. STORME, “Contractuele 

mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De 

overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (565) 584; M. STORME, “De 

bindende derden beslissing of het bindend advies als rechtsmiddel ter voorkoming van gedingen”, TPR 1984, 

(1243) 1272. Zie ook: J.-L. FAGNART, “Observations sur le règlement des litiges en matière de circulation 

routière” in X. (ed.), Pour une réforme du droit de la circulation routière, UCL, 1989, (67) 70. 
2847 Vgl. Antwerpen 30 november 2011, RGAR 2012, afl. 1, nr. 14825.  
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Deze opvatting wordt ook in het Nederlandse recht gehanteerd ten aanzien van het bindend 

advies.2848 Men spreekt in Nederland van een controle naar redelijkheid en billijkheid.2849 De 

Duitse wet is eveneens in die zin gevestigd.2850 Een gelijkaardige visie wordt echter niet 

gevolgd in de Common Law rechtstraditie, waar een rechter dergelijke inhoudelijke controle 

van de beslissing niet mag doorvoeren, tenzij partijen daartoe een clausule in de overeenkomst 

tot bindende derdenbeslissing hebben opgenomen.2851 Dit sluit aan bij het in de Common Law 

doorwegende belang aan het tekstuele niveau van een overeenkomst.  

 

750. “GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID” – In het verleden werd wel eens gesteld dat de 

derde in het kader van een bindende derdenbeslissing als ‘goede mannen naar billijkheid’ 

diende te oordelen.2852 Dit in tegenstelling tot een arbiter, die de regelen des rechts diende toe 

te passen tenzij de partijen de arbiter machtiging gaven om als goede mannen te beslissen. Dit 

onderscheid in inhoudelijke maatstaven voor de derde vloeit mijns inziens voort uit het 

klassieke onderscheid dat werd gehanteerd tussen een bindende derdenbeslissing en arbitrage. 

Een bindende derdenbeslissing kon immers uitsluitend betrekking hebben op zuiver feitelijke 

of technische aangelegenheden en arbitrage had betrekking op juridische geschillen. Dit 

onderzoek pleit daarentegen– in navolging van recentere rechtsleer – om dit onderscheid in 

toepassingsgebied te verlaten.2853  

 

751. ZORGVULDIGHEIDSNORM – Mijns inziens wordt in beide gevallen dezelfde 

zorgvuldigheidsnorm toegepast, in functie van de concrete omstandigheden van het geval. De 

aard van het conflict dat voorwerp is van een bindende derdenbeslissing kan in concreto een 

aangepaste toetsing vereisen door de derde, maar deze toetsing is steeds onderhevig aan een 

rechterlijke controle op basis van de zorgvuldigheidsnorm. Zelfs in het uiterste geval dat de 

derde volstrekt als ‘goede man naar billijkheid’ dient te beslissen, is het juridische nog steeds 

relevant. De openbare orde vormt bijvoorbeeld steeds een buitengrens voor de derde.2854 

Afhankelijk van de aard van het conflict, impliceert de zorgvuldigheidsnorm mijns inziens dat 

de derde in concreto moet beoordelen of en in welke mate een afwijking van het materiële 

recht mogelijk of aangewezen is. De derde kan deze keuze maken op grond van de 

beoordelingsvrijheid die hij desgevallend krijgt van de derde.  

                                                 
2848 Zie o.a. HR 29 januari 1931, NJ 1931, 1317. Zie ook: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, 

Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 282; P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 72-73; M. 

S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands 

en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 70 e.v.  
2849 L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 235.  
2850 § 317 BGB.  
2851 J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 228 e.v.  
2852 Zie hierover: H.C.F. SCHOORDIJK, “De vaststellingsovereenkomst, vooral in het licht van titel 15 van het 

zevende boek van het ontwerp nieuw-BW”, WPNR 1974, (763) 767.  
2853 Zie hierover § 4 van Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel II.  
2854 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 62.  
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Het weze opgemerkt dat in het wettelijk kader van arbitrage dit begrip van goede mannen nog 

wordt gehanteerd.2855 Het scheidsgerecht beslist over het geschil volgens de rechtsregels die de 

partijen op de grond van het geschil van toepassing maken. Indien de partijen een dergelijke 

keuze niet maken, past het scheidsgerecht de rechtsregels toe die het het meest geschikt vindt. 

Het scheidsgerecht beslist als goede personen enkel indien de partijen het daartoe uitdrukkelijk 

machtiging hebben gegeven. Ongeacht of het uitspraak doet op basis van rechtsregels dan wel 

als goede personen, beslist het scheidsgerecht in overeenstemming met de bepalingen van het 

contract indien het geschil tussen de partijen van contractuele aard is en houdt het rekening 

met de handelsgebruiken indien het een geschil tussen handelaars betreft. 

752. KIFID – In die zin bepaalt ook art. 11.2 van het Reglement van Kifid dat de commissie 

zich bij de beoordeling van het geschil laat leiden door hetgeen is bepaald in de wet en de bij 

of krachtens wetgeving geldende nadere regelgeving of te stellen eisen, de rechtspraak, de 

overeenkomst in kwestie, de toepasselijke gedragscodes en ereregels alsmede de maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid die de kwestie, waarop de klacht of het geschil betrekking 

heeft, of de relatie of positie van geschilpartijen, vergt. Zowel de juridische regels als de 

redelijkheid en billijkheid worden dus in aanmerking genomen.2856 Deze opvatting verdient 

sterke aanbeveling. 

3. Recht op toegang tot een rechter  

 

753. ART. 6 EVRM – Bovenstaande analyse beantwoordt mijns inziens ook de vraag naar 

de mogelijkheid voor partijen om een bindende derdenbeslissing af te spreken vooraleer er 

tussen hen daadwerkelijk een conflict bestaat. De vraag kan immers rijzen of er dan een 

beperking voorligt van het recht op toegang tot een rechter, zodat dit mogelijk niet 

verenigbaar is met dit recht.2857  

754. BINDEND ADVIES – Gelet op het feit dat bij een bindende derdenbeslissing een derde 

op bindende wijze voor de partijen de rechtsverhouding bepaalt, is het logisch dat de 

schijnbare spanning tussen een bindende derdenbeslissing en het recht op toegang tot de 

rechter in de literatuur reeds aan bod is gekomen. Vooral de Nederlandse rechtsleer heeft zich 

over deze kwestie al uitgesproken.2858 Dit kan niet verbazen, aangezien de rechtsfiguur van 

het bindend advies reeds langer expliciet in het Nederlandse recht wordt gehanteerd dan de 

bindende derdenbeslissing in het Belgische recht.2859 Vooral de oudere literatuur in Nederland 

gaat dieper in op deze discussie. Zo stelt een eerste strekking dat de rechtsfiguur van bindend 

advies in strijd zou zijn met de Grondwet, aangezien het Nederlandse BW op dat moment 

                                                 
2855 Art. 1710 Ger.W.  
2856 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 61.  
2857 Vgl. B. VANLERBERGHE, “Het recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. 

Algemene beginselen en enkele concrete toepassingen in het gerechtelijk recht” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en 

S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (1) 2.  
2858 J.M. POLAK “Het bindend advies in het Nederlandse recht”, TPR 1985, (749) 757 e.v.  
2859 Zie hierover Hoofdstuk III van Deel II.  
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geen wettelijke basis kende voor het bindend advies.2860 Deze vaststelling geldt overigens 

enkel met betrekking tot het zogenaamde onzuiver bindend advies, dit is een bindend advies 

dat wordt aangewend om een juridisch geschil te beëindigen. Reeds eerder werd dit onzuiver 

bindend advies onderscheiden van een zuiver bindend advies, een rechtsfiguur die partijen 

aanwenden om geen juridisch geschil te beëindigen, maar wel om een bepaalde bestaande 

rechtsverhouding te wijzigen of aan te vullen.2861 Daarvan te onderscheiden is een tweede 

strekking, die stelt dat het ontbreken van een wettelijke basis niet tot een ongrondwettigheid 

van het bindend advies kan leiden. Het dient opgemerkt dat de discussie over het ontbreken 

van een wettelijke basis voor het bindend advies ondertussen zonder voorwerp is geworden, 

nu de Nederlandse wetgever sinds het begin van de jaren negentig een wettelijke basis kent 

voor de vaststellingsovereenkomst (art. 7:900 NBW), waarvan het bindend advies een 

uitdrukkelijk in de wet vermelde toepassing is. Deze wettelijke basis kan echter niet 

verhinderen om dieper in te gaan op deze discussie.  

 

755. VOLLEDIGE CONTROLEMOGELIJKHEID – Aangezien de rechter met betrekking tot de 

bindende derdenbeslissing over een volledige controlemogelijkheid beschikt, is er mijns 

inziens geen probleem in het kader van art. 6 EVRM.2862 Volle rechtsmacht wordt immers 

begrepen als de bevoegdheid om alle feitelijke en juridische punten van de aangevochten 

beslissing in betwisting te vernietigen of te hervormen, een problematiek die in de rechtspraak 

vooral aan bod komt in het administratief recht.2863 Bij de rechterlijke controle van een 

bindende derdenbeslissing beschikt de rechter, zoals aangetoond, over dergelijke volle 

controle.2864 Zo komt finaal de rechtsbedeling aan de overheid toe.2865 De rechter is en blijft 

bijgevolg een veiligheidsklep voor de partijen die instemden met een bindende 

derdenbeslissing.2866 Een bindende derdenbeslissing kan daarom rechtsgeldig bestaan in een 

procedure van ADR, zonder afbreuk te doen aan het recht van de partijen op toegang tot een 

rechter.  

 

                                                 
2860 Zie o.a.: W.H. HEEMSKERK, “Bindend advies en arbitrage” in W.H. HEEMSKERK, T.B. TEN KATE en B.C. 

PUNT (eds.), Een goede procesorde. Opstellen aangeboden aan Mr. W.L. Haardt, Deventer, Kluwer, 1983, (225) 

230.  
2861 Zie hiervoor Onderafdeling 2 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel IV.  
2862 J.M. POLAK “Het bindend advies in het Nederlandse recht”, TPR 1985, (749) 759. Vgl. M. STORME, 

“Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des conflits, Brussel, 

Bruylant, 1995, (15) 35.  
2863 EHRM 23 oktober 1995, Schmautzer/Oostenrijk; EHRM 25 november 1994, Ortenberg t/Oostenrijk; EHRM 

28 juni 1990, Obermeier/Oostenrijk; EHRM 28 juni 1990, Mats Jacobsson/Zweden; EHRM 23 september 1982, 

Sporrong Lönnroth/Zweden; Cass. 14 december 1987, Arr. Cass. 1987-88, 492; B. DE SMET, J. LATHOUWERS en 

K. RIMANQUE, “Recht op eerlijk proces” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, 

Antwerpen, Intersentia, 2004, (371) 487; P. SMITS, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Zwolle, Tjeenk 

Willink, 1996, 30 e.v.  
2864 Pol. Stavelot 11 december 1989, JLMB 1990, 773.  
2865 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 181.  
2866 J.M. POLAK “Het bindend advies in het Nederlandse recht”, TPR 1985, (749) 764.  
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756. CONSUMENTENBESCHERMING – Deze visie over de rechterlijke controle van een 

bindende derdenbeslissing sluit tevens aan bij de consumentenbescherming uit het WER, 

waar art. VI.83, 22° bepaalt dat in elk geval onrechtmatig zijn, de bedingen en voorwaarden 

of de combinaties van bedingen en voorwaarden die ertoe strekken om, in geval van 

betwisting, de consument te doen afzien van elk middel van verhaal tegen de 

onderneming.2867 Er is ook geen probleem in het licht van art. 10 ADR-richtlijn, zoals 

omgezet in art. XVI.26/2, 2° WER, nu de consument het recht niet wordt ontnomen om finaal 

het geschil nog bij een rechter te brengen.2868  

ONDERAFDELING 3. GEVOLGEN  

757. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST – Bij de mogelijke sancties en gevolgen van een 

terkortkoming in de bindende derdenbeslissing moet worden teruggegrepen naar het reeds 

eerder gemaakte onderscheid tussen de verschillende juridische verhoudingen die aan deze 

rechtsfiguur verbonden zijn. Zoals gezegd, dient de verhouding tussen de partijen en de derde 

te worden gekwalificeerd als een dienstenovereenkomst. Hierop zijn de gemeenrechtelijke 

geldigheidsvoorwaarden van toepassing, zodat de sanctie in beginsel de nietigheid is indien er 

bijvoorbeeld sprake is van een wilsgebrek.  

758. BESLISSING VAN DE DERDE – Meer onduidelijkheid bestaat over de gevolgen voor de 

door de derde genomen beslissing. In de rechtspraak en rechtsleer kunnen twee strekkingen 

worden onderscheiden.2869 Een eerste strekking stelt dat de sanctie in dat geval een nietigheid 

is en de beslissing als dusdanig wordt geacht nooit te hebben bestaan, terwijl een tweede 

strekking daarentegen stelt dat het gaat om een onverbindendverklaring of de niet-

                                                 
2867 Zie naar Nederlands recht: P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 41 e.v.  
2868 Vgl. B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” 

in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, 

(121) 137.  
2869 Zie hierover: Cass. 31 oktober 2008, Arr.Cass. 2008, 2469; Antwerpen 7 juni 2006, RW 2008-09, 1471, noot 

B. VAN DEN BERGH; Antwerpen 25 april 2005, RW 2006-07, 726; Antwerpen 28 mei 2001, Juristenkrant 2001, 

5; K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. 

ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 111; C. DE 

WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel VII. Bindende derdenbeslissing en arbitrage in X (ed.), 

Het opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (645) 658; J. 

KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 245; S. 

MARYSSE, “Over (bindende) prijsbepaling door een derdebeslisser en schending van de bindende kracht van de 

overeenkomst (door de rechter)” (noot onder Cassatie 31 oktober 2008), TBBR 2010, (338) 351; D. MOUGENOT 

en O. MIGNOLET, “L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des conflits?”, Jurimpratique 2014, (161) 

170; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire 

cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 623; M.L. STORME 

en M.E. STORME, “De bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht”, TPR 1985, (713) 733; A. VAN OEVELEN, 

“De bepaling van de koopprijs door een derde: een bindende derdenbeslissing” (noot onder Cass. 31 oktober 

2008), RW 2009-10, (1258) 1259. Zie voor Nederland: W.H. HEEMSKERK, “Bindend advies en arbitrage” in 

W.H. HEEMSKERK, T.B. TEN KATE en B.C. PUNT (eds.), Een goede procesorde. Opstellen aangeboden aan Mr. 

W.L. Haardt, Deventer, Kluwer, 1983, (225) 231; L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij 

P. Den Boer, 1927, o.a. 53.  
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bindendverklaring van de beslissing door de derde voor de partijen bij de 

vaststellingsovereenkomst.2870 De beslissing blijft bijgevolg wel bestaan, maar kent geen 

rechtsgevolgen ten aanzien van de partijen.2871 Deze tweede strekking verdient mijns inziens 

aanbeveling.2872 Indien de derde bepaalde door de partijen conventionele regels niet heeft 

nageleefd of de grenzen van zijn opdracht is te buiten gegaan, is de beslissing niet bindend 

voor de partijen. Naar Nederlands recht bepleit men een nietigheid als sanctie.2873 Daarnaast is 

het uiteraard zo dat dit onderscheid zonder belang wordt indien men aan het begrip nietigheid 

de invulling geeft dat een nietigheid steeds van rechtswege en dus automatisch uitwerking 

heeft en er dus geen rechterlijke interventie nodig is. In dat geval is er geen onderscheid 

tussen enerzijds een nietigheid van de beslissing en anderzijds de niet-bindendverklaring van 

de beslissing, aangezien er in beide gevallen geen rechtsgevolgen aan de beslissing worden 

toegekend.2874  

Wanneer partijen een arts aanstellen als deskundige in het kader van een bindende 

derdenbeslissing en deze derde de door partijen opgegeven opdracht niet uitvoert 

overeenkomstig de bepalingen uit de overeenkomst, dan wordt het besluit van de deskundige 

niet-bindend verklaard.2875 

759. IMPACT – Indien de beslissing van de derde door een rechter onverbindend werd 

verklaard, rijst de vraag naar het lot van de verhouding tussen partijen. VAN OEVELEN stelt 

terecht dat het waarschijnlijk is dat partijen niet veel vertrouwen meer hebben in de derde.2876 

Het is dan ook mogelijk dat dezelfde derde niet opnieuw een beslissing kan nemen, aangezien 

dan problemen kunnen ontstaan met betrekking tot zijn objectiviteit.2877 Partijen kunnen 

desgewenst vanzelfsprekend wel opnieuw de wil uiten om dezelfde derde aan te stellen in het 

kader van een nieuwe bindende derdenbeslissing. Indien een derde de grenzen van de hem 

door partijen toegekende grenzen te buiten gaat, kan de rechter evenwel geen beslissing in de 

                                                 
2870 Vgl. M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 71.  
2871 Antwerpen 9 november 2005, TBBR 2008, 117; P&B 2006, 163; M. STORME, “Privatisering van het 

geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 31. Vgl. 

M.E. STORME, “De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing”, TPR 1988, (1259) 1267.  
2872 Vgl. B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” 

in O. CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, 

(121) 157.  
2873 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 88-89.  
2874 L. CORNELIS, “Mal aimé, mal armé: l’ordre public en droit privé” (noot onder Cass. 30 januari 2015), RCJB 

2017, (190) 190 e.v.; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 80 e.v.; 

A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN 

DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 22-23; F. PEERAER, “De 

verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht”, TPR 

2013, (2705) 2749 e.v.  
2875 Antwerpen 7 juni 2006, RW 2008-09, 1471, noot B. VAN DEN BERGH.  
2876 A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING 

IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 16.  
2877 Antwerpen 24 februari 2012, RW 2012-13, 1149.  
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plaats van de derde nemen.2878 Wanneer een rechter oordeelt dat de derde de beslissing niet 

voldoende heeft gemotiveerd, is het betwist of de rechter de derde kan bevelen om opnieuw 

een beslissing te nemen.2879 Hierop voortbouwend, bepleit bepaalde rechtsleer de 

mogelijkheid voor de rechter om de beslissing van de derde zelfs te matigen, op grond van de 

goede trouw.2880 Deze strekking kan mijns inziens echter niet overtuigen.2881 Zo wordt 

immers opnieuw verwarring gerealiseerd tussen een partijbeslissing enerzijds en een bindende 

derdenbeslissing anderzijds. Bij een partijbeslissing wordt inderdaad een 

matigingsbevoegdheid van de rechter aanvaard.2882 Zoals gezegd, gaat het echter om andere 

rechtsfiguren met een andere juridische structuur, zodat men deze sanctie niet naar analogie 

kan toepassen. In elk geval is het gevolg wel dat de rechtsverhouding tussen de partijen 

opnieuw wordt zoals die was vooraleer de derde een beslissing had genomen. Met andere 

woorden, het geschil of de onzekerheid herleeft en partijen kunnen opnieuw over die 

rechtsverhouding beschikken, zodat zij eveneens een nieuwe derde kunnen aanstellen om 

deze opdracht uit te voeren.2883 Het is ook mogelijk dat zij op dat moment geen uitvoering 

meer wensen van de bindende derdenbeslissing, zodat zij de rechter kunnen verzoeken om 

zelf uitspraak te doen.2884 Indien partijen deze hypothese hadden opgevangen in hun 

overeenkomst, gelden uiteraard de bepalingen uit de overeenkomst. In die zin luidt ook art. 

7:904 NBW: “Indien de beslissing van een partij of een derde vernietigd wordt, nietig blijkt of 

niet binnen een aan die partij of derde daartoe te stellen redelijke termijn wordt verkregen, 

kan de rechter een beslissing geven, tenzij uit de overeenkomst of de aard van de beslissing 

voortvloeit dat zij op andere wijze moet worden vervangen.” 

760. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DERDE – De vraag rijst vervolgens of de derde 

aansprakelijk kan worden gesteld indien een rechter oordeelt dat de bindende derdenbeslissing 

                                                 
2878 Cass. 31 oktober 2008, Arr.Cass. 2008, 2469; Antwerpen 25 april 2005, RW 2006-07, 726; K. ANDRIES en F. 

VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN 

(eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 105; R. SOETAERT, “Rechtsbeginselen 

en marginale toetsing in cassatie” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (51) 59; M. 

STORME, “De bindende derden beslissing of het bindend advies als rechtsmiddel ter voorkoming van gedingen”, 

TPR 1984, (1243) 1261; M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. 

STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 584; 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. 

FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in Serie Onderneming en Recht, deel 83, Deventer, Kluwer, 2014, (355) 

379.  
2879 Antwerpen 25 april 2005, RW 2006-07, 726; M.L. STORME en M. VOORDECKERS, “Overzicht van Belgische 

rechtspraak. Arbitrage 1989-2005”, TPR 2005, (1243) 1246.  
2880 K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in De notaris en de conflictbeheersing, 

Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 316-317; S. MARYSSE, “Over 

(bindende) prijsbepaling door een derdebeslisser en schending van de bindende kracht van de overeenkomst 

(door de rechter)” (noot onder Cassatie 31 oktober 2008), TBBR 2010, (338) 352.  
2881 Vgl. F. GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder 

Cass. 31 oktober 2008), JLMB 2011, (76) 87.   
2882 P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 425 e.v.  
2883 Antwerpen 24 februari 2012, RW 2012-13, 1149.  
2884 Vred. Antwerpen 9 april 2013, T. Vred. 2014, 211.  
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niet kan behouden blijven. Indien het gevolg van deze contractuele tekortkoming is dat de 

beslissing onverbindend wordt verklaard, is het mijns inziens mogelijk dat de partijen 

daarbovenop nog een aansprakelijkheidsvordering kunnen instellen tegen de derde. Dit geldt 

reeds bij arbitrage.2885 Men kan denken aan de provisies op het ereloon van de derde, een 

geleden tijdverlies...2886 Het is evenwel belangrijk om op te merken dat er geen direct verband 

wordt gelegd tussen de aansprakelijkheid van de derde en het verbindende karakter van de 

bindende derdenbeslissing. Zo is het mogelijk dat de derdenbeslissing onverbindend wordt 

verklaard, maar dat de derdenbeslisser niet aansprakelijk wordt gesteld. Er moet immers nog 

steeds – in causaal verband staande – schade geleden worden door de contractant(en) van de 

derde bij de dienstenovereenkomst.2887 Daarnaast is het zo dat bij bepaalde vormen van 

arbitrage wordt voorzien in aansprakelijkheidsbeperkingen voor de arbiter, bijvoorbeeld aan 

de hand van exoneratiebedingen.2888 Analoge overwegingen kunnen uiteraard opgaan bij een 

bindende derdenbeslissing.  

761. BEWIJS – Een bindende derdenbeslissing die tot stand is gekomen na een tekortkoming 

van de derde, bijvoorbeeld door zijn bevoegdheidsgrenzen te buiten te gaan, verliest evenwel 

niet elke juridische waarde.2889 Op grond van art. 1349 BW en 1353 BW kan een rechter 

vermoedens afleiden wanneer het bewijs door vermoedens is toegestaan, enkel op vaststelling 

van feiten en niet op enige juridische beoordeling.2890  

762. NAKOMING – In het geval waarin een van de partijen bij de vaststellingsovereenkomst 

de beslissing van de derde niet respecteert, kan de andere partij een beroep doen op de rechter 

om de in gebreke blijvende partij te laten veroordelen tot nakoming van de bindende 

derdenbeslissing of tot de ontbinding van de overeenkomst tussen partijen.2891 In die optiek 

speelt bijgevolg opnieuw het gemene recht.  

                                                 
2885 H.J. SNIJDERS, “Aansprakelijkheid van arbiters, repressie en preventie” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), 

Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (541) 

550.  
2886 Vgl. L. SIMONT, “Contribution à l’étude de l’article 1592 du Code civil” in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre 

van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, (261) 280-282.  
2887 Zie in het algemeen: T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 86; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, 

Brussel, Larcier, 2010, 492 e.v.  
2888 H.J. SNIJDERS, “Aansprakelijkheid van arbiters, repressie en preventie” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), 

Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (541) 

547-548. Zie in het algemeen: P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, 

Larcier, 2010, 655 e.v.  
2889 B. KOHL en A. RIGOLET, “La tierce decision obligatoire, un mode alternative de règlement des litiges” in O. 

CAPRASSE (ed.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Luik, Anthemis, 2017, (121) 

158.  
2890 Cass. 25 april 1991, Arr. Cass. 1990-91, 874; G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN 

COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, “Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, 

RCJB 2002, (653) 814; E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 821.  
2891 Corr. Brussel 24 april 1974, JT 1975, 265, noot L. DERMINE; R. BOURSEAU, “Questions diverses liées à 

l’expertise”, Ann. Dr. Louvain 2000, (331) 344; K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in 
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763. MATERIËLE VERGISSING – In het geval waar er materiële vergissingen zijn begaan door 

de derde, kunnen deze wel worden verbeterd.2892 De sanctie is dan geen 

onverbindendverklaring of nietigheid, maar wel een verbetering.2893 Deze laatste mogelijkheid 

betreft een toepassing van een algemeen rechtsbeginsel, waarvan ook art. 2058 BW in het 

kader van een dading een toepassing uitmaakt.2894 Men mag deze bepaling evenwel niet 

misbruiken om zo een in de dading of de bindende derdenbeslissing verdisconteerd element 

alsnog recht te zetten door een beroep te doen op dwaling.2895 

 TUSSENBESLUIT 

764. RECHTERLIJKE HOUDING – De rechtspraak lijkt te worstelen met de vorderingen die 

worden ingesteld tegen de bindende derdenbeslissing, zowel met betrekking tot de manier 

waarop de derde de beslissing neemt als ten aanzien van de inhoud van deze beslissing. 

Hierboven werd geanalyseerd hoe de rechter hiermee dient om te springen. Besluitend kan 

alleszins worden gesteld dat een rechterlijke controle bij een bindende derdenbeslissing 

helemaal niet onmogelijk wordt gemaakt.2896 De clausule waarin partijen zich aan de 

beslissing van de derde zullen houden, heeft dus slechts een relatieve waarde.2897 De 

rechtsleer die stelt dat het principiëel onmogelijk is om derdenbeslissing te toetsen, kan dus 

                                                                                                                                                         
X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 

1999, (305) 315.  
2892 M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen” in E. 

GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (141) 174. 

Vgl. bij arbitrage: art. 1715 Ger.W. Zie hierover: H. VERBIST, “De vordering tot vernietiging van de arbitrale 

uitspraak na de hervorming van het Belgisch arbitragerecht door de wet van 24 juni 2013” in M. PIERS (ed.), De 

nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

(105) 106.  
2893 E. F. FROIMESCO, L’erreur dans la transaction, Parijs, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne 

Edouard Duchemin, 1923, 87-88.  
2894 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 40-41; C.B. 

CRAVER, Effective Legal Negotiation and Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 2009, 364; R. DEKKERS en A. 

VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, 

Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 29; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De 

Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, 

prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 422 en 458 - 459; B. TILLEMAN, I. CLAEYS 

en C. COUDRON, Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 215; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des 

obligations, vol. I, Brussel, Bruylant, 2010, 244.  
2895 Vgl. Arbh. Gent 12 januari 2007, RW 2008-09, 373; F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in 

Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 70.   
2896 Zie in dezelfde zin: K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in 

A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, 

(93) 106; K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de 

conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 318-319; M. 

STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des conflits, 

Brussel, Bruylant, 1995, (15) 35.  
2897 Vgl. P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 248-279.  
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niet worden gevolgd.2898 Hiermee kan de afkeer van bepaalde rechtsleer tegen de bindende 

derdenbeslissing meteen worden getemperd.2899 

765. JURIDISCHE VERHOUDINGEN – Een belangrijke overweging bestaat uit de analyse van 

de verschillende juridische verhoudingen die tot stand komen bij een bindende 

derdenbeslissing. Een eerste juridische verhouding die aan een rechterlijke controle kan 

worden onderworpen is de verhouding tussen de partijen bij het conflict die een derde 

aanduiden. Deze overeenkomst, die de basis vormt voor de bindende derdenbeslissing en 

waarvoor het onderzoek de kwalificatie van vaststellingsovereenkomst bepleit, is integraal 

onderworpen aan art. 1108 BW. Deze overeenkomst kan dus worden vernietigd op grond van 

bijvoorbeeld de wilsgebreken of strijdigheid met dwingend recht of openbare orde. Een 

tweede juridische verhouding bestaat tussen de partijen bij het conflict en de derde. Dit is een 

dienstenovereenkomst, die eveneens aan een rechterlijke controle kan worden onderworpen. 

De rechterlijke controle van deze tweede verhouding en de uitvoering daarvan door de derde 

lijkt voor meer onzekerheid te zorgen.  

766. PARTIJWIL – De partijen kunnen vooreerst de opdracht van de derde met bijzondere 

modaliteiten vorm geven (termijnen, procedurele regels, bevoegdheidsregels…). De derde 

kan desgevallend aansprakelijk zijn indien hij deze modaliteiten niet respecteert, wat ook 

gevolgen ressorteert voor de rechtsgevolgen van de beslissing.2900 De derde kan daarentegen 

geenszins worden aangesproken indien de beslissing ten gronde niet ‘juist’ zou zijn.2901 

Partijen verdisconteren dit risico, net door een beroep op de derde te doen. Met betrekking tot 

de inhoud van de beslissing gaat het bijgevolg veelal om een inspanningsverbintenis.2902 

Partijen hebben dus zelf een directe invloed op de manier waarop de rechterlijke toetsing 

gebeurt. Hoe nauwkeuriger de redactie van de dienstenovereenkomst met de derde, hoe 

vollediger de rechterlijke toetsing kan zijn van de eigenlijke beslissing en de wijze waarop 

deze is tot stand gekomen. 

                                                 
2898 Zie bvb. S. MARYSSE, “Over (bindende) prijsbepaling door een derdebeslisser en schending van de bindende 

kracht van de overeenkomst (door de rechter)” (noot onder Cassatie 31 oktober 2008), TBBR 2010, (338) 347. 

Vgl. J. KENDALL, C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 209 e.v.  
2899 Zie bvb. R.O. DALCQ, “Une réforme du droit de la responsabilité en matière de circulation routière se 

justifie-t-elle en Belgique?” in X. (ed.), Pour une réforme du droit de la circulation routière, UCL, 1989, (11) 

35.  
2900 Luik 27 november 1979, RGAR 1982, nr. 10496; P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” in J. VAN 

COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 245; L.A. VAN ITTERSUM, 

Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 63.  
2901 K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat” in X (ed.), De notaris en de 

conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, Diegem, Kluwer, 1999, (305) 317; P.-H. 

DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), L'expertise, 

Brussel, Bruylant, 2002, (227) 247; B. TILLEMAN, “Het minnelijk deskundigenonderzoek” in G. DE LEVAL en B. 

TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, 

Brugge, die Keure, 2003, (151) 174.  
2902 P.-H. DELVAUX, “La responsabilité de l’expert” in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON (eds.), 

L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 233.  
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767. GEEN PARTIJAFSPRAKEN – Bij gebrek aan conventionele afspraken, kan de rechter 

controleren of de fundamentele vereisten werden gerespecteerd die gelden bij elke bindende 

derdenbeslissing. Dit zijn de plicht tot onpartijdigheid van de derde, het recht op verdediging 

van de partijen en de plicht voor de derde om de beslissing te motiveren. De derde geniet 

tenslotte een zekere vrijheid bij het vervullen van die dienst, zodat de rechter zich niet in de 

plaats van de derde mag stellen die de beslissing heeft genomen.  

768. GEEN UITSCHAKELING RECHTER – In Deel II kwam aan bod dat zowel de 

overheidsrechter, de arbiter en de bindende derdenbeslisser een gemeenschappelijke wortel 

hebben. De partijen komen niet zelf tot een akkoord en doen daarom een beroep op een 

neutrale derde. Deze onderafdeling heeft duidelijk gemaakt dat de rechterlijke controle bij een 

bindende derdenbeslissing niet onmogelijk wordt gemaakt. Naast een rechterlijke controle 

met betrekking tot formele gronden, kan de rechter ook een controle doorvoeren van de 

inhoud van de bindende derdenbeslissing. Een rechterlijke toetsing is dus niet uitgesloten. Dit 

is mijns inziens ook het voornaamste onderscheidingscriterium dat de bindende 

derdenbeslissing afzet van de rechtsfiguur van arbitrage.2903 

  

                                                 
2903 Zie hierover Onderafdeling 2 van Afdeling 3 van Hoofdstuk V van dit Deel.   



 

 

452 

 

HOOFDSTUK IV. NAKOMING EN EINDE 

769. NIEUWE CONFLICTEN – Het eindresultaat van een succesvolle vorm van ADR kan in 

een vaststellingsovereenkomst worden opgenomen. Dit belet niet dat over dit akkoord nieuwe 

conflicten kunnen ontstaan.2904 Deze kunnen een gevolg zijn van zowel externe als interne 

factoren. Extern bijvoorbeeld omwille van overmacht of een verandering van 

omstandigheden. Intern bijvoorbeeld omdat een van de partijen zich niet langer kan vinden in 

de bereikte vaststellingsovereenkomst en daarom de aangegane verbintenissen niet wenst te 

honoreren of oude conflicten toch nieuw leven wil inblazen.2905 In bepaalde gevallen leiden 

deze conflicten tot het einde van de vaststellingsovereenkomst.2906  

 

770. CONTRACTVRIJHEID – Partijen kunnen aan dergelijke problemen evenwel remediëren. 

De lex specialis van de dading kent bijvoorbeeld een regeling in die zin. Art. 2047 BW 

bepaalt dat aan een dading “een strafbeding” kan worden toegevoegd tegen hem die mocht in 

gebreke blijven de dading na te komen. Deze regel herhaalt het gemene verbintenissenrecht, 

zonder meer.2907 Tot dit besluit kwam eveneens de Franse wetgever, wat ertoe leidde dat art. 

2047 CC integraal uit de Code Civil werd verwijderd.2908  De wetgever definieert dit als een 

beding waarbij een persoon zich bij niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot betaling 

van een forfaitaire vergoeding ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst.2909 

Aan het concept van een schadebeding waren voor het huidige wetsartikel controverses 

verbonden.2910 De wetgever heeft ingegrepen en paste de tekst van art. 1226 BW aan.2911 Op 

grond van art. 1226 e.v. BW kunnen partijen reeds bij het sluiten van de 

                                                 
2904 Antwerpen 20 februari 2017, TBO 2017, 199; Vgl. R.D. ENGLISH, “Enforcing the Results” in N.F. ATLAS, 

S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA 

Publishing, 2000, (97) 97.  
2905 Vgl. Brussel 10 oktober 2014, JLMB 2017, 337.  
2906 F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden 

tot 7 september 2017], nr. 9.  
2907 Zie art. 1226 BW e.v.; Gent 15 februari 2011, RW 2012-13, 904; G. CLOSSET-MARCHAL, “La transaction 

civile met-elle fin au litige?” (noot onder Brussel 10 oktober 2014), TBBR 2017, (417) 418; F. GLANSDORFF en 

E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, 

prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 446; P. WERY, La réduction des clauses 

pénales dans la jurisprudence de la Cour de cassation”, JT 2018, 17-22.   
2908 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.  
2909 B. VANLERBERGHE, “De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader” in J. ROZIE, A. VAN 

OEVELEN en S. RUTTEN (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2011, (1) 2; B. 

VERKEMPINCK, Schadevergoeding wegens wanprestatie in Europees perspectief, Brugge, die Keure, 2017, 788 

e.v. Vgl. E.A. POSNER, “Economic analysis of Contract Law after Three Decades: Success or Failure?”, The Yale 

Law Journal 2002, vol. 112, (829) 834 e.v.  
2910 E. DIRIX, “Grondrechten en overeenkomsten” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de 

grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1982, (35) 47. Zie hierover 

ook: B. VERKEMPINCK, Schadevergoeding wegens wanprestatie in Europees perspectief, Brugge, die Keure, 

2017, 792 e.v.; P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010,  

607 e.v.   
2911 Zie hierover: P. WERY, “La loi du 23 novembre 1998 modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause 

pénale et les intérêts moratoires: fin de la crise de la clause pénale ou début de nouvelles incertitudes?”, TBBR 

1999, (222) 222 e.v.  
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vaststellingsovereenkomst bepalen wat de gevolgen zijn indien een partij bepaalde afspraken 

niet (tijdig) nakomt.2912 Zo creëren partijen een duidelijk kader over de rechtsgevolgen indien 

een partij de gemaakte afspraken niet nakomt.2913 Deze clausule behoedt de partijen voor een 

latere bewijsproblematiek, die gepaard gaat met de nodige onzekerheden en proceskosten.2914 

De rechter kan bij een schadebeding op grond van art. 1231, § 1 BW de schadevergoeding 

verminderen wanneer die som het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om 

de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden.2915 Ook andere 

contractuele remediëringen voor het geval een partij de verbintenissen uit een 

vaststellingsovereenkomst niet nakomt zijn uiteraard mogelijk.2916 

771. REMEDIES – In principe beschikt de benadeelde schuldeiser bij niet-nakoming in een 

wederkerig contract over een keuze tussen de gedwongen uitvoering in natura (of in 

subsidiaire orde bij equivalent) of de ontbinding van de overeenkomst.2917 Daarnaast erkent 

men in het Belgische recht ook de verweermiddelen van het retentierecht en de exceptio non 

adimpleti contractus.2918 Indien de contractuele tekortkoming door de schuldenaar evenwel te 

wijten is aan overmacht en de nakoming definitief onmogelijk wordt, dan wordt het contract 

ontbonden. Deze remedies komen in het bestek van dit onderzoek niet in extenso aan bod, 

aangezien daarvoor principieel het gemene verbintenissen- en contractenrecht geldt.2919 Er 

wordt een analyse gemaakt van leerstukken die in het kader van de vaststellingsovereenkomst 

voor controverse zorgen of hebben gezorgd.  

                                                 
2912 Art. 1226 BW: “Een strafbeding is een beding waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering 

van de overeenkomst verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden 

ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst”.  
2913 Vgl. B. VERKEMPINCK, Schadevergoeding wegens wanprestatie in Europees perspectief, Brugge, die Keure, 

2017, 805 e.v.  
2914 E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 EVRM” in 

J. ROZIE, A. VAN OEVELEN en S. RUTTEN (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 

2011, (147) 156.  
2915 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 190; B. VERKEMPINCK, 

Schadevergoeding wegens wanprestatie in Europees perspectief, Brugge, die Keure, 2017, 808 e.v.  
2916 F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden 

tot 7 september 2017], nr. 7 en 11.  
2917 F. VERMANDER, “De eenzijdige beëindiging van een duurcontract in geval van wanprestatie van de 

wederpartij: een pleidooi voor meer precisie” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord 

aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (631) 632 e.v.; P. 

WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 333. Vgl. M. 

STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des conflits, 

Brussel, Bruylant, 1995, (15) 30. Zie ook art. 5.86 van het Voorontwerp van wet, goedgekeurd door de Raad van 

Ministers op 30 maart 2018, houdende invoeging van Boek 5 “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek.  
2918 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 210 e.v.  
2919 F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden 

tot 7 september 2017], nr. 4. Zie ook in het algemeen: S. DE REY en B. TILLEMAN, “Buitengerechtelijke 

herstelling en vervanging bij wijze van uitvoering en herstel (selbstvornahme)” in N. CARETTE en B. WEYTS 

(eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 

(217) 217 e.v.    
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 ONTBINDING  

 

772. SANCTIE – Een rechter kan eveneens bij de (uitvoering van) de 

vaststellingsovereenkomst worden betrokken wanneer een partij zich niet (tijdig) of 

onvoldoende houdt aan de vaststellingsovereenkomst.2920 De ontbinding kan in die zin 

worden gekwalificeerd als een sanctie ten laste van de contractant die een fout begaat.2921 

Niettemin rijst vervolgens de vraag wat het lot is van de vaststellingsovereenkomst die 

partijen hebben aangewend om net zelf een einde te stellen aan het geschil.2922  

 

773. ONDERSCHEID MET NIETIGHEID – De ontbinding als sanctie speelt pas nadat een 

vaststellingsovereenkomst geldig is tot stand gekomen en heeft dus geen betrekking op de 

geldigheidsvereisten. Dit in tegenstelling tot de nietigheid, een sanctie die een bepaalde 

toestand beteugelt bij de totstandkoming van de overeenkomst.  

 

774. ONVERKORTE TOEPASSING – Deze overwegingen gelden zowel in het geval partijen de 

beslissing gezamenlijk nemen, als in het geval de partijen daartoe een bindende 

derdenbeslissing afspreken. Het is immers denkbaar dat de derde bepaalde contractuele 

verplichtingen schendt, zodat de partijen de ontbinding van de dienstenovereenkomst met de 

derde vorderen.2923 

ONDERAFDELING 1. ALGEMEEN 

 

775. WANPRESTATIE – Ook de vaststellingsovereenkomst kan, in lijn met het gemene 

verbintenissenrecht, worden ontbonden op grond van een wanprestatie van een 

contractant.2924 De ontbinding kan worden gevorderd door de schuldeiser wanneer een 

voldoende ernstige tekortkoming van de schuldenaar wordt vastgesteld door de rechter. Dit 

impliceert dat een rechter, bij een vordering tot ontbinding van de overeenkomst, de inhoud 

van de verbintenissen en de (gebrekkige) uitvoering daarvan ten gronde moet controleren.2925 

                                                 
2920 Vgl. C. CHATTERJEE en A. LECFCOVITCH, Alternative Dispute Resolution, Londen, Routledge, 2008, 133; 

W.M. LANDES en R.A. POSNER, “Adjudication as a Private Good”, The Journal of Legal Studies 1979, vol. 8, 

(235) 237; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 

603.  
2921 B. VANLERBERGHE, “De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader” in J. ROZIE, A. VAN 

OEVELEN en S. RUTTEN (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2011, (1) 2.  
2922 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Domaine”, Fasc. 20 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 50.  
2923 Vgl. P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 31.  
2924 I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 58; R.D. ENGLISH, 

“Enforcing the Results” in N.F. ATLAS, S.K. HUBER en E.W. TRACHTE-HUBER (eds.), Alternative Dispute 

Resolution. The Litigator’s Handbook, ABA Publishing, 2000, (97) 109.  
2925 G. CLOSSET-MARCHAL, “”La transaction civile met-elle fin au litige?” (noot onder Brussel 10 oktober 2014), 

TBBR 2017, (417) 419.  
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Er kan ook worden gewezen op rechtspraak van het Hof van Cassatie, die de band tussen 

enerzijds de exceptie van niet-uitvoering en anderzijds de ontbinding wegens wanprestatie 

verduidelijkt. Het Hof stelt dat indien een wanprestatie niet ernstig genoeg is om een 

ontbinding te rechtvaardigen, dit niet impliceert dat diezelfde wanprestatie een beroep op de 

exceptie van niet-uitvoering niet kan rechtvaardigen.2926 

 

776. STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING – Een onderscheid dient te worden gemaakt 

tussen enerzijds het stilzwijgend ontbindend beding en anderzijds het uitdrukkelijk 

ontbindend beding. Het eerste vindt zijn oorsprong in de wet en het tweede in de 

overeenkomst tussen partijen. Op grond van art. 1184 BW is het stilzwijgend ontbindend 

beding steeds in een wederkerige overeenkomst vervat. Bepaalde auteurs bestempelen art. 

1184 BW als een toepassing van een partijbeslissing.2927 Hoewel de wet spreekt van een 

ontbindende voorwaarde, is de rechtsleer de mening toegedaan dat het hier niet om een 

voorwaarde gaat, maar wel om een beding. Deze bepaling luidt als volgt: “In wederkerige 

overeenkomsten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval 

dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt. In dit geval is de overeenkomst niet 

van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de 

keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de 

uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met 

schadevergoeding. De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan de verweerder 

kan, naar gelang van de omstandigheden, uitstel worden verleend.”  

 

777. KEUZERECHT – Art. 1184 BW kent dus een keuzerecht toe aan de schuldeiser van een 

in gebreke blijvende schuldenaar. Zowel de uitvoering in natura of bij equivalent als een 

ontbinding kan worden gevorderd. Het beginsel van pacta sunt servanda houdt normaliter in 

dat een voorkeur naar de uitvoering in natura gaat.2928 Niettemin is in sommige gevallen de 

situatie denkbaar waarin de uitvoering in natura niet langer mogelijk is of geen voldoening 

meer schenkt.  

 

778. CONTROVERSE – Met betrekking tot dit stilzwijgend ontbindend beding bestaat reeds 

sinds lang een controverse in de rechtsleer en de rechtspraak.2929 Een belangrijke vraag is die 

                                                 
2926 Cass. 24 september 2009, RW 2010-11, 1346, noot J. DE WEGGHELEIRE.  
2927 G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) dringende 

vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 244. Zie hierover ook: V. WITHOFS, 

Contractsoverdracht, Brugge, die Keure, 2015, 189 e.v.  
2928 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 182; P. BRULEZ, Koop en 

aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 404; S. STIJNS, “Uitdrukkelijke ontbindende bedingen, 

ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele 

clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 77; B. 

VERKEMPINCK, Schadevergoeding wegens wanprestatie in Europees perspectief, Brugge, die Keure, 2017, 255.  
2929 Zie voor een overzicht ook: E. NORDIN, De schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: tussen 

compensatie en handhaving, doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen, 2014, 133 e.v.; T. TANGHE, 

“Ontbindingsclausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. 
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naar de erkenning van een buitengerechtelijke ontbinding. Indien een contractant de 

ontbinding vordert, moet deze in beginsel door een rechter worden uitgesproken.2930 Ook het 

Hof van Cassatie heeft deels tot deze controverse bijgedragen. Twee identieke arresten 

werden gewezen op 2 mei 2002 over de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van een 

wederkerige overeenkomst.2931 In casu oordeelde het Hof dat de regel uit art. 1184 BW “er 

niet aan in de weg staat dat een contractpartij in een wederkerige overeenkomst op eigen 

gezag en op eigen risico beslist haar verbintenissen niet meer uit te voeren en kennis geeft 

aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd beschouwt” en “dat de beoordeling 

van de rechtmatigheid van deze eenzijdige beslissing aan de rechter wordt onderworpen bij 

een latere vordering tot ontbinding”. Sommige auteurs leidden hieruit af dat het Hof de 

buitengerechtelijke ontbinding van een wederkerig overeenkomst principieel heeft 

aanvaard.2932 Een ander deel van de rechtsleer stelde daarentegen dat het Hof van Cassatie de 

buitengerechtelijke ontbinding niet had aanvaard en dat de buitengerechtelijke ontbinding 

enkel een feitelijke toestand is, die een vordering tot gerechtelijke ontbinding voorafgaat.2933 

Het Hof van Cassatie sprak zich later opnieuw uit over de buitengerechtelijke ontbinding van 

een overeenkomst.2934 In dit arrest worden de bewoordingen uit de arresten van 2002 integraal 

overgenomen.2935 De schuldeiser kan enkel op eigen risico beslissen om zijn eigen 

verbintenissen niet uit te voeren, maar de eigenlijke ontbinding van het wederkerige 

overeenkomst is een bevoegdheid die aan de rechter toekomt.2936 Het Hof stelt twee 

voorwaarden: enerzijds moet de tekortkoming van die aard zijn dat een gerechtelijke 

                                                                                                                                                         
VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1557) 

1563 e.v.  
2930 S. STIJNS, “Uitdrukkelijke ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” in S. 

STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van 

contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77) 79; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, 

Leuven, Acco, 2015, 183; C. VERVACK, De rol van de rechter in de precontractuele fase. Schadeherstel bij 

afgebroken onderhandelingen, Brugge, Die Keure, 2015, 68; V. WITHOFS, Contractsoverdracht, Brugge, die 

Keure, 2015, 190. Zie ook in de Common Law traditie: R.E. SCOTT, “Contact design and the Shading Problem”, 

Columbia Law School. Public Law & Legal Theory Working Paper Group July 2015, (1) 9: “Rather, breach is 

the legal conclusion reached by a court after it has assessed the actions of both parties”.  
2931 Cass. 2 mei 2002, RW 2002-03, 501, noot A. VAN OEVELEN.  
2932 M. DUPONT, “La résolution unilatérale: (encore) une occasion manquée pour la Cour de cassation”, JT 2010, 

(341) 343; S. STIJNS, “De buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie in wederkerige overeenkomsten: 

door het Hof van Cassatie erkend, doch tegelijk miskend”, TBBR 2003, 258-273; A. VAN OEVELEN, “De 

buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof 

van Cassatie aanvaard”, RW 2002-03, 503-506; P. WÉRY, “La résolution unilatérale des contrats 

synallagmatiques, enfin admise?”, RCJB 2004, 300-348.  
2933 J. BAECK, “(Feitelijk?) vooruitlopen op de vernietiging en de ontbinding van overeenkomsten”, TPR 2008, 

321-370; L. CORNELIS, “De ontbinding: het treurige einde van een mooi verhaal?” in ORDE VAN ADVOCATEN 

KORTRIJK (ed.), Sancties en nietigheden, Brussel, Larcier, 2008, 228-246.  
2934 Cass. 16 februari 2009, Arr.Cass. 2009, afl. 2, 537. Zie ook: J. BAECK, “(R)evolutie in ontbindingsland?” 

(noot onder Cass. 16 februari 2009), RW 2011-12, (1844) 1845 e.v.  
2935 A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING 

IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 46.  
2936 J. BAECK, “Nietigheidsclausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN 

en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

(1577) 1581.  
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ontbinding gerechtvaardigd zou zijn en anderzijds moet de schuldeiser de schuldenaar in 

gebreke stellen indien de ingebrekestelling nog nuttig is.2937 De onduidelijkheid in de 

rechtsleer is ook na dit arrest van het Hof van Cassatie nog steeds aanwezig. Het Voorontwerp 

van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw BW bepaalt dat 

de schuldeiser het contract, op eigen risico, kan ontbinden door middel van een schriftelijke 

kennisgeving aan de schuldenaar, waarin staat welke tekortkomingen hem worden 

verweten.2938 

 

779. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING – Naast de hypothese uit art. 1184 BW, is het 

ook mogelijk dat partijen zelf een afspraak hebben gemaakt aangaande het stilzwijgend 

ontbindend beding in geval van een foutieve wanprestatie. Het betreft hier een zogenaamde 

ontbindingsclausule.2939 Het beginsel van de contractvrijheid geeft partijen de mogelijkheid 

om dit conventioneel te regelen en biedt de schuldeiser de mogelijkheid om het contract te 

ontbindend zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter.2940 

 

780. AANVULLEND RECHT – Daarnaast kunnen partijen ook de toepassing van art. 1184 BW 

uitsluiten, aangezien dit een regeling van aanvullend recht is.2941 Bij een 

vaststellingsovereenkomst kan van deze mogelijkheid in bepaalde gevallen gebruik worden 

gemaakt. Wanneer partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten, kan het binnen hun 

bedoeling vallen om het conflict definitief op te lossen. Het spreekt voor zich dat een 

toepassing van art. 1184 BW dit definitieve karakter ondermijnt. Door conventioneel iets 

anders af te spreken, kunnen partijen dit risico op het herleven van de onzekerheid of het 

geschil opvangen.2942  

 

781. CONSUMENTENBESCHERMING – Met betrekking tot de eventuele opname van een 

ontbindingsclausule in een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen een onderneming en 

een consument kan worden verwezen naar art. VI.83, 7° WER.2943 Dit art. bepaalt dat een 

                                                 
2937 E. NORDIN, De schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: tussen compensatie en handhaving, 

doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen, 2014, 137.  
2938 Art. 96 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2939 T. TANGHE, “Ontbindingsclausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. 

TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (1557) 1561 e.v. Zie ook: J. BAECK, “Nietigheidsclausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, 

V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1577) 1581.  
2940 Art. 95 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2941 A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING 

IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 48.  
2942 Vgl. P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 598 e.v.  
2943 Met betrekking tot vrije beroepen geldt een gelijkaardige regeling in art. XIV.50, 7° WER.  
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beding tussen een onderneming en een consument waarin zij de consument het recht 

ontnemen om de ontbinding wegens wanprestatie te vragen ongeldig is.2944  

 

782. RECHTSMISBRUIK – De titularis van een recht kan dat recht mogelijk niet uitoefenen 

omdat hij een houding heeft aangenomen die strijdig is met de de uitoefening ervan en de 

wederpartij rechtmatig kon vertrouwen op die houding.2945 Dit kan relevant zijn voor de 

schuldeiser die na een voortdurende wanprestatie van de schuldenaar en zonder dat de 

schuldeiser formeel protest had geuit de ontbinding van de overeenkomst vordert.2946  

ONDERAFDELING 2. DECLARATIEVE VERSUS CONSTITUTIEVE 

WERKING VAN DE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST  

783. ONZEKERHEID VERVANGEN DOOR ZEKERHEID – Partijen bij een 

vaststellingsovereenkomst trachten rechtszekerheid te bereiken. Dit uitgangspunt is onbetwist. 

Deze zekerheid krijgt juridisch vorm in het voorwerp van de vaststellingsovereenkomst, met 

name de beslissing waarnaar partijen zich in de toekomst gedragen. De conventionele 

beslissing van partijen of de derde lost het conflict als het ware op. In de rechtsleer heerst(e) 

in het verlengde hiervan een controverse over de vraag of aan de dading een declaratieve dan 

wel een constitutieve werking moet worden toegedicht.2947 

784. DECLARATIEF – De notie van declaratief is in beginsel ontstaan bij zakelijke 

rechten.2948 Een declaratieve rechtshandeling impliceert dat deze rechtshandeling geen nieuwe 

titel oplevert.2949 Zo kan een vaststellingsovereenkomst slechts declaratieve werking hebben 

ten aanzien van de partij die over een betwiste titel van eigendom beschikt en aan wie dit goed 

                                                 
2944 Zie ook in toen nog de context van de WMPC: T. TANGHE, “Ontbindingsclausules” in G.-L. BALLON, H. DE 

DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1557) 1565 e.v.  
2945 S. STIJNS, “La rechtsverwerking: fin d’une attente (dé)raisonnable”, JT 1990, (685) 686-687; W. VAN 

GERVEN, Algemeen deel in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1969, 191-194. 
2946 Zie o.a.: Cass. 1 oktober 2010, RW 2011-12, 142, noot S. JANSEN en S. STIJNS; Cass. 20 oktober 2006, RW 

2008-09, 1661; Kh. Brussel 19 mei 2008, RW 2008-09, 1486; Rb. Antwerpen 14 maart 2006, RW 2007-08, 115; 

A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN 

DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 25-26.  
2947 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 9 e.v.; M. 

LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé comparé et de droit international privé, Brussel, 

Bruylant, 2005, 83–87; M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 

602; C. VAN SCHAICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

Bijzondere Overeenkomsten. Deel VIII. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, 

verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap, Deventer, Kluwer, 2012, 137.  
2948 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 602. Vgl. M. LACHANCE, 

Le contrat de transaction: étude de droit privé comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 

126 e.v.  
2949 F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 49.  
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wordt toebedeeld krachtens de vaststellingsovereenkomst.2950 De strekking die aan de 

vaststellingsovereenkomst een declaratieve werking toebedeelt, stelt dat de 

vaststellingsovereenkomst de toestand bepaalt zoals die er tussen partijn ab initio heeft 

uitgezien. Partijen hebben bijgevolg niets ‘nieuws’ willen creëren, in die zin dat de toestand 

zoals die bestond vóór het sluiten van de vaststellingsovereenkomst als het ware wordt 

uitgewist.2951 STORME merkt echter terecht op dat in dat geval de notie van declaratief 

onterecht wordt verbonden met die van retro-activiteit.2952  

785. CONSTITUTIEF – Daartegenover staat de zogenaamde constitutieve of dispositieve 

werking, die werd aanvaard in het Nederlandse recht.2953 Deze strekking stelt dat de 

vaststellingsovereenkomst wel degelijk een nieuwe rechtsverhouding tot stand brengt. De 

rechtsverhouding staat op zich dan ook los van de toestand zoals die bestond vóór de 

vaststellingsovereenkomst. Het Duitse recht neemt een tussenpositie in, door te stellen dat een 

Vergleich in principe declaratieve werking heeft, tenzij partijen daar een andere overeenkomst 

over sluiten.2954 Een vaststellingsovereenkomst kan mijns inziens dus zowel betrekking 

hebben op het verleden, als op de toekomst.2955 In het Belgische recht was er vooral een 

oudere strekking die aan de vaststellingsovereenkomst een declaratieve werking toekende. De 

toestand zoals die door partijen werd vastgelegd in de vaststellingsovereekomst, werd geacht 

nooit anders geweest te zijn.  

 

786. ART. 1184 BW - Bij een dading was de toepassing van art. 1184 BW in die zin niet 

onbetwist.2956 Aan de declaratieve werking van de dading, koppelde men immers het gevolg 

dat art. 1184 BW per definitie geen toepassing kon vinden.2957 Declaratieve werking houdt in 

dat partijen in de overeenkomst niets nieuws hebben willen creëren, maar enkel hebben willen 

vastleggen hoe hun rechtsverhouding er ab initio uitziet.2958 De mogelijkheid tot ontbinding 

past niet in dit denkkader, aangezien zo het geschil na de ontbinding eventueel kan 

                                                 
2950 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 602.  
2951 E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 192.  
2952 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 602-603. 
2953 Art. 7:903 NBW; C. VAN SCHAICK, Bijzondere Overeenkomsten. Bewaarneming, borgtocht, 

vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap in Mr. C. Assers 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 136. 
2954 BGB 23 juni 2010, NJW 2010, 2652.  
2955 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 414. Vgl. F. JULIENNE, 

“Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 

2017], nr. 51; H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, 

Aldine Publishing Company, 1980, 143.  
2956 N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 248. 
2957 G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 299. Zie ook: F. JULIENNE, 

“Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 

2017], nr. 10.   
2958 E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 192.  
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heropleven.2959 Het Hof van Cassatie paste in 1977 dan ook terecht art. 1184 BW toe op de 

dading.2960  

Het geschil was gerezen naar aanleiding van een dading, gesloten om de 

beëindigingsmodaliteiten van een arbeidsrelatie te regelen. Het ging in casu om een 

handelsvertegenwoordiging. Het Hof stelt dat de ontbindende voorwaarde uit art. 1184 

BW altijd stilzwijgend vervat is in wederkerige overeenkomsten. Vervolgens gaat het 

Hof verder met de overweging dat een dading een wederkerig overeenkomst is en dat 

art. 2044 BW e.v. geen uitzondering bevatten op de principiële toepassing van art. 

1184 BW. Het Hof besluit met “dat wanneer een van de partijen zijn verbintenis niet 

nakomt, de andere partij de ontbinding van de dading mag eisen en de oorspronkelijke 

betwisting aan de rechter mag voorleggen”.  

Deze uitspraak van het Hof van Cassatie verdient aanbeveling. DIRIX merkt overigens terecht 

op dat de mogelijkheid van ontbinding wegens wanprestatie moeilijk te rijmen valt met een 

declaratieve werking van de dading.2961 Het Hof van Cassatie erkent een mogelijkheid op 

grond waarvan het (door de vaststellingsovereenkomst uitgedoofde) geschil opnieuw tot leven 

kan komen, namelijk in het geval waarin een van de partijen zich op art. 1184 BW beroept.2962 

 OPZEGGING  

787. EINDE VOOR DE TOEKOMST – De opzegging is in bepaalde gevallen tevens één van de 

manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd. Een opzegging kan worden 

gedefinieerd als: “de rechtshandeling door eenzijdige wilsverklaring van één partij, waarmee, 

los van elk sanctieoogmerk, voor de toekomst een einde wordt gemaakt aan de overeenkomst 

die partijen hadden gesloten".2963 In dat geval heeft de opzegging tot gevolg dat er een 

definitief en onherroepelijk einde aan de overeenkomst wordt gesteld.2964 De opzegging heeft 

dus slechts rechtsgevolgen voor de toekomst en werkt niet voor het verleden.  

                                                 
2959 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 448.  
2960 Cass. 6 april 1977, RW 1977-1978, 1131; Luik 23 december 2002, JLMB 2004, 952; Rb. Mechelen 3 

september 2013, info@law 2014, 21. Zie ook: C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor 

het notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 150; S. JANSEN, Prijsvermindering, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 827; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 

Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 100. Zie ook: F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil 

Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 42 e.v.  
2961 E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 192-193.  
2962 Vgl. I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 58-59.  
2963 Art. 73 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017; F. VERMANDER, De 

opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, 36.  
2964 A. VAN OEVELEN, “Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)” in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING 

IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2011-2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, (1) 49.  
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788. DUUROVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUUR – Traditioneel stelt men dat de 

opzegging slechts van toepassing is op duurovereenkomsten en niet op aflopende 

overeenkomsten.2965 Een aflopende overeenkomst omvat één of meerdere prestaties die 

meteen kunnen worden uitgevoerd. Een duurovereenkomst betreft daarentegen meerdere 

opeenvolgende prestaties en neemt het tijdsbeslag dus een belangrijke plaats in. Bijzonder is 

dat de rechtsfiguur van de opzegging speelt bij de duurovereenkomsten van onbepaalde duur. 

Een duurovereenkomst kan immers worden gekenmerkt door een bepaalde duur, maar ook 

door een onbepaalde duur. In dit tweede geval aanvaardt men echter dat een partij niet eeuwig 

gebonden kan zijn en daarom over een opzegbevoegdheid beschikt.2966 Deze mogelijkheid 

wordt verbonden aan het verbod op eeuwigdurende verbintenissen.2967 Dit verbod wordt 

zowel gestoeld op de breuk met het feodale regime als met het beginsel van de persoonlijke 

en economische vrijheid.2968 Bij een vaststellingsovereenkomst spreken partijen af dat zij 

bepaalde engagementen aangaan, ter oplossing van een conflict. Deze verbintenissen kunnen 

m.i. aflopend zijn, maar ook kenmerken hebben van een duurovereenkomst. In dat tweede 

geval rijst de vraag of het verbod op eeuwigdurende verbintenissen en de daaraan verbonden 

opzegbevoegdheid eveneens van toepassing is op de vaststellingsovereenkomst. Indien het 

antwoord op deze vraag positief is, spreekt het voor zich dat de aantrekkingskracht van de 

vaststellingsovereenkomst sterk wordt getemperd, nu een partij bij die 

vaststellingsovereenkomst en voor zover het een duurovereenkomst van onbepaalde duur is de 

vaststellingsovereenkomst kan opzeggen en zo het onderliggende conflict nieuw leven kan 

inblazen.  

789. VERBOD OP EEUWIGDURENDE VERBINTENISSEN – Deze rechtsvraag kwam uitdrukkelijk 

aan bod in een arrest van het Hof van Cassatie van 16 november 2016.2969 In casu hadden 

partijen een dading gesloten, waarbij één van de wederzijdse toegevingen erin bestond dat één 

van de partijen onbeperkt in de tijd en kosteloos gebruik mocht maken van een goed waarop 

de andere contractant bij de dading een vruchtgebruik had. Nadien vorderde die partij het 

einde van de dading door de dading op te zeggen, op grond van het verbod op eeuwigdurende 

verbintenissen. Het Hof van Cassatie oordeelde echter dat het algemeen rechtsbeginsel dat 

overeenkomsten van onbepaalde duur op elk ogenblik en door elk van de partijen kunnen 

worden beëindigd, een contractant bij een dading niet machtigt om een verbintenis die zij 

daarin bij wijze van toegeving heeft aangegaan, eenzijdig te herroepen, zelfs indien die 

                                                 
2965 Zie hierover uitgebreid: F. VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, 

385 e.v.  
2966 P. WERY, “Vue d’ensemble sur les causes d’extinction des contrats” in P. WERY (ed.), La fin du contrat in 

Edition Formation Permanente CUP, Université de Liège, 2001, (7) 28-29.  
2967 M. DE MAN, De verbintenisrechtelijke tijdsbepaling, Brugge, die Keure, 2013, 182 e.v.  
2968 K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging van contractuele relaties” in P. NAEYAERT en E. TERRYN 

(eds.), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, (1) 6; I. CLAEYS 

en L. PHANG, “Van bepaalde duur naar onbepaalde duur en terug”, TPR 2008, (375) 384; M. DE MAN, De 

verbintenisrechtelijke tijdsbepaling, Brugge, die Keure, 2013, 119.  
2969 Cass. 10 november 2016, C.16.0142.F/1.  
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verbintenis voor onbepaalde duur werd aangegaan. In die zin wordt dus aansluiting gevonden 

bij rechtsleer die reeds terecht stelde dat het verbod op eeuwigdurende verbintenissen geen 

belemmering vormt voor de partijen die aan de hand van een vaststellingsovereenkomst een 

permanente wijziging in hun rechtstoestand willen bewerkstelligen.2970 Het leerstuk van de 

opzegging is als dusdanig niet relevant voor de vaststellingsovereenkomst. Het is dus niet 

mogelijk dat een vergoedingsgerechtigde met een verzekeraar een vaststellingsovereenkomst 

sluit en later één van deze partijen deze overeenkomst louter eenzijdig opzegt (of wijzigt). 

790. DIENSTENOVEREENKOMST MET DERDE – Dit heeft vanzelfsprekend niets te maken met 

de bevoegdheid van de partijen die in het kader van een bindende derdenbeslissing beslissen 

om de dienstenovereenkomst met de derde op te zeggen.2971 

  

                                                 
2970 K. ANDRIES, “Duur, duurzaamheid en beëindiging van contractuele relaties” in P. NAEYAERT en E. TERRYN 

(eds.), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, (1) 8; M. DE 

MAN, De verbintenisrechtelijke tijdsbepaling, Brugge, die Keure, 2013, 187-188.  
2971 Zie hierover Onderafdeling 2 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel II.  
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HOOFDSTUK V. INTERPRETATIE EN KWALIFICATIE  

 INLEIDING  

791. CONTEXT – Soms probeert een contractant bij de vaststellingsovereenkomst, wanneer 

er een verergering van de schade is (bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe, onvoorziene letsels 

en/of bijkomende kosten), aanspraak te maken op een bijkomende vergoeding.2972 De 

tegenpartij bepleit in dat geval dat de nieuwe schade reeds verdisconteerd was in de eerder 

gesloten overeenkomst en dus geen aanleiding kan zijn voor een nieuwe schadevergoeding. 

Ook de verzekeraar tracht soms om een schadevergoeding van een benadeelde terug te 

vorderen, wanneer blijkt dat de verzekerde niet aansprakelijk was voor de schade. Twee 

mogelijke pistes worden dan over het algemeen bewandeld.2973  

 

792. WILSGEBREK – Aan de ene kant roept men in dat de overeenkomst niet geldig is omdat 

er een wilsgebrek is, bijvoorbeeld dwaling. Indien de benadeelde wist dat er hem nog zoveel 

kosten boven het hoofd hingen, dan zou deze nooit de voorliggende overeenkomst hebben 

gesloten, zodat zijn wil gebrekkig was.2974  

 

793. BEDOELING VAN PARTIJEN – Aan de andere kant kan men ook argumenteren dat het de 

gemeenschappelijke wil van de partijen was om de draagwijdte van de 

vaststellingsovereenkomst te beperken en niet alle gevolgen van het schadegeval te 

viseren.2975 Het is daarom van fundamenteel belang dat de partijen zo specifiek mogelijk 

aanduiden welke conflicten zij wensen op te lossen.2976 Ook wanneer zij wel degelijk ‘alle’ 

gevolgen van een schadegeval voor ogen hadden, is het mogelijk dat zij die elementen niet 

                                                 
2972 Vgl. Cass. 3 maart 1966, JT 1967, 44.  
2973 Cass. 27 september 1979, Arr. Cass. 1979-80, 115; Pas. 1980, I, 129, noot (Zowel dwaling als interpretatie 

worden ingeroepen.); Gent 14 mei 1930, Pas. 1930, II, 100 ("Qu'il y a lieu de rechercher si cette convention est 

nulle du chef d'erreur ou de dol et de quelle façon elle doit être interprétée."); N. BOLLEN, "Het definitieve 

karakter van de dading" (noot onder Gent 26 juni 1998), TAVW 1999, 181; H. CASIER en D. DE PEUTER, "De 

draagwijdte van de dading: een praktische analyse van rechtsleer en rechtspraak. Water bij de wijn, en zand 

erover... Of toch oude koeien uit de gracht halen?", Jura Falc. 2006-07, (31) 35-36; H. DE PAGE, Traité 

élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence. V: Les principaux contrats usuels (2e 

partie), Brussel, Bruylant, 1975, 524-526; L. GOVAERT, "Artikel 2048 B.W." in L. DE KEYSER, E. DIRIX, C. 

SLUYTS en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 1-5; J. LAMBERS en L. VERMEIREN, "Dading in 

burgerlijke en handelszaken" in X (ed.), Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, 

losbl., z.p.; A. VAN OEVELEN en E. NORDIN, "De invloed van een dading op een vordering tot schadevergoeding 

wegens derde-medeplichtigheid aan andermans overeenkomstbreuk" (noot onder Antwerpen 25 februari 2013), 

RW 2013-14, (1182) 1184-1185. Deze tweedeling vormde eveneens de basis voor een monografie over enkele 

knelpunten bij de redactie van een dading: N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een 

dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, viii + 78 p. 
2974 Zie hierover Hoofdstuk II van Deel III.  
2975 Vgl. D. H. TRACEY, “General Principles and Standard Provisions” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement 

Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 

8-5.  
2976 J.S. SOLOVY en T.J. CHORVAT, “Releases” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial 

Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 9-3.  



 

 

464 

 

definitief hebben willen regelen. Het is telkens een vraagstuk van interpretatie, wat 

onvermijdelijk in het contractenrecht voor de nodige geschillen zorgt.2977  

 

794. KOSTEN VAN INFORMATIEVERGARING – Het vermijden van deze interpretatieproblemen 

is in theorie zeker en vast mogelijk, maar kan in de praktijk mijns inziens slechts tot op zekere 

hoogte gebeuren.2978 De kosten van het uitzoeken van alle informatie en hypotheses zouden 

erg hoog zijn.2979 Een Amerikaanse auteur duidt mooi het probleem: “To write such contracts, 

parties would need to imagine their bargaining position if a breach should occur, and then 

work their way via backward induction to the optimal terms of the contract. People are not 

very good at backward induction.”2980 Of nog: “Anticipating this problem, the challenge for 

contract design is to choose between two very different options: either to expend additional 

drafting and negotiating costs to devise innovative contract terms that reduce the likelihood 

of future strategic behavior or to postpone these costs and delegate discretion to a later court 

to root out and deter this strategic behavior once litigation arises”.2981 

 

795. VERBAND KWALIFICATIEVRAAGSTUK EN INTERPRETATIEREGELS – Het interpretatie- en 

kwalificatievraagstuk is bijzonder relevant omdat binnen de generieke verzamelterm van de 

vaststellingsovereenkomst verschillende toepassingen bestaan.2982 De bepleite en volgens de 

bewerende partij ‘juiste’ kwalificatie of interpretatie zou dan andere rechtsgevolgen met zich 

meebrengen.2983 Daarnaast is het mogelijk dat de rechter hier zelf toe overgaat.2984 Het 

belangrijke vraagstuk van de kwalificatie van de vaststellingsovereenkomst hangt dus nauw 

samen met het ruimere leerstuk van de interpretatie door een rechter.  

 

                                                 
2977 Zie hierover uitgebreid: J. WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 913 p. Zie ook: R.E. SCOTT, “Contact design and the Shading Problem”, Columbia 

Law School. Public Law & Legal Theory Working Paper Group July 2015, (1) 3. Vgl. Cass. 3 maart 1966, JT 

1967, 44.  
2978 Vgl. J.S. SOLOVY en T.J. CHORVAT, “Releases” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial 

Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 5-8: “All too often, litigation 

over the scope of a release clause arises because the parties failed to focus on the document’s language at the 

time the release was negotiated”. 
2979 Vgl. M.E. MEDAGLIA en K.M. KENNY, “ADR for Complex Coverage Disputes: an Idea whose Time has 

Come?” in D. K. ERICSSON (ed.), Litigating the Coverage Claim II. Pretrial Procedures and Strategies for 

Insurers, Insureds and Their Counsel, (283) 284 e.v.  
2980 E.A. POSNER, “Economic analysis of Contract Law after Three Decades: Success or Failure?”, The Yale Law 

Journal 2002, vol. 112, (829) 859.  
2981 R.E. SCOTT, “Contact design and the Shading Problem”, Columbia Law School. Public Law & Legal Theory 

Working Paper Group July 2015, (1) 8.  
2982 Zie hierover Deel II.  
2983 Vgl.: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 274; B. DE CONINCK 

en V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport belge” in B. DUBUISSON en 

P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. 

Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 887; P. WERY, Droit des obligations, vol. 1, Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 410.  
2984 Vaststaande rechtspraak. Zie o.a.: Cass. 2 september 1966, Arr. Cass. 1967, 1.  
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796. WERKELIJKE WIL – De wet schrijft voor dat men moet nagaan welke de 

gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich aan 

de letterlijke zin van de woorden te houden.2985 Dit uitgangspunt verschilt van de traditionele 

opvatting die men in de Common Law traditie aanhangt, waar men veeleer naar de letterlijke 

tekst van de overeenkomst kijkt.2986 Deze bepaling is een uitvloeisel van het beginsel van de 

partijautonomie, in die zin dat partijen enkel gebonden zijn aan hun werkelijke wil, aan 

datgene wat zij daadwerkelijk hebben gewild.2987 De art. 1156 tot 1164 BW bevatten 

vervolgens enkele bindende richtlijnen voor de feitenrechter.2988 Hierdoor is de rechter in 

beginsel niet gebonden aan de kwalificatie die partijen zelf aan hun overeenkomst geven, 

wanneer tussen de partijen betwisting bestaat over de draagwijdte van de overeenkomst.2989 

De rechter past dan de kwalificatie op de overeenkomst toe die volgens hem het best bij de 

werkelijke bedoeling van partijen aansluit.2990 Anderzijds is de door partijen gebruikte 

kwalificatie wel een belangrijke indicatie en kan een rechter deze niet zomaar naast zich 

                                                 
2985 Art. 1156 BW; art. 67 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het 

nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
2986 Zie o.a.: G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as contracts” in R. A. ROSEN (ed.), 

Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters 

Kluwer, 2012, 5-25; R.E. SCOTT, “Contact design and the Shading Problem”, Columbia Law School. Public Law 

& Legal Theory Working Paper Group July 2015, (1) 3 e.v.; A. SCHWARTZ en R.E. SCOTT, “Contract Theory 

and the Limits of Contract Law”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 2003, paper 275, (1) 31 e.v.  
2987 Zie ook: K. ANDRIES, “Bemiddelingsbedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, 

B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (1631) 1642; P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de 

verzekeringen”, RW 1999-2000, (969) 970; B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats” 

in X. (ed.) Centre de droit des obligations, UCL, Doc. 2000/7, (1) 3.  
2988 Cass. 22 maart 1979, RW 1979 -80, 2238; Cass. 27 april 1979, RW 1980-81, 1117; W. VAN GERVEN m.m.v. 

SOFIE COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 96; N. VAN LEUVEN, Contracten en 

mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 417 e.v.  
2989 Cass. 9 juni 1955, Pas. 1955, I, 1097 e.v.; Cass. 3 oktober 1957, Pas. 1958, I, 82; Cass. 8 oktober 1965, Pas. 

1965, I, 181; Cass. 2 september 1966, Arr. Cass. 1967, 1; Cass. 22 oktober 1982, Pas. 1983, I, 256; Cass. 25 

april 1985, Pas. 1985, I, 1040; Cass. 7 september 1992, Pas. 1992, I, 999; E. DE BIE, “De kwijting voor saldo 

van rekening als vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van art. 42 WAO”, Jura Falc. 1989-90, (29) 41; A. 

DE BOECK, “De kwitantie ter afrekening van artikel 84 Landverzekeringswet en de dading: verwarrende 

varianten of toch niet? Bedenkingen n.a.v. Cass. 19 september 2001”, TBBR 2006, (58) 58; B. DE CONINCK en 

V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. 

JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Etudes 

de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 888; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: 

principes, doctrine, jurisprudence. V: Les principaux contrats usuels (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 525; J. 

KIRKPATRICK, “L’acte par lequel la victime d’un accident renonce, contre paiement d’une indemnité, à toute 

prétention complémentaire”, JT 1967, (37) 37-38; R. KRUITHOF, “Overzicht van Rechtspraak (1974-1980) 

Verbintenissen”, TPR 1983, (495) 594; R. SIERENS, “Art. 84 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in H. COUSY, 

L. SCHUERMANS, K. BERNAUW en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , I. Algemeen, Mechelen, Kluwer, bijgewerkt tot 1 augustus 2009, 

80; P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, 

(969) 970; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “La requalification judiciaire du contrat et des prétentions qui en 

découlent” in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), Le juge et le contrat. De rol van de rechter in de overeenkomst, die 

Keure, Brugge, 2014, (1) 11; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 621.  
2990 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 274-275.  
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neerleggen.2991 Anders zou hij de bewijskracht van de akte miskennen.2992 De titel van een 

overeenkomst die een kwalificatie bevat, dient tenslotte als een deel van de overeenkomst te 

worden beschouwd.2993  

 

797. MEERDERE MOGELIJKHEDEN – Bepaalde toepassingen van de 

vaststellingsovereenkomst hebben andere toepassingsvoorwaarden en ressorteren andere 

rechtsgevolgen. Veel toepassingsvoorbeelden van deze problematiek bevinden zich bij de 

dading. Het wettelijke regime van de dading impliceert enkele van het gemene 

verbintenissenrecht afwijkende rechtsgevolgen.2994 Het zijn deze afwijkende regels die 

partijen na het sluiten van de overeenkomst trachten toe te passen of te vermijden door een 

andere kwalificatie te bepleiten. Partijen moeten zich daarom bewust zijn van deze 

verscheidenheid, zodat zij kunnen anticiperen op de toepasselijke rechtsgevolgen. Een rechter 

kan een herkwalificatie doorvoeren van de rechtshandelingen. Meerdere herkwalificaties zijn 

mogelijk:  

 

1) Zo kan een rechter een onbenoemde overeenkomst herkwalificeren in een benoemde 

overeenkomst. Partijen kunnen nagelaten hebben om hun overeenkomst te 

kwalificeren en een rechter kan in een latere fase alsnog de onbenoemde 

overeenkomst kwalificeren. Dit impliceert dat de rechtsgevolgen van die kwalificatie 

als benoemde overeenkomst alsnog van toepassing zijn op de overeenkomst die 

partijen sloten.2995  

 

2) Daarnaast kan een rechter een herkwalificatie doorvoeren van een door partijen 

benoemde overeenkomst in een andere benoemde overeenkomst of in een 

onbenoemde overeenkomst.  

 INTERPRETATIEREGELS  

 

                                                 
2991 J. WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 396 e.v.  
2992 Cass. 12 mei 1966, JT 1967, 43; K. ANDRIES, “Bemiddelingsbedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 

SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1631) 1642; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 275; B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats” in X. 

(ed.) Centre de droit des obligations, UCL, Doc. 2000/7, (1) 6; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, 

Brussel, Bruylant, 2010, 623; W. VAN GERVEN m.m.v. SOFIE COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 

2006, 96; P. WERY, Droit des contrats. Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 104.  
2993 W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en 

kwalificatie", NJW 2005, (2) 8. Zie ook art. 5.71 Voorontwerp van wet, goedgekeurd door de Raad van Ministers 

op 30 maart 2018, houdende invoeging van Boek 5 “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek. 
2994 Zie hierover Afdeling 3 van Hoofdstuk II van Deel II.  
2995 J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “La requalification judiciaire du contrat et des prétentions qui en découlent” 

in S. STIJNS en P. WERY (eds.), Le juge et le contrat. De rol van de rechter in de overeenkomst, die Keure, 

Brugge, 2014, (1) 5; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 621 
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798. OVERZICHT – In beginsel gelden de gemeenrechtelijke interpretatieregels uit het 

verbintenissenrecht.2996 Voor bepaalde vaststellingsovereenkomsten gelden evenwel enkele 

bijzondere interpretatieregels, die eveneens worden geanalyseerd. Een kort besluit rondt deze 

afdeling af.  

ONDERAFDELING 1. GEMEENRECHTELIJKE INTERPRETATIEREGELS 

 

799. DOOR DE PARTIJKWALIFICATIE KIJKEN – De partijautonomie impliceert dat partijen 

enkel gebonden zijn aan wat zij daadwerkelijk hebben gewild.2997 Een rechter moet daarom 

soms door de partijkwalificatie kijken en de werkelijk beoogde rechtsgevolgen toekennen aan 

de rechtshandeling.2998 Deze rechterlijke interventie kan verregaande gevolgen hebben. Een 

herkwalificatie kan ertoe leiden dat op de partijverhouding rechtsgevolgen van toepassing zijn 

waarmee partijen initieel geen rekening hadden gehouden.2999 Een overeenkomst behoeft 

evenwel slechts interpretatie indien partijen zelf over de overeenkomst van mening 

verschillen.3000 De kwalificatie van de overeenkomst door de partijen vormt een belangrijke 

indicatie en een rechter kan deze niet zomaar naast zich neerleggen.3001 Anders zou hij de 

bewijskracht van de akte miskennen.3002 Wat duidelijk is, behoeft geen interpretatie. Deze 

                                                 
2996 Zie hierover: P. WERY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2010,359 e.v.  
2997 P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, 

(969) 970; H. COUSY, “Goede trouw in het verzekeringscontract” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-

Scientia, 1986, (11) 13; D. STRUYVEN, “Is er nog ruimte voor deskundigenonderzoek bij arbitrage?” in E. 

GULDIX (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (111) 116; 

W. VAN GERVEN m.m.v. SOFIE COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 97; P. WÉRY, Droit des 

obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 394.  
2998 Cass. 2 mei 1960, Pas. 1960, I, 1011; Cass. 6 januari 1961, Pas. 1961, I, 490; Cass. 10 november 1960, Pas. 

1961, I, 267; K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), 

XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 492; B. DE CONINCK, “La transaction” 

in X (ed.), Les contrats spéciaux. Chronique de jurisprudence 1996-2000, Les Dossiers du Journal des 

Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 191.  
2999 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 412-413.  
3000 Rb. Neufchâteau 22 maart 2000, Rev. Rég. Dr. 2000, 331; K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in 

het notariaat” in X (ed.), De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, 

Diegem, Kluwer, 1999, (305) 319; R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek 

Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 63-64; N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 38; K. VAN DAMME, “Bindende derdenbeslissing en arbitrage: waar ligt de grens?”, P&B 

2001, (185) 188.  
3001 J. WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 396 e.v.  
3002 Cass. 12 mei 1966, JT 1967, 43; K. ANDRIES, “Bemiddelingsbedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. 

SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1631) 1642; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 275; B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats” in X. 

(ed.) Centre de droit des obligations, UCL, Doc. 2000/7, (1) 6; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, 
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bevoegdheid tot interpretatie van overeenkomsten komt onaantastbaar aan de feitenrechter 

toe.3003  

 Algemeen 

 

800. IMPERATIEF – De vraag rijst in welke mate er interpretatiemiddelen beschikbaar zijn 

voor een feitenrechter. De basisregel bij het interpreteren is art. 1156 BW, dat de imperatief 

bevat dat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen moet worden achterhaald.3004 Indien 

wordt overgegaan tot een interpretatie, zoekt men als het ware de exacte inhoud van het 

voorwerp van de verbintenis.3005 Zo vormt de inhoud van de onderhandelingen overigens een 

nuttig hulpmiddel voor de rechter indien er nood is aan een interpretatie van de 

overeenkomst.3006 Ook begeleidende documenten uit de voorbereiding van een 

vaststellingsovereenkomst kunnen worden gebruikt, indien daar nood aan is.3007 

Vanzelfsprekend is de titel van de overeenkomst ook relevant.3008 Ook de uitvoering van een 

contract, wanneer de partijen, voordat er tussen hen betwisting ontstond, er reeds uitvoering 

aan hadden gegeven, wordt in aanmerking genomen.3009  

                                                                                                                                                         
Brussel, Bruylant, 2010, 623; W. VAN GERVEN m.m.v. SOFIE COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 

2006, 96.  
3003 Cass. 6 februari 2012, Arr. Cass. 2012, 294; A. DE BOECK, “Uitlegging” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN 

(eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 12; W. DE BONDT, “Uitlegging van 

overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”, RW 1996-97, (1001) 1006-1007; B. DE 

CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats” in X. (ed.) Centre de droit des obligations, UCL, 

Doc. 2000/7, (1) 7; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Les incapables, les obligations (1re 

partie) Brussel, Bruylant, 1964, 551-553; R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, 

Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, 

Intersentia, 2007, 65; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, 

RW 1978-79, (257) 276-278, 311; F. VERMANDER, “De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar 

Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en 

Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (21) 26; J. WAELKENS, “De interpretatieregel in het voordeel 

van de consument”, TPR 2014, (989) 1002; J. WAELKENS, ‘Interpretatie dadingsovereenkomst”, NjW 2014, 

(770) 772; P. WÉRY, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 394-395.  
3004 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 207; 

L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 272-273. Vgl. H. COUSY, 

“Goede trouw in het verzekeringscontract” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (11) 13.  
3005 A. AYDOGAN, De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, 47.  
3006 Rb. Mechelen 3 september 2013, info@law 2014, 21; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE, 

Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 110 – 111; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 154. Vgl. G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement 

agreements as contracts” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, 

drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 5-5.  
3007 K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 144. Vgl. D. H. TRACEY, “General Principles and standard provisions” in R. A. ROSEN (ed.), 

Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters 

Kluwer, 2012, 8-17.  
3008 J. WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 412 e.v.  
3009 Art. 68 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
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Partijen sluiten een overeenkomst met de titel ‘Contract van dading’, naar aanleiding van een 

strafrechtelijke veroordeling wegens onopzettelijke doding en om de burgerrechtelijke 

gevolgen te regelen. De rechter oordeelt mede op grond hiervan dat het geschil daardoor 

definitief beëindigd was.3010  

 

801. JURIDISCHE WAARDE – De rechtspraak en rechtsleer waren enige tijd verdeeld over de 

juridische waarde van de interpretatieregels uit het BW. Vroeger bepleitte men soms dat deze 

regels louter aanbevelingen waren.3011 Het Hof van Cassatie heeft aan deze strekking een 

einde gesteld, overwegende dat het hier om te respecteren wettelijke bepalingen gaat.3012 Een 

schending van deze wettelijke bepalingen kan bijgevolg een grond tot cassatie vormen.3013 

 

802. HULPMIDDELEN VOOR DE RECHTER – Naast deze basisregel, vervolgt het BW met 

andere interpretatieregels, die als hulpmiddel voor de rechter dienen.3014 Zo bepaalt art. 1157 

BW dat wanneer een beding voor tweeërlei zin vatbaar is, men het in die zin moet opvatten 

waarin het enig gevolg kan hebben.3015 Art. 1158 BW borduurt hierop verder, door te bepalen 

dat bewoordingen die voor tweeërlei zin vatbaar zijn, moeten worden opgevat in de zin die 

met de inhoud van het contract het best overeenstemt. Vervolgens bepaalt art. 1159 BW dat 

hetgeen dubbelzinnig is, wordt uitgelegd conform hetgeen gebruikelijk is in het gewest waar 

het contract is aangegaan en bepaalt art. 1160 BW dat het contract moet worden aangevuld 

met hetgeen daarbij gebruikelijk is. Art. 1161 BW houdt in dat men bij de interpretatie van de 

bedingen van een overeenkomst, die bedingen niet uit de context van de overeenkomst mag 

halen, zodat elk beding wordt opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit.3016 

Daarnaast dient ook nog op een tendens in de rechtsleer te worden gewezen die ook aan de 

goede trouw een zekere werking toekent op het vlak van het interpretatieleerstuk.3017 In die 

                                                 
3010 Pol. Gent 26 mei 1999, RW 2001-02, 1582.  
3011 B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats” in X. (ed.) Centre de droit des 

obligations, UCL, Doc. 2000/7, (1) 2. Vgl. over de rol die de goede trouw in deze context speelt: H. COUSY, 

“Goede trouw in het verzekeringscontract” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (11) 14.  
3012 Cass. 27 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1025; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 278; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, “Chronique de jurisprudence. Les 

obligations: les sources (1985-1995)”, JT 1996, (689) 716; P. WÉRY, Droit des obligations, vol. 1, Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 393.  
3013 R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. 

Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64.  
3014 Art. 68 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017; L. CORNELIS, Algemene 

theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 278-279; R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. 

CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke 

overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64-65; P. WÉRY, Droit des obligations. Volume 1. Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 396.  
3015 J. HERBOTS, “Interpretatievoorschriften voor handelsovereenkomsten en standaardbedingen. Een 

werkdocument van Unidroit”, RW 1977-78, (2429) 2433.  
3016 Cass. 8 september 1966, Arr. Cass. 1968, 429.  
3017 A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht” in M. VAN 

HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, (95) 95 e.v.  
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optiek speelt de goede trouw een interpretatieve rol door de rechter op te leggen om na te gaan 

welke betekenis men redelijkerwijze mag toekennen.  

 

803. “MERGER CLAUSE” – Een mogelijk nuttig instrument voor de partijen bij een 

vaststellingsovereenkomst om latere interpretatieproblemen te vermijden, is de zogenaamde 

‘merger clause’.3018 Dit beding geeft uitdrukking aan dat de vaststellingsovereenkomst een 

volledig document is, in die zin dat het de gehele overeenkomst tussen partijen bevat.3019 De 

bedoeling van partijen is dan dat een rechter in beginsel geen rekening mag houden met 

andere elementen bij de interpretatie van de vaststellingsovereenkomst, zoals andere 

voorbereidende documenten, briefwisseling, onderhandelingsdocumenten…  

 Bijzondere interpretatieregels  

 

804. BESCHERMING – De interpretatieregels bevatten beschermingsmechanismes voor de 

zwakkere contractant en leggen het interpretatierisico bij de sterker geachte partij.3020  

 

805. ART. 1162 BW – Art. 1162 BW geldt als ultimum remedium voor de invulling van de 

algemene regel uit art. 1156 BW. Volgens deze bepaling wordt een overeenkomst uitgelegd 

ten nadele van hem die zich verbonden heeft.3021 Op die manier tracht de wetgever te 

vermijden dat de werkelijke bedoeling van partijen niet kan worden achterhaald en er dus een 

“zo goed als onbestaande” verbintenis overblijft. CORNELIS merkt op dat deze bepaling een 

autonome interpretatieregel is, maar dat de invulling ervan door het Hof van Cassatie echter 

vragen doet rijzen.3022 Het Hof stelt dat de bedinger steeds het rechtssubject is in wiens 

voordeel het beding werkt.3023 In de context van de vaststellingsovereenkomst leidt deze 

interpretatieregel er meestal toe dat wordt geïnterpreteerd in het nadeel van de verzekeraar.3024 

Het Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw 

BW bepaalt dat het beding dat bevrijdt van aansprakelijkheid wordt uitgelegd ten nadele van 

de schuldenaar van de verbintenis.3025 Dit is in casu dus het nadeel van de verzekeraar.  

 

                                                 
3018 Deze worden soms ook ‘Integration Clauses’ genoemd.  
3019 D. H. TRACEY, “General Principles and standard provisions” in R. A. ROSEN (ed.), Settlement Agreements in 

Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters Kluwer, 2012, 8-15.  
3020 R.J. GILSON, C.F. SABEL en R.E. SCOTT, “Contract and Innovation: The Limited Role of Generalist Courts in 

the Evolution of Novel Contractual Forms”, New York University Law Review 2013, vol. 88, (170) 192; J. 

WAELKENS, “De interpretatieregel in het voordeel van de consument”, TPR 2014, (989) 989.  
3021 Zie ook Cass. 22 maart 1979, Arr. Cass. 1978-79, 860; J. WAELKENS, “De interpretatieregel in het voordeel 

van de consument”, TPR 2014, (989) 1031.  
3022 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 280.  
3023 Cass. 22 maart 1979, Arr. Cass. 1978-79, 860.  
3024 P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, 

(969) 971. Vgl. J. WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 652.  
3025 Art. 69 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
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806. CONSUMENT - Art. VI.37 WER bepaalt dat bedingen in een schriftelijke overeenkomst 

tussen een onderneming en een consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze moeten 

worden opgesteld en bij twijfel prevaleert de voor de consument meest gunstige 

interpretatie.3026 Deze bepaling is van toepassing op contracten met een consument, behalve 

bij de vordering tot staking uit boek XVII WER.3027 De regel geldt voor alle bedingen, 

ongeacht of partijen er individueel over onderhandeld hebben,3028 en ongeacht om welke 

verbintenis het gaat of in wiens voordeel ze is opgenomen.3029 Niettemin wordt aangenomen 

dat de verplichting om te werken met duidelijke en begrijpelijke clausules ook betrekking 

heeft op mondeling gesloten overeenkomst.3030 Het bestaan van een onduidelijkheid is 

bijgevolg opnieuw een noodzakelijke voorwaarde voor de inwerkingtreding van deze 

regel.3031 Zonder twijfel is er geen nood aan interpretatie.3032 Er moet ook niet eerst worden 

gezocht naar de (vermoedelijke) wil van partijen, ook al kan deze worden achterhaald.3033 Van 

zodra de de minste redelijke twijfel bestaat over de betekenis van een beding – d.w.z. dat de 

normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument de draagwijdte en de 

economische gevolgen die resulteren uit het beding niet begrijpt3034 waardoor meer dan één 

invulling mogelijk is – moet het op de voor de consument meest gunstige wijze worden 

uitgelegd. Deze twijfel kan niet enkel voortvloeien uit de gebruikte bewoordingen in het 

litigieuze beding, maar ook uit het gebrek aan samenhang tussen de verschillende 

bedingen.3035 

 

                                                 
3026 J. WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 632 e.v.  
3027 R. STEENNOT, “Commentaar bij artikel VI.37 WER” in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES, en E. 

WYMEERSCH (eds.), Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, 2016,  afl. 76, 13, nr. 17. 
3028 A. CRUQUENAIRE, “L’interprétation la plus favorable au consommateur, principe efficace ou gadget 

inutile?”, For.Ass. 2013, (137) 139. 
3029 A. DE BOECK en J. WAELKENS, “Interpretatie” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

2016, afl. 106, 41. 
3030 J. WAELKENS, “De interpretatieregel in het voordeel van de consument”, TPR 2014, (989) 1001.  
3031 J. WAELKENS, “De interpretatieregel in het voordeel van de consument”, TPR 2014, (989) 998-999.  
3032 Vgl. G. E. FELDMILLER en W.P. BRANDT, “Settlement agreements as contracts” in R. A. ROSEN (ed.), 

Settlement Agreements in Commercial Disputes: negotiating, drafting and enforcement, New York, Wolters 

Kluwer, 2012, 5-27.  
3033 A. CRUQUENAIRE, “L’incidence du droit commun des obligations sur les règles d’interprétation 

préférentielle: réflexions à partir d’exemple de contrats relatifs au droit d’auteur”, TBBR 2008, (584) 602.  
3034 Hvj 30 april 2014, C-26/13, Árpád Kásler; HvJ 23 april 2015, C-96/14, Jean-Claude Van Hove t. SNP 

Assurances SA; R. STEENNOT, “ Commentaar bij artikel VI.37 WER” in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES, 

en E. WYMEERSCH (eds.), Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2016,  afl. 76, 5. 
3035 Vred. Grâce-Hollogne 25 mei 2012, JLMB 2012, 438. 
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807. VERZEKERINGSRECHT – Deze interpretatieregel is een lex specialis t.a.v. de 

gemeenrechtelijke interpretatieregels.3036 Aangezien art. VI.1, §1 WER bepaalt dat de regels 

uit boek VI geen afbreuk doen aan de bijzondere regels in bepaalde sectoren,3037 geldt hij niet 

voor de interpretatie van verzekeringsovereenkomsten.3038 Er dient overigens nog te worden 

gewezen op art. 23, § 2 van de Verzekeringswet 2014.3039 Deze bepaling gaat, als lex 

specialis, voor op art. VI.37 WER.3040 Aangezien bij twijfel de meest gunstige interpretatie 

geldt voor de verzekeringnemer of de verzekerde – die echter geen consument moet zijn3041 – 

zijn de gevolgen dezelfde als onder art. VI.37 WER. Twijfel over de draagwijdte van het 

beding volstaat en er moet dus niet eerst worden gezocht naar de gemeenschappelijke wil van 

partijen.3042 

 

808. VERHOUDING – Daarnaast kan ook gewezen worden op de voorrang van deze bepaling 

op het hierboven vermelde art. 1162 BW. In die optiek is art. VI.37 WER van toepassing 

zodra er sprake is van een overeenkomst met een consument en er twijfel bestaat over de 

interpretatie van de overeenkomst. Elke interpretatie moet bijgevolg gebeuren in het voordeel 

van de consument. Dit is niet het geval bij art. 1162 BW, waar moet nagegaan welke partij 

zich verbonden heeft. Dit is niet noodzakelijk de consument.3043 

                                                 
3036 R. STEENNOT, “Commentaar bij artikel VI.37 WER” in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES, en E. 

WYMEERSCH (eds.), Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, 2016,  afl. 76, 11.  
3037 Zie ook Wetsontwerp 24 september 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en 

consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen 

aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek 

van economisch recht, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 3018/001, 19. 
3038 Art. 23 Verzekeringswet 2014; G. HEIRMAN, “Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst” in 

T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (349) 364-365. 
3039 “In geval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert in alle gevallen de voor de 

verzekeringnemer meest gunstige interpretatie. Indien de verzekeringnemer en de verzekerde niet één en dezelfde 

persoon zijn, prevaleert de voor de verzekerde meest gunstige interpretatie. 

 Het eerste lid is niet van toepassing op verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot grote risico's, met 

uitzondering van de risico's omschreven in artikel 5, 39°, punt b) voor zover de verzekeringsnemer een vrij 

beroep uitoefent en het risico daarop betrekking heeft.” Zie hierover: C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige 

bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, (1) 8-9. 
3040 Art. VI.1, §1 WER; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 53. 
3041 Vgl. B. TOUSSAINT, “Les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances portant sur 

l’interprétation du contrat d’assurance, la publicité, la tarification et la segmentation”, TBH 2015, (943) 945.  
3042 G. HEIRMAN, “Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

Handboek verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (349) 367-368. 
3043 J. WAELKENS, “De interpretatieregel in het voordeel van de consument”, TPR 2014, (989) 1032-1033.  
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ONDERAFDELING 2. ART. 148 VERZEKERINGSWET 2014 

 Context 

809. GEBRUIK – Art. 148 Verzekeringswet 20143044 bevat op het eerste gezicht een 

wettelijke grens aan de contractvrijheid van de partijen bij een vaststellingsovereenkomst.3045 

Dit artikel maakt deel uit van ‘Hoofdstuk 3. Aansprakelijkheidsverzekeringen’ uit ‘Titel 3. 

Schadeverzekeringen’, wat meteen het materiële toepassingsgebied duidelijk maakt. Uiteraard 

belet dit beperkte wettelijke toepassingsgebied niet dat partijen ook voor andere dan 

aansprakelijkheidsverzekeringen op de kwitantie een beroep kunnen doen, op grond van hun 

partijautonomie.3046 In dat geval heeft art. 148 Verzekeringswet 2014 evenwel geen 

toepassing. Deze bepaling luidt: 

“Elke kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening betekent voor de 

benadeelde niet dat hij van zijn rechten afziet.  

Een kwitantie ter finale afrekening moet de elementen van de schade vermelden waarop die 

afrekening slaat.” 

 

810. CONTROVERSE – Het wetsartikel is op het eerste gezicht duidelijk. Indien de 

benadeelde een kwitantie ondertekent, eventueel ter finale afrekening, impliceert dit niet dat 

deze benadeelde van zijn rechten afziet. Het tweede lid vervolgt met de verplichting voor 

partijen om bij een kwitantie ter finale afrekening de elementen van de schade te vermelden 

waarop die afrekening slaat. Niettemin bestaat over de kwalificatie en de draagwijdte van 

deze rechtsfiguur een discussie, wat de rechtszekerheid van partijen niet ten goede komt.3047 

De bepaling zelf bevat alleszins geen elementen die verplicht in de kwitantie moeten worden 

opgenomen.3048 Ook THYS schrijft in die zin en duidt de bijzondere nood aan rechtszekerheid 

aan die bij deze rechtsfiguur in het bijzonder bestaat: “Om als bruikbaar middel tot het 

definitief uiteengaan der partijen te kunnen gebruikt worden en aldus, zoals boven gezegd, 

een nuttige sociale rol te vervullen, dient de vergoedingskwijting met alle mogelijke 

rechtszekerheid omringd te zijn”.3049  

 

                                                 
3044 Dit artikel vervangt art. 84 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst. Inhoudelijk werd aan deze bepaling 

niets gewijzigd.  
3045 N. PORTUGAELS, “Kwitantie ter afrekening” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (795) 795-804.  
3046 Zie ook: V. A. M. VAN DER BURG, “Over kwitanties, in het bijzonder schadekwitanties”, WPNR 1975, (273) 

273.  
3047 Vgl. G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 297; M.E. STORME, 

“Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-

2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 601.  
3048 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 207-

208.  
3049 H. THYS, “De vergoedingskwijting in de verzekeringspraktijk” in X (ed.), Recht in Beweging. Opstellen 

aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor, II, Deurne, Kluwer, 1973, (1007) 1016.  
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811. MISBRUIKEN – Aan de basis van de controverse liggen pogingen van de verzekeraars 

om een ondertekening van een kwitantie als een afstand van rechten te kwalificeren.3050 Het 

gebeurde dat de verzekeraar een door de vergoedingsgerechtigde ondertekende kwitantie 

beschouwde als een definitieve afstand van het recht om nog bijkomende schadevergoeding te 

vorderen.3051 Dit zou impliceren dat de benadeelde later geen nieuwe aanspraken meer 

bovenop de reeds ontvangen vergoeding kan maken.3052 Een afstand van recht is een 

uitdovingsgrond van een verbintenis, waarbij de schuldeiser eenzijdig afstand doet van zijn 

vorderingsrecht tegen de schuldenaar.3053 Dit kan voor de benadeelde nefast zijn indien nog 

niet alle schade is gekend bij de ondertekening van de kwitantie, bijvoorbeeld bij evoluerende 

lichamelijke schade.3054 Hier tegenover staat de vergoedingsgerechtigde, die meestal een 

snelle vergoeding wenst.3055 Deze praktijk gaf regelmatig aanleiding tot misbruiken, 

rechtsonzekerheid en geschillen.3056 Het artikel benoemt dus een gebruik dat reeds voordien in 

                                                 
3050 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 75-76: 

“Dit artikel heeft bijgevolg als oogmerk een einde te stellen aan de praktijk die erin bestaat de betaling van 

hetgeen onbetwistbaar verschuligd is ondergeschikt te maken aan de ondertekening van een kwitantie voor een 

afrekening, praktijk die vaak aanleiding heeft gegeven tot misbruiken”; K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke 

schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in  X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: 

Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, 

Kluwer, 2007, (457) 493; P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de 

verzekeringen”, RW 1999-2000, (969) 971; T. KINSCHOTS, “De precontractuele aansprakelijkheid van de 

verzekeraar bij het aangaan van een dading”, TBBR 1997, (180) 194-195; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, 

De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 

1993, 353 e.v.; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 

1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 190. Vgl. H.L. ROSS, Settled out of Court. The 

Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine Publishing Company, 1980, 257.  
3051 E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 190-191; M. FONTAINE, 

Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 611; R. SIERENS, “Art. 84 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in H. 

COUSY, L. SCHUERMANS, K. BERNAUW en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Verzekeringen. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , I. Algemeen, Mechelen, Kluwer, bijgewerkt tot 1 

augustus 2009, 73-74; P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de 

verzekeringen”, RW 1999-2000, 969 e.v.  
3052 F. STURM, “La quittance transactionnelle vue par les juges français et allemands”, RTD Civ. 1974, (347) 348.  
3053 M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé comparé et de droit international privé, 

Brussel, Bruylant, 2005, 114-115; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 

2015, 651; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het 

contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 327.  
3054 P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, 

(969) 971.  
3055 T. KINSCHOTS, “De precontractuele aansprakelijkheid van de verzekeraar bij het aangaan van een dading”, 

TBBR 1997, (180) 181; L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.L. SCHUERMANS, 

“Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)’, TPR 1994, (851) 

1074-1075; R. SIERENS, “Art. 84 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in H. COUSY, L. SCHUERMANS, K. 

BERNAUW en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer , I. Algemeen, Mechelen, Kluwer, bijgewerkt tot 1 augustus 2009, 73.  
3056 H. THYS, “De vergoedingskwijting in de verzekeringspraktijk” in X (ed.), Recht in Beweging. Opstellen 

aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor, II, Deurne, Kluwer, 1973, (1007) 1016; C. VAN SCHOUBROECK, 

“Aansprakelijkheidsverzekering” in De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst: wat nu in de praktijk?, 

Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, (163) 191. Zie ook: F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité 
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de verzekeringspraktijk bestond.3057 Zo werd het toenmalige art. 84 in de Wet op de 

Landverzekeringsovereenkomst ingevoerd. Met de Verzekeringswet 2014 werd deze bepaling 

ongewijzigd in art. 148 van die wet overgenomen.  

812. BESCHERMING – Een gelijkaardige bepaling bestaat in het arbeidsrecht.3058 Deze heeft 

betrekking op de overeenkomst tussen een werkgever en zijn (ex-)werknemer tot regeling van 

de ontslagpremie en –termijn.3059 De gemene deler aan de toepassingen in het arbeids- en 

verzekeringsrecht is dat het in beide gevallen om beschermingswetgeving gaat, respectievelijk 

ten voordele van de werknemer en de vergoedingsgerechtigde.3060 Deze ondergeschikte 

positie kan er toe leiden dat het door de verzekeraar eenzijdig opgestelde overeenkomsten 

zijn.3061  

813. OPZET – Dit artikel is van dwingend recht, zodat partijen op voorhand niet 

conventioneel van deze bescherming kunnen afwijken.3062 Art. 148 Verzekeringswet 2014 

voorziet evenwel niet in bijzondere geldigheidsvoorwaarden of uitgebreide rechtsgevolgen. Er 

wordt daarom nagegaan of en in welke mate dit wetsartikel daadwerkelijk een beperking 

oplegt aan het beginsel van de contractvrijheid bij het bepalen van het voorwerp van een 

vaststellingsovereenkomst. 

                                                                                                                                                         
de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, 

Brussel, Bruylant, 2017, 420-421.  
3057 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 611 e.v.; L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. 

PERSYN, P. ERNST en J.L. SCHUERMANS, “Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad, schade en 

schadeloosstelling (1983-1992)’, TPR 1994, (851) 1074.  
3058 Art. 12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 

1965: “De kwijting voor afrekening door de werknemer afgegeven bij het einde van de dienstbetrekking, sluit 

generlei afstand van zijn rechten in. Zij geldt slechts als ontvangstbewijs.”; Art. 42 van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augutsus 1978: “De kwijting voor saldo van rekening door de 

werknemer afgegeven op het ogenblik dat de overeenkomst een einde neemt, betekent voor de werknemer niet 

dat hij van zijn rechten afziet.” Zie voor een toepassing: Cass. 21 februari 1994, Arr. Cass. 1994, 179; Arbh. 

Bergen 19 november 2012, JLMB 2013, 1223; Arbrb. Tongeren 1 september 1999, Limb. Rechtsl. 1999, 268. Zie 

ook: P.-A. FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats 

Spéciaux, CUP, 1993, (105) 118.  
3059 H. KENFACK, “Transaction et autres risques de confusion (Partage, résiliation amiable, désistement 

d’instance, remise de dette, reçu pour solde de tout compte…)” in B. MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), 

La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (25) 31-32.  
3060 MvT bij de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, Parl. St. Kamer 1990 - 91, nr. 

1586/1, 75. Vgl. 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. FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in 

Serie Onderneming en Recht, deel 83, Deventer, Kluwer, 2014, (355) 369.  
3061 T. KINSCHOTS, “De precontractuele aansprakelijkheid van de verzekeraar bij het aangaan van een dading”, 

TBBR 1997, (180) 195; D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, 

Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. 

Delva 1989-90, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 213. Zie ook in het algemeen: H. COUSY, 

“Goede trouw in het verzekeringscontract” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (11) 

16-17.  
3062 Art. 56 Verzekeringswet 2014; L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.L. 

SCHUERMANS, “Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983 - 1992)’, 

TPR 1994, (851) 1074.  
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 Kwitantie 

814. TERMINOLOGIE – In het dagelijkse taalgebruik worden ‘kwijting’ en ‘kwitantie’ als 

synoniemen door elkaar gebruikt.3063 Vanuit juridisch oogpunt komt aan beide termen soms 

echter een ander gebruik toe.3064 Zo wordt het begrip ‘kwijting’ voornamelijk gebruikt bij 

lastgeving.3065 Een kwijting is in die optiek een eenzijdige rechtshandeling waarbij de 

lastgever afstand doet van enige aansprakelijkheidsvorderingen tegen de lasthebber wegens 

eventuele fouten begaan in de uitoefening van de lastgeving.3066 Een kwitantie daarentegen is 

een door de opsteller ondertekend geschrift, waaruit blijkt dat de gehele of de gedeeltelijke 

voldoening van een verbintenis heeft plaatsgehad.3067 In het verdere verloop van deze tekst 

wordt enkel nog gesproken van de kwitantie.  

815. KWALIFICATIE – RUTTEN onderscheidt een kwitantie in de enge zin en een kwitantie in 

de ruime zin.3068 Een kwitantie in de enge zin heeft betrekking op het bewijs van de 

verbintenis tot het geven van een geldsom.3069 Een kwitantie in de ruime zin daarentegen kan 

betrekking hebben op het bewijs van om het even welke verbintenis.3070 Beide opvattingen 

hebben gemeen dat het een eenzijdige rechtshandeling is die tot doel heeft om een 

bewijsmiddel tot stand te brengen.3071 Een kwitantie heeft in beginsel dus louter een 

bewijswaarde.3072 Dit belet geenszins dat partijen trachten om aan de kwitantie een andere 

juridische kwalificatie te geven. Er bestaat een controverse over de draagwijdte die aan 

dergelijke kwitanties moet toekomen.3073  

                                                 
3063 P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, 

(969) 969; S. RUTTEN, “Kwijting” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en 

A.L. VERBEKE (eds.), Koop - Gemeen recht in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (275) 278; 

M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 594; V. A. M. VAN DER 

BURG, “Over kwitanties, in het bijzonder schadekwitanties”, WPNR 1975, (273) 274.  
3064 S. RUTTEN, De betaling, Antwerpen, Intersentia, 2011, 156.  
3065 Vgl. Cass. 16 juni 2014, RW 2016-17, 75.  
3066 M.E. STORME, “Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2007-2008, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 599.  
3067 E. DE BIE, “De kwijting voor saldo van rekening als vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van artikel 

42 WAO”, Jura Falc. 1989-90, (29) 30; S. RUTTEN, De betaling, Antwerpen, Intersentia, 2011, 156-157; B. 

TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 44.  
3068 S. RUTTEN, “Kwijting” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. 

VERBEKE (eds.), Koop - Gemeen recht in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (275) 278.  
3069 Zie bijvoorbeeld: E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks Juridisch Woordenboek, 

Antwerpen, Intersentia, 2004, 205.  
3070 Zie bijvoorbeeld: G. CORNU, Vocabulaire juridique, Parijs, quadrige 1 Presse Universitaire de France, 2006, 

738.  
3071 S. RUTTEN, “Kwijting” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. 

VERBEKE (eds.), Koop - Gemeen recht in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (275) 281.  
3072 P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, 

(969) 969.  
3073 Vgl. C. BOILLOT, “ La transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport français” in B. 

DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 

extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (847) 852; B. DEMARSIN, “Actualia 
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A. Kwitantie ter gedeeltelijke of finale afrekening  

816. BEWIJSMIDDEL – Ten eerste bepleit men in bepaalde gevallen de kwalificatie van 

(louter) een bewijs van voldoening van een bepaalde verbintenis.3074 Dergelijke opvatting zien 

we ook terug in het Duitse recht.3075 Een kwitantie is dan een geschrift van de schuldeiser, 

waarin deze schuldeiser bevestigt een in de kwitantie bepaald bedrag van zijn schuldenaar te 

hebben ontvangen.3076 In die optiek betreft het bijgevolg een instrument met een voor de 

partijen belangrijke bewijsfunctie, maar ook niet meer dan dat.3077  

Zo wordt de door de verzekerde ondertekende kwitantie in casu beschouwd als een document 

dat het bewijs levert van de ontvangst van een som geld. Een andere kwalificatie, zoals 

bijvoorbeeld die van dading, wordt terecht niet aanvaard.3078 

                                                                                                                                                         
“kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE 

(eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 166; M.E. STORME, “Vaststellings- 

en geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, 

Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 601; H. THYS, “De vergoedingskwijting in de 

verzekeringspraktijk” in X (ed.), Recht in Beweging. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor, II, 

Deurne, Kluwer, 1973, (1007) 1007 e.v. Zie ook: R. HENDRICKX, “Het vergeten wilsgebrek”, Jura Falc. 1989-

90, (179) 179. Zie voor een analyse in de context van art. 42 Arbeidsovereenkomstenwet: E. DE BIE, “De 

kwijting voor saldo van rekening als vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van artikel 42 WAO”, Jura 

Falc. 1989-90, 29-51 
3074 Arbh. Gent 7 maart 1989, RW 1989-90, 781. Vgl.: K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met 

aansprakelijkheidsverzekeraars” in  X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, 

aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, 

(457) 492; P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 

1999-2000, (969) 969; C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, 

Brugge, die Keure, 2008, (115) 152; P.-A. FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement 

transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, CUP, 1993, (105) 118; T. KINSCHOTS, “De precontractuele 

aansprakelijkheid van de verzekeraar bij het aangaan van een dading”, TBBR 1997, (180) 195; V. A. M. VAN 

DER BURG, “Over kwitanties, in het bijzonder schadekwitanties”, WPNR 1975, (273) 274.  
3075 D. OLZEN, Commentaar bij § 368 BGB in M. LÖWISCH (ed.), J. von Staudingers Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Berlijn, Sellier-de Guyter, 2001, 130-131; 

aangehaald in S. RUTTEN, De betaling, Antwerpen, Intersentia, 2011, 162-163.  
3076 Zie ook: I. BOON, De vaststellingsovereenkomst, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945, 22; P. COLLE, De 

nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 206; B. DEMARSIN, 

“Actualia “kleine overeenkomsten”, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. 

VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 166; E. DIRIX, “De 

kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 190; W. VAN MEEL, “Kwijting voor saldo van rekening”, 

RDS 1960, (124) 124-125; E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN, De Valks Juridisch woordenboek, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 237; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, 

Antwerpen, Kluwer, 2000, 44 e.v.; 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. 

FRANKEN (eds.), Verzekering en ADR in Serie Onderneming en Recht, deel 83, Deventer, Kluwer, 2014, (355) 

376.  
3077 Luik 28 mei 2014, T. Verz. 2015, 206; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 206; E. DE BIE, “De kwijting voor saldo van rekening als 

vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van artikel 42 WAO”, Jura Falc. 1989-90, (29) 30-31; A. DE 

BOECK, “De kwitantie ter afrekening van artikel 84 Landverzekeringswet en de dading: verwarrende varianten of 

toch niet? Bedenkingen n.a.v. Cass. 19 september 2001”, TBBR 2006, (58) 58.  
3078 Luik 28 mei 2014, T. Verz. 2015, 206.  
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817. VERBINTENISSCHEPPENDE RECHTSHANDELING – Daarnaast ziet men er ook een 

materieelrechtelijke rechtshandeling in met obligatoire rechtsgevolgen: een kwijtschelding 

van schuld of een afstand van recht.3079 Een kwijtschelding van schuld3080 is een 

rechtshandeling waarbij de schuldeiser en de schuldenaar overeenkomen dat bepaalde tussen 

hen bestaande verbintenissen teniet gaan doordat de schuldeiser afstand doet van de 

nakoming.3081 Een kwitantie houdt in beginsel ook een bevestiging in dat de schuldenaar de 

verschuldigde prestatie heeft geleverd. Een erkenning kan dan worden gedefinieerd als “een 

eenzijdige rechtshandeling waarbij de schuldeiser zich bindt aan en vaststelling van de 

prestatie die hij van de schuldenaar zou hebben ontvangen, bestemd om ook te gelden voor 

zover de ontvangen prestatie afwijkt van de eigenlijk verschuldigde prestatie.”3082 Daarnaast 

komt soms de kwalificatie als afstand van recht aan bod.3083 Een afstand van recht kan worden 

omschreven als een eenzijdige rechtshandeling waardoor een persoon afstand doet van een 

recht dat hem toebehoort.3084  

818. RELEASE – Hier kan opnieuw worden verwezen naar de notie van ‘release’ uit het 

Amerikaanse recht.3085 ROSS verwoordt het treffend als volgt: “Perhaps the most stringently 

enforced rule in traditional claims handling is that no payment may be made unless the 

claimant signs a release. The release is a legal document that extinguishes the formal claim. 

It guarantees – in the absence of proof of fraud or duress or similar conditions – that the 

claimant cannot further sue for injuries suffered in the given accident”.3086 Een kwitantie 

impliceert echter niet ipso facto een afstand van rechten.3087 Beide concepten staan in beginsel 

los van elkaar.  

                                                 
3079 F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet 

van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 357; S. RUTTEN, De betaling, Antwerpen, Intersentia, 2011, 157 

e.v.; S. RUTTEN, “Kwijting” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. 

VERBEKE (eds.), Koop - Gemeen recht in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (275) 279. Zie 

ook: V. A. M. VAN DER BURG, “Over kwitanties, in het bijzonder schadekwitanties”, WPNR 1975, (273) 275.  
3080 Zie art. 1282 – 1288 BW.  
3081 S. RUTTEN, De betaling, Antwerpen, Intersentia, 2011, 160.  
3082 S. RUTTEN, De betaling, Antwerpen, Intersentia, 2011, 161.  
3083 C. BOILLOT, “ La transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport français ” in B. DUBUISSON en 

P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. 

Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (847) 851 e.v.  
3084 P. VAN OMMESLAGHE, “Rechtsverwerking en afstand van recht”, TPR 1980, (735) 736-737.  
3085 Zie hierover supra, de inleiding bij Deel IV.  
3086 H.L. ROSS, Settled out of Court. The Social Process of Insurance Claims Adjustment, New York, Aldine 

Publishing Company, 1980, 257.  
3087 Pol. Gent 26 oktober 1998, RW 1999-00, 752. Vgl.: B. DE CONINCK, “La transaction” in X (ed.), Les contrats 

spéciaux. Chronique de jurisprudence 1996-2000, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 

2002, (189) 194; G. JOCQUÉ, “Vergoeding van verkeersongevallen” in C. VAN SCHOUBROECK, I. SAMOY en S. 

STIJNS (eds.), Themis Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht, Brugge, die Keure, 2012, (51) 52-53.  
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819. MOGELIJK GEVOLG – Niettemin kan een kwitantie ter finale afrekening een afstand van 

recht bevatten, het gaat om een mogelijk gevolg.3088 Een afstand van recht is mogelijk, indien 

degene die afstand doet over dat recht kan beschikken. Hier speelt het in beginsel 

dwingendrechtelijke karakter van het verzekeringsrecht.3089 In die optiek zijn de 

mogelijkheden tot het doen van een afstand van een recht dat wordt gewaarborgd door de 

Verzekeringswet 2014 dus beperkt.  

B. Kwitantie voor saldo van rekening  

820. SUBCATEGORIE: SALDO VAN REKENING – Een zogenaamde kwitantie “voor saldo van 

rekening” kan men beschouwen als een subcategorie van een kwitantie. Een kwitantie voor 

saldo van rekening strekt ertoe dat partijen alle verdere aanspraken jegens elkaar laten varen 

en definitief berusten in de toestand zoals deze voortvloeit uit de kwitantie voor saldo van 

rekening.3090 Het is mijns inziens duidelijk dat het in dergelijke gevallen gaat om een 

zelfstandige wijze van tenietgaan van verbintenissen en niet om louter het bewijs van 

tenietgaan van een verbintenis.3091 Door deze kwitantie voor saldo van rekening verklaren 

partijen dat zij hun rechtsverhouding definitief hebben geregeld ten aanzien van de in de 

kwitantie vastgelegde elementen.3092  

821. GEEN DADING – Bepaalde rechtspraak toont aan dat men soms tracht om de kwitantie 

voor saldo van rekening te herkwalificeren in een dading.3093 Ook in de rechtsleer wordt deze 

piste soms bewandeld.3094 Deze opvatting zou dan aansluiten bij het gebruik van de 

bewoordingen “voor saldo van rekening”, aangezien partijen daarmee lijken te kennen te 

geven dat zij een document hebben willen ondertekenen tot slot van alle rekening, om alle 

                                                 
3088 Rb. Dendermone 19 maart 2003, T. Verz. 2003, 509, noot P. FONTAINE; P.J.A. CLAVAREAU, Eenige 

hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 88; E. DE BIE, “De kwijting voor saldo van 

rekening als vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van artikel 42 WAO”, Jura Falc. 1989-90, (29) 34.  
3089 Art. 56 Verzekeringswet 2014.  
3090 P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999-2000, 

(969) 969; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 206.  
3091 S. RUTTEN, “Kwijting” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. 

VERBEKE (eds.), Koop - Gemeen recht in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (275) 279.  
3092 Cass. 20 juni 2001, Arr.Cass. 2001, 1236; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La 

Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 44. Vgl. F. 

GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: 

Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 468.  
3093 Zie o.a. Antwerpen 9 maart 1998, RW 1998-99, 574; Arbh. Bergen 11 februari 1980, Soc. Kron. 1982, 12; 

Corr. Huy 16 juni 1965, Bull. Ass. 1966, 357; Corr. Brussel 5 april 1957, Bull. Ass. 1957, 196; E. DE BIE, “De 

kwijting voor saldo van rekening als vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van artikel 42 WAO”, Jura 

Falc. 1989-90, (29) 35; B. DE CONINCK, “La transaction” in X (ed.), Les contrats spéciaux. Chronique de 

jurisprudence 1996-2000, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 194-195; P.-A. 

FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, 

CUP, 1993, (105) 117 e.v.  
3094 W. VAN MEEL, “Kwijting voor saldo van rekening”, RDS 1960, (124) 124-125. Zie hierover ook: E. DIRIX, 

“De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 192. Zie hierover ook: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige 

hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 71 e.v.  
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onderlinge openstaande rekeningen te vereffenen. Vanuit degene die deze kwalificatie 

nastreeft, is dit enigszins logisch. Een dading biedt de partijen tenslotte de zekerheid dat geen 

van hen later nog kan terugkomen op het geschil, aangezien de zogenaamde extinctieve 

werking van de dading uit art. 2052 BW het geschil definitief beëindigt.3095 Een dading is een 

verregaandere intrusie op het grondrecht op een toegang tot een rechter dan een kwijting, 

aangezien een kwijting volgens het positieve Belgische recht niet is bekleed met bijzondere 

rechtsgevolgen, in tegenstelling tot bij de dading.3096 De kwitantie daarentegen heeft niet als 

voornaamste doel om een geschil te beëindigen.3097 Het wetsontwerp bevat daarover eveneens 

een uitdrukkelijke verwijzing naar de dading.3098 

Een toepassing hiervan biedt het arrest van het hof van beroep te Bergen. Na een brand, doet 

een de schadelijder een beroep op zijn brandverzekering. Op vraag van de verzekeraar, stelt 

een deskundige een proces-verbaal van minnelijke regeling op. Dit document bevat de 

vermelding: “de onderhavige schaderaming wordt opgesteld onder voorbehoud van alle 

rechten, van goedkeuring door de maatschappij en van toepassing van de waarborgen van de 

polis en eventuele vrijstellingen”. Er wordt terecht geoordeeld dat dit document niet als een 

dading mag worden beschouwd, aangezien er geen enkele tegemoetkoming wordt 

aangegaan.3099 

822. MOGELIJK – De kwitantie ter finale afrekening of voor saldo van rekening is echter 

niet per definitie een dading.3100 Men moet daarentegen geval per geval nagaan of de 

constitutieve voorwaarden van een dading vervuld zijn.3101 De meeste pogingen tot 

                                                 
3095 Zie hierover Afdeling 3 van Hoofdstuk I van Deel IV.  
3096 Vgl. N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 166.  
3097 S. RUTTEN, “Kwijting” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. 

VERBEKE (eds.), Koop - Gemeen recht in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (275) 279.  
3098 MvT bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 223: 

“De benadeelde die om betaling van een niet-betwist gedeelte van de schadevergoeding gedaan te krijgen, de 

verzekeraar een kwitantie ter finale afrekening bezorgt, kan niet worden geacht af te zien van zijn rechten en 

bereid te zijn tot het aangaan van een dading”.  
3099 Bergen 25 november 2013, JLMB 2014, 2033.  
3100 Pol. Mechelen 6 april 2011, VAV 2012, 91; Rb. Neufchâteau 16 juni 1999, Rev. Rég. Dr. 1999, 287; Corr. 

Charleroi 22 maart 1995, JLMB 1995, 1651; P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk 

van de verzekeringen”, RW 1999-2000, (969) 970; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De 

landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 

356; H. THYS, “De vergoedingskwijting in de verzekeringspraktijk” in X (ed.), Recht in Beweging. Opstellen 

aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor, II, Deurne, Kluwer, 1973, (1007) 1007; C. VAN SCHOUBROECK, T. 

MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 

2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1012.  
3101 Cass. 19 september 2001, Pas. 2001, I, 1420; Cass. 19 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1254; Cass. 15 oktober 

1979, Arr. Cass. 1979-80, 197; Cass. 26 september 1974, Arr. Cass. 1975, 123; Antwerpen 9 maart 1998, RW 

1998-99, 574; P. A. FORIERS, “Décharge – réception – quittance” in L. CORNELIS en P. VAN OMMESLAGHE 

(eds.), La Fin du contrat / De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, BVBJ 1993, (113) 153; S. 

RUTTEN, “Kwijting” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE 

(eds.), Koop - Gemeen recht in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (275) 279; L. 

SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en L. SCHUERMANS, “Overzicht van rechtspraak. 

Onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)’, TPR 1994, (851) 1077-1078; L. SCHUERMANS 

 



 

 

481 

 

kwalificatie als dading sneuvelen dan ook bij de noodzakelijke voorwaarde van wederzijdse 

toegevingen om van een dading in de zin van art. 2044 BW te kunnen spreken.3102 Het valt 

moeilijk in te zien welke wederzijdse toegevingen partijen doen wanneer zij simpelweg de 

ontvangst van een bepaald bedrag – waarover tussen partijen mogelijk zelfs geen onenigheid 

bestaat – bevestigen door middel van een overeenkomst.3103 Deze kwitantie voor saldo van 

rekening is in dat geval niet meer dan een ontvangstbewijs.3104  

Een verzekeraar betaalt de geleden schade van de tegenpartij uit en deze laatste ondertekent 

een kwitantie. Na deze kwitantie komt vast te staan dat de bestuurder niet aansprakelijk was, 

zodat de verzekeraar van de bestuurder de betaalde vergoeding terugvordert. Het hof van 

beroep te Brussel oordeelt dat de verzekeraar de betaalde sommen kan terugvorderen, 

aangezien er enkel een kwijting en geen dading is tot stand gekomen tussen de partijen.3105  

823. QUITTANCE – Ook in het Franse recht bestaat een gelijkaardige discussie.  

Een motorvoertuig veroorzaakte een ongeluk op een Franse weg, waardoor de vangrails van 

de pechstrook beschadigd werden. De verantwoordelijke voor de weg deed vervolgens een 

beroep op de verzekeraar van de bestuurder voor een schadevergoeding, zodat de beschadigde 

goederen konden worden vervangen. De verzekeraar van de bestuurder deed uiteindelijk een 

voorstel tot minnelijke regeling van de schade. In totaal werd een cheque verstuurd van 

2478,73 Franse frank, terwijl de vergoeding die werd gevraagd in totaal 3584,73 Franse frank 

was. De schadelijder inde de cheque en vroeg vervolgens het openstaande saldo. De 

verzekeraar van de bestuurder weigerde echter om dit saldo te betalen en argumenteerde 

daartoe dat er door de aanvaarding van de cheque een dading was tot stand gekomen zodat 

deze ‘nieuwe’ eis tot extra vergoeding niet meer mogelijk was. Het Franse Hof van Cassatie 

volgde deze visie niet en vernietigde de uitspraak waartegen een voorziening in cassatie was 

ingesteld. Het ging in casu niet om een dading, maar wel om een kwijting (“quittance”).3106 

                                                                                                                                                         
en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 557 

D. SIMOENS “Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. 

HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 198.  
3102 Pol. Mechelen 6 april 2011, VAV 2012, 91; Vred. Westerlo 28 april 1995, RW 1997-98, 828; F. PONET, P. 

RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 

1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 357. Zie ook: H. KENFACK, “Transaction et autres risques de confusion 

(Partage, résiliation amiable, désistement d’instance, remise de dette, reçu pour solde de tout compte…)” in B. 

MALLET-BRICOUT en C. NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (25) 

31-32.  
3103 Cass. 10 maart 1976, JTT 1976, 290; Cass. 7 april 2003, JTT 2003, 400; Arbh. Brussel 13 november 1981, 

TSR 1982, 38; Corr. Charleroi 22 maart 1995, JLMB 1995, 1651.  

3104 W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal Compendium. Arbeidsrecht. 2012-2013., Mechelen, Wolters Kluwer, 2012, 

2608.  
3105 Brussel 25 maart 1987, T.Verz. 1987, 404. In dezelfde zin: Gent 2 maart 1995, T. Verz. 1995, 604.  
3106 Cass. Fr. Civ. 18 mei 2000, nummer 98-18129, RGDA 2000, 848; C. BOILLOT, “ La transaction et le 

règlement amiable des indemnités. Rapport français” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa 

réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, 

Bruylant, 2015, (847) 852, voetnoot 13.  
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824. BEWIJS VAN UITVOERING – Iets voorzichtiger is de strekking die in de kwitantie voor 

saldo van rekening als zodanig geen dading ziet, maar die de kwitantie wel als een bewijs van 

uitvoering van een dading beschouwt.3107 Er is geen spanning met het reeds eerder 

aangehaalde vereiste dat de dading moet opgemaakt zijn in zoveel originelen als er partijen bij 

de dading zijn met een onderscheiden belang, nu het art. 1325, derde lid BW zelf is dat in een 

uitzondering hierop voorziet door te stellen dat dit vereiste niet kan worden ingeroepen indien 

een van de partijen haar verbintenissen heeft uitgevoerd.3108  

 Tussenbesluit 

825. GEMENE VERBINTENISSENRECHT – Het lijkt mij duidelijk dat geen van bovenstaande 

kwalificatievoorstellen in het algemeen voldoening biedt voor het leerstuk van de kwitantie 

ter (gedeeltelijke of finale) afrekening. DIRIX heeft daarom terecht komaf gemaakt met de 

talrijke kwalificatiepogingen in bestaande kwalificaties en past het gemene 

verbintenissenrecht toe als grondslag voor de gebondenheid aan een kwitantie.3109 De 

kwitantie voor saldo van rekening is tenslotte een toepassing van de gemeenrechtelijke 

vaststellingsovereenkomst3110 en de rechtsgevolgen die eruit voortvloeien zijn afhankelijk van 

de bewoordingen en de wil van de partijen, zodat een in abstracto benadering niet mogelijk 

is.3111 Alle bovenvermelde kwalificaties kunnen daarbij eventueel aan de orde zijn, als een 

onderdeel van de rechten en verplichtingen die partijen laten voortkomen uit de 

overeenkomst.3112  

                                                 
3107 Bergen 19 maart 1980, Rev. Not. B. 1980, 257; Rb. Brussel 2 maart 1965, RGAR 1965, nr. 7502. Zie hierover 

ook: E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 191.  
3108 F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 85.  
3109 E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Maarten Kluwers, 1984, 

145. Zie in dezelfde zin: P.-A. FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in X 

(ed.), Les Contrats Spéciaux, CUP, 1993, (105) 118-119; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De 

landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 

354.  
3110 Zie ook Deel II inzake de typologie.  
3111 Luik 28 mei 2014, T. Verz. 2015, 206; E. DE BIE, “De kwijting voor saldo van rekening als 

vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van artikel 42 WAO”, Jura Falc. 1989-90, (29) 37 e.v.; E. DIRIX, 

Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Maarten Kluwers, 1984, 145; L. 

SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.L. SCHUERMANS, “Overzicht van rechtspraak. 

Onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)’, TPR 1994, (851) 1079; D. SIMOENS 

“Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS 

(eds.), De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° postuniversitaire cyclus W. Delva 1989-90, Antwerpen, 

Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187) 192. Vgl. F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de 

droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, 

Brussel, Bruylant, 2017, 438.  
3112 Vgl. K. BERNAUW, “Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), 

XXXIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere 

schadevergoedingssystemen, Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 492-493.  
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826. AFSTAND VAN RECHT BLIJFT MOGELIJK – Art. 148 Verzekeringswet 2014 belet 

overigens geenszins dat de verzekeraar alsnog een dading of een andere 

vaststellingsovereenkomst met de benadeelde sluit om een definitief einde te stellen aan een 

conflict.3113 Het materiële toepassingsgebied van deze bepaling heeft geen betrekking op een 

dading, maar enkel op een kwitantie ter afrekening.3114 Het bestaan van art. 148 van de 

Verzekeringswet 2014 staat bijgevolg een contractuele afstand van recht geenszins in de 

weg.3115 De kwalificatie van een kwitantie als vaststellingsovereenkomst doet in beginsel 

geen afbreuk aan de mogelijkheid om nog vergoeding te vorderen voor de schadeposten die 

niet in de kwitantie waren opgenomen.3116 De contractvrijheid van de partijen wordt door 

deze bepaling dus niet beperkt.  

 

827. RISICO OP MISBRUIK BLIJFT BESTAAN – De problematiek waaraan de wetgever trachtte 

te remediëren blijft dus bestaan bij andere vaststellingsovereenkomsten.3117 Bijgevolg komt 

het nog steeds aan de feitenrechter toe om op grond van de werkelijke wil van partijen na te 

gaan of het gaat om een afstand van recht, dan wel om een loutere kwitantie. De problematiek 

blijft dus bestaan, zodat de vraag kan worden gesteld naar de opportuniteit van art. 148 

Verzekeringswet 2014. Deze bepaling is mijns inziens immers geen beperking van de 

contractvrijheid. Het is daarentegen een kwestie van interpretatie. De wetgever wilde met dit 

                                                 
3113 Brussel 28 november 2001, RGAR 2002, nr. 13576; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende 

de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 206; E. DE BIE, “De kwijting voor saldo van rekening als 

vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van artikel 42 WAO”, Jura Falc. 1989-90, (29) 44; P. MARCHAL, 

“Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique 

permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 45; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De 

landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 

363; L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.L. SCHUERMANS, “Overzicht van 

rechtspraak. Onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)’, TPR 1994, (851) 1075. Vgl. in het 

sociaal recht: Cass. 7 april 2003, JTT 2003, 400; C. VAN SCHOUBROECK, “Aansprakelijkheidsverzekering” in De 

nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst: wat nu in de praktijk?, Leuven, Cahiers KU Leuven, 1993, 

(163) 191.   
3114 Cass. 21 september 2001, Arr. Cass. 2001, 1474; Pol. Luik 21 januari 2013, Verkeersrecht 2003, 319; C. 

ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, 

(115) 149; J.-L. FAGNART Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 245; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. 

GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-

3, (673) 1012.  
3115 Cass. 16 maart 2004, RW 2006-07, 1; Cass. 7 april 2003, JTT 2003, 1474; Corr. Namen, 14 januari 1997, 

RRD 1997, 84; Pol. Brugge 21 december 1995, Verkeersrecht 1996, 229; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 557; C. VAN 

SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1011.  
3116 Cass. 20 december 2010, Pas. 2010, afl. 12, 3276; Pol. Mechelen 23 december 2005, VAV 2007, 424; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 558; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van 

rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1011.  
3117 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 613; P.-A. FORIERS, “Aspects du contrat de 

transaction et du règlement transactionnel” in X (ed.), Les Contrats Spéciaux, CUP, 1993, (105) 119; N. 

PORTUGAELS, “Kwitantie ter afrekening” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (795) 803-804.  
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ingrijpen misbruiken uit de wereld helpen en er voor zorgen dat het ondertekenen van een 

kwitantie, niet impliceert dat over die elementen eveneens een afstand van recht is tot stand 

gekomen.3118 Partijen hebben slechts de elementen in de kwitantie willen regelen.3119 

828. HERHALING ART. 1156 BW – Het is bijgevolg een feitenkwestie over welke elementen 

de partijen hebben gecontracteerd.3120 Of er over bepaalde elementen van de schade eveneens 

een afstand van rechten is tot stand gekomen is een feitenkwestie.3121 Deze taak behoort tot de 

onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter.3122 Partijen moeten de 

elementen waarover zij een contractuele regeling willen daarom zo specifiek mogelijk 

aanduiden in de kwitantie.3123 De meerwaarde van art. 148 Verzekeringswet is bijgevolg erg 

beperkt, aangezien het niets toevoegt aan de gemeenrechtelijke interpretatieregels.3124 Deze 

bepaling herhaalt de gemeenrechtelijke interpretatieregel uit art. 1156 BW. De graad van 

precisie van de redactie van dergelijke documenten bepaalt bijgevolg de latere 

aanvechtbaarheid ervan.  

De verzekeraar had in een kwijting standaardbewoordingen gebruikt door te stellen dat de 

uitbetaling van de schadevergoeding onder voorbehoud van de aansprakelijkheid van de 

verzekerde gebeurt. In twee brieven van de verzekeraar aan de verzekeraar van de tegenpartij 

staat dat de verzekeraar de aansprakelijkheid van de verzekerde niet langer betwist, wordt er 

meteen een provisiekwijting opgesteld en vraagt de verzekeraar aan de verzekeraar van de 

tegenpartij om een gedetailleerde vordering voor de eigen schade in gemeen recht op te 

stellen. Nadien blijkt evenwel dat de verzekerde niet aansprakelijk is, zodat de verzekeraar de 

                                                 
3118 MvT bij de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 

1075. Zie ook: F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische 

commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 362-363.  
3119 C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die 

Keure, 2008, (115) 152-153. Zie ook: M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017, 612.  
3120 Cass. 20 december 2010, Pas. 2010, afl. 12, 3276; Cass. 19 april 2007, Arr. Cass. 2007, 848; Cass. 16 maart 

2004, RW 2006-07, 1; Corr. Namen, 14 januari 1997, RRD 1997, 84; C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X 

(ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 152-153; L. SCHUERMANS en C. 

VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 558; C. 

VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1011.  
3121 P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie 

juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 35.  
3122 W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”, 

RW 1996-97, (1001) 1006-1007; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Les incapables, les 

obligations (1re partie) Brussel, Bruylant, 1964, 551-553; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en 

arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, (257) 276-278; F. VERMANDER, “De interpretatie en 

aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de 

overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (21) 26.  
3123 Antwerpen 6 november 2013, T. Verz. 2015, 391; Rb. Kortrijk 19 juni 2007, RW 2009-10, 458; Pol. Luik 21 

januari 2003, Verkeersrecht 2003, 319; Pol. Gent 21 februari 2000, TAVW 2000, 148; L. SCHUERMANS en C. 

VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 557, 

voetnoot 456; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. 

Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1011.  
3124 N. PORTUGAELS, “Kwitantie ter afrekening” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (795) 803-804.  
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uitgekeerde sommen terugvordert. De rechtbank oordeelt echter dat de brieven niet los kunnen 

worden gezien van de kwijting, zodat de verzekeraar zich niet kan beroepen op het in de 

kwijting opgenomen voorbehoud van aansprakelijkheid. De betaalde sommen blijven dus 

verworven.3125 

 

829. OPVOEDINGSWETGEVING – Mogelijk dient wel begrip te worden opgebracht voor de 

ratio legis van deze bepaling, aangezien het om een vorm van “opvoedingswetgeving” gaat. 

De wetgever wilde misbruiken van de verzekeraars onderdrukken, eerder dan een bepaling in 

het leven te roepen met een toegevoegde waarde op juridisch technisch vlak. Daartegen kan 

dan weer wel worden ingebracht dat de vermeende misbruiken kunnen worden gecounterd 

door een beroep te doen op wilsgebreken.  

 

830. HERHALING LEX GENERALIS – Het is mijns inziens duidelijk dat art. 148 

Verzekeringswet 2014 een toepassing betreft van art. 1156 BW. Op die manier herhaalt een 

lex specialis de lex generalis, met name het gemene verbintenissenrecht. Beide regimes, 

zowel de lex specialis als de lex generalis, staan dezelfde regel voor. Men kan de vraag stellen 

naar de opportuniteit van deze bepaling, aangezien het hier geen van het gemene 

verbintenissenrecht afwijkende regel is. In die optiek kan worden verwezen naar het principe 

van Ockhams Scheermes, de lex parsimoniae.3126 Het heeft juridisch technisch geen 

meerwaarde om de lex generalis te herhalen in de lex specialis van de kwitantie. Het lex 

specialis karakter van het verzekeringsrecht moet in het algemeen worden voorbehouden voor 

hetgeen werkelijk een lex specialis is en behoeft te zijn en daarom afwijkt van het gemene 

verbintenissenrecht. Voor de elementen die dat niet doen, moet voor een zuinigheid van 

wetgeving worden gepleit.3127 

ONDERAFDELING 3. INTERPRETATIEREGELS DADING  

 

831. TWEELEDIG – De dading kent enkele bijzondere wettelijke interpretatieregels, met 

name art. 2048 en art. 2049 BW.3128 Deze regels zijn door de Franse wetgever behouden met 

                                                 
3125 Rb. Antwerpen 22 juni 2010, VAV 2011, afl. 1, 11. Zie ook: C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. 

AMANKWAH en N. GLIBERT, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, 

TPR 2016, afl. 2-3, (673) 1013-1014.  
3126 Ockham is een Engelse filosoof uit de veertiende eeuw en ligt aan de grondslag van de theorie die stelt dat 

men niet het bestaan van iets moet onderkennen indien waarnemingen ook op een andere manier kunnen worden 

verklaard. In het Latijn heeft dit principe de lex parsimoniae. In het Engels wordt deze theorie aangeduid met 

“the law of briefness”. In die optiek werd de benaming ‘Ockhams Scheermes’ ontwikkeld. Dit impliceert dat alle 

onnodige elementen moeten worden ‘weggeschoren’ om een bepaald verschijnsel te verklaren. Zie bvb. over een 

juridische analyse van Ockhams Scheermes in het kader van de potestatieve voorwaarde: J. DE CONINCK, 

“Parsimony in contract law-The case of potestative Condition”, EPRL 2007, 855-871.  
3127 Vgl. in het contractenrecht: P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 425-

426.  
3128 Zie hierover ook: N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 35-64.  
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betrekking tot het wettelijke regime van la transaction.3129 Deze bijzondere regels zijn 

tweeledig, maar sluiten mijns inziens grotendeels aan bij wat hierboven werd uiteengezet met 

betrekking tot de interpretatieregels in het gemene verbintenissenrecht.3130  

Een man werd aangereden door een tram. Enkele maanden later keerde zijn verzekeraar 

658.000 BEF uit als schadevergoeding. Bovendien sloot de man met de MIVB een dading, 

waarbij de MIVB zich ertoe verbond om de man 11.200 BEF te betalen. De dading was in 

uitvoerige bewoordingen gesteld: "cette indemnité étant fixée par transaction […], répare 

toutes les suites de l'accident […], actuelles ou futures, connues ou inconnues, et constitue un 

forfait absolu. En conséquence, je donne par la présente quittance, décharge complète et 

absolue du chef du susdit accident sans exception ni réserve, renonçant à tous recours 

ultérieurs de quelque chef et contre qui que ce soit, ce paiement étant opéré sans 

reconnaissance de responsabilité de la part de la Société des transports intercommunaux de 

Bruxelles pour solde définitif et sans réserve." Enkele jaren na de dading, spreekt het 

slachtoffer de MIVB opnieuw aan voor het betalen van kosten ten gevolge van het ongeval. 

De MIVB weigerde, omdat het geschil naar eigen zeggen definitief geregeld was en de dading 

ook toekomstige schade omvatte. De rechter oordeelde dat de bewoordingen van de 

overeenkomst duidelijk waren en dat het slachtoffer, die tijdens de onderhandelingen was 

bijgestaan door een professioneel, wetens en willens de dading had afgesloten. Het slachtoffer 

kon dus geen vergoeding meer krijgen.3131 

 Herhaling algemeen rechtsbeginsel in art. 2048 BW 

 

832. STRIKTE INTERPRETATIE – De eerste interpretatieregel uit de lex specialis van de 

dading luidt: “Dadingen blijven beperkt tot hun voorwerp: wordt daarbij afstand gedaan van 

alle rechten, vorderingen en eisen, dan geldt zulks alleen voor hetgeen betrekking heeft op het 

geschil dat tot de dading aanleiding heeft gegeven.” Deze bepaling moet worden gekaderd 

binnen een ruimere analyse van het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van een recht door 

een partij strikt moet worden geïnterpreteerd en niet wordt vermoed.3132 Deze beperking kan 

door een rechter worden getoetst en de toets wordt strenger ingevuld indien deze beperking 

gebeurt in een overeenkomst met een sterkere tegenpartij, wat in casu het geval is met 

                                                 
3129 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 74.  
3130 F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 412-413.  
3131 Rb. Dendermonde 6 december 2001, AJT 2001, 629, noot E. DECKERS; Rb. Brussel 30 oktober 2000, RGAR 

2002, n° 13.557; C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, 

Brugge, die Keure, 2008, (115) 157; N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een 

dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 45.  
3132 Vgl. Cass. 7 september 2017, C.15.0485.N; Antwerpen 11 februari 2015, RABG 2015, 1050; Luik 12 maart 

2002, T. Aann. 2014, 198;  F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 

2052 [zoals bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 4; P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La 

Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 35.  
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betrekking tot een verzekeraar.3133 De rechter kan niets toevoegen aan de wil van de 

partijen.3134  

Een vrachtwagen scheerde aan hoge snelheid rakelings langs een fietser, die door de 

luchtverplaatsing uit evenwicht werd gebracht en zich in de berm liet vallen. De fietser was 

gewond en er was ook materiële schade aan zijn fiets. Het slachtoffer sloot drie maanden na 

het ongeval een dading met de verzekeraar van de chauffeur. Hierbij kreeg hij 10.520 BEF die 

"règle par un forfait absolu et de manière définitive et transactionnelle toutes les suites de 

l'accident, comprenant notamment le préjudice matériel et moral, connu et inconnu, actuel et 

à venir, prévu et imprévu." Nog meer in detail bepaalde de overeenkomst over de 

onvoorzienbare schade: "il accepte que cette renonciation s'étend même aux aggravations qui 

pourraient survenir dans son état de santé ou aux conséquences qu'elles pourraient entraîner, 

même s'il résulte des éléments de la cause qu'au moment où la transaction a été conclue, ces 

aggravations ne pouvaient scientifiquement être prévues." Wanneer het slachtoffer een 

bijkomende vergoeding claimde, omdat zijn schade erger was dan hij had verwacht, 

analyseerde de feitenrechter de bewoordingen van de overeenkomst. Deze waren vrij 

duidelijk. Bovendien bleek de fietser met kennis van zaken te handelen: hij had tijdens het 

onderhandelen uitvoerige expertise-rapporten ter beschikking. Op basis van deze elementen 

besloot de rechter dat het slachtoffer voldoende op de hoogte was geweest van de draagwijdte 

van de door hem afgesloten dading. Zijn vordering tot het verkrijgen van een bijkomende 

schadevergoeding werd dan ook afgewezen.3135 

 

833. WETTELIJKE TOEPASSINGEN – Hier kan opnieuw kort worden verwezen naar art. 148 

van de Verzekeringswet 2014 en art. XVII.45 WER. Deze bepalingen zijn een toepassing van 

dit algemeen beginsel.3136 Dit algemeen beginsel krijgt een wettelijke grondslag in het 

Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw 

BW: “De schuldeiser kan, door zijn enkele wil, afstand doen van zijn vorderingsrecht. De 

afstand wordt niet vermoed”.3137  

 

                                                 
3133 Cass. 17 oktober 2014, RW 2014-15, 1583, noot G. HEIRMAN; Cass. 6 februari 2012, Pas. 2012, 270; TBH 

2012, 726 (Art. 2048 BW, 2049 BW en het algemeen rechtsbeginsel worden in één adem genoemd.); H. DE 

PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence. 5: Les principaux contrats 

usuels (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 498; B. TILLEMAN, I. CLAEYS en C. COUDRON, Dading in APR, 

Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 249. Zie ook: M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 599. Vgl. N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een 

mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 165 e.v. 
3134 Bergen 20 oktober 1997, JLMB 1999, 19; RRD 1998, 59; Arbh. Antwerpen 15 maart 2004, Soc.Kron. 2006, 

19; Antwerpen 3 april 1989, Rev. Not. B. 1989, 578; B. TILLEMAN, I. CLAEYS en C. COUDRON, Dading in APR, 

Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 250-251. 
3135 Luik 15 januari 1981, JL 1981, 286, noot J. JEUNEHOMME. 
3136 Vgl. E. DE BIE, “De kwijting voor saldo van rekening als vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van 

art. 42 WAO”, Jura Falc. 1989-90, (29) 42-43.  
3137 Art. 327 Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk 

Wetboek, Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017.  
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834. STILZWIJGENDE AFSTAND IS MOGELIJK – Uit art. 2048 BW en het algemeen 

rechtsbeginsel volgt dat partijen ook stilzwijgend afstand kunnen doen.3138 Dit is mogelijk 

indien deze enkel kan worden afgeleid uit een houding of een gedraging die voor geen andere 

interpretatie vatbaar is.3139  

Een omniumverzekeraar en de verzekerde eigenaar sluiten een dading over de gevolgen van 

een schadegeval. In die overeenkomst preciseren zij dat alle mogelijke schadeposten geregeld 

worden, zowel de lichamelijke letsels als de materiële schade. Hieruit mocht de rechter 

afleiden dat ook voertuigschade werd beoogd.3140 

 Herhaling art. 1156 BW en art. 1163 BW in art. 2049 BW 

 

835. RESTRICTIEVE INTERPRETATIE – Art. 2048 BW staat bijgevolg een strikte interpretatie 

voor. Een strikte interpretatie moet worden onderscheiden van de restrictieve interpretatie uit 

art. 2049 BW. Art. 2049 BW luidt: “Dadingen regelen slechts de geschillen die daarin zijn 

begrepen, hetzij partijen hun bedoeling in bijzondere of in algemene bewoordingen hebben 

uitgedrukt, hetzij die bedoeling als een noodzakelijk gevolg wordt afgeleid van hetgeen is 

uitgedrukt.” 

 

836. VOORRANG ART. 2049 BW - Net zoals art. 1156 BW voorrang moet krijgen op de 

andere in het BW vervatte interpretatieregels, moet bij de dading art. 2049 BW ook voorrang 

krijgen op art. 2048 BW.3141 Dit omdat art. 2049 BW een integrale herhaling is van art. 1156 

BW, de basisregel bij het interpreteren.3142 Naast een herhaling van art. 1156 BW, bevat art. 

2049 BW ook een gedeeltelijke herhaling van art. 1163 BW.3143 Art. 1163 BW bepaalt: “Hoe 

                                                 
3138 P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. Encyclopédie 

juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 35.  
3139 Cass. 24 juni 2013, JLMB 2014, 141, noot P. MARCHAL; Cass. 24 december 2009, TBBR 2011, 332, noot S. 

JANSEN; Cass. 23 januari 2006, Arr. Cass. 2006, 198; Cass. 4 september 1989, JLMB 1989, 1119; Cass. 7 

februari 1979, A.C. 1978-79, 661; Gent 3 januari 2011, AM 2011, 327; Juristenkrant 2011 (weergave D. 

VOORHOOF), 1; Gent 6 januari 2010, NJW 2012, 728, noot C. LEBON ("Afstand van recht wordt niet vermoed. Zij 

kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend zijn. Opdat er sprake zou zijn van stilzwijgende afstand van recht, moet 

zij kunnen afgeleid worden uit een houding of gedraging, die voor geen andere interpretatie vatbaar is."); N. 

PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 37; R. 

SOETAERT, “Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-

Scientia, 1986, (51) 54; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het 

contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 423 e.v. Zie contra: Kh. Brussel 17 juni 1997, P&B 1997, 178. 
3140 Gent 4 maart 2004, T. Verz. 2005, 300.  
3141 L. GOVAERT, “Art. 2048 B.W.” in L. DE KEYSER, E. DIRIX, C. SLUYTS en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere 

Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1995, z.p. 
3142 Vgl. F. JULIENNE, “Transaction-Formation”, Fasc. 30 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 76.  
3143 Arbh. Antwerpen 15 maart 2004, Soc.Kron. 2006, 19; H. CASIER en D. DE PEUTER, "De draagwijdte van de 

dading: een praktische analyse van rechtsleer en rechtspraak. Water bij de wijn, en zand erover... Of toch oude 

koeien uit de gracht halen?", Jura Falc. 2006-07, (31) 39; B. CATTOIR, "De dading na schadegeval en het recht 

van het slachtoffer op bijkomende schadevergoeding" (noot onder Antwerpen 7 februari 1995), AJT 1995-96, 
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algemeen ook de bewoordingen zijn waarin een overeenkomst gesteld is, toch omvat zij alleen 

die zaken waaromtrent het blijkt dat partijen bedoelden te contracteren”. Deze bepaling geeft 

het principe van de resitrictieve interpretatie weer.3144 Op hun beurt zijn de art. 1163 BW en 

2049 BW een bijzondere toepassing van de basisregel uit art. 1156 BW.3145 

 

837. RESTRICTIEVE INTERPRETATIE – Het begrip ‘restrictief’ moet worden onderscheiden 

van het begrip ‘strikt’, aangezien beide termen een andere inhoud voorstaan.3146 Strikt 

betekent ‘beperkt’, niet meer en niet minder dan wat partijen voor ogen hadden. Restrictief 

daarentegen staat voor een actievere rol van de interpretator.3147 Ten gevolge van art. 2048 

BW en het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht strikt moet geïnterpreteerd worden, 

mag de rechter enkel niets toevoegen aan de wil van de partijen.3148 Met toepassing van art. 

2049 BW en 1163 BW, reikt zijn bevoegdheid echter verder. Algemene bewoordingen 

kunnen op grond van art. 1163 BW en art. 2049 BW worden gereduceerd, als die reductie is 

gerechtvaardigd door de werkelijke bedoeling van partijen.3149 Indien deze rechtvaardiging 

niet aanwezig is, schendt de interpretator art. 1134 BW.  

                                                                                                                                                         
(327) 327; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence. 5: Les 

principaux contrats usuels (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 498; L. GOVAERT, "Artikel 2049 B.W" in L. DE 

KEYSER, E. DIRIX, C. SLUYTS en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere Overeenkomsten. Commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 1-2; N. PORTUGAELS 

en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 35-36; B. TILLEMAN, 

I. CLAEYS en C. COUDRON, Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 249; J. WAELKENS, “Interpretatie 

dadingsovereenkomst”, NjW 2014, (772) 772.  
3144 L. GOVAERT, “Art. 2048 B.W.” in L. DE KEYSER, E. DIRIX, C. SLUYTS en A. VAN GELDER (eds.), Bijzondere 

Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1995, 1 e.v. 
3145 J. WAELKENS, “Interpretatie dadingsovereenkomst”, NjW 2014, 774.  
3146 J. WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 150 e.v.  
3147 A. DE BOECK, “Uitlegging” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 22- 23; N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de 

redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 39.  
3148 Arbh. Antwerpen 15 maart 2004, Soc. Kron. 2006, 19; Bergen 20 oktober 1997, JLMB 1999, 19; RRD 1998, 

59; E. DE BIE, “De kwijting voor saldo van rekening als vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van art. 42 

WAO”, Jura Falc. 1989-90, (29) 42; J. DE VOS en R. FELTKAMP, "De dading als middel van beëindiging of 

voorkoming van vennootschapsconflicten" in X (ed.), Omgaan met conflicten in de vennootschap, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, (259) 304; C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. 

Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 157; R. FELTKAMP en J. DE VOS, "Conventionele bedingen inzake 

geschillenbeslechting" in R. FELTKAMP en E. JANSSENS (eds.), Ondernemingsovereenkomsten stap voor stap, 

Gent, Larcier, 2013, (613) 658; J. LAMBERS en L. VERMEIREN, "Dading in burgerlijke en handelszaken" in X 

(ed.), Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; B. TILLEMAN, I. CLAEYS en 

C. COUDRON, Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 250-251. 
3149 Antwerpen 8 april 2015, T. Not. 2015, 361; E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge"  in M. 

VAN DE KERCHOVE (ed.), L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires 

Saint-Louis, 1978, (281) 308; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 

261; A. DE BOECK, "Uitlegging" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 20. 
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Een (ex-)werknemer was verwikkeld in een juridisch geschil met zijn ex-werkgever over de 

uitbetaling van overuren. Uiteindelijk sloten partijen een dading waarbij de ex-werknemer 

toestemde om voor een bepaald bedrag zijn vordering in te trekken. Later bleek dat de ex-

werknemer in totaal 67.216 frank aan gerechtskosten moest betalen. Hij vond daarom dat, 

gezien die omstandigheden, de ontvangen som te weinig was en maakte toch een rechtszaak 

aanhangig. Hij beriep zich op dwaling. De ex-werkgever was van mening dat dit helemaal niet 

het geval was en dat de ex-werknemer duidelijk zijn bedoeling had te kennen gegeven, zodat 

een vordering voor een hogere vergoeding niet mogelijk was. De feitenrechter oordeelde dat 

de proceskosten noch expliciet, noch impliciet in de overeenkomst waren opgenomen. Deze 

post was niet eens bij de ex-werknemer opgekomen, zodat hij er geen dading over kon 

sluiten.3150 Art. 2048 BW en art. 2049 BW brengen inderdaad allebei met zich mee dat de 

draagwijdte van het beding niet mag uitgebreid worden. Toch is de verwijzing naar art. 2048 

BW hier misplaatst. De rechter interpreteert restrictief, op basis van de wil van de partijen. 

Dan is enkel art. 2049 BW van toepassing en moet er niet naar art. 2048 BW worden 

verwezen.3151  

 Herhaling algemeen beginsel in art. 2058 BW 

 

838. REKENFOUTEN – Hier past ook een analyse van art. 2058 BW. Deze regel bepaalt dat 

rekenfouten, gemaakt bij een dading, verbeterd moeten worden. Dit is een vergissing van 

beide partijen of waartoe ze een derde hebben aangesteld ter voorbereiding van een dading en 

kan niet worden gelijk gesteld met een vergissing begaan door slechts één van de partijen in 

de voorbereiding van het sluiten van een dading.3152 Het gaat om een eenvoudige 

onachtzaamheid, een vergissing.3153  

 

839. DWALING – De scheidingslijn met het wilsgebrek dwaling is evenwel niet altijd even 

duidelijk.3154 Een dading is enkel vernietigbaar op grond van een feitelijke dwaling, indien en 

voor zover partijen het dwalingsrisico met betrekking tot dit specifieke voorwerp van het 

geschil niet in de overeenkomst hebben ingecalculeerd (“verdisconteerd”).3155 Het is tenslotte 

aan bepaalde, onzekere elementen (het voorwerp van het geschil) dat partijen trachten een 

einde te stellen. Voor de onzekere elementen die partijen in de dading hebben opgenomen, 

                                                 
3150 Arbrb. Charleroi 23 februari 1987, JTT 1987, 241. 
3151 Voorbeeld aangehaald in N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 40.  
3152 Gent 13 april 2005, NJW 2005, 957, noot VANHOVE; C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), 

Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die Keure, 2008, (115) 156; J.-L. FAGNART, Droit privé des 

assurances terrestres. Principes généraux, Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 

246.  
3153 C. ENGELS, “Lastgeving en dading” in X (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 12, Brugge, die 

Keure, 2008, (115) 156; P.-A. FORIERS, “Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel” in Les 

Contrats Spéciaux, CUP, 1993, (105) 128-129; B. TILLEMAN, I. CLAEYS en C. COUDRON, Dading in APR, 

Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 215.  
3154 Antwerpen 17 oktober 1983, FJF 1984, 144. 
3155 Zie hiervoor de analyses bij art. 2052 BW e.v.  
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biedt de vordering op grond van art. 2058 BW geen grond tot nietigheid of aanpassing. 

Partijen hebben tenslotte net deze onzekerheden in de contractuele sfeer gebracht. Het is van 

fundamenteel belang om na te gaan welke onzekerheden partijen hebben ingecalculeerd bij 

het redigeren van hun overeenkomst en aan welke onzekerheden zij een definitief einde 

wensen te stellen. Het zijn deze onzekerheden die partijen hebben ‘verdisconteerd’, en 

waartegen zij niet langer een nietigheidsvordering op grond van dwaling kunnen instellen.3156 

De doctrine verwoordt dit zeer treffend: “Wie twijfelt – wie zich bewust is van de onzekerheid 

– dwaalt niet”3157, of nog: “l’aléa chasse l’erreur”3158. Een partij die weet dat zijn 

verwachtingen mogelijk niet met de werkelijkheid overeen stemmen, kan niet dwalen.3159 De 

regels over interpretatie zijn dus van fundamenteel belang in deze problematiek.3160  

 

840. ALGEMEEN AANVAARD – Het is echter nog maar de vraag waarom deze regel een 

wettelijke plaats heeft gekregen bij de dading, aangezien dit eigenlijk een algemeen beginsel 

is dat kan worden gebaseerd op art. 1156 BW en dat ook buiten de context van een dading 

wordt gevolgd.3161 Aldus kunnen verschrijvingen of omissies in vonnissen worden verbeterd 

(art. 794 Ger.W.).3162 Ook bij de regels van toepassing op arbitrage kent het Ger.W. een 

gelijkaardige bepaling die partijen toestaat om “elke rekenfout, materiële vergissing, 

schrijffout of andere dergelijke fout te verbeteren” binnen de maand na ontvangst van de 

arbitrale uitspraak.3163 Het verbaast dan ook niet dat ook de Nederlandse wetgever deze 

bepaling niet heeft hernomen in het nieuwe art. 7:900 NBW. Het oude art. 1901 BW luidde 

eveneens als volgt: “Een misslag van berekening, bij eene dading begaan, moet hersteld 

worden”. Ook de Nederlandse rechtsleer stelt dat deze bepaling geen toegevoegde waarde 

                                                 
3156 E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981 – 82, (190) 198.  
3157 M. DAMBRE, “Informatieplicht en actiemogelijkheden van partijen bij de aankoop van kunstvoorwerpen”, 

TBBR 1990, (38) 41; A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabilisering en 

ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting” in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, 

die Keure, 2006, (37) 67; B. DEMARSIN, Handel in kunstvoorwerpen, Brugge, die Keure, 2008, 195; E. DIRIX, 

“De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981 – 82, (190) 198 – 199; H. DRION, “De dwaling in het 

privaatrecht” in X (ed.), Preadvies voor de Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1972, 6. 
3158 X. LAGARDE, “Les spécificités de la transaction consécutive à un licenciement“, JCP 2001, I 337, 1418.  
3159 E. DIRIX, “Dwaling en bedrog bij koop van kunst en antiek” in K. RIMANQUE (ed.), Kunst en recht, 

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, (95) 96.  
3160 Zie hiervoor de analyse van art. 2048 BW en art. 2049 BW.  
3161 Antwerpen 13 november 2014, NJW 2016, 220, noot C. LEBON; P.J.A. CLAVAREAU, Eenige 

hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 40-41; C.B. CRAVER, Effective Legal Negotiation 

and Settlement, New Jersey, Lexis Nexis, 2009, 364; R. DEKKERS en A. VERBEKE m.m.v. N. CARETTE en K. 

VANHOVE, Handboek Burgerlijk recht. Deel III. Verbintenissen, Bewijsleer, Gebruikelijke overeenkomsten, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 29; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. 

Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 

2017, 422 en 458-459; B. TILLEMAN, I. CLAEYS en C. COUDRON, Dading in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 

2000, 215; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, vol. I, Brussel, Bruylant, 2010, 244.  
3162 Zie ook art. 1368 Ger.W. 
3163 Art. 1715, § 1, a) Ger.W.  



 

 

492 

 

biedt.3164 Tot dit besluit kwam eveneens de Franse wetgever, wat ertoe leidde dat art. 2058 

CC uit de Franse Code Civil werd geschrapt in 2016.3165 

Het bestaan van een loutere rekenfout werd aanvaard wanneer partijen bij de berekening van 

een schadevergoeding zich vergissen over het jaar dat het slachtoffer in normale 

omstandigheden, dit is wanneer het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan, met pensioen 

zou gegaan zijn.3166 

ONDERAFDELING 4. TUSSENBESLUIT 

 

841. SCHRAPPEN – Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de bijzondere interpretatieregels 

uit de lex specialis van de dading eigenlijk weinig tot geen toegevoegde waarde bieden, 

aangezien zij tot een herhaling van de gemeenrechtelijke interpretatieregels leiden.3167 De 

vraag naar de opportuniteit van deze regel rijst dan ook, aangezien het mijns inziens beter is 

om te streven naar een eenheid en uniformiteit van regels. Het verdient aanbeveling om de lex 

specialis op het vlak van de interpretatieregels te neutraliseren en integraal aansluiting te 

zoeken bij de interpretatieregels uit het gemene verbintenissenrecht.3168 De huidige 

‘bijzondere’ interpretatieregels doen vermoeden dat er voor het regime van de dading 

bijzondere regels bestaan, quod non. De lex specialis is in casu dus een integrale toepassing 

van de lex generalis, zodat geschillen over interpretatie moeten worden beoordeeld en 

opgelost op grond van de lex generalis. Eenzelfde redenering gaat op voor art. 148 

Verzekeringswet 2014.  

 

842. AFSTAND VAN RECHT WORDT NIET VERMOED – Art. XVII.45, §3, 11° bepaalt 

dwingendrechtelijk enkele minimale inhoudelijke vereisten voor het akkoord tot collectief 

herstel. De wet schenkt aandacht aan de gevolgen voor schade die op het ogenblik van de 

totstandkoming nog niet gekend waren. Een eerste mogelijkheid is dat partijen hiervoor zelf 

een regeling hebben uitgewerkt in het collectief akkoord. De wet spreekt van een procedure 

tot herziening van het akkoord tot collectief herstel in het geval dat er zich na de homologatie 

ervan, al dan niet voorzienbare, schade voordoet. Een letterlijke lezing van de wet kan ertoe 

leiden dat partijen kunnen overeenkomen om überhaupt geen herziening toe te laten bij 

                                                 
3164 E.M. MEIJERS, Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek. Toelichting, ’s-Gravenhage, Staatsdrukkerij- en 

uitgeverbedrijf, 1972, 1133.  
3165 Art. 10 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.  
3166 Rb. Brussel, 15 mei 1970, Pas., 1970, III, 105. 
3167 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence. 5: Les principaux 

contrats usuels (2e partie), Brussel, Bruylant, 1975, 498; F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page 

Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - Volume 4: Mandat, 

prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 437; N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, 

Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 38-39. 
3168 Zie voor toepassingen in de rechtspraak: Rb. Neufchâteau 22 maart 2000, Rev. Rég. Dr. 2000, 331. Zie ook 

Brussel 24 december 1951, De Verz. 1952, 437; Luik 25 november 1997, TBBR 1999 (verkort), 150 (De rechter 

beriep zich op art. 1157 BW en op de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen.); Rb. Brussel 28 maart 

1963, JT 1963, 491.   
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nieuwe schade. Hoewel dit niet in het voordeel van de consument lijkt te zijn, kan mijns 

inziens niets beletten dat partijen dit overeenkomen. Deze visie wordt ook indirect bevestigd 

door het vervolg van 11°. Bij gebreke aan een procedure van de partijen, geldt het wettelijke 

uitgangspunt dat het akkoord de leden van de groep niet voor elke nieuwe schade of voor elke 

niet voorzienbare verzwaring van de schade die zich na het sluiten van het akkoord voordoet, 

bindt. Een gelijkaardige visie kwam reeds aan bod bij de analyse van art. 148 

Verzekeringswet 2014.3169 Beide wettelijke bepalingen vormen mijns inziens dan ook een 

herhaling van het rechtsbeginsel dat een afstand van recht niet wordt vermoed.  

843. REDACTIE BEPAALT AANVECHTBAARHEID – Er bestaat veel rechtspraak over de vraag 

of bepaalde schadeposten in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen.3170 Het zijn de 

schadeposten die partijen hebben ingecalculeerd, die definitief in de 

vaststellingsovereenkomst worden geregeld. In die context kan het begrip ‘verdisconteren’ 

opnieuw een meerwaarde bieden. De redactie van dergelijke overeenkomsten bepaalt op 

welke manieren de dading nog kan worden aangevochten.3171 Met behulp van een zorgvuldige 

redactie kunnen partijen als het ware dit risico beheren. De juridische raadgevers spelen in die 

optiek een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze overeenkomst: een dading is meer 

dan ooit “maatwerk”.3172 Deze raadgevers moeten partijen attent maken op de gevolgen van 

de redactie van een overeenkomst in de ene of de andere zin. Dit proces van attent maken 

veronderstelt een zeer actieve houding van de juridische raadgevers. Zij moeten geduldig 

samen met de cliënt mee zoeken naar wat voor deze laatste echt belangrijk is.3173  

 HERKWALIFICATIE 

ONDERAFDELING 1. PARTIJEN NEMEN DE BESLISSING GEZAMENLIJK  

 Herkwalificatie in benoemde vaststellingsovereenkomst  

 

844. RECHTSGEVOLGEN – In de vorige afdeling werden de interpretatieregels besproken. 

Deze kunnen er zelfs toe leiden dat een rechter aan een overeenkomst een kwalificatie geeft 

die de partijen niet hadden verwacht.3174 Dit is mogelijk indien blijkt dat de werkelijk gewilde 

                                                 
3169 Zie hierover Onderafdeling 2 van deze Afdeling.  
3170 Vgl. P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

206-207.  
3171 Zie ook: C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Titel IX. De Dading in X (ed.), Het 

opstellen van notariële akten, III, tweede herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2002, (297) 301.  
3172 Vgl.: D. MICHIELS, "Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?" in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), 

Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 175.  
3173 Het is belangrijker dat partijen dieper graven dan de posities, en zo op zoek gaan naar de onderliggende 

belangen. Zie hierover: A. -L. VERBEKE, "Onderhandelen van Overeenkomsten" in A.-L. VERBEKE (ed.), 

Knelpunten Onderhandelen en Bemiddelen van Overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2011, (1) 16 e.v.  
3174 Zie ook: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 299; F. 

JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden tot 7 
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inhoud onverenigbaar is met de benaming die partijen eraan hebben gegeven.3175 Een rechter 

kan een onbenoemde overeenkomst herkwalificeren in een benoemde overeenkomst.3176 

Hierdoor zullen bepaalde rechtsgevolgen verbonden aan die bijzondere overeenkomst in 

werking treden.3177  

Tussen een verzekeraar en een vergoedingsgerechtigde werd een briefwisseling gevoerd, waar 

enerzijds de verzekeraar stelde ‘en vue de terminer cette affaire’ en anderzijds het slachtoffer 

schrijft ‘pour faire bref procès’. De tot stand gekomen kwijting werd als een dading 

geherkwalificeerd.3178  

Zo oordeelde de rechter dat de overeenkomst tussen partijen waarin zij afspraken om een 

einde te maken aan een bewarend beslag en alle vorderingen volledig uitschakelt een dading in 

de zin van art. 2044 BW is.3179 

Ook een overeenkomst met een clausule ‘ainsi est clôturé tout contentieux entre nos deux 

sociétés à ce jour’ werd geherkwalificeerd als een dading.3180 

845. TOEPASSELIJKE REGELS – De juridische (her)kwalificatie van de overeenkomst van een 

benoemde of een onbenoemde overeenkomst is in dit onderzoek dus van groot belang. Dit 

bepaalt immers welke aanvullende regels er bij stilzwijgen van toepassing zijn.3181 

Kwalificatie is op zich geen interpretatie, maar is daar een gevolg van.3182 Wanneer partijen 

hun rechtsverhouding niet hebben gekwalificeerd, kan dit immers pas gebeuren wanneer de 

betekenis en draagwijdte van de verbintenissen duidelijk is. Wanneer partijen hun 

overeenkomst uitdrukkelijk gekwalificeerd hebben, moet deze kwalificatie in principe worden 

gerespecteerd.3183 De rechter is hier echter niet door gebonden, mits hij de bewijskracht van 

de akte niet miskent.3184 Later kan blijken dat de verbintenissen of de uitvoering ervan 

onverenigbaar zijn met deze kwalificatie, waardoor de rechter mag overgaan tot 

                                                                                                                                                         
september 2017], nr. 7; P. WÉRY, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2011, 410.  
3175 Cass. 22 oktober 1982, Arr. Cass. 1982-83, 283; Cass. 3 maart 1966, JT 1967, 44; art. 71 Voorontwerp van 

wet houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot 

hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017; J. WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en 

eenzijdige rechtshandelingen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 419 e.v.; P. WÉRY, Droit des contrats. Le mandat, 

Brussel, Larcier, 2000, 104.   
3176 Vgl. P. MARCHAL, “Tome IX. Contrats Divers. Livre X. La Transaction” in Répertoire notarial. 

Encyclopédie juridique permanente, Brussel, Larcier, 2013, (1) 34 e.v.  
3177 Vgl. P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 621.  
3178 Luik 4 oktober 1977, JLMB 1977-78, 185-186.  
3179 Antwerpen 18 januari 1978, RW 1978-79, 373.  
3180 Kh. Brussel 22 mei 1979, JT 1980, 11.  
3181 Art. 1107 BW.  
3182 F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 

(257) 282. 
3183 Arbrb. Antwerpen 23 november 1989, Pas. 1990, II, 110. 
3184 Cass. 16 maart 1922, Pas. 1922, I, 200; Cass. 6 januari 1961, Pas. 1961, I, 491. 
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herkwalificatie in een andere benoemde dan wel onbenoemde overeenkomst.3185 Het is 

uiteraard mogelijk dat partijen een onbenoemd contract voor ogen hadden.3186 

 

846. ADMINISTRATIE VAN DOUANE – Een interessante toepassing biedt het eerder besproken 

arrest van het Hof van Cassatie, over de kwalificatie van een overeenkomst tussen een douane 

administratie en een belastingplichtige.3187 Art. 263 van de Algemene Wet inzake Douane en 

Accijnzen (hierna: AWDA) bepaalt dat de douaneadministratie in bepaalde gevallen kan 

transigeren.3188 Transigeren wordt gedefinieerd als “een vergelijk treffen, tot een schikking, 

een transactie komen”.3189 Een transactie is “een overeenkomst waarbij de partijen zelf een 

einde maken aan een tussen hen gerezen rechtsgeschil, zodat het niet meer hoeft beslecht te 

worden door een rechter of een arbiter”.3190 In de context van de AWDA stelt een transactie 

een einde aan een geschil tussen een douaneadministratie en een belastingplichtige. De 

publiekrechtelijke overheid ziet af van een verdere vervolging, in ruil waarvoor de contractant 

belooft bepaalde handelingen (niet) te stellen.3191 De douaneadministratie beschikt hierbij 

over een ruime bewegingsvrijheid.3192  

 

847. KWALIFICATIE DADING – De rechtsleer was lange tijd verdeeld over de juridische 

kwalificatie van deze techniek.3193 Het Hof van Cassatie heeft een einde aan deze discussie 

gesteld en in algemene termen bepaald dat een douanetransactie die in de omstandigheden van 

art. 263 AWDA is tot stand gekomen, een dading in de zin van art. 2044 e.v. BW is.3194 

                                                 
3185 Cass. 23 maart 2009, Pas. 2009, 784; Cass. 9 juni 2008, JLMB 2008, 1824. Vgl. art. 71 Voorontwerp van wet 

houdende invoeging van Boek VI “De verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Commissie tot 

hervorming van het verbintenissenrecht, FOD Justitie, 2017. 
3186 P. WÉRY, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 410. 
3187 Cass. 22 september 2011, RW 2012-13, 427, noot E. VAN DOOREN 
3188 Zie hierover: J. DE BACKER, “De vaststelling van de overtredingen inzake douane” in W. MAECKELBERGH 

(ed.), Fiscaal Praktijkboek ’95-’96, Antwerpen, Kluwer, 1995, (167) 190 e.v.; E. VAN DOOREN, 

“Douanerechtelijk transigeren” in F. DERUYCK, M. DE SWAEF, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST en R. 

VERSTRAETEN (eds.), De Wet Voorbij. Liber Amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 2010, (495) 

496 e.v.  
3189 VanDale.be; vgl. O. KENDJIRO, De la transaction en droit romain et dans l’ancien droit français, Parijs, L. 

Larose et Forcel, 1889, 1.  
3190 E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN, De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 

2010, 263.  
3191 Cass. 25 januari 1996, RW 1996-97, 464; E. VAN DOOREN, “De dading in douanegeschillen” (noot onder 

Cassatie 22 september 2011), RW 2012-13, (428) 428.  
3192 E. VAN DOOREN, “Douanerechtelijk transigeren” in F. DERUYCK, M. DE SWAEF, J. ROZIE, M. ROZIE, P. 

TRAEST en R. VERSTRAETEN (eds.), De Wet Voorbij. Liber Amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 

2010, (495) 508.  
3193 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2012, 105; E. 

VAN DOOREN, “De dading in douanegeschillen” (noot onder Cassatie 22 september 2011), RW 2012-13, (428) 

428 e.v.; E. VAN DOOREN, “Douanerechtelijk transigeren” in F. DERUYCK, M. DE SWAEF, J. ROZIE, M. ROZIE, P. 

TRAEST en R. VERSTRAETEN (eds.), De Wet Voorbij. Liber Amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 

2010, (495) 497; P. VANGERVEN, “De transactie inzake douane en accijnzen”, RW 1962-63, (1657) 1658; B. 

TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 306-307.  
3194 Cass. 22 september 2011, RW 2012-13, 427, noot E. VAN DOOREN.  
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Hiermee beëindigt het Hof een discussie die reeds sinds lang aansleepte. Het Hof stelde 1) dat 

dergelijke overeenkomst tussen de douaneadministratie en een vermeende overtreder voldoet 

aan de toepassingsvoorwaarden van de dading en daarom als een dading moet worden 

gekwalificeerd en 2) dat omwille van die kwalificatie, een beroep op rechtsdwaling krachtens 

art. 2052, tweede lid BW wordt uitgesloten.3195 Het feit dat de dwalingsvordering berust op 

een rechterlijke uitspraak die een wetsbepaling vernietigt, impliceert volgens het Hof van 

Cassatie een in de zin van art. 2052, tweede lid BW ontoelaatbaar beroep op dwaling in 

rechte. 

 Herkwalificatie in onbenoemde vaststellingsovereenkomst 

 

848. TOEPASSINGSVOORWAARDEN – Het is eveneens mogelijk dat partijen bij het sluiten van 

een overeenkomst hadden geopteerd voor een welbepaalde kwalificatie, maar dat een rechter 

later deze kwalificatie teniet doet en vervangt door een andere kwalificatie in een andere 

(on)benoemde overeenkomst. Dit kan het geval zijn indien partijen bewust een andere 

rechtsfiguur wilden ontwijken, dan wel wanneer een of meerdere van de noodzakelijke 

toepassingsvoorwaarden voor de kwalificatie van die rechtsfiguur niet zijn vervuld. Het is 

deze tweede hypothese die in deze afdeling nader wordt toegelicht.  

A. Herkwalificatie  

 

849. WEDERZIJDSE TOEGEVINGEN – Reeds eerder kwam aan bod dat de rechtspraak en 

rechtsleer bijna unaniem aanvaarden dat er pas sprake kan zijn van een dading in de zin van 

art. 2044 BW, wanneer partijen wederzijdse toegevingen hebben gedaan.3196 Bij het ontbreken 

van die wederzijdse toegevingen, gaat het echter niet om een nietige overeenkomst.3197 Deze 

vereiste is slechts een constitutionele voorwaarde om een dading tot stand te laten komen.3198 

Indien de voorwaarde van wederzijdse toegevingen niet is vervuld, vervalt tenslotte enkel de 

kwalificatie van dading en is het een onbenoemde overeenkomst, onderworpen aan het 

gemene verbintenissenrecht.3199 De stabiliteit uit het contract is dus belangrijker dan de vraag 

                                                 
3195 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel III.  
3196 Zie hierover Afdeling 4 van Hoofdstuk I van Deel III.  
3197 B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable des indemnités. Rapport belge” 

in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et 

extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 888; B. DE CONINCK, “La 

transaction” in X (ed.), Les contrats spéciaux. Chronique de jurisprudence 1996-2000. Les dossiers du Journal 

des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (189) 193; B. DEMARSIN, “Actualia “kleine overeenkomsten”, recente 

ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Bijzondere 

overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 180-181; C. JARROSSON, “Les concessions réciproques dans la 

transaction”, D. 1997, (267) 271-272.  
3198 J. H. HERBOTS, F. DELWICHE en L. LAMINE, “Overzicht van rechtspraak (1975-1977). Bijzondere 

overeenkomsten”, TPR 1980, (517) 685.  
3199 Voor België: Arbh. Gent 12 januari 2007, RW 2008-09, 375; Rb. Tongeren 22 oktober 2010, Limb. Rechtsl. 

2011, 158; P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 18; E. DE 

BIE, “De kwijting voor saldo van rekening als vaststellingsovereenkomst: een interpretatie van art. 42 W.A.O.”, 
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naar de kwalificatie van die overeenkomst. De rechtsgevolgen die aan de dading verbonden 

zijn, vinden in dit geval geen toepassing.  

Een werkgever en zijn werknemer sluiten op 12 december 1998 een schrifteljike 

arbeidsovereenkomst. Op 17 augustus 1999 werd deze overeenkomst beëindigd. Partijen 

sluiten een overeenkomst om de modaliteiten van deze beëindiging te regelen. De rechtbank 

besluit uiteindelijk dat het in casu geen dading is, aangezien er 1) geen geschil is en 2) de 

verhouding tussen de wederzijdse toegevingen zo disproportioneel is, dat er eigenlijk geen 

toegevingen zijn. Het gaat om een “nietige” dading, die men vervolgens herkwalificeert in een 

kwijting voor saldo van rekening.3200  

 

850. DUALISTISCHE OPVATTING – Indien de verbintenissen van partijen niet als toegevingen 

worden gekwalificeerd, kan de kwalificatie van dading in de zin van art. 2044 BW bijgevolg 

geen toepassing vinden. Op die overeenkomst is het gemene verbintenissenrecht van 

toepassing en niet de lex specialis uit art. 2044 tot en met 2058 BW.3201 Dit sluit aan bij wat 

reeds eerder de dualistische opvatting van het Belgische recht werd genoemd.3202 De 

onderscheiden mogelijkheden, te weten een onbenoemde vaststellingsovereenkomst enerzijds 

en een benoemde vaststellingsovereenkomst anderzijds, bestaan zelfstandig naast elkaar.  

B. Uitzondering in Franse verzekeringsrecht 

 

851. FRANSE VERZEKERINGSRECHT – Hoewel dit uitgangspunt principieel ook geldt in het 

Franse recht3203, kent men verrassend genoeg een belangrijke uitzondering in het 

verzekeringsrecht. Een gelijkaardige afwijking bestaat in het arbeidsrecht.3204 In dit onderzoek 

komt enkel de bijzondere behandeling in het verzekeringsrecht aan bod. Indien er bij een 

                                                                                                                                                         
Jura Falc. 1989-90, (29) 37; B. DE CONINCK en V. CALLEWAERT, “La transaction et le règlement amiable des 

indemnités. Rapport belge” in B. DUBUISSON en P. JOURDAIN (eds.), Le dommage et sa réparation dans la 

responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2015, (885) 888; 

E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) nr. 3; J. H. HERBOTS, E. DEGROOTE en C. 

PAUWELS, m.m.v. L. LAMINE en F. CONVENT, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten (1988-

1994)”, TPR 1997, (647) 1250; J. H. HERBOTS en C. PAUWELS, “Overzicht van rechtspraak (1982-1987). 

Bijzondere Overeenkomsten”, TPR 1989, (1039) 1441. Zie voor Frankrijk: Cass. Fr. Civ. 1 juli 2003, n° 01-

14887; Cass. Fr. Com. 27 november 2012, n° 11-17185; B. MALLET-BRICOUT, “Les concessions réciproques” in 

W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre 

troisième du Code civil. Rapport, 2014, (135) 136-137; L. POULET, Transaction et protection des parties, Parijs, 

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2005, 31.  
3200 Arbh. Antwerpen 16 maart 2004, Ors. 2004, afl. 12, 26.  
3201 Arbrb. Oudenaarde 1 september 1998, JTT 1999, 158; B. DE CONINCK, “La transaction” in X (ed.), Les 

contrats spéciaux. Chronique de jurisprudence 1996-2000. Les dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, 

Larcier, 2002, (189) 191.  
3202 Zie hierover Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel II.  
3203 Zie o.a.: Cass. Fr. Comm. 22 november 1988, Bull. civ. IV, n° 320; Cass. Fr. Civ. 4 mei 1976, Bull. Civ. I, n° 

157.  
3204 Zie o.a. Cass. Fr. Soc. 29 november 2006, n° 04-47.787; Cass. Fr. soc. 6 maart 1980, Gaz. Pal. 1980, II, 370. 

Zie ook: F. JULIENNE, “Transaction-Notion”, Fasc. 10 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 33 e.v.  
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dading tussen een verzekeraar en een vergoedingsgerechtigde later geen toegevingen blijken 

gebeurd te zijn, zal men in die gevallen alsnog tot een nietigheid besluiten.3205 Het Franse Hof 

van Cassatie oordeelde reeds verschillende keren in die zin.  

Een Frans bedrijf leed materiële schade ten gevolge van een brand. De brandverzekeraar 

keerde een vergoeding uit van 37 000 000 Franse franken. De partijen sloten hierover een 

dading. Nadien vorderde het bedrijf nog bijkomende schadevergoeding. De brandverzekeraar 

weigerde en stelde dat het schadegeval definitief was geregeld door de dading. Het bedrijf was 

het hier niet mee eens. Het hof van beroep stelde dat deze eis niet gegrond was, aangezien het 

bedrijf niet heeft kunnen aantonen dat er een wilsgebrek was bij de totstandkoming van de 

dading of dat de verzekeraar niet aan de informatieplicht had voldaan. Het bedrijf diende 

vervolgens een voorziening bij het Hof van Cassatie in. Het Hof oordeelde dat door niet na te 

gaan of er sprake was van een nietigheid van de dading op grond van het ontbreken van 

wederzijdse toegevingen, het hof van beroep het recht had geschonden.3206  

In een ander geval doet de schadelijder opnieuw een beroep op zijn brandverzekeraar 

en komen beide partijen tot een akkoord. Nadien vordert de schadelijder een 

bijkomende schadevergoeding, waarop de verzekeraar stelt dat er tussen partijen reeds 

een dading was tot stand gekomen. Het hof van beroep stelt dat er geen toegevingen 

zijn gebeurd aan de zijde van de verzekeraar, zodat er sprake is van een dading die 

behept is met een nietigheid. De verzekeraar gaat op grond van dit arrest naar het Hof 

van Cassatie en stelt dat het hof van beroep art. 2044 CC heeft geschonden door te 

oordelen dat er sprake is van een nietigheid indien er geen wederzijdse toegevingen 

zijn. Het Franse Hof van Cassatie volgt echter het hof van beroep.3207  

852. KRITIEK – Met deze zienswijze kan mijns inziens niet akkoord worden gegaan. Men 

dient immers vast te stellen dat men in Frankrijk in het gemene verbintenissenrecht de visie 

aanhangt dat het ontbreken van wederzijdse toegevingen niet tot een nietigheid leidt, maar 

wel tot een herkwalificatie in een andere overeenkomst.3208 Het lijkt mij daarom onterecht om 

van deze visie af te wijken in het verzekeringsrecht. Voor deze afwijking kunnen geen 

overtuigende argumenten worden gevonden. Ook recente rechtsleer in Frankrijk bekritiseert 

terecht de keuze van het Franse Hof van Cassatie.3209 De Belgische rechtspraak volgt deze 

Franse strekking in de rechtspraak gelukkig niet.  

                                                 
3205 B. FAGES, “Equilibre et transaction: l’exigence de concessions réciproques” in B. MALLET-BRICOUT en C. 

NOURISSAT (eds.), La transaction dans toutes ses dimensions, Parijs, Dalloz, 2006, (53) 59.  
3206 Cass. Fr. Civ. 9 juli 2003, RGDA 2004, 712.  
3207 Cass. Fr. Civ. 19 oktober 2006, n° 05-16322.  
3208 Cass. Fr. Comm. 22 november 1988, Bull. Civ. IV, n° 320; Cass. Fr. Civ. 4 mei 1976, Bull. Civ. I, n° 157.  
3209 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, “La transaction et le droit des assurances” in W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT 

(eds.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV-Livre troisième du Code civil. Rapport, 

2014, (196) 204-205.  
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ONDERAFDELING 2. DERDE NEEMT DE BESLISSING  

853. RECHTER NIET GEBONDEN DOOR PARTIJKWALIFICATIE – Het komt regelmatig voor dat 

uit de overeenkomst niet duidelijk blijkt of partijen nu een bindende derdenbeslissing dan wel 

een arbitrage hebben willen aangaan.3210 Deze moeilijkheden bestaan reeds van in het 

Romeinse recht en hebben de literatuur gedurende verschillende eeuwen bezig gehouden.3211  

In het Nederlandse recht, waar het bindend advies een wettelijke grondslag heeft gekregen, 

vond oudere rechtsleer het overigens niet zo vanzelfsprekend dat de regeling over het bindend 

advies bij de vaststellingsovereenkomst zou worden opgenomen, nu deze auteurs meer 

gelijkenissen zagen met de rechtsfiguur van arbitrage.3212 Bepaalde auteurs bestempelden het 

bindend advies vroeger als een toepassing van ‘oneigenlijke arbitrage’.3213 

854. BEDOELING – Ook in deze hypothese geldt het algemene uitgangspunt dat een rechter 

in beginsel niet gebonden is aan de kwalificatie van partijen, indien dit niet aansluit bij de 

werkelijke bedoeling van de partijen. Indien partijen een derdenbeslissing kwalificeren als een 

arbitrage, is de rechter daaraan dus niet automatisch gebonden.3214 Het behoort daarentegen 

tot de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter om bij twijfel na te gaan of 

partijen een arbitrage of een bindende derdenbeslissing voor ogen hadden.3215 De rechter moet 

hiervoor de werkelijke wil van de partijen onderzoeken.3216 Concreet impliceert dit dat de 

rechter moet controleren of partijen voor ogen hadden om de aan de rechtsfiguur van arbitrage 

verbonden rechtsgevolgen tot stand te doen komen.3217 Een aanduiding van bijvoorbeeld 

                                                 
3210 H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 55-56; R. 

BOURSEAU, “Questions diverses liées à l’expertise”, Ann. Dr. Louvain 2000, (331) 343 e.v.; G. CLOSSET-

MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. VAN COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, “Examen de 

jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire privé”, RCJB 2002, (653) 814; E. DIRIX, “De kwijting voor saldo 

van rekening”, RW 1981-82, (190) 194; P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 17; J. KENDALL, 

C. FREEDMAN en J. FARRELL, Expert Determination, Londen, Sweet&Maxell, 2008, 114-115 en 181; T. LYSENS 

en L. NAUDTS, Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Mechelen, Kluwer, 2010, 12. Zie ook: P.E. ERNSTE, 

“Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in Nederland”, TPR 2013, 

(1035) 1045; W. KISCH, Der Schiedsmann in Versicherungsrecht, Berlijn, 1924, 148; M. STORME, “Privatisering 

van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 

33.  
3211 Zie voor een indrukwekkend overzicht: P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, 

Universitaire Pers Leiden, 1947, 140 e.v.  
3212 Zie voor een overzicht: P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 22-23.  
3213 L.A. VAN ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 5.  
3214 Luik 29 februari 2000, JLMB 2000, 1164; M.L. STORME en M. VOORDECKERS, “Overzicht van Belgische 

rechtspraak. Arbitrage 1989-2005”, TPR 2005, (1243) 1245; K. VAN DAMME, “Bindende derdenbeslissing en 

arbitrage: waar ligt de grens?” (noot onder Antwerpen 26 juni 2000), P&B 2001, (185) 185.  
3215 M. STORME, “Contractuele mogelijkheden om geschillen alternatief op te lossen” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (565) 586; J. VAN COMPERNOLLE, “Expertise amiable et tierce-décision obligatoire: 

les dangers d'une terminologie incertaine”, Rev. not. 2013, (255) 257.  
3216 E. DIRIX, “De kwijting voor saldo van rekening”, RW 1981-82, (190) 194; P. LURQUIN, Traité de l’expertise 

amiable en toutes matières. I. Expertise, Brussel, Bruylant, 1985, 12.  
3217 Vgl. D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, “L’expertise est-elle un mode alternatif de règlement des conflits?”, 

Jurimpratique 2014, (161) 168.  
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CEPANI als vorm van geïnstitutionaliseerde arbitrage is bijvoorbeeld een duidelijke 

indicatie.3218 

Uit de gevoerde correspondentie tussen de drie geneesheren blijkt dat zij voortdurend de 

begrippen 'arbitrage' en 'minnelijk medisch deskundigenonderzoek' hebben verward. Het 

document met de dubbelzinnige titel 'arbitrage en expertise amiable' moet nochtans worden 

beschouwd als een scheidsrechterlijke uitspraak, daar de partijen het zeer duidelijk hebben 

willen beschouwen als de eindbeslissing van de begonnen procedure.3219 

855. HERKWALIFICATIE – Ook hier geldt dat, indien de bijzonder geregelde rechtsfiguur van 

arbitrage niet van toepassing is, er een herkwalificatie kan plaatsvinden naar de rechtsfiguur 

van de bindende derdenbeslissing.3220 Omdat arbitrage als mechanisme van geschillenregeling 

gekender is in de Belgische praktijk, lijkt het logisch om aan te nemen dat partijen soms 

foutief kiezen voor de kwalificatie van arbitrage, terwijl zij in de praktijk meer in termen van 

een bindende derdenbeslissing denken.3221 Daarbij komt nog dat veel contracten de term 

‘scheidsrechter’ gebruiken, waar het echter niet gaan om een arbitrage.3222 Geval per geval 

moet de rechter dus de overeenkomst, waarin partijen afspreken om een derde te laten 

beslissen, interpreteren op grond van art. 1156 BW, om zo na te gaan wat de werkelijke wil 

van partijen was.3223 Mogelijke hulpmiddelen voor de rechter zijn de wens van de partijen om 

een uitvoerbare titel te krijgen, wat op een arbitrage wijst, of het opnemen van de wettelijke 

formele regels met betrekking tot arbitrage uit het Ger.W.3224 

856. ONDERSCHEIDEN – In het verleden wendde men de aard van het geschil veelal als 

onderscheidend criterium aan.3225 Een bindende derdenbeslissing zou betrekking hebben op 

feitelijke of technische onzekerheden, daar waar een arbitrage op juridische geschillen 

                                                 
3218 Rb. Brussel 5 november 2004, NJW 2005, 671, noot D. DE MEULEMEESTER; M.L. STORME en M. 

VOORDECKERS, “Overzicht van Belgische rechtspraak. Arbitrage 1989-2005”, TPR 2005, (1243) 1257.  
3219 Rb. Brussel 9 maart 1995, TBBR 1996, 254. Zie ook: G. CLOSSET-MARCHAL, A. DECROES, O. MIGNOLET, J. 

VAN COMPERNOLLE en J. VAN DROOGHENBROECK, “Examen de jurisprudence (1991 à 2001). Droit judiciaire 

privé”, RCJB 2002, (653) 814.  
3220 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 307; M.L. 

STORME en M. VOORDECKERS, “Overzicht van Belgische rechtspraak. Arbitrage 1989-2005”, TPR 2005, (1243) 

1245; M.L. STORME en M.E. STORME, “De bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht”, TPR 1985, (713) 

738; K. VAN DAMME, “Bindende derdenbeslissing en arbitrage: waar ligt de grens?” (noot onder Antwerpen 26 

juni 2000), P&B 2001, (185) 185.  
3221 Vgl. Brussel 30 november 2012, Rev.not.b. 2013, 253, noot J. VAN COMPERNOLLE.  
3222 Brussel 16 februari 2011, RW 2012-13, 1420; Luik 6 december 2001, RGAR 2002, afl. 8, nr. 13609; 

Antwerpen 14 november 2001, RW 2003-2004, 908; Luik 29 februari 2000, JLMB 2000, 1164. Vgl. ook: F. 

GEORGE, “L’étendue des pouvoirs du juge confronté à une tierce décision obligatoire” (noot onder Cass. 31 

oktober 2008), JLMB 2011, (76) 76; P. LURQUIN, Traité de l’expertise amiable en toutes matières. I. Expertise, 

Brussel, Bruylant, 1985,11; M. STORME, noot onder Rb. Brugge 28 september 1998, RW 1988-89, 1035.  
3223 Rb. Leuven 22 januari 1997, TBBR 1998, 154; Vgl. M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 620; M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), 

Les modes non judiciaires de règlement des conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 33.  
3224 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 205-207.  
3225 W. KISCH, Der Schiedsmann in Versicherungsrecht, Berlijn, 1924, 148.  
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betrekking heeft. Dit onderzoek pleit echter, in navolging van recentere rechtsleer, om dit 

onderscheid te verlaten. Arbitrage en bindende derdenbeslissing hebben mijns inziens dan ook 

een gelijk toepassingsgebied. Dit ook omdat het onderscheid tussen feit en recht slechts 

gradueel is en niet overtuigend kan worden gemaakt.3226 Het onderscheid tussen beide 

rechtsfiguren bevindt zich daarentegen op het niveau van de rechtsgevolgen. Arbitrage wordt 

gekenmerkt door stringentere rechtsgevolgen ten aanzien van de partijen. Arbitrage heeft 

vanuit een bepaald opzicht zelfs nog verregaandere gevolgen dan rechtspraak, gelet op de 

mogelijke wereldwijde uitvoering. 

Een interessante toepassing hiervan biedt een arrest van het hof van beroep te Antwerpen. Een 

bouwheer en een aannemer sloten een overeenkomst waarbij een derde wordt aangesteld als 

deskundige. In de hoofding van de overeenkomst met de derde, een architect, stond de 

benaming van arbitrage. Nadien vorderde een partij alsnog de aanstelling van een 

gerechtsdeskundige. De rechtbank van eerste aanleg verklaarde zich onbevoegd, gelet op de 

overeenkomst tot arbitrage. Het hof van beroep stelt echter dat het in casu niet om een 

arbitrage gaat, maar wel om een bindende derdenbeslissing. Volgens het hof hadden de 

partijen aan de architect niet de opdracht verleend om een tussen hen gerezen geschil bij wege 

van rechtsprekende handeling te beslechten. Daarom is het volgens het hof geen arbitrage.3227 

857. ROL VAN DE RECHTER – Het belangrijkste verschil inzake de rechtsgevolgen van een 

bindende derdenbeslissing en een arbitrage is de mogelijke rol van de rechter. Een 

arbitrageclausule wordt door het EHRM begrepen als een afstand van art. 6, § 1 EVRM.3228 

Bij een arbitrage neemt men over het algemeen aan dat de invloed van de rechter beperkt is 

tot het nemen van voorlopige maatregelen om bijvoorbeeld het voorwerp van het geschil te 

bewaren, tot het in stand houden van de procedure tot arbitrage (bijvoorbeeld bij het 

aanduiden van de arbiter), tot het garanderen van de regels van openbare orde en tot slot om 

de uitvoering van de arbitrale uitspraak te bevelen.3229 

858. TOEGANG TOT DE RECHTER – De bindende derdenbeslissing schakelt een rechterlijke 

controle als zodanig niet uit, wat wel het geval is bij arbitrage.3230 Bij arbitrage wordt de 

                                                 
3226 Zie over dit graduele onderscheid ook Deel I.  
3227 Antwerpen 30 mei 2011, TBH 2012, 528.  
3228 ECRM, nr. 28101/95, 27 november 1996, Lila Marianne Nordström-Janzon en Aira Maria Nordström-

Lethinen / Nederland, D.R. 87 A, 112; N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke 

lezing van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 411 e.v.  
3229 Vgl. H.J. BROWN en A.L. MARRIOTT, ADR Principles and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1999, 52.  
3230 Antwerpen 30 mei 2011, TBH 2012, 528; Antwerpen 9 november 2005, TBBR 2008, 117; P&B 2006, 163; 

Antwerpen 23 februari 2005, RW 2007-08, 31; K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de 

toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, (93) 104; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015,939 e.v.; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 609; K. VAN DAMME, “Bindende derdenbeslissing en 

arbitrage: waar ligt de grens?” (noot onder Antwerpen 26 juni 2000), P&B 2001, (185) 186.  
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rechtsmacht van de overheidsrechter ontnomen.3231 Een bindende derdenbeslissing kan dus 

veel verregaander worden gecontroleerd door een rechter dan wat het geval is bij een 

arbitrage. Het Ger.W. bepaalt enkele limitatief opgesomde gevallen waarin de beslissing van 

een arbiter alsnog kan worden vernietigd.3232 Deze limitatieve gevallen beperken 

vanzelfsprekend de mogelijke rol van de rechter. Het gemene verbintenissenrecht speelt hier 

niet. Gelet op het feit dat de rechterlijke controle van een bindende derdenbeslissing op de 

goede trouw berust, is deze rechterlijke controle niet onderworpen aan dergelijke grenzen.3233 

Dit is het meest wezenlijke verschil tussen een bindende derdenbeslissing en een arbitrage.3234 

In Nederland vertaalt dit verschil zich uitdrukkelijk in de wet. Een bindend advies is op grond 

van art. 7:904 NBW ruimer toetsbaar dan een arbitrage, dat slechts op grond van art. 1063 Rv. 

kan worden getoetst.3235 Door het onderscheid in rechtsgevolgen als voornaamste verschilpunt 

tussen een bindende derdenbeslissing en een arbitrage aan te duiden, kan ook aansluiting 

worden gevonden bij de Nederlandse regeling, waar het toepassingsgebied van arbitrage en 

bindend advies gelijk is.3236  

859. GEEN VERBOD VOOR BINDENDE DERDENBESLISSING – Dit verklaart waarom art. 90 

Verzekeringswet 2014, dat arbitrage in het verzekeringsrecht beperkt, niet van toepassing is 

op een bindende derdenbeslissing. Dit vloeit voort uit het feit dat een arbitrage de toegang tot 

de overheidsrechter in beginsel wel ontneemt aan de partijen die deelnemen aan de arbitrage, 

wat niet het geval is bij een bindende derdenbeslissing. De rechtsfiguur van de bindende 

derdenbeslissing is een conventionele rechtsfiguur, waaraan de wetgever geen 

procesrechtelijke gevolgen heeft gekoppeld.3237 LEDOUX verwoordt dit treffend: “On rentre 

dans une sphère purement contractuelle”.3238 Dit is volgens SCHUERMANS en VAN 

                                                 
3231 Luik 22 oktober 2010, DAOR 2011, 501; J. ERAUW, “Rond arbitrage rijzen vragen van internationale aard 

inzake bevoegdheid, toepasselijk recht en eqequatur” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële 

bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (131) 133. 
3232 Zie o.a.: P. COLLE en H. BOULARBAH, “De invloed van het bestaan van mogelijke nietigheidsgronden op het 

exequatur van een buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraak” in X (ed.), Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, 

Antwerpen, Kluwer, 1999, (161) 162.  
3233 Antwerpen 30 november 2011, RGAR 2012, afl. 1, nr. 14825; P.J.A. CLAVAREAU, Eenige 

hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 205.  
3234 K. COX, “Arbitragebedingen” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. 

L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1671) 

1675.  
3235 P.E. ERNSTE, Bindend Advies, Deventer, Kluwer, 2012, 22.  
3236 P.E. ERNSTE, “Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in 

Nederland”, TPR 2013, (1035) 1045.  
3237 Zie o.a.: G. BAERT en S. DE COSTER, “Aspecten van procesrechtelijk bouwrecht-De nood aan (zeer) 

dringende vaststellingen en onderzoeken op de bouwplaats”, T. Aann. 1995, (222) 239; K. BERNAUW, 

“Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars” in X (ed.), XXXIIIe postuniversitaire 

cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, 

Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2007, (457) 485; L. DEMEYERE, “Hoe alternatief is alternatieve 

geschillenbeslechting (ADR-Alternative Dispute Resolution)?”, RW 1996-97, (521) 523.  
3238 J.-L. LEDOUX, “L’arbitrage, la tierce décision obligatoire, la commission du notaire par justice-Aspects 

déontologiques” in X. (ed.) De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999, 

Diegem, Kluwer, 1999, (391) 406.  



 

 

503 

 

SCHOUBROECK eveneens de reden waarom een bindende derdenbeslissing wel contractueel 

kan worden afgesproken in een verzekeringscontext, vooraleer er enig geschil of onzekerheid 

is ontstaan.3239 Zoals eerder besproken, is dit niet mogelijk in het kader van arbitrage.  

860. AFSTAND VAN RECHT – Gelet op het bijzondere karakter van arbitrage, kan de 

kwalificatie van arbitrage mijns inziens slechts behouden blijven indien er geen andere – met 

minder strikte rechtsgevolgen – interpretatie is. Een van de belangrijkste kenmerken is 

immers dat een arbitrage de rechtsmacht van de overheidsrechter ontneemt.3240 Zoals reeds 

werd geanalyseerd, dient een afstand van recht echter strikt te worden geïnterpreteerd. Bij 

twijfel tussen een bindende derdenbeslissing en een arbitrage, dient een rechter mijns inziens 

te opteren voor de minder stringente kwalificatie van de bindende derdenbeslissing.3241  

861. RECHTSPRAAK HOGE RAAD – Bij arbitrage wordt de rechtsmacht immers onttrokken 

aan de overheidsrechter, wat niet het geval is bij een bindende derdenbeslissing.3242 

Rechtspraak van de Nederlandse Hoge Raad kan dit illustreren. In 1924 besliste de Hoge 

Raad reeds dat een bindend advies3243 geenszins mag worden gelijk gesteld met een 

arbitrage.3244 De reden die de Hoge Raad daartoe overtuigend aanhaalt zijn dat partijen bij het 

bindend advies de rechter niet uitschakelen, wat wel het geval is bij een arbitraal vonnis. Een 

partij bij het bindend advies kan zich nog steeds tot de overheidsrechter wenden. Dit 

uitgangspunt wordt ook later hernomen door de Hoge Raad. Zo werd in 1964 beslist dat een 

clausule waarin partijen een bindend advies hadden afgesproken en waarin door partijen 

overeen gekomen was dat partijen voor bepaalde geschillen niet langer naar de 

overheidsrechter kunnen moest worden gezien als een arbitraal vonnis.3245 

                                                 
3239 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 940. Zie ook: N. PORTUGAELS, “Buitengerechtelijke beslechting van verzekeringsgeschillen” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, (987) 

1015 e.v.; K. VAN DAMME, “Bindende derdenbeslissing en arbitrage: waar ligt de grens?” (noot onder 

Antwerpen 26 juni 2000), P&B 2001, (185) 186; M.E. STORME, “Vaststellings- en 

geschillenbeslechtingsovereenkomsten” in X (ed.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Bijzondere 

Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, (585) 609. 
3240 Zie o.a. J. ERAUW, “Rond arbitrage rijzen vragen van internationale aard inzake bevoegdheid, toepasselijk 

recht en eqequatur” in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013. Essentiële bepalingen en hun praktische 

werking, Antwerpen, Intersentia, 2013, (131) 133; H.J. SNIJDERS, “Aansprakelijkheid van arbiters, repressie en 

preventie” in N. CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van 

Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, (541) 542.  
3241 P.J.A. CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947, 206; A. CLOQUET, 

Deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1975, 9. Vgl. L.A. VAN 

ITTERSUM, Het Bindend Advies, Utrecht, Drukkerij P. Den Boer, 1927, 6. Contra: P.E. ERNSTE, Bindend Advies, 

Deventer, Kluwer, 2012, 18.  
3242 Antwerpen 25 april 2004, P&B 2005, 237; M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. 

Aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 

289.  
3243 Zie inzake deze terminologie supra, Deel II.  
3244 HR 11 januari 1924, NJ 1924, 293.  
3245 HR 24 september 1964, NJ 1965, 359.  
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DEEL V: BESLUIT  

862. OVERZICHT – In dit deel worden de antwoorden op de onderzoeksvragen samen 

gebracht en wordt tevens de hoofdonderzoeksvraag van dit proefschrift beantwoord. Het 

onderzoek breidt aan deze antwoorden ook concrete gevolgen, in de vorm van suggesties voor 

de wetgever.  

863. ONDERZOEKSVRAGEN – De hoofdonderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe en in welke 

mate kunnen een verzekeraar en een vergoedingsgerechtigde een conflict op zuiver 

conventionele wijze oplossen? Deze hoofdonderzoeksvraag vereist een verdere 

onderverdeling. Dit gebeurt door middel van volgende subonderzoeksvragen: 

 

- Hoe kunnen partijen op grond van hun partijautonomie een minnelijk akkoord 

vastleggen in een overeenkomst?  

- In welke mate kunnen partijen een definitieve oplossing bereiken en wat zijn de 

rechterlijke controlemogelijkheden van een vaststellingsovereenkomst?  

- (Hoe) Kunnen partijen aan de geïdentificeerde problemen remediëren?  

HOOFDSTUK I. BEANTWOORDING SUBONDERZOEKSVRAGEN  

 EERSTE SUBONDERZOEKSVRAAG  

Hoe kunnen partijen op grond van hun partijautonomie een minnelijk akkoord vastleggen in 

een overeenkomst? 

 

864. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST – Het onderzoek hanteert de generieke verzamelterm 

‘vaststellingsovereenkomst’ voor de conventionele instrumenten die partijen kunnen 

aanwenden om een minnelijk akkoord vast te leggen. Deze term is an sich geen gekend begrip 

in de Belgische wetgeving. Het Belgische recht kent niettemin fragmentaire toepassingen 

ervan. Bij een vaststellingsovereenkomst spreken partijen af om een conflict contractueel op 

te lossen. Die oplossing wordt geboden door een conventionele beslissing, die uit de 

vaststellingsovereenkomst voortvloeit. Dit contractsysteem van ADR is aldus ontleend aan 

het burgerlijk recht en put de bindende kracht in principe exclusief uit het contracten- en 

verbintenissenrecht.  

865. DRIELEDIGE TYPOLOGIE – Op basis van dit onderzoek kan worden besloten dat de 

vaststellingsovereenkomst tot een drieledige typologie van mogelijkheden tot conventionele 

beslissingen leidt. Het type-determinerend criterium is het antwoord op de vraag hoe de 

conventionele beslissing tot stand komt. Het is mogelijk dat:  

1) partijen de beslissing gezamenlijk nemen; 

2) de beslissing wordt genomen door een derde;  
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3) de beslissing wordt genomen door een van de partijen.3246  

866. BESLISSING – Deze notie van conventionele beslissing vormt één van de fundamenten 

van dit onderzoek. De juridische waarde van de beslissing bepaalt namelijk de juridische 

waarde van de vaststellingsovereenkomst. Deze typologie is daarom noodzakelijk voor het 

verdere verloop van dit onderzoek. De tweede subonderzoeksvraag van dit onderzoek is 

immers wanneer en in welke mate de bindende kracht die voortspruit uit een 

vaststellingsovereenkomst kan worden aangetast.  

 

867. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN BESLISSING – Wanneer beide partijen gezamenlijk 

de beslissing nemen, vallen het voorwerp van de vaststellingsovereenkomst en de 

conventionele beslissing samen. Niet alleen komen de partijen overeen dat zij het conflict met 

een overeenkomst oplossen, zij bepalen ook zelf de inhoud van de beslissing om het conflict 

op te lossen. Indien een derde de beslissing neemt in het kader van een bindende 

derdenbeslissing, dan bestaat het voorwerp van de overeenkomst tussen partijen – de lege 

ferenda een vaststellingsovereenkomst – uit het aanduiden van een derde. Het voorwerp van 

de vaststellingsovereenkomst en de eigenlijke beslissing vallen dus niet samen. Het voorwerp 

van de vaststellingsovereenkomst bestaat er dan in om een derde te laten beslissen over het 

concrete conflict. Het is deze derde die vervolgens de beslissing ter oplossing van het conflict 

neemt, waaraan partijen gebonden zijn op grond van de vaststellingsovereenkomst. De 

beslissing van deze derde bepaalt als het ware de wil van de partijen.  

 

Beslissingswijze Relevante rechtsfiguren Relevante normen3247 

Partijen nemen de 

beslissing gezamenlijk 

Onbenoemde overeenkomst Geen lex specialis 

Dading  Art. 2044 – 2058 BW 

Akkoord over het herstel van 

collectieve schade 

Art. XVII.45 e.v. WER 

Aangenomen waarde bij een 

zaakverzekeringsovereenkomst 

Art. 107 – 109 

Verzekeringswet 2014 

                                                 
3246 Zie over de beperkte rol van deze rechtsfiguur in dit onderzoek: Hoofdstuk IV van Deel II.  
3247 Indien er geen lex specialis is, geldt enkel het gemene verbintenissenrecht. Wanneer er wel relevante normen 

zijn, geldt de lex generalis van het gemene verbintenissenrecht nog steeds in aanvullende orde.  
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Een derde neemt de 

beslissing 

Bindende derdenbeslissing Art. 121, § 2, 2° 

Verzekeringswet 2014 

Een van de partijen 

neemt de de beslissing  

Partijbeslissing Geen lex specialis 

 TWEEDE SUBONDERZOEKSVRAAG  

868. RECHTSZEKERHEID VS. RECHTSBESCHERMING – De bedoeling van partijen bij de 

vaststellingsovereenkomst is om bepaalde conflicten op te lossen. Niettemin kan de beslissing 

uit de vaststellingsovereenkomst later alsnog, ogenschijnlijk in weerwil van de bedoeling van 

partijen, worden aangetast. De tweede subonderzoeksvraag is daarom: In welke mate kunnen 

partijen een definitieve oplossing bereiken en wat zijn de rechterlijke controlemogelijkheden 

van een vaststellingsovereenkomst?  

869. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN – Eerst en vooral moeten alle gemeenrechtelijke 

geldigheidsvoorwaarden voor een overeenkomst uit art. 1108 BW zijn vervuld.3248 Zo moet 

de toestemming vrij zijn van de wilsgebreken dwaling, bedrog en geweld. Zij geven 

aanleiding tot een relatieve nietigheid. De wetgever beperkt de werking van dwaling bij de 

dading, door een dwaling in rechte niet als nietigheidsgrond te erkennen. In andere gevallen 

worden de gemeenrechtelijke wilsgebreken louter herhaald bij bijzondere 

vaststellingsovereenkomsten, wat juridisch technisch dan ook geen meerwaarde biedt. 

Daarnaast moeten de contracterende partijen ook de bekwaamheid3249 bezitten en moet de 

overeenkomst een geldige oorzaak3250 hebben. In die zin geldt het gemene verbintenissenrecht 

dus onverkort.   

 

870. INTERPRETATIE EN KWALIFICATIE – Indien er tussen de partijen twijfel bestaat over de 

draagwijdte van de vaststellingsovereenkomst, beschikt de rechter over de mogelijkheid om 

de overeenkomst te interpreteren in functie van de werkelijke wil van de partijen.3251 De 

rechter kan zelfs controleren of partijen de juiste kwalificatie aan hun overeenkomst hebben 

gegeven. Deze controle vindt bijvoorbeeld plaats wanneer partijen een dading sluiten, maar 

achteraf beweren dat zij geen wederzijdse toegevingen hebben gedaan en er dus eigenlijk 

geen dading tot stand is gekomen. Zo trachten zij te ontkomen aan de rechtsgevolgen van de 

dading.  

                                                 
3248 Zie hierover Hoofdstuk II van Deel III.  
3249 Zie hierover Hoofdstuk III van Deel III.  
3250 Zie hierover Hoofdstuk IV van Deel III.  
3251 Zie hierover Hoofdstuk V van Deel IV.  
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871. WANPRESTATIE – Het conflict dat werd beëindigd door de vaststellingsovereenkomst 

kan ook herleven indien een partij een wanprestatie begaat.3252 Partijen hebben dan de 

mogelijkheid om uitvoering in natura of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Dit 

brengt onvermijdelijk met zich mee dat de rechter de inhoud van de verbintenissen, evenals de 

uitvoering daarvan, controleert.  

 

872. CONTROLE VAN DE INHOUD – De rechter kan in bepaalde gevallen dus ook de inhoud 

van de conventionele beslissing toetsen. Nochtans is de bindende kracht van de overeenkomst 

één van de basisbeginselen van het Belgische contractenrecht en mag de rechter zich daarom 

in beginsel niet inlaten met het evenwicht van de contractprestaties. Het onderzoek heeft 

echter aangetoond dat de rechter op verschillende manieren alsnog de inhoud van de 

conventionele beslissing in het kader van een vaststellingsovereenkomst kan controleren. 

Deze inhoudelijke controle wordt soms georganiseerd door de wetgever en is soms een creatie 

van rechtsleer en rechtspraak. 

 

873. PARTIJEN NEMEN DE BESLISSING GEZAMENLIJK – Wanneer partijen de beslissing 

gezamenlijk nemen, beschikt de rechter soms over de mogelijkheid om na te gaan of de 

inhoud van de genomen beslissing kennelijk onredelijk is.3253 Dit is het geval bij het akkoord 

tot collectief herstel. Vooraleer tot homologatie van de beslissing over te gaan, controleert de 

rechter of het afgesproken herstel niet kennelijk onevenredig is. Ook wanneer er geen 

homologatie plaatsvindt, erkent men soms een bevoegdheid voor de rechter om de inhoud van 

de beslissing te controleren. Dit is het geval bij de clausule van aangenomen waarde in 

zaakverzekeringsovereenkomsten. Deze mogelijkheid voor de rechter wordt op het 

indemnitair beginsel gegrond. Meer in het algemeen beschikt de rechter op grond van de 

gekwalificeerde benadeling eveneens over een mogelijkheid, ontwikkeld door rechtspraak en 

rechtsleer, om de inhoud van de vaststellingsovereenkomst te toetsen. In bepaalde gevallen 

lijkt de wetgever dan weer een rechterlijke controle moeilijker te willen maken. Dit is het 

geval bij de dading, waar de wetgever kracht van gewijsde in hoogste aanleg aan de dading 

verbindt. Het onderzoek heeft echter aangetoond dat deze kracht van gewijsde geen 

bijzondere beperking voor een rechterlijke controle van een dading is. De bijzondere 

vaststellingsovereenkomst dading zorgt dus niet voor een bijzondere beperking van het recht 

op toegang tot een rechter, in vergelijking met andere overeenkomsten.  

874. DERDE NEEMT DE BESLISSING – Wanneer een derde de beslissing neemt, beschikt de 

rechter eveneens over een controlebevoegdheid.3254 Naar Belgisch recht spreekt men van een 

bindende derdenbeslissing. Soms kunnen procedurele tekortkomingen van een partij worden 

ingeroepen om aan de conventionele beslissing uit de vaststellingsovereenkomst te 

                                                 
3252 Zie hierover Hoofdstuk IV van Deel IV.  
3253 Zie hierover Hoofdstuk II van Deel IV.  
3254 Zie hierover Hoofdstuk III van Deel IV.  
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ontsnappen. Partijen genieten bij een bindende derdenbeslissing een grote vrijheid bij het 

bepalen van de regels en vormen die de derde bij het nemen van de beslissing moet 

respecteren. De derde die de beslissing neemt, is gebonden aan die regels op grond van art. 

1134 BW. De doctrine is het erover eens dat de rechterlijke controle van de inhoud van de 

beslissing enigszins beperkt is. Een groot deel van de jurisprudentie benoemt deze controle als 

een zogenaamde ‘marginale controle’. Gelet op het gebrek aan enig wettelijk kader over het 

regime van de bindende derdenbeslissing, werd ook deze bevoegdheid voornamelijk 

ontwikkeld door rechtspraak en rechtsleer. Mijns inziens zorgt deze terminologie echter 

onnodig voor verwarring.  

 

875. VOLLEDIGE CONTROLE – Men lijkt immers aan te nemen dat dit een andere rechterlijke 

controle is dan bij andere gevallen van contractuele aansprakelijkheid. Dit klopt mijns inziens 

niet. Het gaat telkens om een volledige rechterlijke toetsing. Alleen gebeurt deze in functie 

van de concrete omstandigheden van het geval. Deze analyse dient gemaakt vanuit een 

juridische kwalificatie van de verhoudingen die ontstaan bij een bindende derdenbeslissing. 

De derde beschikt als dienstverrichter, afhankelijk van de contractuele modulering van diens 

opdracht door de partijen, over een zekere beoordelingsvrijheid. Deze beoordelingsvrijheid 

leidt ertoe dat de rechter zich niet in de plaats van de derde mag stellen bij het nemen van de 

beslissing. Dit impliceert echter niet dat er geen volwaardige rechterlijke controle meer 

mogelijk is. Meer zelfs, bij een bindende derdenbeslissing kan de rechter de inhoud van de 

beslissing controleren, wat niet in dezelfde mate mogelijk is bij de 

vaststellingsovereenkomsten waarbij partijen de beslissing gezamenlijk nemen. Bij deze 

laatste kan dit slechts op bepaalde gronden, zoals bijvoorbeeld de gekwalificeerde benadeling. 

Dit is met name relevant voor het onderscheid tussen een bindende derdenbeslissing en 

arbitrage. Arbitrage wordt gekenmerkt door een lex specialis in het Ger.W. en kent bijzondere 

rechtsgevolgen. Eén van die bijzondere rechtsgevolgen is dat de arbitrale beslissing slechts in 

wettelijk omschreven gevallen kan worden vernietigd en als dusdanig een rechterlijke toetsing 

uitsluit. Deze situatie verschilt fundamenteel van de bindende derdenbeslissing, die zowel met 

betrekking tot de totstandkoming als met betrekking tot de rechtsgevolgen zuiver wordt 

gebaseerd op het contractenrecht. Dit heeft onder meer tot gevolg dat een clausule tot 

bindende derdenbeslissing wel rechtsgeldig kan worden opgenomen in een 

verzekeringsovereenkomst, wat wettelijk wordt uitgesloten bij arbitrage. 

 

876. TOEGANG TOT EEN RECHTER – Doorheen het onderzoek vormt de schijnbare spanning 

tussen enerzijds de toegang tot een rechter als een fundamenteel mensenrecht en anderzijds 

het belang van de partijen aan rechtszekerheid een rode draad. In tegenstelling tot wat soms 

wordt vermoed, blijkt na onderzoek dat partijen door het sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst de tussenkomst van een rechter niet in meer noch in mindere mate 

dan bij andere overeenkomsten (kunnen) beperken. De meerwaarde van een 

vaststellingsovereenkomst op het gebied van rechtszekerheid lijkt dus slechts relatief. Een 

rechter behoudt ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst dezelfde controlebevoegdheden 
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zoals bij eender welke andere overeenkomst. Partijen bij een vaststellingsovereenkomst 

mogen alleszins geen buitengewone gevolgen verwachten, in tegenstelling tot wat 

bijvoorbeeld de Belgische wetgever lijkt voor te houden met de regels over de dading. Dit 

onderzoek toonde aan dat de bijzondere regels uit bepaalde rechtstelsels soms een vals gevoel 

van veiligheid en rechtszekerheid bieden. Dit lijkt op het eerste gezicht een ontnuchterende 

vaststelling, maar hoeft daarentegen geen probleem te zijn voor de rechtszekerheid die 

partijen uit een vaststellingsovereenkomst kunnen putten. Bij de beantwoording van de derde 

onderzoeksvraag wordt immers nagegaan hoe partijen hieraan kunnen remediëren. Partijen 

zijn zelf verantwoordelijk voor de draagwijdte van de vaststellingsovereenkomst en de 

rechtszekerheid die zij daaruit kunnen putten. 

 DERDE SUBONDERZOEKSVRAAG  

(Hoe) Kunnen partijen aan de geïdentificeerde problemen remediëren?  

 

877. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID – Het onderzoek toonde aan dat de bijzondere regels 

uit sommige rechtsstelsels aan partijen geen toegevoegde waarde bieden op het vlak van 

rechtszekerheid. De Napoleontische benadering bij het wilsgebrek dwaling en bij de kracht 

(of gezag) van gewijsde van de dading bijvoorbeeld werd gereduceerd tot een loutere 

symbolische meerwaarde. De Nederlandse benadering, waarbij men lijkt af te wijken van de 

gemeenrechtelijke opvattingen over dwingend recht, doet dat bij nader inzien ook niet. Het is 

bijgevolg een taak van de partijen om zelf in de nodige rechtszekerheid te voorzien, door 

pertinent gebruik te maken van hun contractvrijheid. De enige taak van de wetgever daarbij is 

mijns inziens om de partijen een duidelijk juridisch kader te bieden, wat momenteel helaas 

ontbreekt. 

 

878. GEMENE VERBINTENISSENRECHT – Dit is echter geen reden om te besluiten dat 

vaststellingsovereenkomsten geen nut hebben in het rechtsverkeer, integendeel. Het 

onderzoek pleit net voor een grotere verspreiding van deze overeenkomst, nadat het juridische 

kader daarvoor werd aangepakt. Het BW is van nature immers vrij liberaal, waardoor partijen 

een grote vrijheid hebben bij het bepalen van de wederzijdse rechten en verplichtingen. Twee 

van de grootste valkuilen voor het definitieve karakter van een vaststellingsovereenkomst 

bestaan uit vorderingen gebaseerd op het wilsgebrek dwaling en op interpretatiegeschillen. 

Deze risico’s zijn contractueel echter beheersbaar. Partijen kunnen, mits een nauwkeurige 

redactie van de vaststellingsovereenkomst, de risico’s op vernietiging of beperking van hun 

vaststellingsovereenkomst beheersen en zelfs uitsluiten. Concreet dienen partijen de afweging 

te maken of de transactiekosten voor dergelijke nauwkeurige redactie van de 

vaststellingsovereenkomst opwegen tegen de risico’s op vernietiging of beperking van de 

vaststellingsovereenkomst. Het antwoord op deze onderzoeksvraag is dus even eenvoudig als 

complex. Partijen kunnen enerzijds aan de geïdentificeerde problemen remediëren, door een 

zorgvuldige redactie van de vaststellingsovereenkomst. Anderzijds is deze mogelijkheid 
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slechts onbeperkt in theorie en moeten de partijen veelal een opportuniteitsbeoordeling in 

concreto maken.  

879. INSTITUTIONELE VERGELIJKING – Ondertussen werd aangetoond dat de verhouding 

tussen een vaststellingsovereenkomst en de controlemogelijkheden van een rechter 

verschillende dimensies kent. De resterende vraag bij het einde van dit onderzoek is dan ook 

wanneer partijen er goed aan doen om een vaststellingsovereenkomst te sluiten of wanneer zij 

beter een andere strategie kiezen voor de oplossing van een conflict. Het antwoord op deze 

vraag kan echter niet eenduidig worden beantwoord, aangezien het een vraag is die het zuiver 

juridische niveau overstijgt. Een institutionele vergelijking van de vaststellingsovereenkomst 

met arbitrage en een rechterlijke beslissing biedt eerst en vooral duidelijke en veelal voor de 

hand liggende verschillen.3255 Deze vloeien voort uit de rechtsaard van de verschillende 

rechtsfiguren. Arbitrage en overheidsrechtspraak kennen een uitgewerkte regeling met 

bepaalde rechtsgevolgen in het Ger.W. Dit is niet het geval bij de vaststellingsovereenkomst, 

die aanleiding geeft tot een zuiver conventionele beslissing, waar enkel het verbintenissen- en 

contractenrecht van toepassing is op de totstandkoming en de rechtsgevolgen. Dit is 

voornamelijk relevant voor de uitvoerbaarheid van de vaststellingsovereenkomst.3256 Tussen 

een vaststellingsovereenkomst – zowel wanneer partijen dan wel een derde de beslissing 

neemt – en een rechterlijke uitspraak zijn dus meer verschillen dan gelijkenissen. In die optiek 

begrepen, biedt een rechterlijke uitspraak dus wel meer rechtszekerheid over het (einde van) 

een conflict.3257 

 

880. OPPORTUNITEIT – Partijen moeten bijgevolg zelf nagaan wanneer het opportuun is om 

het conflict met een vaststellingsovereenkomst op te lossen, dan wel om een beroep te doen 

op arbitrage of het geschil bij een rechter aanhangig te maken. Twee Amerikaanse auteurs 

schrijven terecht: “Settlement is not intrinsically good or bad, any more than adjudication is 

good or bad.”3258 Het pertinente gebruik van een vaststellingsovereenkomst om een conflict 

op te lossen hangt af van verschillende factoren, die van geval tot geval verschillen. Hiervoor 

kunnen partijen onder andere een beroep doen op rechtseconomische overwegingen.3259 Een 

belangrijk aspect is de aard van het conflict, de (mogelijk familiale of commerciële) relatie 

tussen de partijen en de aard van de oplossing.3260 Daarnaast hebben de beschikbare middelen 

                                                 
3255 Vgl. F. GLANSDORFF en E. VAN DEN HAUTE, De Page Traité de droit civil belge. Tome III. Les contrats - 

Volume 4: Mandat, prêt, dépôt, transaction, contrats aléatoires, Brussel, Bruylant, 2017, 407.  
3256 F. JULIENNE, “Transaction-Effets”, Fasc. 40 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals bijgehouden 

tot 7 september 2017], nr. 8.  
3257 Vgl. R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, Parijs, 1911, 624.  
3258 M. GALANTER en M. CAHILL, “Most cases settle: judicial promotion and regulation of settlements”, Stanford 

Law Review 1994, (1339) 1388. Vgl. W. HENSEN, “Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, knelpunten en 

mogelijkheden”, RW 2017-18, (843) 852.  
3259 Zie hierover Afdeling 3 van Hoofdstuk I van Deel III.  
3260 Vgl. M. STORME, “Privatisering van het geding?” in X (ed.), Les modes non judiciaires de règlement des 

conflits, Brussel, Bruylant, 1995, (15) 22-23.  
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van de partijen en hun onderliggende bedoeling een belangrijke impact in deze afweging.3261 

Deze factoren moeten partijen tegen elkaar afwegen, om te beslissen welke strategie in dat 

geval het efficiëntste is. Ook VEROUGSTRAETE stelt een “need for different forms to deal with 

our many human problems and interactions” vast.3262  

HOOFDSTUK II. HOOFDONDERZOEKSVRAAG  

 BEANTWOORDING  

Hoe en in welke mate kunnen een verzekeraar en een vergoedingsgerechtigde een conflict 

op zuiver conventionele wijze oplossen?  

 

881. STIMULANS VAN ADR – Een belangrijke functie van een juridisch systeem is om 

conflicten op te lossen. Er bestaat een tendens om dit via ADR te doen.3263 Deze tendens 

vertaalt zich in een stimulering van ADR door overheidsregelgeving, zelfregulering aan de 

hand van gedragscodes en conventies tot ad hoc zelfregulering door de contractanten: 

 

- Ten eerste is er specifieke verzekeringswetgeving die het bewandelen van de 

buitengerechtelijke weg aanmoedigt.3264  

- Ten tweede heeft de verzekeringssector zelf talrijke initiatieven genomen op het 

gebied van ADR, aan de hand van gedragscodes en conventies.  

- Ten derde kan in bepaalde gevallen het consumentenrecht dwingend van toepassing 

zijn. Deze rechtstak kent verschillende bepalingen over ADR, zoals de regeling met 

betrekking tot de interne klachtenregeling bij ondernemingen, de Consumentenombudsdienst, 

het akkoord tot collectief herstel en ADR-entiteiten.3265  

- Ten vierde biedt het gemene contracten- en gerechtelijk recht aan partijen 

verschillende mogelijkheden om tot een minnelijk akkoord te komen. Twee mogelijke 

vormen van wetgeving kunnen daarbij worden onderscheiden. In bepaalde gevallen voorziet 

de wetgever enerzijds in bepalingen die in verband staan met de weg naar een 

vaststellingsovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bemiddeling.3266 Anderzijds zijn 

bepaalde eindpunten van dergelijke vormen van ADR wettelijk geregeld. Dit is bijvoorbeeld 

het geval bij de dading. Gelet op het feit dat dit onderzoek op zoek gaat naar de 

                                                 
3261 Vgl. A.W. MEYER, “To Adjudicate of Mediate: that is the question”, Valparaiso University Law Review 

1993, (357) 359; N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, Economica, 2001, 178.  
3262 I. VEROUGSTRAETE, “Alternative Dispute Resolution and the Rule of Law” in X. (ed.), Liberae Cogitationes. 

Liber amicorum Marc Bossuyt, Antwerpen, Intersentia, 2013, (865) 872.  
3263 F. JULIENNE, “Transaction-Domaine”, Fasc. 20 in Jurisclasseur Civil Code. Art. 2044 à 2052 [zoals 

bijgehouden tot 7 september 2017], nr. 1.  
3264 Zie hierover Onderafdeling 1 van Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel I.  
3265 Zie hierover Onderafdeling 2 van Afdeling 1 van Hoofdstuk II van Deel I.  
3266 Zie hierover Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel II.  
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mogelijkheden om op strikt conventionele basis conflicten op te lossen, werd arbitrage3267 

uitgesloten van het onderzoek.  

 

882. BEVINDINGEN – De toenemende regulering van ADR leidt ertoe dat ADR een grotere 

rol krijgt. Het nadeel is dat bepaalde vormen van regulering slechts een beperkt 

toepassingsgebied kennen. Zo kan nogmaals worden gewezen op het beperkte personele 

toepassingsgebied van de rechtsvordering tot collectief herstel, die enkel open staat voor 

consumenten in de zin van het WER. Het valt op dat de vormen van zelfregulering in de 

verzekeringssector reeds regels bevatten die pas later door de wetgever zijn ontwikkeld met 

het oog op een betere bescherming voor de consument op het gebied van ADR. Op dat gebied 

was de verzekeringssector dus proactief.  

883. HOE – Ter beantwoording van de hoe-vraag heeft het onderzoek een drieledige 

typologie onderscheiden binnen de werkdefinitie van de vaststellingsovereenkomst. Het 

onderscheidend criterium is het antwoord op de vraag hoe de conventionele beslissing om het 

conflict op te lossen tot stand komt. Partijen kunnen een resem aan conventionele 

instrumenten aanwenden, met de mogelijkheid om i) de beslissing ter oplossing van het 

conflict samen te nemen, ii) een derde de beslissing te laten nemen en tot slot iii) een van hen 

de beslissing te laten nemen. Het is een belangrijke vaststelling dat het verzekeringsrecht geen 

bijzondere aandacht schenkt aan het statuut van de vaststellingsovereenkomst. Hierdoor 

gelden gemeenrechtelijke analyses uit het verbintenissen- en contractenrecht, het gerechtelijk 

recht en het WER onverkort.  

 

884. IN WELKE MATE – Het tweede element van de onderzoeksvraag betreft de invloed van 

de partijautonomie op de mogelijkheden voor de partijen om een geschil op conventionele 

wijze te beëindigen. De onderzoeksbesluiten uit de Delen III en IV moeten daarvoor worden 

samengevoegd. Pogingen van verschillende wetgevers om aan partijen extra mogelijkheden 

toe te kennen om met een vaststellingsovereenkomst een conflict op te lossen lijken mijns 

inziens niet geslaagd. Vanuit rechtsvergelijkend oogpunt, toont dit mijns inziens daarom het 

gelijk aan van de rechtsstelsels waar de vaststellingsovereenkomst geen van het 

verbintenissenrecht afwijkende rechtsgevolgen kent. Het onderzoek pleit er daarom voor om 

met betrekking tot het juridisch regime van de vaststellingsovereenkomst aansluiting te 

zoeken bij het gemene verbintenissenrecht, zowel voor de totstandkoming als voor de 

rechtsgevolgen ervan. Het BW kent tenslotte reeds een vrij liberaal uitgangspunt, in die zin 

dat partijen in alle vrijheid een overeenkomst kunnen sluiten zolang dit hen niet is verboden. 

Dit betekent echter niet dat bijvoorbeeld de verzekeraar, als sterkere tegenpartij, zonder meer 

zijn wil kan doordrukken wanneer deze een vaststellingsovereenkomst sluit met een 

vergoedingsgerechtigde. Het gemene verbintenissenrecht biedt een rechter immers voldoende 

mogelijkheden om in te grijpen in de vaststellingsovereenkomst, zowel met betrekking tot het 

                                                 
3267 Zie hierover Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van Hoofdstuk III van Deel II.  
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instrument als dusdanig als met betrekking tot de inhoud van de conventionele beslissing. Het 

leerstuk van de gekwalificeerde benadeling en de wilsgebreken dwaling, bedrog en ook 

geweld kunnen mijns inziens zeker een dienstige rol vervullen.  

 GEVOLGTREKKING UIT HET ANTWOORD  

885. TWEELEDIG – Uit het antwoord op de onderzoeksvragen moeten enkele gevolgen 

worden getrokken. Een eerste gevolg heeft betrekking op de benoemde overeenkomst dading 

uit het BW. Het onderzoek pleit immers voor een neutralisering van deze bepalingen, in 

navolging van het Nederlandse en ook in mindere mate het Franse recht. Een tweede gevolg 

bestaat uit de introductie van de gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst als zelfstandige 

rechtsfiguur in het BW.  

ONDERAFDELING 1. PLEIDOOI VOOR NEUTRALISERING LEX SPECIALIS 

DADING  

 

886. NEUTRALISERING – Op verscheidene plaatsen werd een analyse van de dading 

gemaakt. De besluiten bij die analyses kunnen opgedeeld worden in twee categorieën. 

Enerzijds werd bij verschillende bepalingen vastgesteld dat die bepalingen niets meer zijn dan 

een loutere herhaling van het gemene verbintenissenrecht. Deze vaststelling is mijns inziens, 

mede in het licht van het efficiëntiebeginsel en de rechtszekerheid, niet verantwoord. 

Anderzijds bevat de lex specialis van de dading op het eerste gezicht ook bepalingen die 

afwijken van het gemene verbintenissenrecht, maar waar na verdere analyse wordt gepleit 

voor een neutralisering van die lex specialis.  

 Herhalingen van lex generalis in lex specialis  

887. OVERZICHT – Een groot deel van de wettelijke bepalingen van de dading is een 

integrale herhaling van het gemene verbintenissenrecht. Bij wijze van synthese worden deze 

onderzoeksbesluiten hier kort samen gevoegd.3268  

888.  BEKWAAMHEID – Artikel 2045 BW bevat een herhaling van de gemeenrechtelijke 

regels over de bekwaamheid als geldigheidsvoorwaarde op grond van artikel 1108 BW om 

een contract aan te gaan. De bekwaamheid van de contracterende partijen wordt verder 

uitgewerkt in de artikelen 1123 tot en met 1125 BW. 

889. VOORWERP – Artikel 2046 BW vormt een voorbeeld van een mogelijke invulling van 

het voorwerp van de dading. De wetgever bepaalt dat een dading kan worden aangegaan met 

betrekking tot de burgerlijke belangen van een misdrijf. Artikel 2046, tweede lid BW bepaalt 

                                                 
3268 Zie uitgebreid: N. PORTUGAELS, “Dading” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, (eds.), Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

2017, 228 p.  
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dat de gesloten dading de vervolging van het openbaar ministerie geenszins verhindert. Deze 

bepaling vormt een concretisering van de art. 6 BW juncto 1133 en 1134 BW.  

890. VOORWERP – Aan een dading kan, op grond van art. 2047 BW, een schadebeding 

worden toegevoegd. Er werd vastgesteld dat deze mogelijkheid openstaat voor de partijen bij 

ongeacht welke overeenkomst.  

891. INTERPRETATIE – Artikel 2048 BW moet samen worden gelezen met artikel 2049 BW. 

Beide bepalingen vormen herhalingen van de gemeenrechtelijke interpretatieregels. Artikel 

2048 BW vormt met name een herhaling van het algemeen rechtsbeginsel dat een afstand van 

een recht strikt moet worden geïnterpreteerd. Het spreekt voor zich dat dit algemeen 

rechtsbeginsel van toepassing is op alle overeenkomsten. Artikel 2049 BW bevat een 

herhaling van de artikelen 1156 BW en artikel 1163 BW.  

892. RELATIVITEIT – Art. 2050 BW zorgt voor weinig problemen. Een tussen de partijen tot 

stand gekomen dading heeft enkel rechtsgevolgen tussen de partijen bij die dading met 

betrekking tot de rechten die zij hebben verdisconteerd in die dading. Het betreft hier dus een 

relativiteit zowel met betrekking tot het voorwerp als met betrekking tot de (hoedanigheid van 

de) partijen. 

893. RELATIVITEIT – Artikel 2051 BW bevat een herhaling van artikel 1165 BW, dat het 

principe van de relativiteit van de overeenkomst een wettelijke grondslag biedt. Een dading 

bindt net zoals elke overeenkomst slechts de contractanten bij die overeenkomst.  

894. BENADELING – Art. 2052, tweede lid BW bevat een herhaling van de algemene regel 

uit artikel 1118 BW. In principe kan een dading niet worden vernietigd op grond van 

benadeling. Zoals gezegd, moet dit worden onderscheiden van de toepassing van 

gekwalificeerde benadeling. Zowel de uitsluiting van benadeling als de toepassing van 

gekwalificeerde benadeling zijn echter gemeenrechtelijke uitgangspunten.  

895. DWALING – Artikel 2053, eerste lid BW vervolgt met een toepassing van dwaling. 

Zowel een dwaling in de persoon als een dwaling omtrent het voorwerp van het geschil 

kunnen aanleiding geven tot de nietigheid van een dading. In die zin is deze herhaling een 

loutere herhaling van de gemeenrechtelijke regels over dwaling uit artikel 1110 BW, waar een 

dwaling wordt aanvaard als nietigheidsgrond wanneer zij de zelfstandigheid van de zaak 

betreft die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.  

896. BEDROG EN GEWELD – Artikel 2053, tweede lid BW bevat loutere herhalingen van de 

toepassing op de dading van de wilsgebreken bedrog (artikel 1116 BW) of geweld (artikel 

1111 – 1115 BW).  

897. DWALING, OORZAAK EN VOORWERP – Artikel 2054 BW bepaalt dat de vernietiging van 

een dading kan worden gevorderd wanneer de dading is aangegaan ter uitvoering van een titel 
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die nietig was. De rechtsleer is verdeeld over de juridische grondslag van deze 

nietigheidsvordering: er wordt zowel verwezen naar een concretisering van de feitelijke 

dwaling bedoeld in art. 2053 BW als naar een toepassing van het ontbreken van een oorzaak 

of voorwerp. De notie ‘titel’ wordt geacht betrekking te hebben op het rechtsfeit en niet 

slechts op de akte. Indien het voorwerp van het geschil dus een nietige titel was, dan is de 

daaropvolgende dading eveneens vatbaar voor vernietiging. Bij elke grondslag gaat het echter 

om een toepassing van gemeenrechtelijke principes.  

898. DWALING, OORZAAK EN VOORWERP – Artikel 2055 BW bevat een gelijkaardige 

regeling als art. 2054 BW. Dit artikel bepaalt dat een dading geheel nietig is indien zij werd 

aangegaan op grond van valse stukken. De rechtsleer is verdeeld over het antwoord op de 

vraag of deze bepaling een concretisering is van de regels over dwaling, voorwerp of oorzaak. 

Er lijkt mij nochtans geen gebrek aan een voorwerp te zijn, aangezien de stukken die 

naderhand vals blijken te zijn, niet het voorwerp van de dading uitmaken. Er moet, zoals reeds 

gezegd, immers een onderscheid worden gemaakt tussen het voorwerp van de dading en het 

voorwerp van het geschil. Indien partijen een dading sluiten op grond van valse stukken, gaat 

het immers om een probleem met betrekking tot het voorwerp van het geschil, dat aangetast is 

door een vals stuk, zodat er geen sprake kan zijn van een geldige dading. Men mag evenwel 

niet te veel belang hechten aan dit kwalificatievraagstuk, aangezien in alle drie de gevallen de 

sanctie bestaat uit een nietigheid. Indien de valsheid van de stukken reeds bekend was bij een 

van de contractanten bij de dading, kan men uiteraard wel de nietigheid van de dading 

verkrijgen door zich op het wilsgebrek bedrog te beroepen.  

899. DWALING EN OORZAAK – Artikel 2056 BW regelt de situatie waarin partijen een 

dading sloten over een geding dat reeds beëindigd is door een vonnis dat in kracht van 

gewijsde is gegaan en waarvan partijen of een van hen geen kennis droegen. In dat geval is de 

dading nietig. Deze bepaling vormt opnieuw een herhaling van de gemeenrechtelijke regeling 

inzake het wilsgebrek dwaling of het ontbreken van een oorzaak. Deze bepaling belet de 

partijen echter geenszins om een beroep te doen op hun contractvrijheid om via een dading (of 

een andere vaststellingsovereenkomst) bijvoorbeeld de modaliteiten te regelen die partijen 

zullen aanwenden om de rechterlijke beslissing in de praktijk om te zetten. Het is dan ook 

opnieuw belangrijk om precies na te gaan aan welke onzekerheden partijen hebben trachten te 

remediëren door het sluiten van de dading.  

900. DWALING EN INTERPRETATIE – Art. 2057, eerste lid BW regelt het geval waarin 

partijen een dading hebben gesloten in het algemeen over alle zaken die zij met elkaar 

uitstaande mochten hebben. Indien nadien titels worden ontdekt die hen toen onbekend waren, 

leveren deze titels geen grond op tot vernietiging van de dading. De vraag rijst bijvoorbeeld 

wat het lot is van de schade of de schadeclaims die op het ogenblik van het sluiten van de 

dading nog niet gekend waren. Dit is een kwestie van interpretatie, waarbij de bewoordingen 

van de partijen bepalen of dergelijke schadeclaims al dan niet reeds verdisconteerd zijn in de 

dading. Indien het gaat om een dading die in het algemeen werd gesloten over alle zaken die 
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partijen met elkaar uitstaande mochten hebben, dan is deze dwaling niet vernietigbaar op 

grond van titels die pas naderhand ontdekt zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor het 

geval waarin die titels werden achter gehouden door een van de partijen. In dat geval gaat het 

mijns inziens om een toepassing van bedrog, zodat die titel wel nog een impact kan hebben op 

de draagwijdte van de dading. Art. 2057, tweede lid BW betreft het geval waarin de dading 

niet in het algemeen alle zaken regelt, maar daarentegen slechts een enkele zaak betreft en uit 

naderhand ontdekte titels blijkt dat een van de partijen daarop niet het minste recht had. De 

hamvraag die in deze bepaling aan bod komt, is of de partijen het risico op het ontdekken van 

titels – die op het moment van het sluiten van de dading niet gekend waren – hebben 

verdisconteerd. Indien dit het geval is, dan is een nietigheidsvordering tegen de dading niet 

mogelijk aangezien dit risico – namelijk het ontdekken van latere titels – is verdisconteerd in 

het voorwerp van de dading en is de dading bijgevolg niet zonder oorzaak en evenmin 

vernietigbaar is op grond van dwaling. Dit is vanzelfsprekend een loutere toepassing van de 

gemeenrechtelijke regels over interpretatie, zodat het hier niet om een bijzondere bepaling 

gaat. Indien dit niet het geval is, dan is de dading mogelijk wel vernietigbaar.  

901. REKENFOUT – Artikel 2058 BW bepaalt dat een rekenfout, gemaakt bij een dading, 

moet worden verbeterd. Een rekenfout is een vergissing van beide partijen en kan niet worden 

gelijkgesteld met een vergissing van slechts één van de partijen in de voorbereiding 

(bijvoorbeeld tijdens onderhandelingen) van het sluiten van een dading. Het gaat om een 

eenvoudige onachtzaamheid, een vergissing. De vergissing mag de eigenlijke opzet van de 

dading, dit zijn de onzekerheden waaraan partijen net trachten te remediëren door middel van 

de dading, niet raken. 

 Afwijkingen van lex generalis in lex specialis  

 

Artikel lex specialis  Afwijking lex generalis?  Herhaling lex generalis 

Art. 2044 BW Ja / 

Art. 2045 BW Neen Voorwerp 

Art. 2046 BW Neen Voorwerp 

Art. 2047 BW Neen Voorwerp 

Art. 2048 BW Neen Interpretatie 

Art. 2049 BW Neen Interpretatie 

Art. 2050 BW Neen Relativiteit 
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Art. 2051 BW Neen Relativiteit 

Art. 2052, eerste lid BW Ja / 

Art. 2052, tweede lid BW Ja / 

Art. 2053 BW Neen Dwaling, bedrog en geweld 

Art. 2054 BW Neen Oorzaak, dwaling, bedrog 

Art. 2055 BW Neen Oorzaak, dwaling, bedrog  

Art. 2056 BW Neen Oorzaak, dwaling, bedrog  

Art. 2057 BW Neen Dwaling 

Art. 2058 BW Neen Interpretatie 

A. Artikel 2044 BW: “dit contract moet schriftelijk worden opgemaakt”  

902. BEHOUD BEWIJSREGEL – In tegenstelling tot bij andere overeenkomsten, bepaalt het 

BW dat de dading schriftelijk moet worden opgesteld. Dit is geen geldigheidsvereiste, maar 

louter een verstrenging van de bewijsregels. Ook de buitenlandse onderzochte rechtsstelsels 

kennen een gelijkaardige vereiste op het niveau van het bewijs. Deze visie van de wetgever 

dient inderdaad te worden aangemoedigd. Een schriftelijke weergave van een 

vaststellingsovereenkomst verdient sterke aanbeveling en het onderzoek pleit daarom voor het 

behoud van deze bewijsregel bij vaststellingsovereenkomsten.  

B. Artikel 2052, eerste lid BW: “dadingen hebben tussen partijen kracht van gewijsde in 

hoogste aanleg” 

903. SYMBOOL – Artikel 2052, eerste lid BW lijkt op het eerste gezicht een afwijking te 

bevatten van het gemene verbintenissenrecht. De wetgever kent de dading als overeenkomst 

een bijzondere rechtskracht toe, met name kracht van gewijsde in hoogste aanleg. Geen 

enkele andere overeenkomst kent dergelijke wettelijke behandeling, die uit het gerechtelijk 

recht werd over genomen. Het onderzoek heeft echter aangetoond dat deze rechtskracht geen 

toegevoegde waarde biedt aan de rechtszekerheid die partijen uit de dading kunnen putten. 

Juridisch technisch gezien, biedt deze bepaling dus geen meerwaarde. Het lijkt voornamelijk 

te gaan om een symboolbepaling, vermoedelijk voortkomende uit de gelijkenissen die vroeger 

– met Romeinsrechtelijke oorsprong – werden gemaakt tussen een dading en een rechterlijke 

uitspraak. De dading put de verbindende kracht echter uitsluitend uit art. 1134 BW, net zoals 
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andere overeenkomsten dat doen.3269 Het onderzoek pleit daarom voor een opheffing van deze 

bepaling, in navolging van het Nederlandse en meer recent ook het Franse recht.  

C. Artikel 2052, tweede lid BW: “men kan er niet tegen opkomen uit hoofde van dwaling 

omtrent het recht” 

904. ARTIFICIEEL – Ook het tweede lid van art. 2052 BW lijkt een afwijking van het 

gemene verbintenissenrecht te bevatten. Een bijzondere vorm van dwaling, de rechtsdwaling, 

wordt bij de dading immers niet als mogelijk wilsgebrek erkend. De wetgever wil zo aan de 

partijen een mogelijkheid ontnemen om de vernietiging van de dading te vorderen. Het 

onderzoek heeft aangetoond dat deze bepaling met de nodige controverses en 

onduidelijkheden omringd blijft. Niet alleen is er geen duidelijke juridische grondslag voor 

deze bepaling, zodat het tot op vandaag slechts raden blijft naar de ratio legis ervan, ook de 

rechtsleer en de rechtspraak worstelen met het moeilijke en mijns inziens artificiële 

onderscheid tussen een feitelijke dwaling en een dwaling in rechte. Het onderzoek pleit 

daarom voor een afschaffing van dit bijzondere dwalingsregime. Als alternatief wordt 

voorgesteld om aansluiting te zoeken bij de gemeenrechtelijke toepassingsvoorwaarden van 

een dwalingsvordering. Deze voorwaarden passen perfect binnen het denkkader van de 

vaststellingsovereenkomst.  

D. Wederzijdse toegevingen  

905. NUT – Met het neutraliseren van deze ‘bijzondere’ rechtsgevolgen wordt mijns inziens 

ook een andere problematiek van de dading opgelost. Zoals toegelicht, worstelt de rechtspraak 

immers met de concrete invulling en rechterlijke controle van de notie ‘wederzijdse 

toegevingen’.3270 Nochtans wordt deze vereiste als een van de meest fundamentele kenmerken 

van de dading beschouwd. Door het neutraliseren van de rechtsgevolgen van de dading, 

verliest het belang van de afbakening van deze toegevingen vanuit kwalificatieoogpunt elk 

nut. Mijns inziens is het niet langer relevant om nog uitgebreid stil te staan bij deze 

totstandkomingsvereiste, aangezien de gevolgen die de vervulling van die voorwaarden 

impliceert volstrekt gelijk zijn aan de gevolgen die het gemene verbintenissenrecht biedt. 

Belangrijker is dat de wil bij partijen groot genoeg is om hen ertoe te brengen bepaalde 

verbintenissen op te nemen: “To settle for something means to accept less than some 

ideal”.3271 Deze verbintenissen zijn dan als het ware de prijs die partijen bereid zijn te betalen 

om een contractuele rust te bereiken.  

906. GELDIGHEID – De enige relevante vraag die dan nog rest, is die naar de geldigheid van 

de aangegane verbintenissen. In die zin spelen de gemeenrechtelijke voorwaarden uit art. 

                                                 
3269 Vgl. M. S. VAN MUIJDEN, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 

Nederlands en Amerikaans recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007, 116.  
3270 Zie hierover Afdeling 4 van Hoofdstuk I van Deel III.  
3271 O. FISS, “Against Settlement”, Yale Law School Legal Scholarship Repository 1983-1984, (1073) 1086.  
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1108 BW. Deze vraag is mijns inziens dan de enige juiste vraag die een rechter nog dient te 

onderzoeken, eerder dan na te gaan of de partijen nu al dan niet wederzijdse toegevingen 

hebben gedaan. Dergelijke analyses leiden immers tot een zeer onoverzichtelijk casuïstisch 

kluwen en dragen allerminst bij tot de rechtszekerheid voor de partijen.  

ONDERAFDELING 2. BEOORDELING ANDERE ONDERZOCHTE 

BIJZONDERE VASTSTELLINGSOVEREENKOMSTEN 

907. AKKOORD TOT COLLECTIEF HERSTEL – In het consumentenrecht bestaat de 

mogelijkheid dat een groep van benadeelden zich verenigt om samen tegen dezelfde 

schadeverwekker in rechte op te treden. Het WER biedt de mogelijkheid en stimuleert de 

partijen om in het kader van deze procedure tot een minnelijk akkoord te komen, een 

zogenaamd akkoord tot collectief herstel. Het WER verplicht vervolgens enkele minimale 

inhoudelijke vereisten en geeft de rechter ook de mogelijkheid om het akkoord inhoudelijk te 

toetsen. Gelet op het bijzondere karakter van deze procedure, waar personen aan het akkoord 

kunnen zijn gebonden zonder dat zij in de procedure waren betrokken, verdient het 

aanbeveling om deze lex specialis te behouden. Dit laat evenwel de kritiek onverlet om deze 

bijzondere vaststellingsovereenkomst ook mogelijk te maken voor rechtssubjecten die niet 

voldoen aan de definitie van consument uit het WER. Het onderzoek pleit dan ook voor een 

opname van deze bijzondere vaststellingsovereenkomst in het BW of in het Ger.W. in plaats 

van in het WER.  

908. AANGENOMEN WAARDE – Bij een zaakverzekeringsovereenkomst kunnen partijen 

reeds vooraf – dus voor zich een schadegeval heeft voorgedaan – de verzekerde som bepalen, 

wat in principe de maatstaf vormt voor de prestatie van de verzekeraar bij een schadegeval. 

Het indemnitair beginsel, dat wordt geacht een fundamentele rol te vervullen in het 

verzekeringsrecht, biedt de rechter de mogelijkheid om de inhoud van dit beding te toetsen. 

Voor het overige wijkt deze bepaling enerzijds af van het gemene verbintenissenrecht door in 

een erkenning van de imprevisieleer te voorzien en herhaalt het artikel anderzijds de 

gemeenrechtelijke leer inzake bedrog. Gelet op dit afwijkende karakter inzake imprevisie, 

verdient het aanbeveling om de bepaling te behouden. Dit standpunt kan herzien worden 

wanneer de imprevisieleer gemeenrechtelijk wel erkend zou worden, in navolging van het 

Franse recht. Een suggestie is om de verwijzing naar het wilsgebrek bedrog te verwijderen (of 

aan te vullen met de andere mogelijke nietigheidsgronden).  

ONDERAFDELING 3. VOORSTEL TOT NIEUW WETTELIJK KADER  

909. WETGEVING – Het probleem is niet zozeer dat algemene principes van het gemene 

verbintenissenrecht louter worden herhaald in de bepalingen van toepassing op enkele 

bijzondere vaststellingsovereenkomsten, hoewel zij juridisch technisch gezien geen duidelijke 

toegevoegde waarde bieden. Het onderzoek analyseerde in die zin bijvoorbeeld de wetgeving 

over de kwitantie ter afrekening in het verzekeringsrecht. In wezen is deze bepaling een 
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herhaling van het algemeen rechtsbeginsel dat een afstand van recht niet wordt vermoed en 

strikt dient te worden geïnterpreteerd. Het probleem bestaat wel wanneer de bepalingen die 

afwijken van het gemene verbintenissenrecht voor bijkomende verwarring zorgen.  

910. MODERNISEREN – Mijns inziens bestaat de taak van de overheid er – omwille van de 

analyse bij de derde subonderzoeksvraag – niet in om het gebruik van 

vaststellingsovereenkomsten als dusdanig en in abstracto te promoten. De primaire taak van 

de wetgever bestaat er daarentegen in om de partijen een efficiënt en duidelijk juridisch kader 

te bieden wanneer zij van de vaststellingsovereenkomst gebruik wensen te maken.3272 Dit 

juridisch kader ontbreekt momenteel in het Belgische recht en zorgt voor 

rechtsonzekerheid.3273 Tot op heden ontbreekt het dus aan een heldere visie daaromtrent. Het 

onderzoek pleit daarom om het Belgische recht aan te passen, omwille van het (economische) 

belang van deze overeenkomst: “it is a consensus that a good contract law is a necesseray 

condition for a modern commercial economy”.3274 Het uitgangspunt daarbij is dat 

symboolwetgeving moet worden vermeden.3275 Gelet op de wijziging van het Nederlandse en 

nog recenter het Franse BW, is dit geen utopische gedachte.3276 Het positieve Nederlandse 

recht vormt dan ook een belangrijke inspiratiebron voor een eventueel nieuw wettelijk kader.  

911. ADR – Deze modernisering van het BW inzake de vaststellingsovereenkomst sluit niet 

alleen aan bij meer moderne wetgevingen over de vaststellingsovereenkomst in onze 

buurlanden, maar sluit ook aan bij de tendens in de Belgische wetgeving om ADR een 

juridisch kader te bieden. De laatste jaren is veel aandacht gegaan naar het wettelijke regime 

voor bemiddeling, de modernisering van het wettelijk kader over arbitrage en de introductie 

van ADR-wetgeving in het consumentenrecht. Het BW is in deze denkoefening tot nog toe 

helaas onderbelicht gebleven. Het is daarom tijd voor de Belgische wetgever om de 

verantwoordelijkheid op te nemen. Mijns inziens bestaat de eerste taak eruit om een nieuw 

juridisch kader voor de vaststellingsovereenkomst te ontwikkelen. Daarop voortbouwend, 

dient de wetgever een ruimere visie te ontwikkelen over ADR, waarbij er onder andere wordt 

nagedacht over efficiënte trajectkeuzes binnen het scala aan ADR-mogelijkheden.3277 Dit sluit 

                                                 
3272 Vgl. I. VEROUGSTRAETE, “Alternative Dispute Resolution and the Rule of Law” in X. (ed.), Liberae 

Cogitationes. Liber amicorum Marc Bossuyt, Antwerpen, Intersentia, 2013, (865) 873.  
3273 Vgl. MvT bij het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2919/001, 259-260.  
3274 A. SCHWARTZ en R.E. SCOTT, “Contract Theory and the Limits of Contract Law”, Yale Law School Legal 

Scholarship Repository 2003, paper 275, (1) 8.  
3275 H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN, B. SEUTIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 

wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2016, 

117.  
3276 Vgl. S. STIJNS, “De Franse hervorming van het verbintenissenrecht: voorbeeld of tegenvoorbeeld?” in N. 

CARETTE en B. WEYTS (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht. Liber amicorum Aloïs Van Oevelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2017, (571) 575 e.v.  
3277 W. HENSEN, “Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden”, RW 2017-18, 

(843) 850 e.v.  
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ook aan bij de beleidslijnen van de minister van Justitie, waar wordt gesproken van “het 

bevoordelen van minnelijke regelingen” en het “te vermijden” karakter van de gerechtelijke 

procedure.3278 Ook de Hoge Raad voor de Justitie pleit in een advies van 5 maart 2018 voor 

een informerende taak van bijvoorbeeld de rechter, waar aan de partijen wordt toegelicht wat 

de verschillende voor- en nadelen van bepaalde keuzes zijn.3279 

912. ANALOGIE – Verschillende reeds bestaande elementen uit het Belgisch recht kunnen 

hier nuttig zijn. Zo bieden de regels uit het Ger.W. inzake bemiddeling partijen een 

belangrijke troef met het beginsel van de vertrouwelijkheid. Het onderzoek heeft erop 

gewezen dat een gelijkaardige bescherming met betrekking tot het onderhandelen in de 

aanloop naar een vaststellingsovereenkomst helaas ontbreekt. Hoewel onderhandelingen in 

principe vrijwillig gebeuren, is de vrijheid voor partijen om niet te onderhandelen niet 

absoluut. De wetgever heeft bij één vaststellingsovereenkomst, het akkoord tot collectief 

herstel, er zelfs voor geopteerd om het voeren van onderhandelingen verplicht te maken voor 

de partijen. Dit verhoogt duidelijk de kansen van het bereiken van een 

vaststellingsovereenkomst. Deze aspecten behoren mijns inziens echter niet wettelijk te 

worden geregeld bij de vaststellingsovereenkomst, maar behoeven – naar Frans voorbeeld – 

een meer algemene regeling inzake de totstandkoming van overeenkomsten. In dat deel van 

een nieuw Belgisch BW kan dan eveneens aandacht worden geschonken aan de gevolgen van 

het afbreken van onderhandelingen.  

913. VOORSTEL – Het onderzoek sluit daarom af met een concrete suggestie voor een nieuw 

wettelijk kader voor de vaststellingsovereenkomst. Een eerste nieuwigheid hiervan is de 

wettelijke introductie in het BW van de term ‘vaststellingsovereenkomst’, een term die tot 

nog toe slechts een rol krijgt in de rechtspraak en rechtsleer. Dit onderzoek pleit dus voor de 

opname van de gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst als zelfstandige rechtsfiguur in 

het BW. Deze zelfstandige rechtsfiguur behoeft mijns inziens weinig bijzondere regels en is 

met betrekking tot de totstandkoming en de rechtsgevolgen integraal onderworpen aan de 

gemeenrechtelijke regels, zodat deze niet worden herhaald in dit wettelijke kader. Er is in dit 

voorstel geen sprake meer van een uitsluiting van een vorm van dwaling, noch van een 

toekenning van kracht of gezag van gewijsde aan de dading.  

914. BASIS VOOR VERDERE ONTWIKKELING – Dit nieuwe wettelijk kader in het burgerlijk 

recht, kan vervolgens dienen voor verdere ontwikkelingen in andere rechtstakken. Bepaalde 

elementen uit de rechtsvergelijking kunnen dan verder worden onderzocht. Men kan daarbij 

                                                 
3278 Beleidsverklaring van minister van Justitie Koen Geens, www.koengeens.be/beleid. Zie ook: Wetsontwerp 

van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het 

Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, DOC 54 

2919/001, 55.  
3279 Hoge Raad voor de Justitie, “Advies over titel 9 van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake 

burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van 

alternatieve vormen van geschillenoplossing”, 5 maart 2018, www.csj.be.  

http://www.koengeens.be/beleid
http://www.csj.be/
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denken aan het Amerikaanse voorbeeld, waar een partij die een aanbod tot een 

vaststellingsovereenkomst weigert en vervolgens wordt geconfronteerd met een rechterlijke 

uitspraak die voor hem minder gunstig is dan het aanbod tot vaststellingsovereenkomst, 

verantwoordelijk is voor bepaalde advocatenkosten van de tegenpartij die nog werden 

gemaakt na het formuleren van het aanbod.  

915. ZUINIGHEID VAN WETGEVING – Dit onderzoek pleit dus voor een zuinigheid van 

wetgeving. Deze zuinigheid van wetgeving is ook een belangrijke les die kan worden 

getrokken uit de rechtsvergelijking van dit onderzoek. Het onderzoek pleit immers om 

aansluiting te zoeken bij de juridische stelsels die geen bijzondere contractenrechtelijke regels 

kennen voor de vaststellingsovereenkomst, maar die het gemene verbintenissenrecht 

toepassen. Het wetsvoorstel pleit daarom voor een erg minimalistische invulling van dit 

wettelijke kader voor de vaststellingsovereenkomst en gaat verder dan wat de Franse 

wetgever wijzigde met betrekking tot het wettelijke regime van de dading. Loutere 

herhalingen van het gemene verbintenissenrecht worden dus niet in de bijzondere wetgeving 

opgenomen.3280 Dit sluit aan bij art. 17 van het Voorontwerp van wet houdende invoeging van 

Boek VI “De Verbintenissen” in het nieuw BW.3281 Dit impliceert dat de regels uit de huidige 

Titel III van Boek III uit het BW van toepassing zijn. Men kan ook verder gaan dan dit 

voorstel en louter pleiten voor een afschaffing van de lex specialis van dading, zonder meer. 

Het gevolg is dan dat de default rule van het gemene verbintenissenrecht geldt. Deze piste 

verdient mijns inziens dan weer geen navolging. Vooreerst omdat de regeling over het 

akkoord tot collectief herstel als een bijzondere toepassing van de vaststellingsovereenkomst 

een wettelijke verankering behoeft. Daarnaast ook omdat de bindende derdenbeslissing een 

belangrijke rol speelt in het Belgische recht. Deze rechtsfiguur biedt vele voordelen, maar 

wordt vooralsnog omgeven met verschillende controverses in de rechtsleer en de rechtspraak. 

Een nieuw wettelijk kader, dat een verankering biedt aan de vaststellingsovereenkomst als 

autonome rechtsfiguur, is dus nodig om deze rechtsfiguren de plaats te geven die ze 

verdienen. Dit kader vormt dan de grondslag voor verschillende andere toepassingen, zoals 

bijvoorbeeld de clausule van aangenomen waarde in zaakverzekeringen.  

916. VERZEKERINGSRECHT – Deze gemeenrechtelijke en zelfstandige rechtsfiguur behoeft 

mijns inziens geen bijzondere behandeling in het verzekeringsrecht of aanpassing aan de 

verzekeringssector. Soms pleit men omwille van de machtpositie van een verzekeraar voor 

een bijzondere bescherming van de medecontractant. Het onderzoek heeft echter aangetoond 

dat het gemene verbintenissenrecht en – indien toepasselijk – het consumentenrecht reeds 

                                                 
3280 Vgl. in het algemeen: H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN, B. SEUTIN en G. VERMEYLEN, 

Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die 

Keure, 2016, 117 e.v.  
3281 “Hoofdstuk 1 bevat de algemene regels die van toepassing zijn op alle contracten, meerpartijencontracten 

inbegrepen, en contractuele bedingen, tenzij hun aard of strekking zich daartegen verzet. De regels die alleen 

voor bijzondere contracten gelden, worden vastgesteld in de titels die elk van de contracten betreffen, in het 

Wetboek van economisch recht en in bijzondere wetten”.  
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voldoende instrumenten aan de rechter bieden om eventuele misbruiken van een verzekeraar 

te counteren. Deze veelal open normen staan een rechter toe om rekening te houden met 

concrete gedragingen van een verzekeraar, aangepast aan de specifieke omstandigheden van 

het geval. De meest traditionele manieren om gedragingen van een verzekeraar te beteugelen 

in het kader van een vaststellingsovereenkomst zijn de wilsgebreken dwaling, bedrog en 

geweld. Sinds het arrest van het Hof van Cassatie uit 2012 biedt ook de gekwalificeerde 

benadeling mijns inziens een belangrijke troef, aangezien een rechter (het evenwicht van) de 

inhoud van een vaststellingsovereenkomst kan toetsen. Het gemene recht vervult een 

bijkomende nuttige rol in de precontractuele fase, wanneer de verzekeraar bijvoorbeeld 

misbruiken aan de dag zou leggen in de aanloop naar een vaststellingsovereenkomst. Bovenop 

deze gemeenrechtelijke instrumenten, biedt het verzekeringsrecht reeds bestaande specifieke 

voordelen. Zo wordt de verjaringstermijn geschorst wanneer een verzoek tot 

schadevergoeding aan de verzekeraar wordt gericht. Dit is gemeenrechtelijk niet het geval, 

zodat partijen bij onderhandelingen dus zelf moeten waken over het risico van de verjaring. 

Tot slot kan ook de talrijke zelfregulering een nuttige rol vervullen om het gedrag van 

verzekeraars te toetsen.  
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